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Tyska fordonsföretaget Vector bygger nya
tjänster på City Cloud
City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på
OpenStack, meddelar idag att fordonskomponentföretaget Vector har valt företagets IaaS City Cloud som
plattform för sin IT-infrastruktur. Tyska Vector förser biltillverkare och leverantörer till
fordonsindustrin med en plattform, verktyg och mjukvarukomponenter för att utveckla inbyggda
system. Vector kommer att använda City Cloud som bas för att leverera sina tjänster via molnet.
– Vi arbetar hela tiden med att förbättra servicen för våra kunder. Med City Cloud som plattform kan vi
snabbt och kostnadseffektivt leverera lösningar och tjänster till våra kunder, säger Michael Vogel,
affärsutvecklingschef på Vector. Det var framförallt två saker som avgjorde valet av City Network som
leverantör; för det första möjliggör deras tjänst oss att följa lagar och regler stipulerade av EU, och för det
andra, City Clouds globala närvaro.
Inledningsvis kommer Vector att använda City Cloud från noderna i Frankfurt och New York. Från den
1 januari kommer företaget även drifta tjänsten från den nya City Cloud-noden i Tokyo.
– Vector är ett mycket bra exempel på företag som använder City Cloud för att utveckla, förbättra och
faktiskt förändra sitt erbjudande, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network. Nästan alla
företag berörs av den digitala transformationen som förändrar förutsättningarna att bedriva affärer. Det
finns gott om exempel på traditionella företag som transformerar delar, eller hela sitt erbjudande till en
molnbaserad modell, en modell som ger dem en grund för stort fokus på utveckling.

Om City Network
City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster.
Företaget tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack som driftas
från 27 datahallar över hela världen. Genom sina branschspecifika moln kan City Network säkerställa att
deras kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och
datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och PUL. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001,
27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och
informationssäkerhet.
För mer information se www.citycloud.se och www.citynetwork.se.
Om Vector
Vector Infromatik är den ledande tillverkaren av mjukvaruverktyg och inbyggda system för
fordonsindustrin. Företaget, med över 1600 anställda, har huvudkontor i Tyskland och försäljning i hela
världen. 2015 omsatte företaget 332 miljoner Euro.
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För mer information, vänligen gå till www.vector.com.

