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Cybercom erhåller Amazon CloudFront 

partnerstatus 

 

Cybercom har blivit kvalificerad och godkänd för Amazon Web Services (AWS) 
CloudFront partnerprogram den 1 februari 2017.  
 
Amazon CloudFront är en världsomfattande Content Delivery Network (CDN) tjänst som accelererar 
leverans av webbplatser, API:er, video eller annat webbinnehåll. Tjänsten är väl integrerad med andra 
Amazon Web Services produkter och möjliggör för utvecklare och företag att på ett enkelt sätt 
påskynda leveransen av innehåll till slutanvändare på ett effektivt och snabbt sätt. För att stödja en 
sömlös integration och användning av dessa lösningar har AWS etablerat CloudFront Partner 
Program för att underlätta för kunderna att hitta AWS-konsultpartners med djup kunskap och 
erfarenhet av CloudFront.  
 
Genom att uppnå partnerstatus skiljer Cybercom ut sig som en medlem av AWS Partner Network 
(APN) som har påvisat teknisk kompetens och erfarenhet av att ha levererat framgångsrika 
kundprojekt baserade på Amazons molnplattform. För att utses till APN CloudFront partner måste 
man ha en gedigen teknisk kompetens om AWS CloudFront och klara bedömningskraven för 
säkerhet, prestanda och tillförlitlighet i sina levererade lösningar.  
 
"Cybercom är stolta över att vara en av de APN partners som uppnått AWS CloudFront partnerstatus i 
Europa och en stark konsultpartner i Norden", säger Tony Hendrell chef för Managed Cloud Services.  
"Vårt team är dedikerade till att hjälpa kunder att uppnå sina affärsmål genom att utnyttja flexibiliteten i 
AWS molnplattform." 
 
Cybercoms paketerade lösning Passionate Support for Content Delivery inkluderar en nordisk 
”service-desk” och jourtjänster dygnet runt samt design och implementering av CDN-arkitektur. Vi 
hjälper våra kunder att välja den mest lämpliga, skalbara och kostnadseffektiva CDN-lösning som 
passar för just deras affärsbehov.  
 
Vi har byggt upp starka och pålitliga relationer med våra kunder i det den nordiska mediabranschen. I 
20 år har Cybercom distribuerat Finlands mest populära webbplatser med miljontals besökare varje 
vecka.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tony Hendrell, Head of Managed Cloud Services, Cybercom Group +358 40 554 9692 
Tapio Koivisto, Head of Managed Services, Cybercom Finland    +358 40 542 8698 
Kristina Cato, Head of Communications, Cybercom Group +46 708 644 702 
 
Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens 
möjligheter. För oss är varje medarbetare en vinst. De driver Cybercoms utveckling framåt. Våra konsulter, de lösningar vi 
skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors etjänster i Sundsvall, Stockholm och Helsingfors till operatörer och mobilitet i 
Karibiska ö-världen, via FNs Global Compact, förarlösa bilar, nationella eIDs och uppkopplade symaskiner och hissar.  Bolagets 
expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster och säkerhet. Cybercoms hemmamarknad är Norden, 
därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på 
www.cybercom.se  

http://www.cybercom.se/

