Nyt Cloud Factory efter management buyout
Efter at have købt partneren SE (Syd Energi) ud står den hidtidige ledelse af Cloud
Factory på egne ben. Virksomheden er flyttet til nyt domicil og har store ambitioner.
”Det er en drøm, der er blevet til virkelighed,” forklarer administrerende direktør Jacob
V. Schmidt, Cloud Factory. Han er en af hovedkræfterne bag det management buyout,
der den 15. december resulterede i en ny, selvstændig teknologivirksomhed. ”Vi får nu
helt frie hænder til at udvikle vores løsninger, og markedet er parat til det.”
Både private og virksomheder flytter i stigende grad deres data ”ud i skyen” i stedet for
kun at have dem liggende på deres egen computer. Når data bliver fjernlagret, har man
nem adgang til dem via internettet, men de er beskyttet, og man mister dem ikke, hvis
ens eget udstyr går ned. Ifølge Jacob V. Schmidt er det en naturlig udvikling.
”Vi har oplevet et boom i cloudløsninger, og ikke mindst for virksomheder giver det
god mening, fordi man bliver mindre sårbar og undgår de tunge investeringer i udstyr.
Derfor har vi også ambitioner om at vokse i det nye Cloud Factory,” fastslår direktøren.
Fire afgørende pejlemærker
Cloud Factory sælger ikke cloudservices direkte til forbrugerne, men fokuserer på
virksomhedsløsninger, som de sælger via et net af partnere og forhandlere. Hvor data
ude i skyen for få år siden var helt nyt, så er det i dag et modent marked.
”Internt kalder vi det NextGen Cloud, fordi virksomheder nu er vant til at lægge data ud
i skyen, og derfor fokuserer de nu på hastighed, sikkerhed og omkostninger,” forklarer
administrerende direktør og partner Jacob V. Schmidt. ”For at trænge igennem har vi
derfor en klar forretningsmodel med fire pejlemærker: Vi er udelukkende cloudgrossist,
vi er partner med vores forhandlere, vi viser vejen teknologisk med vores Cloud Atlas,
og vi samler branchens store aktører i fælles løsninger.”
Det selvstændige Cloud Factory A/S har fået domicil i Varde og forventer at have en
halv snes medarbejdere inden for den nærmeste fremtid. Ud over adm. direktør Jacob V.
Schmidt er det bl.a. Lars Andreasen, tidligere koncerndirektør i SE Energi og Klima,
der tegner virksomheden i sin egenskab af bestyrelsesformand.
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