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Perspektiverne i
3D-print

XX UHD opløsning (3840x2160), 450 nits, 5.000:1 kontrast
XX 4 digitale input på samme tid (PIP eller Split-screen)
XX SLIM Direct LED
XX Kan bruges både i Portrait og Landscape
XX RS-232 control (in/out)
XX Kan benyttes med Samsungs HDbase-T plugin modul

« Fokus i dette nummer

Nye SMARTe
Samsung skærme
Lad os præsentere dig for Samsungs nye LFD-skærme
Fælles for de nye LFD’er fra Samsung (DH-D, DM-D
og DB-D) er at de tilbyder et flot, diskret design og
et direct LED panel som sikrer optimal billedkvalitet. Processoren i den indbyggede mediaafspiller er
opdateret til en quad-core processor som
væsentligt forbedrer ydelsen.
Selvfølgelig kan den også udstyres med et
touch-overlay, som laver skærmen om til en touchskærm. Til sidst, men ikke mindst, kan rammen
også udskiftes, sådan at der kan tilkøbes en hvid
ramme der monteres på skærmen.

Highlights:
XX Tyndt og let deisgn
XX Indbygget Wi-Fi for overførsel, afspilning,
dele og planlægge digitalt indhold trådløst
XX Kan bruges i videovæg ved at ”daisy-chaine”
med DP 1.2
XX Opløsning på hele 3840 x 2160
(2 x 2 videovæg).

DH-D serien er altid et godt valg
Full-HD skærme designet for 24/7 drift i lysstærke
miljøer og har en lysstyrke på 700 nits (cd/m2).

40”
Samsung DH-40D 40” wide
Art.no. 2115965

Klik her og læs mere om produkterne

48”
Samsung DH-40D 48” wide
Art.no. 2116138

55”
Samsung DH-40D 55” wide
Art.no. 2116139

For spørgsmål, kontakt ALSO. På de sidste sider i magasinet finder du en oversigt over samtlige produktchefer og salgspecialister hos ALSO.
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En hektisk periode og et
marked i hastig forandring...
De sidste 4-5 måneder har, specielt på B2B markedet, været
præget af travlhed markant drevet af PC udskiftninger og software udrulninger. Målt på antallet af forespørgsler forventer
jeg en travl afslutning på 2014. Markedet er dog under kraftig
forandring. Vi ser områder, hvor det traditionelle hardware
salg fortsætter med at falde, og vi ser nye områder som f.eks.
Cloud forretningen vokse eksponentielt.
Vi fokuserer i ALSO på hele tiden at følge med tiden og være
på forkant. At en ung fremadstormende forhandler som Ravn
IT kalder ALSO moderne, ungdommelige og med på beatet
er ekstremt motiverende for en gammel IT distributionsmand
som mig – og jeg lever så også fint med at Ravn IT fortæller, at
vi samtidig er stabile og ikke uden videre skifter retning.
Lad dig inspirere af hvordan Ravn IT anvender ALSO som deres
forlængede arm og vurder om du har samme gode udbytte
af samarbejdet med ALSO. Hvis ikke, så lad os drøfte hvor vi i
fællesskab kan gøre det bedre.
At ALSO er på forkant og med på beatet viser vores satsning
på at kunne levere Cloud Services. ALSO CHOICE er vores
navn for den virtuelle markedsplads. Vi har igennem det
sidste halve år knoklet for at få de sidste detaljer på plads og
er netop gået live. Læs om vores satsning og tag fat i os for
at drøfte, hvordan vi kan sikre dig en bid af dette lukrative
og hastigt voksende marked. Tag et smut forbi also.dk og læs
mere om ALSO CHOICE.
Endelig må du ikke snyde dig selv for artiklen om 3D print.
Med 3DSystems som kommende leverandør i vores portefølje
forventer vi at kunne tilbyde vores kunder levering af 3D printere allerede i Q4. Det er ikke et volumenmarked, men markedet vokser markant og du vil blive overrasket over hvor mange
anvendelsesmuligheder, der er nu og ikke mindst forventes at
være fremover. Det overgår de flestes fantasi.
God læselyst og velkommen til Q4.
Med venlig hilsen
Ole Eklund
Administrerende direktør
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TEMA // 4K

... stiller skarpt på
forhandlerviden
Tekst // Henrik Malmgreen

Umiddelbart skulle man ikke tro, at bedre opløsning på vores skærme
er en udfordring for it-kanalen. Men det er det, for overgangen til 4K
– altså en opløsning, der er fire gange højere end HD – stiller forhandlerne
overfor helt nye opgaver, når det gælder rådgivning af kunderne.
Ingen kæde er som bekendt stærkere end det
svageste led, og hvis ikke hele kundens infrastruktur er gearet til at håndtere de mange data, en 4K
billedstrøm kræver, er der ikke meget ved at have
en flot, 4K-kompatibel fladskærm.
Nu er det langt fra alle forundt at have sådan
en stående på reolhylden, men tag ikke fejl. 4K

buldrer frem, og det gælder både blandt de private
forbrugere og virksomhederne. OK – den private
forbrugers 4K-verden består primært af stand-alone
enheder som bærbar computer, mobiltelefon,
kamera og eventuelt fladskærm, mens virksomhedens 4K-verden ofte vil være et egentligt digitalt
workflow, for eksempel den infrastruktur der føder
et helt system af digital signage-skærme.

Hvad er 4K egentlig?
Med lanceringen af 4K er der nu fire standarder: standard definition (480p/540p),
high definition (720p), full high definition (1080i/p) og ultra high definition (2160p)
svarende til 3.840 x 2.160 pixels. Visse projektorer og professionelle kameraer
benytter dog 4.096 x 2.160 pixels, der ligeledes kaldes for 4K Ultra High Definition.
4K-produkter, som du kan købe i dag omfatter mobiltelefon, bærbar computer,
tablet, fladskærm, camcorder og actionkamera.

Super avanceret digital signage
Mere og mere indhold bliver produceret i 4K, og
det stiller naturligvis krav til det udstyr, indholdet
skal vises på. Netop digital signage bliver stadig
mere udbredt som visuelt markedsføringsværktøj, og de dage, hvor den enkelte forretning selv
styrede indholdet ved at putte en dvd i afspilleren,
er for længst slut. I hvert fald når vi taler de større
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Kravene bliver endnu større
Knapt nok har vi vænnet os til den imponerende skarphed, som 4K
Ultra High Definition giver os, førend vi står ansigt til ansigt med
endnu større udfordringer. Når der i 2020 er OL i Japan, har Sony
nemlig annonceret, at man er klar til at sende tv i intet mindre end en
opløsning på 8K. Godt nok bliver streamingteknologierne til stadighed
mere raffinerede, men en sådan kvalitet kommer immervæk til at stille
gigantiske krav til den distributionsmæssige infrastruktur.

kædeforretninger, hvor indholdet håndteres og
distribueres fra centralt hold. Det samme gælder
eksempelvis mange banker, hvor hovedsædet ikke
bare leverer indhold, men versioneret indhold til de
enkelte filialer alt efter, hvor i landet de befinder sig.

i 4K – en fodboldkamp sendt
live via et uplink i Tyskland
direkte til messehallerne –
ligesom Netflix annoncerede
understøttelse af 4K på deres indholdsplatform.

I det hele taget lever vi i en verden, hvor de visuelle
markedsføringsredskaber i stadig højere grad
møder kunden i øjenhøjde. Et godt eksempel herpå
er et omfattende digital signage-system i undergrundsbanen i London, hvor reklamebudskaberne følger den rejsende fra station til station og
undervejs udvikler sig – ja næsten fortæller en lille
historie. Tro ikke, at man kan drive sådan en løsning
med en støvet server af ældre dato henne i hjørnet.

Ligeledes annoncerede Sony forrige år på CES i Las
Vegas – verdens største messe for forbrugerelektronik – at man lancerer et globalt 4K distributionsnetværk for de filmtitler, man som indholdsudbyder har rettighederne til. Det vil sige, at mange
af de gamle titler på celluloid ganske enkelt vil
blive scannet i 4K-opløsning og genudgivet i
superskarp, digital kvalitet.

Masser af 4K produkter
Selv om 4K stadig er en forholdsvis ung teknologi,
der først lige nu er på vej ud på forhandlernes
hylder, er der masser af 4K kompatible produkter
at vælge imellem. 4K er således integreret i skærmene på mobiltelefoner, bærbare computere og
tablets, lige som visse camcordere, actionkameraer
og DSLR kameraer med videofunktion, der kan
optage i 4K. q

Forbrugerne vil efterspørge 4K
4K kræver masser af muskler
Vi snakker rå computerkraft og båndbredde
– masser af båndbredde – og vi snakker opbygning af en infrastruktur med både kapacitet og
redundans. Det kan godt være nogle af os siger,
vi ikke lægger mærke til al den blinge-ling på de
mange skærme – men hvis skærmen er slukket og
kigger ned på os med sit store, sorte tomme blik, så
lægger vi mærke til den.
Det at kunne vise og distribuere digitalt indhold er
ikke bare blevet et strategisk, men et forretningskritisk redskab, og det kræver knowhow at kunne
servicere sådan en løsning. 4K handler altså om
meget mere end blot de nyeste Hollywood-titler.
I mellemtiden er 4K ved at blive rullet ud for alvor
og modsat eksempelvis 3D, er 4K en teknologi,
der brager igennem. Faktisk giver den superhøje
opløsning i sig selv næsten en 3D virkning, og 4K
er således på vej til at blive hverdag, både når det
gælder broadcastet tv, og når det gælder streamingtjenester som for eksempel Netflix.
Allerede sidste år kunne man på den store broadcastmesse IBC i Amsterdam se prøvetransmissioner

Selv efter en digital renovering blev 3D som
teknologi et flop. Ikke i biograferne, men
hjemme i dagligstuen. Til gengæld er 4K for
alvor ved at vinde forbrugernes hjerter qua
prisattraktive produkter i massevis.
Et af de første var actionkameraet Hero GoPro,
men siden er andre udbydere kommet til,
blandt andet Sony, så det i dag er muligt
ikke bare at se 4K-indhold på de fleste af sine
enheder såsom mobiltelefon, tablet og bærbar
computer, men også selv skabe 4K-indhold.
Spørgsmålet er så, om forbrugerens computer
er gearet til de store datamængder, men langt
hen ad vejen er de. Til gengæld er det nok de
færreste forbrugere, der – endnu – har råd til en
4K-kompatibel fladskærm. Ifølge Brancheforeningen Elektronik er salget dog skudt i gang. Sidste
år og i år har vi set 4K i de dyre skærme, og nu er
teknologien så på vej ind i skærmene i mellemklassen også.
I takt med den hast forbrugerelektronik falder med
rent prismæssigt er der med garanti dømt 4K i de
fleste husstande inden for de nærmeste år.

ALSO tilbyder 4K
kompatible produkter
Blandt disse kan for eksempel nævnes

Fladskærme, computerskærme
og mobiltelefoner

Fladskærme, kameraer og
videokameraer

Kontakt
Michael Friis
Product Specialist,
Consumer Electronics
Mobil: +45 2810 5531
michael.friis@also.com

Klik her for at hente
artiklen som PDF

Storskærme

Computerskærme

Huawei E5172

Huawei B593S

Huawei B593

trådløs 3G/4G router

trådløs 3G/4G router

ekstern 4G antenne

Desktop 3G / 4G router med wifi og
1 LAN port, indbygget SIM-kort.
802.11 a/b/g/n.

Dekstop 3G / 4G router med wifi og
4 LAN porte, med indbygget SIM-kort.
802.11 a/b/g/n

4G LTE Ekstern antenne - 2 pak
4G ekstern antennesæt.

Kun 1.050,-

Kun 1.350,-

Kun 125,-

Art.no. 2049390

Art.no. 2049397

Art.no. 2169000

Huawei 3G/4G
Trådløse produkter fra Huawei – kom på nettet, hvor du ønsker!
6 modeller til kampagnepriser hos ALSO i oktober.

Huawei E5776

Huawei AF23

Huawei WS323

3G/4G mobilt wifi spot

trådløs router

trådløs N300 forlænger

Max. 10 brugere. 3G / 4G wifi hotspot
med 6 timers online batterilevetid og indbygget
SIM-kort. 802.11 a/b/g/n.

Max. 32 brugere. 3G / 4G wifi hotspot,
til ekstern SIM-kort dongle.
802.11 a/b/g/n.

Forlænger til trådløst netværk.

Kun 1.050,-

Kun 350,-

Kun 275,-

Art.no. 2049391

Art.no. 2049394

Art.no. 2049392

For spørgsmål, kontakt ALSO. På de sidste sider i magasinet finder du en oversigt over samtlige produktchefer og salgspecialister hos ALSO.

NØGLETAL
Skærm: 10,1" ips-skærm, 224,2 ppi
Processor: Snapdragon 801, 2,3 GHz
Styresystem: Android 4.4.2
Lagerplads: 16 GB
Vægt: 439 gram
Netværk: 802.11ac Wi-Fi, 4G-modem
Pris: kr. 4.799,-

Produkttest:

Sony
Xperia Z2
En ting, man med sikkerhed ikke kan
fratage Sony Xperia Z2, er, at det er en
virkelig imponerende tablet, når man
samler den op. Det bliver ikke mindre af,
at man ved, at den er støv- og vandafvisende. I det mindste til en vis grad.
Tykkelsen på Xperia Z2 er blot 6,4 mm, hvilket gør
den til testens tyndeste tablet. Den vejer også kun
439 gram, hvilket er meget let for en 10,1”-tablet.
Samlingskvaliteten virker glimrende med porte og
kortlæser gemt bag låget.
Om det er den begrænsede tykkelse vides ikke,
men tapper man bestemt på kanten af skærmrammen, forplanter trykbølgerne sig til kanten af
skærmbilledet. Det er selvfølgelig ikke noget, man
gør i praksis, men alligevel ikke godt.
Skærmen understøtter Sonys Trilumious, som giver
et farverigt, ja nærmest farvemættet, skærmbillede. Skærmen, der ikke er blandt de virkeligt
højtopløste her i testen, er stadigvæk en meget flot
og lysstærk skærm.

Selv om det ikke rækker til at være blandt de allermest lysstærke skærme her i testen.
Tabletten er stærk, og den mangler ikke kræfter, når
den først er i brug. Den er også en af de hurtigste
deltagere i testen til at vende billedet, når enheden
roteres. Der følger en del apps med enheden. Sony
har også lavet tilpassede menuer, hvilket tager sig
dejlig venligt og lyst ud. Kameraerne i Xperia Z2 er
ret gode for en tablet at være.
Batterilevetiden er ganske hæderlig, selv om den
med sine godt otte timer ikke kan slå de bedste i
testen.

Anmeldelsen er udarbejdet af

BEDØMMELSE
Ydelse
Batterilevetid
Funktioner
Skærm
Pris

Samlet
Alt om DATA siger:
»Meget tynd og let tablet med en fin skærm.
Den når dog ikke op blandt de bedste i
testen. Rigtig god ydelse. Tabletten reagerer
hurtigt, der er gode kameraer og en fornuftig
batterilevetid.«
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KUNDECASE // Ravn IT

“ALSO fungerer
som vores
forlængede arm”
Ravn IT betragter den dybe relation til ALSO som en strategisk fordel, da virksomheden
oplever en bedre behandling hos en tæt samarbejdspartner. Med både en intern og
ekstern konsulent fra ALSO har Ravn IT altid direkte adgang til såvel rådgivning og
produktviden, som priser og specialtilbud.
Distributionsleddets absolut
bedste webshop
”Det, vi har valgt ALSO på, er, at de er ungdommelige - ligesom os selv”, fortæller Torben Ravn,
direktør i Ravn IT. ”De er med på beatet og den nye
teknologi. Gode til at markedsføre sig og brande
nye produkter. ALSO leverer et full service koncept
og er gode til at finde alternative måder at finansiere løsninger på. De er innovative, og det er med
til at styrke vores forretning.

ALSO er en moderne virksomhed,
der giver os meget nem adgang
til viden og spidskompetencer på
en lang række områder
— Torben Ravn, Direktør, Ravn IT

Desuden har de distributionsleddets absolut
bedste webshop, og det betyder rigtig meget for os
i en travl hverdag. Den er overskuelig, lynhurtig og
effektiv, så vi kan også bruge den som opslagstavle,
fx. når vi skal finde rela-terede produkter. Inddelingen af kategorier og integration til deres katalog
fungerer per-fekt. Den elektroniske udveksling
minimerer vores manuelle processer. Og så er
folkene hos ALSO altid meget hjælpsomme, svarer
straks og leverer god og hurtig service. Det betyder
også, at vi lægger flere ordrer hos dem, fordi vi
bliver godt behandlet. Vi køber faktisk størstedelen
gennem dem”.

ALSO’s logistik og licens-team øger
merværdien
Ravn IT køber hovedsagelig HP og Microsoft
produkter samt en række forskellige komponenter
hos ALSO, og Torben Ravn synes hele processen fra
bestilling til fakturering kører som smurt:

KUNDECASE
KUNDECASE
// Ravn IT
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En af de største
vækstmuligheder ligger
”ALSO er en moderne
i hybride løsninger, hvor
virksomhed, der giver os
Cloud indtager en større
meget nem adgang til
og
vigtigere rolle i fremviden og spidskompetencer
tiden.
Her understøtter
på en lang række områder ”
ALSO vores strategi”
— Torben Ravn, Direktør, Ravn IT

”Vi lever af IT-support - ikke af at sælge hardware
og software. Men når det er sagt, er det nødvendigt
for os, at vi kan sælge disse produkter, uden at vi
har bøvl med en stor administration. Logistikken
skal være optimal, og det hele skal køre gnidningsfrit, og det sørger ALSO for med deres effektive full
service koncept. Det bør også helt klart fremhæves,
at de har et meget dygtigt licensteam, der fungerer
som vores forlængede arm.
Det betyder, at vi lynhurtigt kan give vores kunder
et korrekt svar. Det øger vores kompetenceniveau,
og vores kunder oplever en større merværdi. ALSO
hjælper også med at holde os opdateret på vores
område, via kurser hos dem selv. Vi deltager særligt
meget gerne i deres tekniske kurser”.

Overtaget producenternes rolle med at
kommunikere med partnere
Torben Ravn er også godt tilfreds med den information, ALSO leverer: ”ALSO er en moderne virksomhed, der giver os en meget nem adgang til viden
og spidskompetencer på en lang række områder.
Desuden har de et godt netværk, som vi deltager i.
ALSO har i det hele taget overtaget rollen fra pro-

ducenterne med at kommunikere med os partnere.
De fortæller os, hvad der kommer af nye produkter
og teknologier - enten via nyhedsbreve eller direkte
kontakt”.

Flad struktur sikrer lynhurtige beslutninger
”Ravn IT har både en intern og ekstern konsulent
hos ALSO, og den direkte kontakt sikrer nem
adgang til fx priser, produktviden og special tilbud”,
mener Torben Ravn. ”Desuden har ALSO en flad
organisation og dermed hurtigere beslutningsprocesser.
Man kan tydeligt mærke, at bevægelsesfriheden
og råderummet er større, da vi altid får en hurtig
beslutning - fx. en bedre fragtpris - uden lange
forhandlinger. Vi får også straks respons på
komplicerede spørgsmål, da de har en effektiv
backbonefunktion, som formidler kontakten til de
rette eksperter.
ALSO er meget stabile og skifter ikke uden videre
retning. De har heller ikke de store udskiftninger, så
det er altid nemt at finde den rette person. Der er
god ro på organisationen, trods den store vækst”.

Om Ravn IT
Ravn IT er totalleverandør af IT-løsninger. Virksomhedens kernekompetencer er IT-support, IT-løsninger, webløsninger og Cloud. Ravn IT rådgiver, indkøber og opsætter både hardware og software
for sine kunder og står for efterfølgende support. Også design og opsætning af hjemmesider og
intranet tilbyder Ravn IT. Fra virksomhedens to kontorer i henholdsvis Slagelse og Høje Taastrup,
supporterer Ravn IT primært Sjælland, men leverer i dag også IT-support til kunder i fx Jylland,
Tyskland og England. Læs mere på www.ravinit.dk

360º service - med fokus på merværdi
for din forretning
Hos ALSO tror vi på værdien af gensidig forretningsudvikling. Ved at styrke
værdikæden i kanalen kan vi sammen skabe
bedre løsninger, flere glade brugere og
større omsætning.
Som forhandler ønsker du helt naturligt at
sikre dine kunder det størst mulige udbytte
af den nye teknologi. Det mål gør vi hos
ALSO alt for at understøtte - og transformere til en god forretning. Vi arbejder ud
fra en dedikeret kanalstrategi og vi har et
medansvar for, at dine kunder får fleksible,
individuelle løsninger med en finansiering,
der matcher deres strategi og forretningsmodel. Derfor har vi konstant fokus på
optimering af såvel logistik og prissætning
som viden og kompetencer.
Hos ALSO prioriterer vi rollen som bindeled
mellem dig og producenterne højt. Vi lægger især vægt på at sikre en god information
om nye teknologier, produkter og trends
samt løbende udvikling af servicepakker
til din forretning. Vores viden og ekspertise
skal være let tilgængelig for dig i alle led.
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KUNDECASE
FOKUS
// ALSO CHOICE

Udvid din forre
Med etableringen af ALSO CHOICE kan ALSO nu hjælpe dig til
at etablere en Cloud-forretning i en klassisk kanalstruktur.
Tekst // Henrik Malmgreen
Danmark er det første land i ALSO koncernen, der
ruller dette nye koncept ud til forhandlerne, og
ledelsen har et klart ønske om at blive en toneangivende spiller i et cloud-marked, der kommer
til at betyde en lang række fordele for ALSO’s
forhandlere. Fordele, der blandt andet indebærer
muligheden for at levere cloud-services i en pay-asyou-go model.

Hvad er ALSO CHOICE?
ALSO CHOICE - The Channel Partner’s Cloud
Marketplace - er den fulde betegnelse for det nye
koncept. Der er tale om en one-stop cloud-løsning,
som tilfører masser af værdi til salgskanalen i form
af viden og knowhow hele vejen ud til slutkunden.
ALSO kvalificerer og certificerer således sine
forhandlere til at kunne levere en bred portefølje af
cloud-baserede løsninger.
Det sker via et såkaldt Cloud Control Panel, der vel
nærmest kan sammenlignes med et digitalt instrumentbræt, som adresserer behovene såvel hos
forhandlerens kundeansvarlige som administratoren hos kunden. ALSO CHOICE er nemlig en løsning,
der på alle områder optimerer relationerne mellem
forhandler og kunde, idet der ikke blot er tale om
en digital markedsplads, men også en komplet
administrativ platform.

Endnu bedre kundeservice
SE Cloud Factory er en strategisk samarbejdspartner og den første Service Provider i det nye

Klik her for at hente
artiklen som PDF

koncept. Martin Chrois, Business Unit Manager fra
ALSO udtaler:
”Vi er stolte over at kunne præsentere ALSO
CHOICE, der vil være med til at gøre vores
forhandlere endnu bedre til at servicere deres
kunder. Sammen med SE Cloud Factory påtager
ALSO sig nemlig ansvaret for al drift af de solgte
løsninger, hvilket giver forhandleren mulighed for
at glemme alt om teknikken og koncentrere sig om
at være tæt på kundens behov”.

Fremtidssikret platform
Forhandleren vil opleve, at dette koncept giver
en række fordele til slutkunden. Kunden kan outsource det tekniske ansvar og slippe for at binde
likvider, idet der afregnes en fast månedlig pris
med mulighed for at tilføje og fjerne services og
brugere efter behov. Det er væsentligt at understrege, at forhandleren opnår fleksibilitet i forhold
til efterspørgsel, og dermed opnår styrkelse af sin
relation til kunden.
”ALSO CHOICE ruster os til at træde ind på
cloud-markedet med fuld styrke. Samarbejdet
med SE Cloud Factory og andre udvalgte samarbejdspartnere vil desuden over tid kunne byde på
fælles udvikling af nye services, hvilket på sigt er en
klar fordel i forhold til såvel vores forhandlere som
deres slutkunder i takt med at nye behov opstår”,
siger Martin Chrois videre. q

Mere attraktiv
forretningsmodel
Den cloud-baserede forretningsmodel er
langt mere interessant end den traditionelle
forretningsmodel. Mens denne - forenklet
udtrykt - handler om at lukke et salg og starte
et nyt, er den cloud-baserede forretningsmodel i langt højere grad starten på et
læng erevarende samarbejde med kunden.
Salg af cloud-baserede løsninger handler
desuden i høj grad om rådgivning, der
ligeledes er med til at danne grobund for
et længerevarende samarbejde mellem
forhandler og slutkunde. Det betyder reelt,
at forhandleren i mange sammenhænge kan
påtage sig rollen som slutkundens IT-afdeling.

FOKUS // ALSO
KUNDECASE
CHOICE
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ALSO er i forvejen højt respekteret i forhandlerleddet.
Med dette initiativ - der også omfatter en avanceret,
elektronisk markedsplads - tager ALSO lige det ekstra
skridt, der er så betydningsfuldt for den added-value
distributionskanalen kan tilbyde.
— Administrerende direktør Christian Frederiksen, SE Cloud Factory

etning i skyen
Cloudmarkedet i
hastig vækst

En lang række fordele
Fordelene med ALSO CHOICE er bl.a.
XX
XX
XX
XX
XX

Forbedret likviditet
Højere grad af fleksibilitet
Kort reaktionstid i forhold til markedet
Reducerede omkostninger
Højere indtjening

Værktøjerne i ALSO CHOICE

Hurtigere
rapportering

Effektivt
salg

Nøjagtig
fakturering

Nem brugeradministration

Enkel løsningsudrulning

Optimal
kundeservice

Bedre
kundestyring

Præcis
licensstyring

Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet IDC er cloud-markedet i hastig vækst.
Sammenlignet med IT-branchen i øvrigt er
væksten her fem gange så stor og vil frem
mod 2017 nå en årlig omsætning på mere
end 100 milliarder dollars på verdensplan.
Rapporten bygger på data indsamlet blandt
700 leverandører verdenen over og dokumenterer med al tydelighed, at denne vækst
smitter af på de partnere, der tænker og agerer cloud. Således kan de forhandlere, hvor
mindst 50 procent af omsætningen kommer
fra cloud-baserede løsninger, i gennemsnit
fremvise et overskud, der er halvanden gang
større end de forhandlere, der tænker og
agerer traditionelt IT-salg.
Rapporten viser endvidere, at der ikke er så
meget at tænke over. Det er med at komme
i gang, for cloud-partnere oplever desuden
større kundetilgang samt ikke mindst en markant løbende omsætning, der om ikke kommer af sig selv så dog genereres på baggrund
af den eksisterende kundemasse. Desuden
afregnes den slags forretning løbende, hvilket
giver en markant forbedret likviditet både for
kunde og forhandler.

Vil du vide mere - kontakt ALSO
Ønsker du at vide mere om hvordan du kan tilbyde
dine kunder flere services med ALSO CHOICE,
så kontakt vores salgsteams:
solution.danmark@also.com eller tlf. 4355 8855

APC Netshelter CX
lyddæmpet serverrum ”in-a-box”
Uanset om det er til en kæde med mange lokale kontorer eller en
til en enkeltstående virksomhed, vil NetShelter CX kunne tilbyde
et ret-dimensioneret, pladsbesparende og sikkert miljø for
forretningkritisk IT-udstyr som hører til “hjemme” på kontoret
og som ikke kan, eller skal outsources.

le

nd

APC NetShelter CX
18U Enclosure
inkl. UPS 1500VA
Op til 1200W med i 5,8 min. ved fuld last
eller 17min ved ½ last.

3

2

1
Op til 800W med 8min batteritid ved fuld
last og 24min. ved ½ last.

Bu

le

nd

Bu

le

nd

Bu
APC NetShelter CX
Mini Enclosure
inkl. Rail + UPS 750VA

APC NetShelter CX
24U Enclosure
inkl. + UPS 300VA
Op til 2400W med 7,7min ved fuld last eller
21min ved ½ last.

XX 1x AR4000MV

XX 1x AR4018IA

XX 1x AR4024IA

XX 1x AR4000MV12U

XX 1x SMX1500RMI2U

XX 1x SMX3000HV

XX 1x SMX1000I

Kampagnepris

13.700,-

Spar
15%

Bestil art.no. 9342851

Sådan hjælper NetShelter
CX din kundes IT-installation:

Kampagnepris

22.700,-

Spar
15%

Kampagnepris

30.700,-

Spar
15%

Bestil art.no. 9342852

Bestil art.no. 9342853

XX CX tillader IT-udrulning selvom der ikke findes et
dediceret server-rum til IT-udstyret
XX En pre-installeret og testet løsning, kan rulles lige ind
på plads og sluttes til i løbet af minutter
XX Ikke alle lokal-kontorer er ens. CX findes i flere
størrelser - fra små til mellemstore IT-udrulninger
XX Æstetisk udformet “træ”-finish betyder, at IT-udstyr
ikke vækker opsigt eller skæmmer i et typisk
kontormiljø

XX Omrokering eller flytning? CX holder IT-udstyrert
mobilt og giver derved ultimaty fleksibilitet.
XX Store kost besparelser i forhold til at skulle bygge et
dediceret server-rum med; vægge, gulve, EL-tavle,
køl/ventilation samt kvadratmeter
XX Mobil og sikker - Perfekt til mindre kontor miljøer
XX Remote management og betjening af centralt
placeret IT-personale når CX bruges sammen med
bla. APC Smart-UPS og Network Management Card

For spørgsmål, kontakt ALSO. På de sidste sider i magasinet finder du en oversigt over samtlige produktchefer og salgspecialister hos ALSO.

Lad ALSO hjælpe
dig med at lukke
HP sagerne med
slutkundedemoer
Vi er så begejstret for de nyeste HP server/storage
systemer, at vi rigtig gerne vil demonstrere dem
for dig og dine kunder. Book en tid og få en HP
Microserver med hjem.
Få 1 stk. GRA
TIS
HP Microserv
er
samt en varm
kop kaffe

Det er ganske enkelt:
Du har:
En kunde med et konkret
storage- eller serverbehov.

Tid til at tage kunden
med til ALSO i Tåstrup.

Vi har HP demolokale med:
Komplet HP 3PAR, Store
Virtual (Lefthand) og P2000
system installeret
HP Gen8 servere: DL360p,
DL380p, ML350p samt et
komplet c7000 system
HP certificeret Pre-saler, der
kan være med til at vise
værdien i en ny HP løsning.

Du får derudover:
Komplet HP 3PAR, Store
Virtual (Lefthand) og P2000
system installeret
HP Gen8 servere: DL360p,
DL380p, ML350p samt et
komplet c7000 system

Klik her og book en slutkundedemo, så kontakter vi dig
med henblik på en dato, hvor vi kan demonstrere
produktet og hjælpe dig med at sælge løsningen!

Nyheder fra Brother

Kvalitetsprint til kontoret ...
Ny farvelaser-serie
Professionelle modeller, der er perfekte til arbejdsgrupper
med større printbehov. Få f.eks. duplexprint, -scan, -fax og
-kopi, tilslutning fra mobile enheder, direkte tilslutning til
skyen, 3 års garanti med SWAP-service alle 3 år, og vælg
mellem modeller med store eller ekstra store tonere.

HL-L9200CDWT

Brother MFC-L8850CDW

Brother HL-L9200CDWT

Kr. 5.191

Kr. 4.321

Art.no. 2149023

Art.no. 2137107

-års garanti
med on-site SWAP-service

Fælles for alle nyheder:
MFC-L8850CDW
iPrint&Scan

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Ny s/h laser-serie

Ny Business Inkjet-serie

Vælg mellem mange modeller med funktioner som f.eks. tilslutning fra
mobile enheder, direkte tilslutning til skyen, Wi-Fi Direct™, duplexprint,
3 års garanti med SWAP-service det første år.

Produktive løsninger til virksomheder med Business Smart-serien - f.eks.
ekstra store blækpatroner for lave driftsomkostninger, stor papirkapacitet, print op til A3-format, tilslutning fra mobile enheder, direkte tilslutning til skyen, Wi-Fi Direct™ og duplexprint, -scan, -fax og -kopi.

Brother DCP-L2540DN

Brother HL-L2360DN

Kr. 965

Kr. 769

Art.no. 2160789

-års garanti
1. år on-site SWAP-service

Art.no. 2163426

Brother MFC-J5620DW

Brother MFC-J5720DW

Kr. 1.137

Kr. 1.357

Art.no. 2205431

DCP-L2540DN

Art.no. 2205432

-års garanti
med on-site SWAP-service

MFC-J5720DW

MFC-J5620DW
HL-L2360DN

For spørgsmål, kontakt ALSO. På de sidste sider i magasinet finder du en oversigt over samtlige produktchefer og salgspecialister hos ALSO.

Ligner laser.
Fungerer som laser.
Til den halve pris.
Vil du gerne spare dine kunder for kr. 50.000, så er det Officejet
Enterprise X serien du skal tilbyde. Sammenlignet med tilsvarende
HP Color Laserjet M575, så bliver TCO over 50% billigere over en
3 årig periode – svarende til ca. kr. 50.000. Dét kan mærkes.

3 årig TCO på M575dn = kr. 107.314
3 årig TCO på X585dn = kr. 57.454
Med den nye HP Officejet Enterprise X får du alle de funktioner du ellers kender fra en HP LaserJet, og som hjælper dig med at holde din
virksomhed effektiv. Med HP PageWide Technology dækker printerhovedet hele papirets bredde i én passage og leverer laser-lignende
farve printkvalitet. Endda dobbelt så hurtigt og til den halve pris. En sand print-revolution til virksomheder.

Art.nr.

Produkt

2099646

HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn (ML)

2099648

HP Officejet Enterprise Color MFP Flow X585z (ML)

2099647

HP Officejet Enterprise Color MFP X585f (ML)

2102023

HP Officejet Enterprise Color X555dn (ML)

Ønsker du beregningerne tilsendt, eller yderligere hjælp til valg af HP printer så send en mail til:
printteam.danmark@also.com med overskriften HP print/TCO
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RoboCop - nærmere
virkelighed end
science fiction
Måske du så filmen ”RoboCop”, hvor helten er halvt
menneske, halvt maskine, eller rettere sagt halvt menneske og halvt robot - deraf filmens navn. Måske du også
tænkte ”far out”, mens du lod dig underholde en
halvanden times tid. Men virkeligheden er slet ikke så
langt væk fra filmens verden, som du måske skulle tro.
Tekst // Henrik Malmgreen
Forskere har allerede skabt high-tech proteser,
blandt andet en slags avanceret gangstativ, der
groft sagt skaber en symbiose mellem menneskets
nervetråde og computerverdenens 0’er og 1-taller.
En symbiose, som eksempelvis giver en lam person
mulighed for at få førligheden tilbage. Men også et
område som 3D-print giver en række nye, spændende - og ikke mindst tankevækkende - perspektiver. Perspektiver, der uden tvivl på sigt vil stille krav
til den viden, der flyder i IT-kanalen.

Print en legemsdel
Men lad os starte i det virkelig tunge ambitionsniveau. Da vi første gang hørte om muligheden for
at printe i 3D, var der sikkert mange, som syntes,
det lød som den rene fremtidsmusik uden nogen
relevans for os som mennesker. Ikke desto mindre
står vi i dag i en virkelighed, hvor det inden for en
tidshorisont på måske bare 5 til 10 år bliver muligt
at printe reservedele til mennesker med såkaldt
biologisk blæk - som naturligvis intet har med blæk
at gøre, men er en masse dyrket på stamceller, der
kan gøre det ud for væv, hud og knogler.
Allerede i dag har man på eksperimentstadiet
forsøgt sig med at printe et stykke af en lever,
som rent faktisk fungerede, men mulighederne er
mange, mange flere, og ifølge Danmarks førende
IT-guru - Preben Mejer - udgør netop 3D en stor
del af fundamentet i den industrielle revolution, vi
vil se de kommende år. 3D-print vil ifølge Preben
Mejer blandt andet komme til at påvirke hele vores
distributionsnetværk.

Med hjem eller print selv?
Når det gælder masseproducerede standardvarer,
vil vi stadig se produkter stablet på forhandlernes

hylder, ganske som vi kender det i dag, men når
det f.eks. gælder mere specialiserede varer, er
der ikke nogen grund til at være lagerførende i
alskens dippedutter. Når vi f.eks. går ind i byggemarkedet og spørger efter en helt speciel skrue
med unikke dimensioner, vil den i stedet blive
3D-printet til os på stedet. Eller vi printer den selv.
Tag f.eks. Photoshop - billedbehandlingsprogrammet, der i dag er de facto standard inden for sit
område. I den seneste version er der fornem
understøttelse af 3D-print, der godt nok ikke giver
os mulighed for at printe en ny legemsdel, men
f.eks. giver os mulighed for at producere hverdagsting som et nyt cover til mobiltelefonen via den
3D-printer, der står på skrivebordet.

Snart printer vi også fødevarer
For ikke så længe siden kunne forskere præsentere
den første bøf lavet af syntetisk kød, og på sigt vil
det også blive muligt at printe fødevarer. Eksempelvis eksperimenterer rumfartsorganisationen NASA
med 3D-print af mad til astronauter på langfart.
Det sker ved at blande pulver, smagsstoffer, olie og
vand - ikke i en gryde på komfuret, men direkte i
en printer.
Skridtet fra science fiction til dagligdags teknologi er altså ikke ret langt, og 3D-printere ér
tilgængelige for os alle til en pris af ganske få
tusinde kroner. Så hvordan 3D udnyttes bedst
muligt, både i virksomheder og hos den almindelige forbruger, er bestemt værd at forholde sig til
som aktør i IT-kanalen. q
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3D bliver for alle
Der er ikke nogen tvivl om, at 3D-print bliver
allemandseje. Det er eksempelvis en verden,
Google er gået ind i med programmet Google
Sketchup, og på Michigan Technical University
har man lavet en undersøgelse, som viser, at
der rent faktisk vil være penge at spare ved at
købe en 3D-printer til husholdningen, fordi
vi selv kan printe nye versioner af ting, der
går i stykker. En sådan vil således kunne
tjene sig hjem på et år.
Men også for erhvervslivet er der
ufattelige perspektiver. I takt med at
priserne på udstyret falder, vil der opstå
en underskov af nye producenter, ligesom
virksomheder - især globale - vil kunne
accelerere deres produktudvikling markant
ved selv at kunne printe testudgaver af deres
produkter på tværs af tid og sted.
Virksomheder, der har specialiseret sig i print i
den professionelle ende, vil vi også se mange
flere af. Men de eksisterer allerede, eksempelvis
Shapeways, der råder over 50 3D-printere til
industrielle formål, som kan printe i f.eks. stål
og keramiske materialer.

Ikke desto mindre står vi i dag i en virkelighed,
hvor det inden for en tidshorisont på måske
bare 5 til 10 år bliver muligt at printe reservedele til mennesker med såkaldt biologisk blæk.

Klik her for at hente
artiklen som PDF

Nemt at komme i
gang
Det kræver ikke den
store investering at
komme i gang med
3D-print. En printer
til nogle få tusinde
kroner og en licens
til f.eks. Adobe Photoshop, så er du kørende. I
den seneste version af verdens mest udbredte
program til billedbehandling er det således
blevet ganske nemt at komme i gang med at
printe sine egne 3D-objekter, og skabeloner til
dette formål kan hentes på alverdens hjemmesider. Programmet understøtter eksempelvis
3D-printere fra 3DSystems, der for nærværende
er nogle af de mest udbredte til 3D-print.

Hvis du vil vide mere
Vil du vide mere om 3D-print, er der masser af
inspiration at hente på eksempelvis:
www.3dsystems.com. En sjov og funktionel
app med lagring af 3D-modeller fra Google
på din iPhone eller iPad. Prøv selv og udforsk
denne nye verden af muligheder:
http://cubify.com/

Kontakt
Casper Strande Sigaard
Business Unit Manager,
CE & Print
Tlf. +45 4355 9318
casper.sigaard@also.com
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Sælg mere end bare print og forøg dine indtjening
Lexmark Solution kan nu købes fra ALSO

14 Nye løsninger
Dokument scanning, lagring og genfinding
Enheds håndtering (device management)

Dokument distribution
Mobile løsninger

Hurtigere og nemmere adgang for dig
Download de købte løsninger fra Lexmark løsningscenter
Tilpas dine kunders workflows og hjælp dem med at spare tid og penge
Tilbyd dig som konsulent og skræddersy dine kunders nye løsninger, så optræder du som løsningspartner
Dine kunde tilpasninger kan nemt installeres på flere maskiner ad gangen

For mere information, klik her

NETTET I TAL OG FAKTA
Vi bruger det hver dag, og det indgår som en helt almindelig del af vores gøren og laden.
Internettet eller bare nettet. Vi har samlet en række facts som du sikkert ikke kender til.

50.000.000

BRUGERE PÅ 5 ÅR 1 MILLION

Internettet rundede 50 millioner brugere på bare 5 år.
Det tog TV 13 år at opnå dette.

BABYER

Det anslås, at mere end 1 million
babyer er født af par som har
mødt hinanden på det populære
datingsite Match.com.

8.7 MIA.
ENHEDER
FORBUNDET TIL NETTET

Telefoner, tablets, desktops, servere,
routere, hotspots, GPSer, armbåndsure, køleskabe og sågar sodavandsmaskiner: Nettet er en stor samling
af gadgets og enheder, og tallet
forventes at nå 20 milliarder i 2020!

SYMBOLICS.COM

10%
AF LIVET

Folk der benytter sociale tjenester som
Facebook og Twitter vil bruge 10% af
hele deres liv på disse sites.

Det første registreede domæne på
nettet var symbolics.com.
HP.com var nummer 9.

2.000.000

Hvert sekund foretages
der mere end 2 mio.
søgninger på Google.

Har du spørgsmål? Kontakt vor
PRINT

COMPUTER

COMPUTER

COMPUTER

COMPUTER

Birgitte Rask

Irene Olsen

Marc Dupont

Tanja Henriksen

Casper S. Sigaard

Product Manager

Product Manager

Product Manager

Product Manager

Business Unit Manager

HP PC
Tlf. 4355 9279
birgitte.rask@also.com

Fujitsu PC / Acer PC
Tlf. 4355 9202
irene.olsen@also.com

Lenovo PC
Tlf. 4355 9347
marc.dupont@also.com

ASUS PC / Toshiba PC / Samsung PC
Tlf. 4355 9341
tanja.henriksen@also.com

Consumer Electronics & Print
Tlf. 4355 9318
casper.sigaard@also.com

COMPONENT

COMPONENT

COMPONENT

COMPONENT

PRINT
Sonny Skarsby

Betina Gleitze Smith

Carsten Bartholdy

Claus Mourtizen

Tanja Baron

Product Manager

Product Manager

Business Unit Manager

Product Manager

Product Manager

Canon HW / Ricoh / Samsung / Brother

HGST / Seagate / WD / Lite-On
Tlf. 4355 8851
betina.gleitze@also.com

Intel / Kingston / Steelseries
Tlf. 4355 9316
carsten.bartholdy@also.com

MSI / Qnap / Microsoft HW
Tlf. 4355 8806
claus.mouritzen@also.com

Logitech / Transcend / ASUS / WD Bulk

Tlf. 4355 8852
sonny.skarsby@also.com

Tlf. 4355 9356
tanja.baraon@also.com

CONSUMER

CONSUMER

SUPPLIES

SUPPLIES

COMPONENT
Kasper Kildelund

Henrik Heitmann

Steen Weber

Dorrit Lilliedahl

Brian Thorngaard

Product Manager

Product Manager

Business Unit Manager

Business Unit Manager

Product Manager

Supplies
Tlf. 4355 9249
henrik.heitmann@also.com

Supplies
Tlf. 4355 8858
steen.weber@also.com

Samsung Lightning & White goods
Tlf. 4355 9311
dorrit.lilliedahl@also.com

SONY AV / Canon Photo / Toshiba TV

Components
Tlf. 4355 8887
kasper.kildelund@also.com

Tlf. 4355 9294
brian.thorngaard@also.com

TELECOM

TELECOM

TELECOM

CONSUMER

CONSUMER
Christina Munch

Michael Friis

Brian S. Knudsen

Nicolai Sonne

Anders Pedersen

Product Manager

Sales Specialist

Product Manager

Sales Specialist

Product Manager

Samsung TV / Home Cinema
Tlf. 4355 9301
christina.munch@also.com

Samsung Consumer AV
Tlf. 4355 5531
michael.friis@also.com

Samsung tele / Nokia / SONY / Huawei

Samsung tele / Nokia / SONY / Huawei

Tlf. 4355 9392
brian.schmaltz-knudsen@also.com

Tlf. 2420 5542
nicolai.sonne@also.com

Telecom
Tlf. 4355 9339
anders.pedersen@also.com

DATACENTER

DATACENTER

DATACENTER

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Carsten Grand

Pia Glensbo

Henrik S. Asmussen

David Beyer

Jacob Nielsen

Product Manager

Product Manager

Business Unit Manager

Product Manager

Product Manager

Microsoft, Symantec, F-Secure boks
Tlf. 4355 8857
carsten.grand@also.com

Belkin / Creative / Targus / Trust / Wacom

Eaton / Nimble Storage
Tlf. 4355 9359
henrik.asmussen@also.com

Lenovo Server & Storage
Tlf. 4355 9399
david.beyerl@also.com

Fujitsu Server & Storage / APC
Tlf. 4355 9385
jacob.nielsen@also.com

Tlf. 4355 9337
pia.glensbo@also.com

DATACENTER

DATACENTER

DATACENTER

DATACENTER

DATACENTER
Nicolai Korsmoe

Jeanett Lillesøe

Lars Schmidt

Lars Allan Hansen

Ole Jørgsholm

Product Manager

Enterprise Coordinator

Product Specialist

Product Specialist

Product Specialist

HP Server
Tlf. 4355 9206
nicolai.korsmoe@also.com

HP Server & Storage
Tlf. 4355 9337
jeantt.lillesoe@also.com

Datacenter
Tlf. 4355 9240
lars.schmidt@also.com

HP Server
Tlf. 4355 9288
lars.hansen@also.com

HP Storage
Tlf. 4355 9306
ole.jorgsholm@also.com

res salgs- & produktspecialister
SURVEILLANCE

SURVEILLANCE

NETWORK

NETWORK

NETWORK

Leif Eriksen

Keld Hansen

Erik Gildberg

Michael Henriksen

Jesper Andreasen

Business Unit Manager

Product Specialist

Product Manager

Business Unit Manager

Product Specialist

HP Network
Tlf. 4355 8872
leif.eriksen@also.com

HP Network / Huawei Network
Tlf. 4355 9396
keld.hansen@also.com

Linksys / Netgear / TP-Link / ZyXEL
Tlf. 4355 8848
erik.gildberg@also.com

Surveillance
Tlf. 4355 9259
michael.henriksen@also.com

Surveillance
Tlf. 4355 9384
jesper.andreasen@also.com

AV SOLUTIONS

SOLUTION PRINT

SOLUTION PRINT

SOLUTION PRINT

SOLUTION PRINT

Jens Holm

Kristina Mogensen

Niels Christoffersen

Jesper Marker

Jonas Angantyr

Product Specialist

Product Manager

Product Manager

Product Manager

Product Manager

HP Print high-end
Tlf. 4355 8834
jens.holm@also.com

HP Solution Print & Scan / OKI
Tlf. 4355 9295
kristina.mogensen@also.com

Lexmark / Epson / Canon
Tlf. 4355 8870
niels.christoffersen@also.com

HP Workstations / Thin clients
Tlf. 4355 9360
jesper.marker@also.com

Digital signage
Tlf. 4355 xxxx
jonas.angantyr@also.com

SOFTWARE

AV SOLUTIONS

AV SOLUTIONS

AV SOLUTIONS

AV SOLUTIONS

Mette Høvelt

Rasmus Brushøj

Thomas Møller

Ulrik Olsen

Martin Chrois

Product Manager

Product Specialist

Product Manager

Product Specialist

Business Unit Manager

Sony Pro / Acer projektorer
Tlf. 4355 8883
mette.hovelt@also.com

NEC Display Solutions
Tlf. 2162 0766
rasmus.brushoj@also.com

Public Displays & Options
Tlf. 4355 8885
thomas.moller@also.com

Sony
Tlf. 2999 5545
ulrik.olsen@also.com

Cloud Solutions / ALSO CHOICE
Tlf. 4355 8830
martin.chrois@also.com

SOFTWARE

SOFTWARE

SOFTWARE

SOFTWARE

SOFTWARE
Helle Beyer-Lassen

Henrik M. Nielsen

Lars Wrede

Thomas Egesø

Sine Daugaard

Cloud Specialist

Product Manager

Product Manager

Product Manager

Cloud Solutions
Tlf. 4355 8826
helle.beyer-lassen@also.com

Microsoft MOL, OV, OVS, Office 365
Tlf. 4355 8854
henrik.nielsen@also.com

Microsoft MOL, OV, OVS, Office 365
Tlf. 4355 9247
lars.wrede@also.com

License Specialist
Microsoft MOL, OV, OVS, Office 365
Tlf. 4355 9227
thomas.egeso@also.com

Microsoft SPLA
Tlf. 2999 8861
sine.daugaard@also.com

SOFTWARE

SOFTWARE

SOFTWARE

SOFTWARE

SOFTWARE

Jane Smidt

Allan Dion Leo

Kristian Engrob

Martin Rosenberg

Michael Gustav

License Specialist

Channel Developer Manager

Product Manager

Adobe / Microsoft SPLA
Tlf. 4355 9354
jane.smidt@also.com

Adobe
Tlf. 4355 9346
allan.leo@also.com

Adobe
Tlf. 4355 9230
kristian.engrob@also.com

Product Manager

Product Manager

Symantec
Tlf. 4355 9216
martin.rosenberg@also.com

F-Secure
Tlf. 4355 9204
michael.gustav@also.com

Gået glip af et nummer?

Klik her og se tidligere udgaver
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