Pressemeddelelse: Hostnordic får som de første i Danmark
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Det er med hostingbranchens certificering blevet lettere at vælge kvalitetshosting.
Onsdag aften, den 23. januar udstedte Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i
Danmark (BFIH) således for første gang deres kvalitetsstempel til Hostnordic.
”Vi er stolte over, at vi som de første i Danmark har opnået BFIH’s certificering.
Certificeringen er især vigtig i forhold til vores kunder og partnere, og det cementerer endnu
en gang vores position, som en af de ledende hostingvirksomheder i Danmark”, siger
Christian Winther, bestyrelsesformand ved Hostnordic.
BFIH blev stiftet i december 2011 af 24 store og mellemstore hostingvirksomheder, med det
formål at højne kvalitets- og sikkerhedsniveauet i branchen. Cetificeringsordningen bygger på
erklæringen, ISAE 3402, og indebærer, at de certificerede hvert år skal kontrolleres af en
uafhængig revisor med IT-revision som speciale.
"Vi ønsker Hostnordic tillykke. I BFIH er vi glade for og stolte over, at den første
certificering er faldet på plads. Det er godt for os, for vores medlemmer og ikke mindst
indvarsler det en ny tid, hvor markedet for IT-hosting bliver mere gennemsigtigt og det bliver
lettere for små og større virksomheder at vælge den rigtige hostingløsning”, siger Niels
Reinau, bestyrelsesformand i BFIH.
Hostnordic har med BFIH’s kvalitetsstempel fået dokumentation på, at de lever op til de
strengeste krav inden for informationssikkerhed, medarbejdersikkerhed, fysisk sikkerhed, drift
og beredskab.
”Vi har gennem de seneste år brugt meget tid og mange ressourcer på vores interne processer
og kontroller for at levere et af Danmarks bedste hostingprodukter. Vi er derfor glade for, at
vi med REVI-IT's hjælp har opnået BFIH's certificering, og dermed fået ekstern bekræftelse
på et velfungerende driftsapparat”, siger Christian Osbahr, teknisk direktør ved Hostnordic.
Spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Christian Winther på tlf. 61 28 00 71 og til
teknisk direktør Christian Osbahr på tlf. 21 12 70 49.
Om Hostnordic
Hostnordic A/S tilbyder professionel hosting af forretningskritiske web- og IT-platforme og
har flere tusinde danske og internationale virksomheder som kunder.
Hostnordic har den øverste Microsoft kompetence ”Gold” inden for hosting og Microsoft
kompetencen ”Silver” inden for seks øvrige kompetencer. Herudover er virksomheden kåret
som Årets Hosting Partner af Microsoft i både år 2010 og 2011. www.hostnordic.dk
Hostnordic er et 100 % danskejet aktieselskab med Via Venture Partners som hovedaktionær,
se www.viaventurepartners.com for yderligere information.

