Brøndby den 11. april 2013

CONSCIA UDVIDER PÅ STORAGEOMRÅDET OG INDGÅR STRATEGISK PARTNERSKAB MED EMC
Conscia A/S har oprettet en dedikeret storage-afdeling og indgået et strategisk partnerskab med EMC
Danmark. Det sker som et led i en strategi om at kunne tilbyde løsninger, der matcher de stigende krav til
datacenteret – heriblandt håndtering af, at siloerne i datacentret nedbrydes.
Conscia, der 1. april fejrede 10-års jubilæum, er på kort tid blevet en central spiller på markedet for samlede
netværksløsninger. I december opkøbte investeringsfonden Via Venture Partners en ejerandel på 35 pct. af
virksomheden, og nu er Conscia klar til at tage næste skridt i realiseringen af virksomhedens ambitiøse
vækstplaner. Konkret betyder det oprettelsen af en afdeling dedikeret til storage, og at Conscia har valgt at
indgå i et tæt partnerskab med EMC.
”Conscia og EMC er det helt rigtige match, når man ser på både produktportefølje, partnerkanal og
kundernes behov. Og vi er rigtig tilfredse med partnerskabet, for det betyder, at vi nu har et optimalt
udgangspunkt for vores planlagte udvidelse på storage-området” siger Mogens Bransholm, adm. direktør i
Conscia.
Partnerskabet skal ifølge Mogens Bransholm ses som et udtryk for, at et netværkshus i dag skal være i stand
til at gå bredt ind i datacenteret: ”Det er helt nødvendigt at kunne arbejde på tværs af
datacenterteknologierne, hvis man skal tilbyde kunderne de bedste løsninger. Og der er ingen tvivl om, at
EMCs tætte partnerskab med Cisco, og de integrerede løsninger vi derigennem vil kunne tilbyde, har et
særligt stort potentiale. Conscias styrke har videre altid været fokus på den dybe tekniske kompetence,
suppleret med et unikt supportkoncept – og det kommer selvfølgelig også til at gælde nu, hvor EMC er med
om bord.”

ET FÆLLES FOKUS PÅ STORAGE-LØSNINGER
Administrerende direktør for EMC Danmark Peter Perregaard glæder sig til at komme i gang med
samarbejdet: ”EMC ser stort potentiale i samarbejdet med Conscia. De har en særdeles stærk track record,
når det kommer til avancerede tekniske løsninger, og vi er meget glade for, at den nu bliver udvidet til at
omfatte storage-løsninger inden for EMCs produktportefølje”.
Conscia kommer til at indgå i EMCs Velocity Premier Solutions Partner Program, og får dermed bl.a. adgang
til EMCs uddannelses- og træningsværktøjer. For Peter Perregaard er der da heller ingen tvivl om, at Conscia
hører til i toppen af partnerhierarkiet. ”Vi deler Conscias vision for netværks- og datacentermarkedet, og jeg
er overbevist om, at partnerskabet giver os et optimalt udgangspunkt for at skabe de bedst mulige løsninger
for både nuværende og fremtidige kunder”.
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