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Shell landar i Ipeers svenska VMware-moln med Klirr
En av Sveriges främsta fullservicebyråer, Klirr Stockholm väljer Ipeer som förstahandsval för IT-drift.
Hos Ipeer driftas Shells nya reklamkampanj ”Älska bilen” som lanseras på bred front idag, men också
sajter åt bl.a. Forex Bank och Marabou. Ipeer väljs utifrån sin personliga service och prisbelönta
molntjänst Hosted VMware. Samarbetet väntas omfatta flera tiotals nykunder per år.
– Shells ”Älska bilen”-koncept är en kärleksförklaring till en kär familjemedlem. Den blir väl driftad
hos Ipeer för vi kan få en fast budget, kvartalspriser i en skalbar molnlösning där vi vet att vi får
väldigt snabb och bra hjälp så fort vi behöver det. Hosted VMware är en beprövad plattform som
uppskattas av våra php-utvecklare. Därför tar vi nu in Ipeer som förstahandsval, säger Marcus
Sundberg, projektledare för Shell på Klirr Stockholm.
I Shells nya reklamkampanj ”Älska bilen” kan man vinna pengar till en roadtrip. Den lanseras i TV,
radio, internet och butiker den 15 juni, och är producerad av Klirr Stockholm. Klirr har sedan tidigare
använt Ipeer med goda resultat för kunder som Forex Bank och Marabou och man väljer nu Ipeer
som helhetsleverantör.
– Med gedigen erfarenhet av integrerad kommunikation är Klirr en av Sveriges större och klart
ledande fullservicebyråer med digital spets– de lyckas med sin kreativitet nå fram i en bransch som
handlar om innovation och kommunikation. Vi är hedrade över att få deras förtroende, säger Ipeers
marknadsansvarige Erik Arnberg.
Ipeer har lång erfarenhet av att drifta ett lokalt vCloud, man var först i Sverige att lansera det 2013
och Ipeers Hosted VMware-tjänst valdes i november 2014 till bästa infrastrukturmoln av Techworld i
konkurrens med bland andra Amazon, Azure och Rackspace. Klirr Stockholm och andra kunder kan i
tjänsten lätt själva skapa, administrera och anpassa egna interna miljöer med interna IP:n, stor
säkerhet och kontroll.
Hosted VMware ligger på högkvalitativ hårdvara med off-site backup och 24/7-support hos Ipeer, en
del av Cygate inom Telia.
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Shell-reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=iWkY6DEdit8
http://www.roadtrip2015.se/

Klirr Stockholm är Klirr Stockholm är en fullservicebyrå som har varit verksamma i 14 år. Klirr Stockholm har
cirka 55 anställda har kontor på Södermalm i Stockholm city. Klirr Stockholm jobbar bland annat med kunderna
KTH, Beckers, Tom Tits Experiment och Marabou. www.klirr.se
Ipeer är en ledande svensk leverantör av företagslösningar inom moln- och hostingtjänster och en del av
systemintegratören Cygate inom Telia. Ipeer erbjuder med stor produktbredd och stöd av Cygates unika nätoch säkerhetskompetens optimala driftlösningar. Kunderna varierar från mindre företag till stora ehandelssajter, banker och koncerner. Ipeer har 65 anställda med lång erfarenhet av företagshosting. Ipeer
grundades 2006 och har datacenter i Sverige kontor i Karlstad, Stockholm, Bangalore i Indien. www.ipeer.se

