
 

ALSO Holding AG 
Meierhofstrasse 5 · CH-6032 Emmen · Telephone +41 41 266 18 00 · Telefax +41 41 266 18 70 · www.also.com Page 1 / 2 

Emmen, Sveitsi, 24. toukokuuta 2016 

Lehdistötiedote 

ALSO kutsuu itsenäiset ohjelmistojen toimittajat kasvattamaan yritystään 
Cloud Markkinapaikassa 
 

 
ALSO Group lanseeraa ISV-ohjelman, itsepalveluna toimivan koulutusalustan, joka sallii itsenäisten 
ohjelmiston toimittajien (ISV) ympäri maailmaa tavoittaa kohdeasiakkaansa välittömästi Euroopassa. 
  
“ALSO Cloud Markkinapaikka yhdistää itsenäiset pilvipalveluohjelmistojen toimittajat, tuhannet 
Euroopan jälleenmyyjät ja heidän loppukäyttäjänsä. ISV:t hyötyvät nopeasta markkinoille viennistä ja 
kustannustehokkuudesta. Kutsumme heidät hyödyntämään alustamme mahdollisuuksia ja johtamaan 
seuraavaa tietotekniikan aaltoa”, sanoo Aleksi Partanen, ALSO Holding AG Senior Vice President 
Digital Services. 
  
Ohjelma pohjautuu itsepalveluprosessiin, jossa ISV rakentaa tarjontansa helppokäyttöisessä palvelunluonnissa. 
Tämä vallankumouksellinen lähestymistapa nopeuttaa huomattavasti uusien markkinoiden saavuttamista, ja 
tarjoaa mahdollisuuden uusien tulonlähteiden luontiin minimaalisilla investoinneilla. ISV:t nauttivat 
joustavuudesta saadessaan valita mille olemassa oleville markkinoille he haluavat astua tiettynä ajankohtana. 
Tämä varmistaa kaikenkokoisille ISV:lle laadukkaan markkinaan liittymisen mahdollisuuden. 
 
ALSO jatkaa strategiaansa rakentaa kokonaisvaltaista kauppapaikkaa pilvipalveluille, antaen lisäarvoa 
asiakkailleen ALSO Cloud Platform -alustalla jatkuvasti kasvavalla tahdilla. 
 
ALSO ISV -ohjelma esiteltiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2016 esivalituilla markkinoilla, ja se oli heti 
menestys vastaanottaen  yli yhden ISV–rekisteröintipyynnön päivässä. ALSO avaa nyt ovensa maailman 
itsenäisille ohjelmistojen toimittajille, jotta he voivat liittyä ALSO Cloud Markkinapaikkaan osoitteessa: 
www.also.cloud/aip 
 
Suora linkki lehdistötiedotteeseen: http://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/services/digital-services/also-
cloud-marketplace/news-and-press-releases/20160524.jsp 
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ALSO Holding AG (Emmen/Switzerland) brings providers and buyers of the ICT industry together. The company offers 
services at all levels of the ICT value chain from a single source. In the European B2B marketplace, ALSO bundles logistics 
services, financial services, supply services, solution services, digital services, and IT services together into individual 
service packages. ALSO's portfolio contains more than 160 000 articles from some 350 vendors. The Group has around  
3 600 employees throughout Europe. In fiscal year 2015 (closing on December 31), the company generated net sales of  
7.8 billion euros. The majority shareholder of ALSO Holding AG is the Droege Group, Düsseldorf, Germany. Further 
information is available at www.also.com. 
 
Disclaimer 
This press release contains forward-looking statements which are based on current assumptions and forecasts of the ALSO 
management. Known and unknown risks, uncertainties, and other factors could lead to material differences between the 
forward-looking statements made here and the actual development, in particular the results, financial situation, and 
performance of our Group. The Group accepts no responsibility for updating these forward-looking statements or adapting 
them to future events or developments. 


