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Proact tar storaffär med internationellt företag 
 
Under första kvartalet 2015 har ett antal större affärer tecknats med ett stort 
internationellt företag, det totala ordervärdet på genomförda affärer uppgår till mer än 
50 MSEK. 
 
– Affärerna är strategiskt viktiga för oss och är samtidigt ett bevis på att vår 
specialistkompetens och marknadsledande erbjudande uppskattas av våra kunder, säger 
Martin Ödman, VD och koncernchef för Proact. 
 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, 
servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att 
hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt 
framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. 
 
För närvarande genomgår kundföretaget en moderniseringsprocess, med målet att öka 
effektiviteten och kvaliteten i sin verksamhet. De hade behov av utökad lagringskapacitet och 
förbättrad systemtillförlitlighet, samtidigt som övergången till den nya lösningen inte fick 
innebära avbrott i den dagliga verksamheten. 
 
Proacts särställning som en oberoende specialist var ett viktigt urvalskriterium i valet av 
leverantör. Proact valdes som samarbetspartner tack vare ett konkurrenskraftigt pris och att 
efterfrågad funktionalitet kunde tillgodoses, men även för professionellt bemötande och stark 
teknisk kompetens. 
 
 
 
Ytterligare information 
Martin Ödman, VD, Proact, tel: 0733-56 68 11, e-post: martin.odman@proact.eu 
Peter Javestad, Vice President, Proact, tel: 0733-56 67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu 
 
 
 
Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och 
nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och 
myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, 
tillgängliga och säkra IT-tjänster. 
 
Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och 
nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. 
Hittills har Proact genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen 
har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. 
Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm 
sedan 1999 under symbolen PACT. 
 
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se 
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