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Conscia indgår samarbejde med VCE
Conscia A/S - specialister i intelligent IT-infrastruktur – har indgået partnerskab med VCE og kan nu
hjælpe virksomheder med sikker overgang til cloud-computing med VblockTM, VCE’s integrerede
infrastruktur-system.
Conscia A/S har i dag annonceret, at virksomheden indgår i VCE’s Partner Ecosystem, der er et community
af partnere, som er kvalificerede til at videresælge og levere VblockTM-infrastruktur-platforme. Hermed kan
Conscia A/S hjælpe virksomheder med at gøre brug af konvergeret infrastruktur og cloud-computing til at
reducere it-omkostningerne og forbedre time-to-market.
Conscia A/S har kvalificeret sig som VblockTM Qualified Partner gennem investering i tekniske certificeringer
og partnerskaber for alle de Cisco, EMC og VMware-produkter, der indgår i VblockTM-systemet.
”Vi er kræsne, hvad angår teknologileverandører. Vi indgår kun samarbejder med dem, vi virkelig kan stå
inde for. Vi har valgt at satse på VblockTM, fordi vi synes, det er en meget stærk platform,” siger Mogens
Bransholm, adm. direktør i Conscia A/S og fortsætter: ”Vi oplever VblockTM som et af de meget vigtige
elementer i Conscias strategiske satsning med at levere fremtidens cloud-parate datacenter.”
”Partnerskabet med Conscia A/S er en logisk forlængelse af vores kanalstrategi,” siger Jan Lawford, VCE
Director of Channels – EMEA. ”Vi er sikre på, at Conscias erfaring og professionalisme vil hjælpe kunder i
Danmark til at få adgang til avanceret VCE-teknologi og til at overgå sikkert og smertefrit til forskellige
former for cloud-computing.”
Integreret, gennemtestet og valideret
VblockTM er it-branchens første fuldt integrerede, gennemtestede og validerede it-platform, som
kombinerer netværk, storage, management og virtualiseringsteknologier, og som er valideret af
leverandørerne. VblockTM-systemet understøtter en række operativsystemer og applikationer, som gør det
hurtigt at migrere eksisterende applikationer til et virtualiseret miljø.
VCE, Virtual Computing Environment Company, blev etableret af Cisco og EMC med investeringer fra
VMware og Intel. I VCE har de fire globale markedsledere vist et hidtil uset niveau af samarbejde hvad
angår udvikling, service og kvalificering af partnere. VCE accelererer overgangen til konvergeret
infrastruktur og cloud-computing, så virksomheder kan reducere deres it-omkostninger og forbedre deres
time-to-market.
Yderligere information
Dorthe Dahlin Irvold, Kommunikationsdirektør i Conscia A/S, mobil: 20 42 96 11 og mail: di@conscia.dk
Om Conscia A/S
Viden er nøgleordet i vores branche, og vores kunder vælger os, fordi vi er specialister. Vi besidder den
viden og de kompetencer, der skal til for at levere og servicere avancerede, driftssikre netværks-,
datacenter- og storage-løsninger.
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I Conscia fokuserer vi desuden på at levere løsninger i højeste kvalitet, og vi forstår, at et godt samarbejde
tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og individuelle ønsker til løsninger og services.
Kort fortalt forventer vores kunder en direkte adgang til de dygtigste tekniske konsulenter i Danmark. En
forventning, vi forsøger at leve op til hver eneste dag.
www.conscia.dk
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