
AirVM geselecteerd als aanbevolen cloud management
platform partner voor VMware vCloud Air Network
cloud providers
17 DECEMBER 2015, OTTAWA, CANADA

SAMENVATTING

AirVM, een toonaangevende cloud management platform dienstverlener, heeft op 14 december j.l.

aangekondigd dat het door VMware is geselecteerd als aanbevolen cloud management platform

partner voor VMware vCloud Air Network cloud providers. De AirSembly software van AirVM werd

geselecteerd omdat het service providers in staat stelt om de levering van hun clouddiensten aan

hun klanten aanzienlijk te versnellen en de operationele efficiency te vergroten.

A irVM, een toonaangevende cloud management platform dienstverlener, heeft op 14 december j.l.
aangekondigd dat het door VMware is geselecteerd als aanbevolen cloud management platform
partner voor VMware vCloud Air Network cloud providers. De AirSembly software van AirVM werd
geselecteerd omdat het service providers in staat stelt om de levering van hun clouddiensten aan
hun klanten aanzienlijk te versnellen en de operationele efficiency te vergroten.

“AirSembly in combinatie met VMware cloud technologie biedt onze vCloud Air Network Cloud
Providers een platform dat hen ondersteunt bij alle aspecten van hun op VMware gebaseerde cloud
business,” aldus Geoffrey Waters, vice president van het Service Provider Channel van VMware.
“Door onze technologieën te combineren kunnen service providers gebruik maken van automatische
levering, geïntegreerde facturatie en zelfbedieningsmogelijkheden die cloud services aan klanten
kunnen versnellen.”

AirVM AirSembly biedt zero day ondersteuning voor VMware vCloud Air Network cloud provider
integratie. Hiermee kan tijd bespaard worden die normaal gesproken besteed wordt aan beheer en
upgrades. Als eerste in de sector wordt een volledig geïntegreerd facturatieplatform geboden
waarmee providers hun klanten eenvoudig kunnen factureren voor afgenomen clouddiensten,
waardoor operationele kosten verder zullen dalen.

“AirVM is verheugd met deze samenwerking met VMware en zijn vCloud Air Network partners”, aldus
Joshua Vautour, CEO van AirVM. “AirSembly werd speciaal gebouwd om VMware oplossingen te
ondersteunen, en is ontworpen om cloud providers en hun partners te helpen bij het verkopen van
hun cloud diensten via ieder go-to-market model. Wij kijken uit naar een vruchtbare en succesvolle
samenwerking.”



Over AirVM

AirVM is een toonaangevende onderneming die cloud computing faciliteert. De bekroonde AirSembly
software is een cloud management platform dat speciaal gebouwd werd voor VMware. AirSembly
maakt het voor service providers en software leveranciers eenvoudig om clouddiensten te verkopen,
leveren, te beheren en te factureren, ongeacht het distributiemodel. Het AirVM platform heeft al
duizenden providers, resellers en klanten in staat gesteld om miljoenen transacties af te handelen.

AirVM heeft haar hoofdkantoor in Ottawa, Canada.

AirVM
http://www.airvm.com/vmware
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Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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