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Ipeer skänker servrar för att stärka teknikutbildningar –
NTI Gymnasiet först ut
Sveriges ledande cloudleverantör Ipeer har beslutat skänka använda servrar till de utbildningsverksamheter som kan tänkas ha nytta av dem. Företaget vill på detta sätt stöda de tekniska
utbildningarna, som Ipeer anser ofta är eftersatta i Sverige. Kampanjen inleddes den sjätte februari
när eleverna på El- och energiprogrammet på NTI Gymnasiet i Lund fick ett tjugotal Dell-servrar som
de efterfrågat till sin utbildning. Ipeer välkomnar alla intresserade skolor att kontakta dem.
– På NTI Gymnasiets tekniska utbildningar tillhör vi de få som vet att våra elever behövs och kan få
jobb. Men vår typ av utbildning kräver stora investeringar. Tack vare Ipeer tillhör vi nu ett fåtal skolor
som inte bara kan erbjuda eleverna egna nätverk utan också servrar. Detta ökar kraftigt elevernas
möjligheter att få uppleva olika lösningar, säger Christian Pålsson, rektor på NTI Gymnasiet i Lund.
– Ipeer har Sveriges bredaste och modernaste utbud av moln- och hostingtjänster, som sköts av ett
trettiotal certifierade tekniker på våra kontor i Karlstad och i Indien. För oss är det uppenbart att de
svenska tekniska utbildningarna, i synnerhet på gymnasienivå är viktiga och kostnadsintensiva: de
skall erbjuda infrastruktur och även, som NTI Gymnasiet i Lund gör, aktuella certifieringar. Vi vill
härmed göra vad vi kan för att stötta landets tekniska utbildningar och vi välkomnar nya ansökningar,
säger Ipeers vd Johan Hedlund.
Ipeer har till NTI Gymnasiet i Lund donerat ett tjugotal Dell r300- och Poweredge 1950- och 2950servrar som efterfrågats till utbildningen av El- och energiprogrammet med inriktning mot Dator- och
kommunikationsteknik samt inriktningen nätverkstekniker. Samtliga servrar formateras ett stort
antal gånger med dedikerad raderingsmjukvara och borttagningen dubbelverifieras hos Ipeer innan
en donation sker.
Ipeer uppmanar de skolor och utbildningar som kan ha ett legitimt behov av sådan utrustning i
utbildningssyfte att höra av sig till info@ipeer.se. Programmet begränsas av resurstillgång och en
bedömning från fall till fall. Mottagaren skall ha en miljöpolicy gällande utrangering av servrarna.
Ipeer har över tiotusen företagskunder på flera tusentals servrar i drift och förnyelsetakten är relativt
hög då kunderna efterfrågar topprestanda och de senaste tjänsterna.
Presskontakt: Erik Arnberg, marknadschef, Ipeer, erik.arnberg@ipeer.se, 070-398 7534
Christian Pålsson, rektor, NTI Gymnasiet Lund, christian.palsson@ntiq.se, 0727-11 94 63
Pressfoton:
http://www.ipeer.se/pr.php
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

