Resello, Yourhosting en Interxion openen tweede
Azure Stack Experience Center in Amsterdam
Zwolle, 21 september 2017 - Resello, leverancier van clouddiensten voor IT-dienstverleners, heeft samen met
hosting- en cloudprovider Yourhosting een tweede Azure Stack Experience Center geopend op de datacentercampus van Interxion bij Amsterdam. Het eerste Experience Center staat in Zwolle. Bedrijven kunnen er ervaren
hoe Azure Stack hen helpt meer uit bestaande en nieuwe technologie te halen, zodat ze, wanneer Azure Stack in
oktober beschikbaar komt, direct actie kunnen ondernemen.
Azure Stack is de nieuw ontwikkelde technologie van Microsoft, die vooral interessant is voor bedrijven die
werken met privacygevoelige gegevens, zoals overheidsinstellingen, zorginstellingen en banken. Het platform biedt de
mogelijkheid om Azure-oplossingen in een datacenter naar keuze te hosten, of dat nu bij henzelf is of bij een partner.
De technologie is naadloos geïntegreerd met public Azure cloud van Microsoft en geeft hierdoor de mogelijkheid om
rekenkracht, opslag en andere publieke clouddiensten eenvoudig te koppelen en op te schalen. Het beheer van Azure
Stack is ook identiek aan dat van public Azure en beheerders ervaren geen verschil tussen beide oplossingen. Azure
Stack biedt zo controle over de locatie van data en veiligheid, met het gemak, de schaalbaarheid en de flexibiliteit van
Microsofts publieke clouddiensten.
Interxion
Resello en Yourhosting zijn de afgelopen twee jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van Azure Stack en hebben
hierdoor een flinke kennisvoorsprong. Hierdoor zijn ze in staat om als eerste partijen in Nederland Azure Stack aan
te bieden. Beide bedrijven werken sinds deze zomer samen met colocatie- en connectiviteitsleverancier Interxion als
locatie voor het platform, zodat hun klanten profiteren van optimale connectiviteit, een directe private ExpressRoute
verbinding met Microsoft en de garantie dat Europese regels voor databescherming van toepassing zijn wanneer
data bij Resello of Yourhosting gestald is.
Grip op data
“Het loopt storm op ons hoofdkantoor sinds we ons eerste Experience Center in Zwolle hebben geopend. We openen
daarom een tweede Experience Center in het westen van het land bij onze datacenterpartner Interxion,” vertelt Berend
van Dalfzen, Managing Director van Resello. De grote interesse voor Azure Stack komt voor hem niet als een
verrassing. “Azure Stack biedt een oplossing voor een wijdverbreid probleem: grip op de locatie van data. Met Azure
Stack weet je zeker waar data staat en met welke wetgeving je te maken hebt. Veel resellers en system integrators
willen hun klanten die zekerheid kunnen bieden in combinatie met de kracht en mogelijkheden van Azure en zijn
daarom in Azure Stack geïnteresseerd.”
Een bezoek aan een van de Experience Centers kan op afspraak door contact op te nemen met Resello, Yourhosting
of Interxion Nederland.

Over Resello
Resello is een IT-dienstverlener die value added resellers, telecomproviders en independent software vendors in staat
stelt extra clouddiensten op te nemen in het eigen productportfolio, zonder dat ze grote investeringen hoeven doen
in technische kennis en resources. De Cloud Marketplace van Resello bevat alles om een complete klantomgeving
mogelijk te maken, zoals een selfserviceportal, een whitelabel storefront, een ondersteunings- en facturatiesysteem,
backofficesystemen, een customer supportcenter en klant-controlepanelen. Resello B.V. is onderdeel van
Yourholdinggroep en levert ondersteuning aan internetprofessionals sinds 2001 met 150 medewerkers in Nederland,
India en Rusland. Meer dan 3.000 wederverkopers in 150 landen gebruiken het platform voor het verkopen van
IT-oplossingen. Voor meer informatie: https://www.resello.com.
Over Yourhosting
Yourhosting is met hosting en clouddiensten voor 160.000 klanten de grootste provider van Nederland en
kennis-partner op het gebied van cloudhosting. Een deskundig en gedreven team van technologiespecialisten
werkt 24 uur per dag aan de best mogelijke performance, uptime en support voor de IT-omgeving van klanten. Zij
zijn bij Yourhosting verzekerd van een stabiele en veilige infrastructuur die hen optimaal laat profiteren van kosten
besparende en innovatieve cloudtechnologie. Yourhosting is Microsoft Gold Certified Partner en een van exclusieve
partijen die meewerkte aan de release van Azure Stack. Bedrijven die gebruik maken van de diensten van Yourhosting
zijn onder meer PEC Zwolle, ING, Nuon en Monuta Holding. Yourhosting maakt onderdeel uit van Yourholding.
Over Interxion
Interxion (NYSE: INXN), een toonaangevende Europese leverancier op het gebied van cloud- en carrier-neutrale
colocatie datacenterdiensten, bedient een breed scala aan klanten vanuit 45 datacenters in 11 Europese landen. De
uniform ontworpen energie-efficiënte datacenters van Interxion bieden klanten uitgebreide zekerheid en continue
beschikbaarheid voor hun bedrijfskritische applicaties. Meer dan 600 connectiviteitsproviders, 21 Europese internet
exchanges en toonaangevende cloud- en digital-mediaplatforms bieden hun netwerkverbindingen aan in de Interxion
datacenters. Interxion heeft hierdoor ware cloud-, content, financiële en connectiviteit hubs gecreëerd, die de groei
van communities of interest stimuleren.
Interxion is in 1998 opgericht in Nederland en het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Schiphol-Rijk. Interxion heeft
9 datacenters in de regio Amsterdam. Al deze datacenters maken gebruik van 100% duurzame energie.
Meer informatie kunt u vinden op www.interxion.nl.
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