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NNIT medlem af Danish Cloud Community
NNIT A/S bliver medlem af Danish Cloud Community per 1. februar 2020. For NNIT er det naturligt at
engagere sig i branchen og arbejde sammen med øvrige aktører for at sikre bedre gennemslagskraft,
forklarer Søren Svarrer Nielsen, CVP, NNIT:
”Danish Cloud Community skaber bedre vilkår på et af de største vækstområder hos NNIT. Hybride
cloudløsninger hører til NNIT’s kerneydelser, og da udviklingen løber så hurtigt, er der brug for løbende at
afstemme og sparre med et netværk og med relevante myndigheder og interessenter. Vi ser frem til at
understøtte de fælles netværksaktiviteter, uddannelse, markedsanalyser, erfaringsudveksling og events, så
vi kan løfte i flok”.
Et marked og en branche i vækst
Danish Cloud Community er Danmarks største branchefællesskab for cloud- og hostingvirksomheder.
”NNIT er en af landets største udbydere af it-services, som støtter både offentlige og private virksomheder og
hjælper nogle af landets største virksomheder med cloudmigrering og digital transformation. De bringer
fornyet inspiration til netværket, og det øger naturligvis vores gennemslagskraft,” fortæller Jens E.
Thorndahl, adm. direktør, Danish Cloud Community.
Cloud- og hostingmarkedet er i betydelig vækst og Danish Cloud Community har bevist, at selvom man
er i knivskarp konkurrence om kunderne, så kan man godt samarbejde om at skabe nogle fælles gode
vilkår for branchen. Udover at arbejde for disse vilkår i relation til danske og internationale myndigheder,
organisationer og virksomheder, arbejder foreningen målrettet på at øge kvaliteten af ydelserne i cloudog hostingmarkedet. Det er også årsagen til, at Danish Cloud Community har oplevet en markant vækst i
medlemstallet og en medvirkende årsag til, at NNIT A/S gerne vil være med.
”NNIT A/S har et ønske om at bidrage aktivt til den fortsatte udvikling af vores community, og vi glæder os
meget til et gensidigt udbytterigt samarbejde”, slutter Jens E. Thorndahl.

Om NNIT A/S - https://www.nnit.dk/
NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred
vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og
internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finans i Danmark. NNIT A/S
havde pr. 31. december 2019 3.207 medarbejdere. NNIT har omtrent 350 kunder, hvoraf cirka 150 er
lokaliseret uden for Danmark. Omtrent 30 % er kunder fra den internationale life sciences-industri.
For yderligere oplysninger henvises til https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/avjjc/hybriddk
Kontakt: Søren Svarrer Nielsen, Corporate Vice President i NNIT, +45 30 79 02 82 eller ssvn@nnit.com
#digitaltransformation #hybridcloud #makeamark #dkcloud
Om Danish Cloud Community – https://www.cloudcommunity.dk/
Danish Cloud Community arbejder for at styrke medlemmernes forretning, via netværk, uddannelse,
fælles retningslinjer, certificering og ikke mindst via varetagelse af interesser i forhold til både danske og
internationale myndigheder, organisationer og virksomheder. Danish Cloud Community repræsenterer i
dag 68 medlemmer, hvilket er en fordobling af medlemstallet på 1½ år.
Kontakt: Jens E. Thorndahl, adm. direktør, +45 28 35 50 96 eller jet@cloudcommunity.dk.

