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Conscia Netsafe Årets Cisco kompetenspartner
– först i Norden med realtidsanalys
Svenska Conscia Netsafe fick Ciscos utmärkelse ”Kompetenspartner 2017” på Ciscos Partner Connectevent. Cisco motiverade valet med att Conscia Netsafes kompetens ger företaget en unik ställning i
Sverige och en möjlighet att vinna de mest utmanande affärerna. Cisco exemplifierade med att
Conscia Netsafe nyligen levererat den första Cisco Tetration-analysplattformen i Norden. Conscia
Netsafe korades i november till ”Cisco Enterprise Partner of the Year” i norra Europa efter ett år med
400 procents tillväxt.
– Digitaliseringen handlar inte bara om it och teknik, utan det handlar om att dra nytta av
modern teknik för att utveckla verksamheter och samhälle. Det är en resa som bara börjat och
som kommer fortsätta i takt med att nya möjligheter upptäcks. Vi är stolta över att jobba med
några av Europas bästa partners för att genomföra en säker digitalisering. Conscia Netsafe är ett
lysande exempel på vilken kompetens våra partners besitter, och jag vill rikta ett stort grattis till
dem för utmärkelsen Cisco Kompetenspartner 2017, säger Johan Stenstrand, Partnerchef Cisco.
Cisco Partner Connect Awards delas ut till framstående kanalpartners för att erkänna ledande
affärsmetoder och tjäna som föredömen för branschen i sina respektive länder. Motiveringen löd:
“En långsiktig satsning på kompetens har gett denna partner en unik ställning på den svenska
marknaden. Denna kompetens ger dem möjlighet att ta sig an och vinna några av de största och mest
utmanande affärerna.
Att inte bara göra Nordens första Tetration Analytics POC (Proof of Concept), utan också vara med och
se till att det blir en affär säger en hel del om deras commitment. Kompetens, affärssinne, vilja och ett
fantastiskt teamwork är någonting som den här partnern verkligen står för.”

Cisco Tetration Analytics-plattformen ger större verksamheter komplett visibilitet kring alla
resurser i ett datacenter i realtid. Den söker igenom miljarder dataströmmar på mindre än en
sekund och ger möjlighet att spela upp vad som hänt tidigare, se vad som händer nu eller
simulera vad som skulle kunna hända i framtiden. Tetration bistår bland annat vid kvalificerade
driftbeslut genom att visa applikationers beroenden och avvikande beteenden.
– IT-systemen har aldrig kunnat i närheten av vad de kan idag, och komplexiteten har aldrig varit så
stor. Därför satsar vi på Conscia Netsafe helt på Ciscos unika erbjudanden med vår expertkompetens.
Vi har inga resurskonsulter, enbart experter och efterfrågan ökar ständigt. Vi är mycket glada över
denna utmärkelse och jobbar nu på flera, säger Bengt Lundgren, VD Conscia Netsafe.
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