Jysk it-gazelle først med ny intelligent
infrastruktur
Zitcom er den første danske virksomhed, der benytter Ciscos nye softwarebaserede
netværksteknologi ACI (Application Centric Infrastructure). ACI er Ciscos bud på en ny
form for intelligent netværksteknologi, der bl.a. kan reducere driftsomkostninger for itnetværk betragteligt. Konsulenthuset Conscia står bag implementeringen.
En ny form for softwarebaseret infrastruktur er kommet til Danmark. Det er den Skanderborgbaserede cloud-leverandør Zitcom, der som den første virksomhed i Danmark har implementeret
Ciscos nye softwarebaserede netværksteknologi - Cisco ACI (Application Centric Infrastructure).
ACI er Ciscos bud på næste generation af Software Defined Network (SDN), der tilpasser sig
virksomheders individuelle applikationer og giver større overblik og råderum på tværs af hele
netværket.
”Fremtidens it-landskab kræver et intelligent netværk, og det er præcis, hvad ACI er.
Teknologien gør it-infrastrukturen fleksibel, så man undgår problemer med data-siloer. Samtidig
er hastigheden og ikke mindst management-systemet i en klasse for sig. ACI-løsningen kan
bidrage med alt fra øget produktivitet til betydelige CAPEX-besparelser. Under Ciscos egen
implementering af ACI ser vi fx en tydelig reduktion af nedetid, øget storage-optimering samt en
45 pct. reduktion af energiforbruget,” udtaler Peter Almdal, salgsdirektør hos Cisco.
Implementeringen af ACI-platformen hos Zitcom er sket i tæt samarbejde med it-konsulenthuset
Conscia, der er specialiseret i it-infrastruktur og netværk.
”Vi er stolte over at have bygget den første ACI-infrastruktur i Danmark. Det er et yderst
komplekst og avanceret teknologiområde, og vi har arbejdet tæt sammen med Zitcom for at
sikre, at det bliver en succesfuld introduktion til det danske marked,“ siger Peter Arberg, teknisk
direktør i Conscia.
Lettere at skrue op og ned for netværket
For Zitcoms kunder betyder ACI-løsningen, at det er lettere at nedlægge og oprette VLANs samt
at styre ressourcepuljer. Samtidigt betyder API’er, at det bliver lettere at foretage
automatiseringer, ligesom netværket som en helhed bliver mere enkelt og robust.
“Blandt de første virksomheder, der benytter vores nye ACI-løsning, er fx mindre
infrastrukturhuse og cloud-leverandører. For dem betyder ACI, at de får et mere agilt netværk
samtidig med, at der er en bedre mulighed for selvbetjening, og de reducerer risikoen for fejl,”
forklarer Stefan Rosenlund Nielsen, kommerciel direktør fra Zitcom og fortsætter:
“Vi vil udbygge vores position på det danske cloud-marked, og med lanceringen af ACIplatformen tager vi et stort skridt i den rigtige retning. Vores første kunder og partnere er
allerede flyttet over på ACI-platformen, og vi forventer, at der vil komme flere til i den kommende
tid.”

Conscia A/S - Kirkebjerg Parkvej 9 - 2605 Brøndby - Tlf. 7020 7780 - www.conscia.dk

1

Klar til næste generation af datacenter-løsninger
For Cisco-partneren Conscia er ACI-implementeringen hos Zitcom resultatet af en målrettet
proces, der positionerer dem først i feltet inden for ACI-baserede datacenter-løsninger.
“Vi forventer en øget efterspørgsel i markedet efter denne type løsninger, når vi går ind i 2015, i
takt med at virksomheder ser, hvad ACI-teknologien kan gøre for dem. Det er også en af
årsagerne til, at vi har arbejdet målrettet på at opnå den omfattende certificering,“ udtaler Peter
Arberg under henvisning til, at Conscia er den første ACI-certificerede partner i Nordeuropa og
nummer tre på verdensplan.
Om Zitcom
Zitcom er en dansk virksomhed, der udvikler, administrerer og servicerer en vifte af
professionelle hosting- og cloud-løsninger for en lang række virksomheder og organisationer i
Danmark. Zitcom har over ti års erfaring og mere end 50 ansatte, der servicerer et
partnersegment målrettet små virksomheder samt et enterprise-segment til mindre og større
direkte kunder. Læs mere på www.zitcom.dk.
Om Conscia
Conscia leverer it-infrastruktur, konsulentbistand og services til nogle af Danmarks største
virksomheder i den private og offentlige sektor. Ud over at være udnævnt af Great Place to Work
som Danmarks Bedste Arbejdsplads 2014 er Conscia den første danske ACI-certificerede
Cisco-partner i Nordeuropa samt den tredje på verdensplan. Læs mere på www.conscia.dk.
Om Cisco ACI
Inden løsningen blev implementeret hos Zitcom, gennemførte Cisco et internt ACI-pilotprojekt for
at afprøve teknologien. Ifølge tal fra IDC vil ACI-løsningen reducere Ciscos samlede
driftsomkostninger (CAPEX) for eget netværk med 41 pct. de første tre år. Takket være
gennemgribende automatiseringer i netværket vil der desuden spares 44 pct. på itkonsulenttimer, ligesom der fra start vil opnås 25 pct. besparelse på CAPEX. Læs IDCs rapport
om Cisco ACI her.
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