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SUSE Linux a DNS uzavřeli nový distribuční kontrakt pro Českou a
Slovenskou republiku
Praha, 9. ledna 2018 – Společnost DNS, největší český distributor s přidanou hodnotou,
uzavřela distribuční kontrakt se společností SUSE Linux AG, čímž rozšířila své portfolio o
dalšího softwarového partnera.
SUSE Linux AG, přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, a
nejvýznamnější český ICT distributor s přidanou hodnotou DNS a.s. oznamují, že dokončili jednání
o uzavření spolupráce a do nového roku 2018 vstupují společným krokem.
Přidáním kompletního portfolia SUSE Linux open source technologií zejména SUSE Linux
Enterprise, SUSE Enterprise Storage, SUSE OpenStack Cloud, SUSE Manager, Softwarově
definované storage a SAP HANA mezi nabízená řešení DNS a. s. uspokojí nejširší spektrum
zákazníků, partnerů i spolupracujících výrobců.
Se svými dlouholetými zkušenostmi value-add distributora přispěje DNS a.s. k rozvoji obchodních
aktivit SUSE nejen v Česku, ale i na Slovensku. To vše v úzké spolupráci s lokálním zastoupením
společnosti SUSE ČR, s. r. o., která v České republice působí již od roku 1999 a zaměstnává zde
více než 70 lidí.
Petr Kuliš, výkonný ředitel DNS, k novému spojení říká: „Navázaná spolupráce je ohromnou
příležitostí pro všechny naše stávající i nové partnery a výrobce. Rozšířením produktového portfolia
o SUSE open source technologie dokážeme povýšit šíři nabízených projektů a služeb, a společně
tak lépe využít a vytvářet nové obchodní příležitosti.“
Miroslav Kořen, regionální manažer pro ČR a SR společnosti SUSE, vidí novou spolupráci
následovně: „Jsem přesvědčen, že spolupráce se společností DNS nám pomůže významně
posunout SUSE na českém a slovenském trhu, a navázat tak na dosavadní úspěchy firmy, jejíž
lokální obchodní pobočka existuje už čtvrtým rokem. DNS disponuje velkým obchodním týmem a
konzultanty napříč spektrem hardwarových dodavatelů, ke kterým díky této spolupráci budeme mít
ještě blíž.“
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O společnosti DNS
DNS je předním distributorem informační techniky a IT projektů s přidanou hodnotou, který působí na českém
trhu již 20 let. Společnost je součástí skupiny eD System Group. S ročním obratem, který v loňském fiskálním
roce dosáhl přes 2 miliardy Kč, je DNS a.s. nejdůležitějším distributorem IT s přidanou hodnotou na českém
trhu s nejširším portfoliem dodávaných technologií. Jednotlivé divize společnosti DNS se zaměřují na prodej
produktů a služeb renomovaných IT firem, jako je IBM, Hewlett-Packard, DELL EMC, Lenovo, Hitachi Data
Systems, Huawei, Microsoft, Check Point, Fortinet a další. Společnost DNS a.s. obsadila první místo v soutěži
“Český IT distributor 2016“ pořádané časopisem Reseller Magazine. Více informací najdete na www.dns.cz.

DNS a.s. • City Empiria • Na Strži 65/1702 • 140 00 Praha 4
T: +420 296 377 400 • F: +420 296 377 402 • www.dns.cz
zapsaná u Městského soudu v Praze, složka B 15101
IČ: 25146441 • DIČ: CZ25146441

