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Tre ledande Google Partners går samman och bildar Delling Cloud
Med en europeisk marknad för molntjänster som fortsätter att växa inleder nu tre ledande
Google Partnerföretag ett samarbete med sikte på att gemensamt marknadsföra sina
lösningar på den europeiska marknaden och EMEA-regionen. Det är det svenska företaget
Online Partner, finska Cloudpoint och C-Learning i Storbritannien som går samman och
bildar företaget Delling Cloud.
I en kommentar till samarbetet säger Googles utbildningschef för EMEA, Liz Sproat:
“Cloudpoint, Online Partner och C-Learning har en lång och väletablerad historia av
samarbete för att leverera expertis och lösningar av Googles tjänster till sina kunder. Genom
att arbeta ännu närmare som Delling Cloud, kommer deras kombinerade resurser samla de
allra bästa specialisterna för att stödja den snabbt växande efterfrågan på Googles tjänster
och lösningar i EMEA-regionen.”
Namnet, Delling Cloud, är inspirerat av den nordiska mytologin där guden Delling
representerar gryningen och inledningen på något nytt.
Fredrik Linnander - VD för Online Partner i Sverige säger: "Efter en tio år lång resa med
molnbaserade tjänster och verktyg, där vi etablerat ett snabbt växande företag i Sverige,
började vi få dragkraft och förfrågningar från organisationer runt om i Europa. Samarbetet
med C-Learning och Cloudpoint innebär betydande fördelar för oss, våra nuvarande och
framtida kunder.”
Delling Cloud representerar redan idag en sammanlagd omsättning på över 10 miljoner EUR
med 3000 kunder i över 20 länder och fler än 60 anställda i Sverige, Finland och
Storbritannien. Tillsammans representerar de en unik kunskapsnivå inom Googles
molnbaserade tjänster och med kundreferenser från några av världens mest kända företag
och organisationer. Styrkan i Delling Clouds erbjudande förväntas bidra ytterligare till fortsatt
marknadstillväxt för molnbaserade tjänster.
Ian Nairn, VD för C-Learning i Storbritannien: ”Våra kunder letar kontinuerligt efter råd och
inspiration för att utveckla nya innovativa tjänster till sina egna användare. Tack vare
samarbetet i Delling Cloud kommer vi nu kunna dra nytta av nya idéer och lösningar från vår
fantastiska personal, kunder och affärspartners, som kommer göra en verklig skillnad”.
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Delling Cloud blir en kunskapsledande leverantör av Googles molnbaserade tjänster och
kommer kunna stödja företag och organisationer i hela EMEA-regionen, med expertis inom
utveckling och utbildning.
Lauri Kaski, VD för Cloudpoint i Finland säger: "Delling Cloud ger nya möjligheter för våra
kunder och utvidgar vårt molntjänsterbjudande ännu mer" .
Jamie Smith - styrelseordförande i C-Learning, Storbritannien: ”Vi tror att partnerskap bygger
på ett gemensamt syfte och delade värderingar. Även om Delling Cloud är ett nytt företag, är
samarbetet en naturlig utveckling av ett sedan länge etablerat samarbete mellan CloudPoint,
Online Partner och C-Learning. Det är företag som alla har en framgångsrik historik. Vi ser
fram emot ett fortsatt nära arbete med Fredrik, Lauri och deras team för att göra det ännu
enklare för människor att få tillgång till de bästa molnbaserade lösningarna och hjälpa dem
att spara tid och pengar i deras processer.
För mer information, besök webbplatsen Delling Cloud - www.delling.cloud
Webbplats: www.delling.cloud
E-post: info@delling.cloud
Twitter: @DellingCloud
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/delling-cloud
Facebook: https://www.facebook.com/delling.cloud/
Mer information
C-Learning är baserade i Storbritannien och är en Google for Education Premier Education
och Google for Education Technology Build Partner. C-Learning tillhandahåller hårdvara,
programvara, utbildning och konsultation inom utbildning.
Cloudpoint är baserade i Finland, är en xxxx [text som ska läggas till senare idag]
Online Partner är baserade i Sverige och bedriver även verksamhet i Norge. Online Partner
är en Google Premier Partner med kunder inom näringsliv och utbildningområdet. Förutom
expertkunskap och licenser inom Googles molntjänster, har Online Partner dessutom ett
starkt utvecklingsteam med inriktning på applikationer och kundanpassade lösningar.
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