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Conscia och Pure Storage fördjupar samarbete 

Conscia Sverige, en ledande leverantör av säkerhets- och IT-infrastrukturlösningar, etablerar ett 
närmare samarbete med Pure Storage, ledaren inom datalösningar som levererar den moderna 
dataupplevelsen. Båda företagen är Cisco-partners och samarbetet kommer av en ökande efterfrågan 
på Ciscos och Pures integrerade lösning Flashstack samt systemintegratören Conscias expertis. 
Erbjudandet riktar sig till medelstora och stora verksamheter och samarbetet innebär en ökad 
gemensam utbildnings- och serviceverksamhet.  
 
– Det är dags att ta nästa steg och utveckla partnerskapet ännu mer så att kombinationen av 
Sveriges bästa Ciscoexpertis kan kombineras med det vassaste inom lagring och komma våra 
kunder till gagn, säger Bengt Lundgren, VD på Conscia Sverige, och han konstaterar att företagets 
starka position inom datacentret hos sina kunder nu blir än starkare:  
 
- Initialt arbetade vi tillsammans med Pure Storage som ett resultat av kundefterfrågan, och att 
fördjupa samarbetet och partnerskapet i det här läget känns naturligt. Pure Storage växer snabbt 
och integrerar sömlöst med vårt övriga erbjudande baserat på Cisco Systems olika arkitekturer, och 
ligger i teknisk framkant, avslutar Lundgren. 
 
Pure arbetar med partners som kan hjälpa kunderna att designa och implementera sina 
hybridmolnslösningar och har expertis inom datahantering. Kunder vill använda molnet för 
flexibilitet och smidighet, men datavolymer, hinder kring kostnader och skillnader inom styrning, 
säkerhet och Enterprise-förmågor bildar riktiga utmaningar. Pure samarbetar med partners som 
förstår ”Cloud First” och hur företags-IT numera söker sig till hybridmolnet som den bästa 
lösningen. Detta är exakt vad som gör Pure och Conscia till ett bra partnerskap, likaväl som Conscias 
unika närvaro i Nordeuropa. 
 
– Conscia har en djup expertis inom Ciscos lösningar och en närvaro i sex nyckelländer i Europa, 
vilket gör dem till en idealisk partner för oss. Tillsammans kan vi med vårt Cisco-validerade 
Flashstack-erbjudande ge kunder branschledande datalösningar och leverera den moderna 
dataupplevelsen till flera av regionens företag, säger Theo Van Teylingen 
Regional Director Benelux and Nordics, Pure Storage 
 
Conscia är en Cisco Gold Partner i samtliga länder och erbjuder ett starkt kunskapsnätverk. Med 24 
Cisco-expertcertifieringar bara i Sverige, varav fyra inom datacenter, har Conscia en unik kompetens 
inom området. Conscias konsulter är även utbildade på Flashstack och ett flertal kunder har visat 
intresse för kombinationen av Ciscos ledande serverteknologi och lösningar från Pure Storage. Pure 
Storage är en Cisco Preferred Solution Partner som i september 2019 utnämnts av Gartner till ledare 
i den nya Gartner Magic Quadrant for Primary Storage. Företaget särskiljer sig i branschen genom sin 
snabba tillväxt.  
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Om Conscia 

Systemintegratören Conscia erbjuder kvalificerade lösningar och konsulttjänster med 
spetskompetens inom Datakommunikation, IT-säkerhet, Datacenter och Operatörsnät. Vår 
egenutvecklade programvara CNS säkerställer tillgänglighet, prestanda och Compliance för våra 
kunder. Vi är Guldpartner till Cisco, Cisco Partner of the Year i Nordeuropa och fokuserar våra 
lösningar på Ciscos teknologi. Conscia är en del av den europeiska Conscia-koncernen med över 650 
anställda i Danmark, Sverige, Norge, Nederländerna, Tyskland och Slovenien. www.conscia.com/se 
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