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Redpill Linpro tegner rammeaftale med en af verdens største 
telekomleverandører vedrørende open source software
     

Redpill Linpro har indgået en generel rammeaftale med en af verdens største telekomleverandører  

vedrørende tjenester i forbindelse med open source software (åben kildekode). Aftalen omfatter  

support af teknologiplatforme samt understøttelse ved udvikling og drift. Uddannelse inden for  

den respektive teknologi er også indeholdt i aftalen.Aftalen er global og alle kundens  

virksomheder kan dermed bestille produkter og tjenester fra den.  

 

"Vi er både glade og stolte," siger Anders Liling, VD hos Redpill Linpro, "drøftelserne har været i gang i længere 

tid og at blive udvalgt inden for dette område er intet andet end en stor ære". Første bestilling under 

rammeaftalen, som omfatter PostgreSQL-tjenester på globalt niveau, er allerede afgivet.

"Kunden har i nogen tid haft en strategi om at øge brugen af open source software i sine leverancer," fortæller 

Anders Liling. "Baggrunden for dette er, at de gerne vil være endnu bedre, hvad angår produkter og tjenester og 

det til konkurrencedygtige priser. Hvis de skal nå målet, vil open source software være en vigtig del af deres 

strategi," forklarer Anders Liling videre. "At sikre spidskompetencer på disse områder er et krav for at de kan nå 

målet, og denne rammeaftale er en væsentlig del af den strategi". 

”Aftalen er endnu et tegn på, at udviklingen inden for open source software i stigende grad drives af kravene til 

at tilpasse teknologier efter virksomheders og kunders krav til at håndtere forandringshastighed og vækst uden at 

være bundet af ufleksible produktplatforme, som skaber fastlåsning," siger Anders Liling videre. Et faktum som 

analysevirksomheden Black Duck understregede i sin seneste undersøgelse af Open Source "The State Of Open 

Source Software" (https://www.blackducksoftware.com/news/releases/black-duck-north-bridge-announce-eighth-

annual-future-open-source-survey).

For yderligere information bedes du kontakte:

Anders Liling, Verkställande direktör Redpill Linpro, tel: +46 70 603 36 30, anders.liling@redpill-
linpro.com

Martin Müller, Redpill Linpro, Mobil: +45 2758 6717, 
Email: martin.muller@redpill-llinpro.com 

Om Redpill Linpro

Redpill Linpro er Nordens førende totalleverandør af professionelle produkter og ydelser inden for Open Source. Vi leverer 
konsulent- og udviklingsydelser, undervisning, support, applikationsstyring og it-ydelser inden for områder lige fra infrastruktur, 
databaser, middleware og virksomhedsapplikationer til kundespecifkke løsninger.
Vi har i øjeblikket 180 medarbejdere, som leverer ydelser af høj kvalitet inden for forretningskritiske løsninger til kunder i hele den 
nordiske region. Vore kontorer i København, Stockholm, Oslo, Karlstad, Gøteborg og Stavanger samarbejder for at sikre, at vore 
kunder får tilbudt de bedste ydelser, uanset hvor de befnder sig. 

Besøg .www.redpill-linpro.com for at få yderligere information, Twitter: @repilllinpro, LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/redpill-linpro
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