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RADPOINT AB och Layer 8 IT-Services AB går samman
Layer 8 IT-Services ansluter sig till RADPOINT och bildar den största fristående expert-leverantören inom ITsäkerhet, nätverk och smarta datacenters i Sverige.
Sedan starten 2009, har RADPOINT fokuserat på omsorgsfullt utvalda ”next-generation”-lösningar inom ITsäkerhet och nätverk. Genom ett brinnande teknikintresse, engagemang i att påvisa skillnader för kunden, består,
leveransen av ledande drifttjänster, innovationsteknologier införd och supporterad av experter med branschunikt
”know how”.
Företagets erbjudande och arbetssätt har resulterat i hundratals kundförtroenden från mellanstora och stora
kunder i de flesta branscher. Lösningarna levereras som implementationer eller drifttjänster.
Layer 8 IT-Services är visionärer inom datacenters och inriktar hela sin verksamhet mot att bygga smartare och mer
kostnadseffektiva datacenters. Med marknadens ledande tillverkare inom ”Software-defined Everything” har man i
sin lösningsportfölj imponerande referensinstallationer, där man bevisar kundvärde och sin starka
leveransförmåga inom smarta datacenters.
”-Vi passar perfekt ihop, våra erbjudanden hänger verkligen samman och vi har dessutom samma engagemang i
att leverera smartare IT-infrastruktur som gör skillnad på riktigt för kunden” säger Fredrik Hökegård, VD på
RADPOINT. Fredrik avslutar ”-Smarta Datacenter blir ett nytt affärsområde i det nya RADPOINT. Totalt blir vi ett
40-tal medarbetare med nytt gemensamt huvudkontor i Stockholm med filialer i Göteborg, Jönköping, Linköping
och Umeå”.
”-Tillsammans blir vi ett otroligt starkt team, vi har samma drivkrafter, laserfokus och brinner lika mycket för att
leverera ”smarta” lösningar till våra kunder, vi är experter inom områden där vi ser enorma synergier” säger
Johan Tungström, VD på Layer 8 IT-Services. ”-När vi nu flyttar samman i helt nya toppmoderna lokaler samtidigt
med sammangåendet så bäddar vi för en raketstart och vi känner oss övertygade om att våra kunder ser
positiva synergier”, fortsätter Johan.
Befintliga och framtida kunder kommer kunna dra stor nytta av det sammanslagna företagets kunskapsbank och
leveransförmåga. Aktiviteter, erbjudanden och tjänster kommer lanseras löpande under året.
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RADPOINT AB är en nischad expertleverantör inom IT-säkerhet, nätverk. Bolagets erbjudande riktar sig mot stora och mellanstora
organisationer i alla branscher som önskar öka skyddsnivåer, säkerställa driftsäkerhet, tillgänglighet samt produktivitet. RADPOINT utmanar
kontinuerligt traditionell Informationsteknologi för att ge våra kunder tillgång till kostnadseffektivare innovationsteknologier med tydligt
funktionella förbättringar.
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