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Advenica aloittaa yhteistyön Dustin Finlandin kanssa 

Kyberturvallisuusyhtiö Advenica on aloittanut strategisen 
yhteistyön Dustin Finland Oy:n kanssa. Dustin on johtava IT-
tuotteiden jälleenmyyjä sekä niihin liittyvien palveluiden ja 
ratkaisujen tarjoaja Skandinaviassa. 

Sopimuksen mukaisesti Dustin tarjoaa Advenican turvallisuusluokiteltuja tuotteita niille 
asiakkailleen, jotka tarvitsevat edistyneitä tietotekniikka- ja tietoturvallisuusratkaisuja tietojensa 
suojaamiseen ja turvallisen tietojenvaihdon varmistamiseen liittyen. 
 
Advenican sopimus Dustinin kanssa mahdollistaa laajemman korkealaatuisen tuote- ja 
palveluvalikoiman Suomen markkinoille. Dustin toimii Advenican tuotteiden jälleenmyyjänä 
Suomessa ja tuottaa lisäarvoa kehittämällä sovelluksia ja integroituja ratkaisuja 
loppuasiakkailleen. Dustin toimii lisäksi Advenican tuotteiden varastoijana Suomessa, jonka 
mahdollistavat Dustinin luokitellut turvatilat. 

Tämä sopimus on jälleen uusi askel tavoitteissamme 
luoda laajempi asiakaskunta tuotteillemme 
Suomessa. Dustin on yritys, jolla on erittäin arvokasta 
kokemusta Advenican kohdemarkkinoista ja 
odotamme, että tämä kumppanuus tuo Suomen 
markkinoille merkittävän määrän uusia 
mahdollisuuksia.  

     Mikael Puska, Toimitusjohtaja, Advenica Oy 

Lisätietoja:  
Einar Lindquist, CEO Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 
Kari Vesterinen, Account Manager Dustin Finland Oy, +358 (0)40 553 99 00, 
kari.vesterinen@dustin.fi 



	
	
	
	
	
	

	
	

www.advenica.com 

	

Lehdistötiedote 
2017-03-28 

Tämä on tietoa, jonka Advenica AB on velvollinen julkaisemaan EU-markkinoiden väärinkäyttöä 
koskevaan asetukseen liittyen. Tämä tieto julkaistiin yllä mainittujen henkilöiden määrittämää 
kautta kello 08.50 CET, 28 maaliskuuta 2017. 

Dustin Group  

Dustin Groupilla on yli 900 työntekijää ja se toimii Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja 
Suomessa. Dustinin tarjoamaan sisältyy tällä hetkellä noin 200,000 tuotetta ja sillä on tehokas 
ja kattava jakelukoneisto Pohjoismaiden alueella. Dustinin tavoitteena on löytää parhaat 
mahdolliset tuotteet ja ratkaisut sekä yksityisen sektorin, että julkisen sektorin käyttöön. Dustin 
Finland Oy on osa Dustin Groupia ja toimii IT-tuotteiden, -palveluiden ja -ratkaisujen 
toimittajana Suomen markkinoilla. Lisätietoa: www.dustin.fi 

Advenica 

Advenica on johtava eurooppalainen kyberturvallisuustoimija. Advenica kehittää, valmistaa ja 
myy erittäin edistyneitä kyberturvallisuusratkaisuja, jotka estävät järjestelmiin tunkeutumisen, 
tietovarkaudet sekä -vuodot niin tiedonsiirron, kuin tiedonvaihdonkin yhteydessä. 
Tulevaisuuden turvaavilla ja kestävillä ratkaisuillaan Advenica mahdollistaa yritykset ja 
organisaatiot kantamaan oman digitaalisen vastuunsa. Lisätietoa: www.advenica.com 
 
Advenica AB on pörssiyhtiö, joka on listattuna Nasdaq First North Premier:ssä nimellä ADVE. 
Sertifioituna neuvonantajana toimii Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se  

 

 


