Ledande inom data management och datalagring

NetApp hjälper ditt företag
att nå framgång
Kort företagspresentation
5,5 miljarder USD i intäkter
Över 11 500 anställda
115 kontor

#1 Branded Storage OS
NetApp ONTAP1

Vårt företag
Ledande organisationer över hela världen använder NetApps
programvaror, system och tjänster för att hantera och lagra sin
information. Kunderna uppskattar vår samarbetsförmåga, kunskap
och passion. Vi hjälper företag att lyckas nu och i framtiden.
Vår kultur
Vi vill skapa en ny typ av företagsmodell. Vi tillför värde till såväl
kunder, aktieägare, anställda och samarbetspartner som grannar.

Nummer 6 på listan World’s Best
Multinational Workplaces 20162

Våra kunder
Ända sedan NetApp grundades 1992 har vi hjälpt företag av
alla storlekar att förnya sig snabbare och till ett bättre pris än
konkurrenterna.
Världen runt använder mer än en miljard kunder tjänster som
har NetApp som bas. Med hjälp av NetApp kan medieföretagen
utveckla både innovation och resultat.
Tack vår flexibla lagringsarkitektur kan internetföretag hålla jämna
steg med den snabba datatillväxten och kundernas efterfrågan på
nya tjänster. Spelföretag använder NetApp så att de kan vara först
på marknaden. Med NetApp kan företag lagra, underhålla, skydda
och ta hand om sina viktigaste data.

Vi strävar efter att leva enligt våra kärnvärderingar:
• Tillit och integritet
• Ledarskap
• Enkelhet
• Anpassningsbarhet
• Samarbete
• Gå ett steg längre
• Få saker gjorda
Styrkan i vår kultur innebär att vi lockar de bästa i branschen. Som
en följd av det har vi legat på FORTUNE-listan ”100 Best Companies
to Work For®” i 13 år i rad.

Vår teknik och kunskap
Vi hjälper våra kunder med deras mest krävande datarelaterade
behov. Kunderna uppskattar våra förstklassiga integreringslösningar
och vår strävan efter öppenhet. Med vår kunskap och kompetens
hjälper vi dem att utforma, använda och utveckla sina IT-miljöer.
Ledstjärnan för vårt innovationsarbete är vår vision om en
datastruktur som omärkligt förbinder olika hanteringsmiljöer och
moln.

NetApps lösningar för data management och datalagring
Företagsdatacenter

Delad lagringsinfrastruktur

Dedikerade lagringslösningar
Flash Arrays
för ultrahög prestanda

Molndatacenter

ONTAP för delad infrastruktur

E-serien för
pris/skalbar prestanda
StorageGRID® för lagring av
skalbara objekt
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Våra lösningar
ONTAP tillhandahåller den datakontroll som kunderna behöver i en
enda plattform, från de lokala kontoren till datacenter till molnet.
Vår flashportfölj innehåller Flash Array med ultrahög prestanda
som påskyndar företagsverksamheten och förbättrar våra kunders
upplevelse.
Våra big data-lösningar förenklar hanteringen av enorma
lagringssystem för fast innehåll.
Våra E-seriesystem hjälper kunderna att uppfylla höga krav på
prestanda och kapacitet för särskilda arbetsbelastningar.
Våra professionella experter hjälper kunderna att förenkla sin
it-infrastruktur, höja effektiviteten och flexibiliteten så att itavdelningen blir en del av företagets affärsmål.

Våra partnerskap
När vi skapar partnerskap med branschens bästa samarbetspartner
för återförsäljning, program, infrastruktur, konsulttjänster och
molntjänster har vi bara ett mål i sikte: att skapa framgång för
våra kunder. Världsomspännande, lokala och statligt ägda företag
litar till NetApp och vårt ekosystem av samarbetspartner som
maximerar det affärsvärde de får från IT-investeringar.
Tjänster och support
Professionella serviceteam från NetApp och våra samarbetspartner
erbjuder utvärderings-, design- och implementeringstjänster som
hjälper våra kunder att optimera sina IT-miljöer. De här experterna
hjälper kunderna att utnyttja nya möjligheter. Vår reaktionssnabba
globala supportorganisation levererar system, processer och
personal överallt där de behövs, så att produktionen kan fortgå
oavbrutet i komplexa och kritiska miljöer.

Våra partners

Kontakta oss
NetApp Sweden AB
Arne Beurlings Torg 9A
164 40 Kista
Tel: 08 594 695 80

Nord- och Sydamerika
NetApp
495 East Java Drive
Sunnyvale, CA 94089
USA
Tel: (408) 822-6000

www.netapp.com/se

Amerikanska offentliga sektorn
NetApp
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USA
Tel: 703 918 7200

Europa/Mellanöstern/Afrika
NetApp B.V.
Boeing Avenue 300
1119 PZ SCHIPHOL-RIJK
The Netherlands
Tel: +31 0 20 503 9600
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