
 
 
 
Contact: Zerto, Inc.     TouchdownPR 

Erik Mason   Rebecca Orr 
erik.mason@zerto.com  zerto@touchdownpr.com 
1-617-379-3736   +44 (0) 1252 717 040 

 
 

Proact zet technologie van Zerto in om zijn dienstenaanbod uit te breiden met ‘Disaster 
Recovery-as-a-service’ (DRaaS) en zijn activiteiten uit te breiden naar de Verenigde Staten 

 
Europese cloud provider en reseller van ICT-oplossingen biedt innovatieve disaster recovery-
mogelijkheden aan ter verbetering van de flexibiliteit en beveiliging van cloud-omgevingen 

 
Boston en Reading, Verenigd Koninkrijk – 11 juli 2017 – Zerto, de leverancier van 
bekroonde oplossingen die de veerkracht van ICT-omgevingen vergroten, maakt vandaag 
bekend dat het zijn samenwerking met Proact heeft uitgebreid. Het laatstgenoemde bedrijf 
zal Zerto Virtual Replication (ZVR) nu ook inzetten om zijn klanten een Disaster Recovery as a 
Service (DRaaS)-oplossing aan te bieden. Hiermee breidt Proact zijn activiteiten tegelijkertijd 
uit naar de Amerikaanse markt. De combinatie van de gegarandeerd hoge service levels van 
Proact met de in de praktijk bewezen oplossing van Zerto voor het beschermen van 
heterogene data, applicaties en mobiele technologie stelt organisaties in staat om de cloud 
met vertrouwen te omarmen. 
 
Na veel succes te hebben geboekt met het transformeren van de omgevingen van zijn 
klanten met behulp van ZVR zet Proact de technologie van Zerto nu in voor zijn DRaaS-
oplossing. Proact kan daarbij een beroep doen op zijn kennis en ervaring uit de eerste hand 
met deze technologie om klanten een krachtig presterend en optimaal beschikbaar platform 
aan te bieden dat hun bedrijfskritische data en applicaties veilig houdt. 
 
De uitbreiding van de samenwerking tussen Proact en Zerto laat zien hoe kanaalleveranciers 
hun bedrijfsactiviteiten verder kunnen ontwikkelen om klanten te kunnen helpen met de 
tenuitvoerlegging van hun cloud-strategieën. Dit wijst tevens op de groeiende behoefte 
binnen het kanaal om klanten hybride oplossingen aan te bieden. 
 
“We hebben veel succes geboekt met de wederverkoop van ZVR. Voor ons was het dan ook 
een logische stap om dezelfde technologie in te zetten voor onze DRaaS-oplossing. Zerto 
begrijpt precies hoe cloud-dienstverleners te werk gaan. De tools en training die beschikbaar 
zijn op basis van zijn ZAP Program maakten het eenvoudig voor ons om onze DRaaS-
oplossing snel in te richten en beschikbaar te stellen”, zegt Jakob Høholdt, vicepresident van 
de Proact IT Group. “Met Zerto kunnen we onze klanten rijke functionaliteit, maatwerk en 
toegevoegde waarde bieden, ongeacht de manier waarop zij hun disaster recovery-plan ten 
uitvoer brengen, en waar hun applicaties en data zich ook maar bevinden.” 
 
“Proact heeft naam voor zich gemaakt als betrouwbare partner van organisaties. Het was 
een fantastische ervaring om zij aan zij met Proact te werken aan de ontwikkeling van deze 
DRaaS-oplossing”, zegt Peter Godden, vice president EMEA bij Zerto. “We streven ernaar om 
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bestaande samenwerkingsverbanden te versterken. Dit stelt ons in staat om nauw samen te 
werken met partners als Proact aan oplossingen die de veerkracht van de ICT-omgeving van 
klanten op uiterst effectieve wijze verbeteren, of het nu gaat om een product of dienst. 
Klanten kunnen op deze manier hun doelstellingen realiseren en ononderbroken 
bedrijfsprocessen waarborgen.”  
 
 

Over Proact 

Proact is de grootste onafhankelijke Europese leverancier van datacenter- en cloud-
diensten. Het helpt bedrijven en instellingen met het terugdringen van de risico’s en kosten 
en voorziet hen van flexibele, toegankelijke en veilige ICT-diensten. De clouds van het bedrijf 
in totaal 100 petabyte aan informatie. Proact heeft wereldwijd reeds meer dan 3.500 
succesvolle producten op zijn naam staan. Het heeft ruim 800 werknemers in dienst en is 
actief in 15 Europese landen en de Verenigde Staten. Proact werd opgericht in 1994. Zijn 
moederbedrijf, Proact IT Group AB, is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm. De aandelen van 
het laatstgenoemde bedrijf worden sinds 1999 verhandeld onder het ticker-symbool PACT. 

Raadpleeg voor informatie over de activiteiten van Proact www.proact.eu. 
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