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Huawei presenterade revolutionerande
lösningar vid Horizon Partner Summit
2020
Under tisdagen höll Huawei Enterprise årets upplaga av sin nordiska partner
summit Horizon på Grand Hôtel i Stockholm. Heldagen riktar sig till
företagskunder och partners där priset Gulddraken för bästa
partnersamarbeten delas ut under kvällen. I år presenterades flera nya
produkter med revolutionerande lösningar inom bland annat lagring, batteribackup, Wi-Fi 6-nätverk, och snabbare system för AI-inlärning.

– Nu lanserar vi på Huawei vår revolutionerande lagringslösning Dorado V6,
med ett antal nya banbrytande teknologier. Vårt inbyggda AI-chip optimerar
prestandan genom tekniker för ”real-time och deep learning”, där distribuerad
CPU-kraft avlastar kontroller och backend. Vi ser fram emot att få presentera
denna och andra nyheter till vårt snabbt växande nätverk av partners och
kunder som kommer till Horizon Partner Summit, säger Johan Westin, CTO
Nordics, Huawei Enterprise.
Under förmiddagen hölls Huawei ICT Day med presentation av Huaweis
senaste innovationer och produkter. Det följdes under eftermiddagen av
huvudarrangemanget Huawei Horizon Nordic Partner Summit där deltagarna
fick lyssna till ledande talare inom områdena AI och affärsmöjligheter genom
hållbarhetsutveckling, samt ta del av det senaste inom Huaweis
kanalsstrategi för 2020. I utställningen kunde deltagarna även träffa partners
för lösningar inom bland annat finansiering och distribution samt direkt se
Huaweis senaste produkter.
Under konferensen kunde Huawei Enterprise visa att deras satsning på ”winwin”-partnerskap under 2019 har burit frukt med en fortsatt tillväxt.
Satsningarna på bland annat Kanalpartners, Servicepartners och
Finansieringspartners har skapat tätare kontakt och effektivare samarbeten
med kunderna.
Kvällen avslutas med en gemensam middag där vinnare av årets Gulddrake
för bästa partnersamarbeten delas ut i sex kategorier. Vinnarna kommer att
presenteras i pressrummet efter att utdelningen är klar senare under kvällen.

Några av de nya produkter som presenterades under konferensen:
DoradoV6 – omdefinierar lagringssystem som vi känner dem genom
innovation och AI. Läs mer.

Li-UPS – Batteri-backup för samhällskritiska tjänster med lång livslängd på
15 år, betydligt mindre miljöpåverkan och lägre vikt. Läs mer.
https://e.huawei.com/en/products/network-energy/ups/ups5000-s
AI styrda AirEngine Wi-Fi6 CloudCampus-nätverk – stabilare wifi-nät,
reducerade kostnader, och ökad kapacitet i befintliga kabelnät. Läs mer.

Atlas Series – AI-inlärning med dubbelt så hög beräkningskapacitet, 2,5 ggr
mindre serverdensitet och 1,8 ggr lägre energiåtgång jämfört med ledande
konkurrenter. Läs mer.

Mer information om Huawei Horizon finns at läsa här.

Om Huawei
Huawei är en ledande global leverantör av informations- och
kommunikationsteknik. Genom att utveckla attraktiva och säkra lösningar,
tjänster och produkter skapar vi maximalt värde för teleoperatörer, företag
och konsumenter. Med utgångspunkt i vårt engagemang för kundorienterad
innovation, cybersäkerhet och starka samarbeten erbjuder Huawei
helhetslösningar för nätverk och molnbaserade tjänster. Huawei utvecklar
också konsumentelektronik som mobiltelefoner, surfplattor och modem för
mobilt bredband. Huaweis lösningar och produkter används i över 170 länder,
till nytta för mer än en tredjedel av världens befolkning. Huawei etablerades i
Sverige år 2000 och har idag över 600 medarbetare inom forskning,
utveckling och försäljning.
Huawei Enterprise, som är ett av tre affärsområden inom Huawei, möjliggör
digital transformering inom olika branscher såsom offentlig sektor, finans,
energi, transport och tillverkning.
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