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Subaru väljer Ipeer Hosted VMwares flexibla molndrift
Subaru Nordic har valt den svenska cloudleverantören Ipeer inom Cygate som driftspartner för sin nya
mer individanpassade webbplats i sex länder. Upphandlingen genomfördes i konkurrens och utfallet
avgjordes utifrån Ipeers pris, servicegrad och flexibilitet i erbjudande och tjänst. Ipeer Hosted
VMwares skalbarhet och möjligheter för kunden att flytta spelade också in. Ottoboni bygger webben i
Episerver och den skall lanseras under våren.
Subaru Nordic marknadsför sig via sin webbplats i sex länder på åtta språk. Här skall all information
bilköparen eller – ägaren kan önska serveras på bästa sätt. Utifrån omfattande kundundersökningar
kommer i vår en ny webbplats att tas fram, baserad på verktyget Episerver:
– Webben är en viktig marknadskanal för oss. De som besöker våra återförsäljare har redan skapat
sig en uppfattning om varumärket och ofta läst in sig grundligt på webben. Därför skall vår webb bli
mer responsiv och relevant för den individuella besökaren. Är det sannolikt att en given besökare vill
ha en bil för utomhusaktiviteter i Norrland så vill vi direkt visa hur väl Subaru passar in i den bilden,
säger Pieter Stokman IT-chef på Subaru Nordic, som jämfört olika driftleverantörer inför valet av
Ipeer för den nya webben:
– Subaru skall alltid funka – självfallet skall vår nya avancerade webb också vara snabb och pålitlig,
oavsett var man befinner sig. Här vann Ipeer på pris, servicegrad och en högre flexibilitet i
erbjudandet. Hos Ipeer behövde vi inte välja en strikt produkt utan kunde få ett erbjudande och en
tjänst mer anpassad till våra behov och en stor flexibilitet i resursanvändningen med tillhörande
service. Att vi inte blir inlåsta utan själva kan flytta våra servrar till annan VMware-miljö är en bra
möjlighet att ha, avslutar Pieter Stokman.
Ipeer Hosted VMware utsågs i slutet av 2014 till bästa IaaS-tjänst av svenska Techworld och har slagit
säljrekord, men den tekniska plattformen är inte allt, menar Erik Arnberg, marknadsansvarig för
Ipeer:
– Vi är mycket glada över att få Subarus förtroende här. I sitt val visar de att den bästa molndriften
för ett företag ofta inte handlar om ett klick på hemsidan hos någon global standardtjänst, utan
snarare ett tjänste-, kostnads- och servicepaket optimalt anpassat till ett specifikt företags behov –
vem kan du ringa när, och vilka krav kan du ställa på helheten, till exempel.
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Subaru tillverkas av Fuji Heavy Industries (grundat 1953). Första serieproducerade Subarun hette 360 och
lanserades 1958. FHI har fabriker i Gunma, Japan samt Lafayette, USA. År 2013 tillverkades totalt 808.919
bilar av modellerna: Impreza, Legacy, Outback, Forester, STI, XV, BRZ och Tribeca. Subarus symmetriska 4hjulsdrift introducerades 1972 och modellen Legacy firade 20-årsjubileum 2009. www.subaru.se
Ipeer är en ledande svensk leverantör av företagslösningar inom moln- och hostingtjänster och en del av
systemintegratören Cygate. Ipeer erbjuder med stor produktbredd och stöd av Cygates unika nät- och
säkerhetskompetens optimala driftlösningar. Kunderna varierar från mindre företag till stora e-handelssajter,
banker och internationella koncerner. Ipeer har 65 anställda med lång erfarenhet av företagshosting. Ipeer
grundades 2006 och har datacenter i Sverige samt kontor i Karlstad och Stockholm samt i Bangalore i Indien.
www.ipeer.se

