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BINERO GROUP AB ingår samarbetsavtal
med VOEREIR AB
BINERO GROUP AB (publ) (”Binero”), en svensk leverantör av molntjänster och digital
infrastruktur, har ingått ett samarbetsavtal med VOEREIR AB (”VoerEir”). Samarbetet avser
vidareutveckling av Bineros publika molntjänst Binero.Cloud.
Binero tecknar samarbetsavtal med VoerEir för att accelerera utvecklingen av sin publika molntjänst,
Binero.Cloud. VoerEir är ledande leverantör av automatiserad testning av datacenterinfrastruktur.
Binero.Cloud bygger på öppen källkod genom plattformen OpenStack. OpenStack är erkänd standard
och den programvara för molninfrastruktur som idag är bredast distribuerad bland världens
utvecklare. Mervärdet för Bineros kunder är öppenhet i form av kod som alla har tillgång till, snabbare
innovation från ett levande open source-community och till en lägre totalkostnad.
Nästa steg för Bineros svenska molntjänst är att addera funktioner för att erbjuda en ledande
molnplattform till en utökad bredd av kunder.
Avtalet inkluderar användning av VoerEirs automatiska testlösning för OpenStack, Touchstone.
Touchstone gör det möjligt för Binero att optimera release- och testprocedurer och att testa
molntjänsten för de extrema belastningar som vissa applikationer medför.
”Intresset för europeiska molntjänster som alternativ till de globala har på riktigt tagit fart efter
ogilitgförklarandet av Privacy Shield-avtalet. Under året har Binero förtydligat sin strategiska inriktning och är
nu på en resa att forma framtidens publika molntjänst med dataintegritet och utökade tjänster i fokus.
Samarbetet med VoerEir ger oss möjlighet att öka utvecklingstakten för att erbjuda marknaden funktionalitet
som tidigare endast funnits att tillgå hos amerikanska leverantörer”, säger Charlotte Darth, VD på Binero
Group.
”Samarbetet med Binero befäster vår strategi att erbjuda Touchstone, ursprungligen framtaget med
kunskaper och erfarenheter från telekom, även till molntjänstleverantörer och andra globala aktörer med
affärskritiska behov. Vi ser mycket fram emot att hjälpa Binero att erbjuda en ledande molntjänst.” säger
Patric Lind, VD på VoerEir.
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Charlotte Darth, VD Binero Group AB
charlotte.darth@binero.com
Patric Lind, VD VoerEir AB
patric@voereir.com

VoerEir AB erbjuder en fullt automatiserad IT lösning för att testning av datacenterinfrastruktur. Lösningen är
ursprungligen framtagen för Telekom Operatörer med mycket höga krav på tillförlitlighet, funktionalitet och
prestanda och är även använd av andra aktörer med affärskritiska behov tex molntjänst leverantörer och
myndigheter.

Om Binero
Binero levererar solid och skalbar molninfrastruktur till företag och organisationer med hållbarhet och
dataintegritet i fokus. Vår helsvenska publika molntjänst Binero.Cloud är baserad på öppna, globalt
etablerade standarder och garanterar dataskydd under europeisk lagstifting. Genom nära samarbete och
cloud native-support stöttar vi kunder med hög utvecklings- och innovationstakt.
Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
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