
HP benoemt Nines tot Gold Service Provider
13 APRIL 2015, UTRECHT

SAMENVATTING

Nines is verkozen tot HP Gold Service Provider. Hiermee behoort Nines tot een
gespecialiseerde groep hosting partners die is toegetreden tot het HP PartnerOne Service
Provider programma. Met deze benoeming bevestigen beiden partijen de nauwe
samenwerking.

Utrecht, 13 april 2015 – Nines is verkozen tot HP Gold Service Provider. Hiermee
behoort Nines tot een gespecialiseerde groep hosting partners die is toegetreden tot
het HP PartnerOne Service Provider programma.Met deze benoeming bevestigen
beiden partijen de nauwe samenwerking.

Hybride managed hosting partner Nines werkt vanaf dag één heel bewust met de betrouwbare
en schaalbare servers en storage van HP. Hiermee garandeert Nines dat alle processen en
systemen goed op elkaar zijn afgestemd. De toetreding tot het partnerprogramma is dan ook
een logisch vervolg op de nauwe samenwerking.

Matthey van Ramele, CEO van Nines: “HP maakt grote stappen en groeit mee met de cloud.
Recentelijk pasten zij het partnerprogramma aan. HP is nu, net als wij, nog beter voorbereid
op nieuwe kansen en kan daardoor haar partners zowel technisch als commercieel beter
ondersteunen.”

Het HP PartnerOne Service Provider programma is opgezet om cloud-partners van HP te
ondersteunen bij salestrajecten, technische vraagstukken, service en research. De Gold
status geeft Nines toegang tot exclusieve tools en content. Nines kan haar klanten hiermee
meer garanties bieden en groei faciliteren.

“Wij hebben hard gewerkt om onze datacenters zo in te richten dat wij veilige, betrouwbare en
schaalbare hosting oplossingen kunnen bieden. HP maakt daar al jaren onderdeel van uit. Wij
zijn blij met deze waardering en onze nieuwe Gold status. Het is goed te weten dat onze
dienstverlening ook door HP wordt ondersteund.” Vervolgt van Ramele.

“HP kijkt uit naar een nauwe samenwerking in de groeiende Hybrid Cloud.” Aldus Diederik
Padt, Director Service Provider Business, Commercial & Public sector NL bij HP. 

https://nines.nl/managed-hosting/hybride-cloud/


Over Nines
Nines is de hybride managed hosting partner voor de zakelijke markt. Met een team van
professionals leveren wij hybride hosting oplossingen vanuit onze datacenters in Nederland en
de Public Cloud.

Voor meer informatie:

Nines.nl | info@nines.nl | @nines | 088 648 0602

Nines.nl
https://www.nines.nl
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OVER SPLEND

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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