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Proact implementerer cloud-ready løsning for at støtte NEXT 
Uddannelse Københavns Hybrid Cloud planer 

En af Danmarks største udbydere af ungdomsuddannelser har valgt en 
fremtidssikret infrastruktur løsning fra Proact, førende datacentre og cloud 
provider. 

NEXT blev skabt ved en fusion mellem CPH WEST og Københavns Tekniske Skoler for at skabe et bedre 
og bredere uddannelsesudbud til de unge i Storkøbenhavn. Fusionen skabte et behov for at sammenlægge 
3 datacentre og derved sikre et mere effektivt IT miljø, der samtidigt er nemmere at drifte.  

Med en lang historik i forhold til at levere successfulde infrastruktur projekter, havde Proact den nødvendige 
viden for at imødekomme NEXT’s krav til en fleksibel og skalerbar løsning. Platformen, som blev designet 
og implementeret af Proacts team af internationale specialister har potentialet til at udvikle sig over tid til en 
hybrid cloud platform, der kombinerer private og eksterne miljøer.  

NEXT har nu ro i maven velvidende at deres kritiske data er sikret med en førende enterprise-class 
teknologi, der også optimerer både performance og kapacitet. Løsningen understøtter alle standard 
protokoler og platforme. Med deres nye cloud-ready miljø, har NEXT gearet deres investering med en 
løsning, der understøtter fremtidige IT-planer og virksomhedens vision og mantra: “Vi tænker stort, vi gør 
det enkelt”. Proact og NEXT fortsætter samarbejdet for at udvikle en succesfuld hybrid cloud strategi, hvor 
Proact som cloud service provider både fungerer som rådgiver og som en forlængelse af NEXT’s interne 
IT-afdeling.  

“Proact har en bred og omfattende ekspertise inden for virtualisering, backup go managed cloud services 
og har ydet kompetent rådgivning om løsninger og muligheder hele vejen. De er en oplagt partner på vores 
vej mod hybrid cloud”, fortæller Jonh Andersen, IT-chef hos NEXT.  

Med Proacts cloud-ready løsning har NEXT taget det første skridt på rejsen fra et traditionelt datacenter til 
Hybrid Cloud. Næste skridt bliver at flytte en række services og workloads ud i cloud og samtidigt koble 
relevante managed cloud services på. 

“Denne storage-løsning løser vores umiddelbare behov, men er samtidig klar til moderniseringen af hele 
vores infrastruktur”, tilføjer John Andersen. 

”I Proact er udvikling kernen i vores DNA. Vi er ikke et firkantet hardware-/softwarehus, men et konsulenthus 
med fokus på kundens systemer, behov og udfordringer og som sikrer at de får den bedst mulige løsning. 
Vi er til for at hjælpe vores kunder med at tage next step”, fortæller Ole Væhrens, Director of Sales at Proact. 
 
Løsningen er leveret gennem SKI og Moderniseringsstyrelsens rammeaftale på software/standard 
softwareprodukter. 
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Om Proact 
Proact er Europas førende uafhængige datacenter og cloud services provider. Ved at levere fleksible, tilgængelige og sikre it-løsninger 
og -services hjælper vi virksomheder og myndigheder med at reducere risiko og omkostninger, og – samtidigt – med at øge deres 
fleksibilitet, produktivitet og effektivitet. Vi har gennemført over 5.000 succesfulde projekter over hele verden og administrerer i 
øjeblikket over 100 petabytes data i cloud for vores mere end 3.500 kunder. Vi beskæftiger over 800 personer i 15 lande i Europa og 
Nordamerika. Proact er grundlagt i 1994, og i 1999 blev vores moderselskab Proact IT Group AB (publ) noteret på Nasdaq Stockholm 
(under symbolet PACT).  
 
For yderligere informationer om Proact, besøg venligst vores hjemmeside: www.proact.dk  

 
Om NEXT Uddannelse København 
Med omkring 8000 studerende hvert år og 1100 medarbejdere på 14 forskellige lokationer i Storkøbenhavn, er NEXT Uddannelse 
København den største udbyder af ungdomsuddannelser i Danmark.  
 
NEXT tilbyder alle fire gymnasieretninger: HTX, HHX, STX, HF og eux-uddannelsen samt mere end 40 erhvervsuddannelser inden for 
tre af de fire hovedindgange: teknologi, byggeri og transport, kontor, handel og forretningsservice samt omsorg, sundhed og 
pædagogik. Dertil kommer et stort og bredt udbud af efter-uddannelseskurser og en række 10. klasseforløb, som forberedelse til en 
ungdomsuddannelse. 
   
NEXT ønsker at være en fremtidssikret skole, der står stærkt i forhold til fremtidige uddannelsespolitiske og økonomiske krav. NEXT 
ønsker at give de unge i Storkøbenhavn en langt bedre mulighed for at vælge og gennemføre en attraktiv uddannelse, der passer til 
den enkelte. 
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