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Vergic flyttar delar av molndriften till Ipeer
Nordens ledande mjukvaruleverantör av webbaserad kundservice, snabbväxaren Vergic, flyttar delar
av driften till en Ipeer Private Cloud-miljö baserad på Windows Azure Pack. Efter utvärdering av ett
tjugotal leverantörer valdes Ipeer utifrån plattformens kraft, anpassningsmöjligheter, förmåga att
uppfylla regelkrav och Ipeers kompetens. Ett femtiotal servrar omfattas och affären är värd fyra
miljoner kr i steg 1. Plattformen tas i drift under hösten 2014.
Vergics intelligenta Vergic Engage-plattform hjälper företag och myndigheter att kommunicera
smartare med varje unik webbesökare. Vergics kunder, bland andra, 3 Sweden, If försäkringar och
CDON Group kan chatta med rätt kund i rätt tid.
Realtidsanalysen och hanteringen av enorma besökarflöden kräver en kraftig driftplattform som
också måste vara skalbar, Vergic har mer än fördubblats varje år sedan starten 2007.
– Med vårt datacenter och Ipeers lösning baserad på Microsoft Azure Pack har vi även möjligheter att
uppfylla offentliga, bransch- och individuella regelkrav. Kunderna kan ha data i Sverige eller hos sig,
och vi kan anpassa oss efter våra kunders behov, säger Alexander Lunde, VD och grundare på Vergic.
Med Ipeers lösning får Vergics kunder tillgång till en lösning baserad på en beprövad Microsoft Cloud
OS-mjukvara med kraftiga läs- och skrivprestanda baserade på dedikerad IBM-hårdvara, Storewize
och Pureflex med Fibrechannel och en stor del SSD-diskar, samt expertsupport dygnet runt. Ipeermiljön möjliggör snabb skalbarhet och uppdatering genom att det blir lätt att automatiskt driftsätta
nya identiska miljöer, samt även parallella miljöer vid behov.
– Vergic är ett av Sveriges mest spännande, tekniskt kunniga och moderna företag. Det är oerhört
roligt att de sett potentialen i Microsoft Azure Pack, säger Ipeers vd Johan Hedlund.
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Vergic är Nordens ledande mjukvaruleverantör som specialiserat sig på webbaserad kundservice.
Företaget hjälper sina kunder att kommunicera bättre och smartare med varje unik besökare på olika
webbplatser. Innovationsföretaget har sitt huvudkontor i Malmö, och företagets medarbetare har över 15
års erfarenhet av att göra affärer och bygga relationer på nätet. www.vergic.com
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

