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Ipeer utvalda av Microsoft och Parallels för att testa nya
Windows Azure Pack-tjänster
Den svenska cloudleverantören Ipeer är en av fem hostingleverantörer i världen som valts ut för att
betatesta Microsofts nya Windows Azure Pack-tjänster och leverera dem genom Parallels
molnplattform. Med denna lösning kommer Ipeer att kunna erbjuda företag hostade publika och
hybridmoln med samma funktionalitet och flexibilitet som Windows Azure. Kunder kommer också att
kunna förlänga sina datacenter in i detta moln och enkelt flytta virtuella maskiner mellan moln. Det
nya Windows Azure Pack bygger på Microsofts senaste datacentermjukvara, Windows Server 2012
R2 och System Center 2012 R2. Med denna kan Ipeer leverera tjänster som Windows Azure från
Ipeers egna svenska datacenter. Ipeers tjänst levereras genom en ny Application Packaging Standard
(APS)-lösning från Parallels.
– Windows Azure Pack bygger på den banbrytande kombinationen av Windows Server och System
Center för att erbjuda masshosting (multi-tenant) med självbetjäning i molnet ovanpå existerande
mjuk- och hårdvaruinvesteringar. Vi är glada att Ipeer utnyttjar Windows Azure Pack för att leverera
en flexibel och välbekant provisionerings- och infrastrukturupplevelse med självbetjäning till sina
kunder, säger Eugene Saburi, General Manager, Product Marketing på Microsoft.
– Framtiden inom molnhosting är inte one-size-fits-all, utan snarare en där företagskunder vill kunna
välja mellan optimerade mjuk- och hårdvarulösningar, leverantörsstorlekar, geografiska placeringar,
nivåer av SLA och pris, samt kunna flytta mellan leverantörer. Erfarenhet, förtroende och lokal
närvaro kommer att förbli viktigt när företag placerar kritisk infrastruktur och vi välkomnar
Microsofts och Parallels klara vision här, säger Ipeers vd Johan Hedlund.
– Kunder letar efter lokala, nationella tjänsteleverantörer för att erbjuda hela bredden av
molntjänster. Parallels hjälper tjänsteleverantörer som Ipeer att snabbare nå ut på marknaden och
särskilja sig som den första nationella tjänsteleverantören att erbjuda den senaste Windows Azure
Pack från Microsoft, med distributionen ordnad genom APS standarden som stöds av Parallels
Automation (APS standard org), säger John Zanni, Chief Marketing Officer, Service Provider Parallels.
Eftersom många av tjänsterna utnyttjar kod som ursprungligen skrivits för det publika Windows
Azure-molnet så har Windows Azure Pack utformats för att väl motsvara skalan och kraven hos
moderna IT-organisationer. Genom att kombinera teknik från Windows Azure och Parallels fortsätter
Ipeer att skapa nya premiumlösningar för sina kunders hostingbehov.
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Ipeer är en ledande svensk leverantör av företagslösningar inom moln- och hostingtjänster. Företaget
har en mycket stor produktbredd för att kunna erbjuda optimala lösningar. Kunderna varierar från
mindre företag till stora e-handelssajter, banker och internationella koncerner. Ipeer har 65 anställda, av
vilka många har 15 års erfarenhet av hostinglösningar för företag. Företaget omsatte 2012 50 MSEK.
Ipeer grundades 2006 och har datacenter i Sverige samt kontor i Karlstad och Stockholm samt i
Bangalore i Indien. www.ipeer.se

