
PRESSEMELDING, Oslo 15. September

Redpill Linpro inngår samarbeidsavtale med WSO2 – den ledende plattformen 
for API-bruk i skyen og lokalt

Redpill Linpro, ledende leverandør av Open Source implementeringstjenester i Skandinavia 
og WSO2 Inc, selskapet bak WSO2 integreringsplattform, har signert en samarbeidsavtale 
som gjør Redpill Linpro til System Integrator Partner for Skandinavia. 

Redpill Linpro har lenge brukt WSO2s plattform for å støtte egne kunder i deres digitaliseringsprosess. Med innovative og 

godt strukturerte tjenester og pakkeløsninger tilbyr vi kundene smidige løsninger og tjenester som gir bimodal 

integrasjonskapasitet med fokus på smidighet og hurtighet. Ved å gjøre dette bistår vi våre kunder både med digitalisering og 

til å åpne nye forretningsområder og utnytte kraften som ligger i all den datamengden som er i og rundt en moderne 

organisasjon. Eksempel på denne typen konsepter er Integration Brokerage, en løsning for en enklere integrering, og API 

Ready, som vi allerede tilbyr. 

"Ved å tilføre WSO2-plattformen til vårt allerede sterke integrasjonstilbud øker vi vår mulighet til å bistå kunder med 

integrasjon og API Management. WSO2-plattformen er 100 % open source, klar for implementering i både sky og lokalt. 

Den er bygd rundt en helhetstanke, men samtidig oppbygd av moduler, og dette gir oss og våre kunder en enestående 

fleksibilitet" sier Margrethe Gleditsch,  administrerende direktør i Redpill Linpro.

En ny vri på en gammel relasjon

Det skandinaviske samarbeidet om systemintegrasjon er en naturlig utvikling av et gammelt samarbeid der Redpill Linpro 

sto for utviklingen av WSO2s globale opplæringsprogram og dessuten leverte instruktører til WSO2-opplæring over hele 

verden. 

«I dagens sammenkoblede verden er Fortune 500-selskaper over hele kloden avhengige av, de forhåndsintegrerte produktene 

fra vår mellomvareplattform WSO2. Med denne helhetlige plattformen, som er 100% open source, kan selskaper bruke og 

utvide sine applikasjoner og prosesser på kryss av nettet, i skyen, på mobile enheter samt tingenes internet, og kollektivt 

medvirke til milliarder interaksjoner hver dag», sier Dr. Sanjiva Weerawarana, grunnlegger av WSO2, adm.dir. og 

sjefsarkitekt. «Vi er glade for at Redpill Linpro tar steget videre fra å levere den aller beste WSO2-opplæringen. Som System 

Integration Partner kan Redpill Linpro utnytte sin både spisse og brede kompetanse innen tjenestebasert arkitektur og API-

håndtering for å hjelpe kunder i Skandinavia til å optimalisere bruken av vår WSO2-platform for å nå sine forretningsmål.”

"Vi har hatt et solid samarbeid med WSO2 over lang tid. Det hele startet da vi samarbeidet om å lage deres opplærings- og 

sertifiseringsprogram, som Redpill Linpro siden sto for undervisningen av, Vi har gjennom dette arbeidet fått en inngående 

forståelse og kunnskap om WSO2s komponenter og bruken av disse i forskjellige sektorer verden over. Vi tar med oss 

kunnskapen, erfaringen og innsikten videre når vi nå bygger et nytt konsept basert på smidig integrering av API 

Management på WSO2-plattformen. Ved å kombinere de tekniske mulighetene og fleksibiliteten i plattformen med vår 
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kunnskap og egne skyløsninger kan vi levere API-er og integrasjonskapasitet på den måten verden krever i dag," konkluderer 

Margrethe Gleditsch. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Margrethe Gleditsch, Administrerende direktør Redpill Linpro, mobil: 920 25 676

e-mail:  margrethe.gleditsch@redpill-linpro.com

Nirosh Perera, Senior Director Partnerships,  WSO2 Inc, Telefon:+94 777 771131, E-post: 

nirosh@wso2.com

Om Redpill Linpro
Redpill Linpro er Nordens ledende totalleverandør av profesjonelle tjenester og produkter rundt fri programvare. Selskapet tilbyr 
rådgivning, utviklingstjenester, kurs, support, applikasjonsforvaltning og drift for fri programvareprodukter, fra infrastruktur, 
databaser, mellomvare og forretningssystemer til kundetilpassede løsninger basert på åpen kildekodekomponenter. Selskapets 
kontorer i Stockholm, Oslo, København, Göteborg og Karlstad samarbeider for å sikre at kundene tilbys de beste tjenestene, 
uavhengig av hvor de befnner seg. For mer informasjon besøk:

Web: www.redpill-linpro.com

Twitter: @repilllinpro

LinkedIn: www.linkedin.com/company/redpill-linpro
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