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Sentia Denmark opnår Veeam Platinum CSP Partner 
status som den første og eneste i Danmark 

København, 7. maj 2018 – Sentia Denmark bliver den første og p.t. eneste cloud-
løsningsleverandør i Danmark, der anerkendes som Veeam Platinum Partner. 

Kontinuiteten af forretningsdriften er afgørende for alle virksomheder på tværs af industrier. 
Den konstante tilgængelighed af virksomhedsdata betragtes vital for forretningsstrategien, 
hvor valget af den rigtige partner til sikring af forretningskontinuitet er af afgørende 
betydning. 

Veeam Platinum partnere er cloud-løsningsleverandører med den største viden om 
forretningstilgængelighed og har bevist ekspertise inden for brancheførende backup- og 
gendannelsesløsninger. Gennem minutiøs forståelse af kundens miljø, er de i stand til at 
matche behov med den rette teknologi samt formår at tilsikre den korrekte opsætning, der 
imødekommer høje sikkerheds- og lovkrav.  

Erkko Skantz, Nordic Channel Manager ved Veeam udtaler: “At Sentia Denmark nu er første og 
eneste danske cloud-tjenesteleverandør, der opnår Platinum, er et bevis for deres evne til at drive 
kundeværdi på et niveau, ingen andre i Danmark formår.”  

”Med opnåelsen af prisen for højeste Veeam partnerniveau, demonstrerer Sentia Denmark overfor 
kunder ikke kun, at de leverer backup- og gendannelsesløsninger af højeste kvalitet til en bred vifte 
af organisationer, men de sætter hermed en ny standard for teknisk viden og ekspertise til levering 
af den bedste kundeværdi.”, siger Erkko Skantz. 

Jakob Norup, administrerende direktør ved Sentia Denmark forklarer: ”Forretningskontinuitet 
handler i dag om at designe den rigtige backup- og gendannelsesstrategi for at sikre den samlede 
infrastruktur samt at have de nødvendige kompetencer for korrekt opsætning, driftshåndtering og 
teknisk support. Når alt kommer til alt, er sikringen af forretningsdata en afgørende faktor for 
forretningskontinuitet, hvilket er præcis, hvad kunder kan forvente fra Sentia Denmark som 
anerkendt Veeam Platinum Partner: vi beviser de tekniske kompetencer nødvendige for at kunne 
identificere integrationsfordele samt sikre kontinuiteten af store organisationer.”  

Veeam Platinum Partner anerkendelsen giver kunder visheden for brancheførende teknisk 
ekspertise i leverancen af design, integration samt konfiguration af tjenester, der løser deres 
udfordringer for forretningskontinuitet. 
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