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Kappa Data breidt haar leveranciersportfolio uit met de exclusieve distributie van
Cumulus Networks oplossingen in de Benelux en integreert hiermee betaalbare
web-scale netwerken in de enterprise cloud.

Cumulus Networks levert betaalbare open-source
switching oplossingen voor o.a. Data Centers.
Say what ?
Cumulus Networks is een computersoftwarebedrijf met hoofdkantoor in Mountain View,
Californië (VS) en biedt op Linux gebaseerde Data Center switching managementoplossingen via Cumulus Linux.
Door operators toe te staan standaard hardware componenten te gebruiken, biedt
Cumulus Linux ongekende operationele snelheid en flexibiliteit, tegen de meest
concurrerende prijzen in de industrie.
Een belangrijk onderscheidend kenmerk van Cumulus Networks is de lage leercurve voor
IT-operatoren. Voor iedereen die Linux kent en/of gewend is om met het Linuxbesturingssysteem te werken, brengt dit de beheerkosten drastisch omlaag.
Bestaande netwerken zijn te traag, te duur en te complex. Cumulus Networks brengt
hierin verandering door het bieden van actuele oplossingen voor innovatief
netwerkbeheer van o.a. Data Centers.

Wat biedt Cumulus nog meer ?
Ontdek Cumulus Express, de one-stop-shop voor zowel software- als hardware voor
hedendaags Data Center switching management. Waar Cumulus Linux en any-vendorswitch een slimme keuze is, is Cumulus Linux + Cumulus Express nog eenvoudiger en
kostenbesparend dankzij de gesynchroniseerde communicatie tussen de hardware en
software van Cumulus Networks.

Waarom Kappa Data ?
Cumulus Networks heeft Kappa Data gekozen als distributeur vanwege haar sterke
aanwezigheid in het Benelux partnerlandschap. Als sparringpartner zijn we van plan de
Data Center-markt samen uit te breiden en de gebruikskosten voor elke partner te
verlagen. Dankzij deze samenwerking garanderen Cumulus Networks en Kappa Data
hoogwaardig Data Center-beheer tegen voordelige tarieven, met de expertise, opvolging
en service van Kappa Data als toegevoegde waarde.

Over Kappa Data
Kappa Data (www.kappadata.eu) is een Value Added Distributeur met een compleet portfolio aan
netwerk- en beveiligingsoplossingen voor grote bedrijven en MKB. Via haar resellers biedt en ondersteunt
Kappa Data eindklanten met oplossingen voor connectiviteit, monitoring, beheer en
gegevensbescherming. Kiezen voor Kappa Data, betekent kiezen voor uitstekende klantenondersteuning,
grondige technische kennis en innovatieve en kwalitatieve producten. Kappa Data geeft prioriteit aan een
duurzame relatie met haar klanten en heeft hiervoor al meerdere awards ontvangen.
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