Cloud Factory præsenterer nyt strategisk
partnerskab: Bliver dansk brohoved for
global cloud-distributør
FAKTA
Stiftet i 2013. Tidligere en
del af Syd-Energi og
Stofa-koncernen, men blev
i 2016 udskilt som en
selvstændig virksomhed
ejet af Jacob V. Schmidt
og hans partner Mark
Ringe Ibsen.
Cloud Factory har i dag to
selvstændige datacentre i
Kolding og Sønderborg.
Inden for kort tid
suppleres der med
datacentre i København og
Aarhus.
Cloud Factory har i dag 10
ansatte og samarbejder
med mere end 40 danske
partnere.
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Nyt samarbejde mellem den vestjyske it-virksomhed Cloud Factory og
den globale cloud-udbyder Ingram Micro skaber en ny seriøs spiller på
det danske marked for automatiseret it-infrastruktur og services i skyen.
Den vestjyske it-virksomhed Cloud Factory har indgået et strategisk samarbejde med
den globale it-distributør Ingram Micro. Dermed får danske it-leverandører en helt ny
mulighed for at supplere deres egne kompetencer og specialiserede ydelser med
automatiserede hosting-ydelser og services fra Cloud Factorys datacentre i
kombination med Ingram Micros globale cloud-marketplace.
”It-leverandører har et stort behov for at kunne tilbyde automatiserede server- og back
up-ydelser til deres slutkunder. Vores nye partnerskab med Ingram Micro betyder, at
både it-forhandlere og slutkunder nu får adgang til nye cloud-baserede ydelser,” siger
Jacob V. Schmidt.
Han peger på, at både forhandlere og slutkunder i stigende omfang efterspørger
leverandører, der kan tilbyde adgang til automatiserede server-ydelser, hosting og
back up i kombination med drift af applikationer og specialiserede services som
overvågning og management.
”Trenden i markedet har i flere år gået i retning af, at man tilbyder et marketplace, der
samler en række services, som leverandører og forhandlere kan levere direkte til

Cloud Factory kom
tidligere i år med i en
eksklusiv klub af 21
udvalgte Lenovo- og
Microsoft-partnere fra hele
verden, som har tilladelse
til at drive og sælge
ydelser fra en lokal
version af Microsofts
cloud-platform Azure
Stack.
Cloud Factory leverer ud
over Enterprise Cloud og
Hosting en række itløsninger og applikationer
som for eksempel
Microsoft Office 365,
Microsoft Azure og
Dropbox Business.

slutkunderne. Vores nye samarbejde med Ingram Micro vil sammen med vores egen
cloud-platform netop opfylde vores partneres behov for at få adgang til en stabil og
toptunet produkt- og ydelsesportefølje, som vil blive en seriøs udfordrer for vores
konkurrenter i markedet,” siger Jacob V. Schmidt.
Cloud Factory har de seneste tre år arbejdet på at udvikle sin egen cloud-platform, som
drives fra firmaets datacentre i Danmark. Virksomheden har i dag mere end 40 danske
partnere tilknyttet, men med Ingram Micro i ryggen forventer Jacob V. Schmidt, at
markant flere partnere vil følge trop.
Samarbejdet betyder, også, at Ingram Micro via Cloud Factory får etableret et
brohoved som leverandører af cloud-services på det danske marked.
”Automatiseret it-infrastruktur er kernen i vores forretning. Det er det, kunderne har
brug for. De vil have flyttet deres hardware og servere op fra kælderen og erstatte det
med cloud-teknologi. Vi er nu i realiteten en ren distributør af cloud-services og
infrastruktur, som gør det muligt for andre leverandører at tilbyde en samlet pakke af
services og rå datakraft til deres slutkunder,” siger Jacob V. Schmidt.
”Men vi bliver nu også i realiteten et fremskudt salgskontor for Ingram Micro, hvor vi
kan servicere forhandlere med dansk support og forståelse for kundernes behov,” siger
Jacob V. Schmidt.
I Ingram Micros nordiske cloud-division siger Anders Trolle-Schultz, at Cloud
Factory på kort tid har opbygget stærke relationer med en række danske partnere, som
vil få værdi ud af det nye partnerskab mellem Ingram Micro og Cloud Factory
”Ingram Micro Cloud har i dag en stærk placering på resten af det nordiske marked.
Samarbejdet med Cloud Factory betyder, at vi nu også er stærk placeret på det danske
marked via en bredt anerkendt partner med en stærk teknologisk platform,” siger
Anders Trolle-Schultz.
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Læs mere om Cloud Factory og Ingram Micro her:
Dansk it-firma skal drive Microsofts sky på dansk jord
http://itwatch.dk/secure/ITNyt/Brancher/hosting/article9583458.ece
Ny topchef skal sætte fart på cloud-forretningen hos Ingram Micro
http://itwatch.dk/secure/ITNyt/Strategi/article9602397.ece
Cloud Factory i Varde er én blandt 21 udvalgte virksomheder i verden
http://www.jv.dk/varde/Cloud-Factory-i-Varde-er-en-blandt-21-udvalgtevirksomheder-i-verden/artikel/2483305
Cloud Factory skal implementere Microsofts Azure Stack på dansk jord:
Data forlader ikke Danmark
https://www.computerworld.dk/art/240019/cloud-factory-skal-implementeremicrosofts-azure-stack-paa-dansk-jord-data-forlader-ikke-danmark

