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Atea får Cisco Award som årets datacenterpartner
Atea Sverige har tilldelats Ciscos Partner Award “Data Center Partner of the Year North Europe”. Utmärkelsen delades ut under
Cisco Partner Summit 2013, som nyligen ägde rum i Boston.

Såhär lyder delar av motiveringen till utmärkelsen: ”Atea har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa ett attraktivt Cisco datacentererbjudande”
och ”Den breda och djupa kompetensen kring nätverk, server och lagring har varit avgörande för framgången och tillväxten inom UCS och
datacenter switching under räkenskapsåret 2012. Atea har lyckats positionera Cisco i en mängd datacenteraffärer fördelade över alla olika
segment och vertikaler”

– Jag är mycket glad att Atea tilldelats denna utmärkelse och den känns väldigt rättvis med tanke på Ateas bredd, erfarenhet och höga
professionalitet. Utmärkelsen visar att Ateas satsning på kompetens kring Ciscos datacenterlösningar lönar sig och inte minst är deras
satsning en starkt bidragande orsak att Cisco nu är tvåa på marknaden för bladservrar. Jag skickar de varmaste gratulationer till hela teamet
på Atea, säger Niklas Andersson, vd Cisco AB.

– Vi var första partnern i Norden och Sverige att få sälja Ciscos UCS-servrar och börjar nu se de stora effekterna av att vi tog den
stafettpinnen. Vår mångåriga kompetens på Cisco i kombination med att vi kan helheten i datacentret har varit viktiga framgångsfaktorer och
vi ser även fortsatt en oerhörd potential med vårt gemensamma erbjudande. Vi är väldigt glada och stolta över denna utmärkelse, som vi ser
som ett bevis på att vi har satsat helt rätt och bekräftar vår position på marknaden, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Ciscos Partner Summit Geographical Region Awards premierar framstående partners inom specifika teknikområden och geografiska regioner.
Vinnarna utses av en grupp bestående av Cisco Worldwide Partner Organization executives och regionala chefer.

För mer information, kontakta:
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32, carl-johan.hultenheim@atea.se
Johan Edwards, Chef Strategiska Partners, Atea Sverige AB, +46 72 202 80 11, johan.edwards@atea.se

Om Atea
Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I
Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se


