Sigma IT Consulting och qiio LCC ökar sina leveranser av säkra IoT-plattformar.
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Sigma IT Consulting Inc och qiio LCC
strategiska partners
Sigma IT Consulting Inc (USA) och qiio LLC ingår ett strategiskt partnerskap
för att leverera säkra IoT-plattformar baserade på Microsoft Azure Sphere och
Microsoft Azure IoT Services.
Fokus på säkerhet inom IoT har aldrig varit viktigare och mer intressant än
nu. Microsoft har sedan många år investerat i industriell IoT och edge
computing. Den 24 februari presenterade Microsoft deras lösning Azure
Sphere. Det är en 3-delad lösning med en System-On-Chip (SoC)-enhet,

operativsystem och molntjänst. I samband med detta lanserade qiio ”q200
Guardian Module powered by Azure Sphere”, som är baserad på cellulär
konnektivitet.
Tillsammans med qiio och deras Azure Sphere-lösning q200 kan Sigma
påskynda leveranserna av säkra IoT-plattformar för sina kunder i Europa och
Nordamerika.
Mattias Zaunders, Vice President Sigma IT Consulting Inc säger: ”Tillsammans
med qiio och deras produkt q200 kan vi lösa utmaningar som kunder står
inför när de designar nya uppkopplade produkter eller kopplar upp sina
nuvarande maskiner. qiio säkrar inte bara maskinerna med sin plattform utan
ger också en cellulär global täckning. För företag som levererar uppkopplade
produkter världen över ger denna lösning en signifikant kortare time-tomarket. Sigma har levererat IoT-tjänster framgångsrikt under många år och
tillsammans med qiio levererar vi nu IoT-projekt i Europa och Nordamerika
och hjälper företag att dra nytta av av säkra IoT-lösningar. ”
Solomon Kravitz, Head of Channel Sales qiio fortsätter: ”För oss är
partnerskapet med Sigma verkligen spännande, då vi kan dra nytta av Sigmas
erfarenhet inom IoT och kombinera det med vår säkra plattform. När vi
ändrade vår affär till att tillhandahålla en säker IoT-tjänst med Azure Sphere,
letade vi framför allt efter en partner som kunde tillhandahålla analys och
molnkompetens i större skala. Genom detta partnerskap kommer vi med stor
säkerhet kunna utöka vår affär på företagsmarknaden.”
Tom Davis, Head of Strategic Partners and Verticals, Azure IoT, Microsoft
Corp. avslutar: ”Microsofts mål är att förenkla IoT så att varje organisation
kan dra nytta av de fördelar som IoT medför utan att behöva hantera den
underliggande komplexiteten. Genom nya tjänster som Microsoft Azure
Sphere och Microsoft Azure IoT Central, tillsammans med vårt ekosystem av
Azure IoT-partners, är detta nu möjligt. Partnerskapet mellan qiio och Sigma
är ett exempel på samarbete för att erbjuda organisationer ett stort värde
med IoT-lösningar med Azure Sphere och global konnektivitet. ”

Kort om Sigma
Sigma är ett ledande konsultföretag med ca 5000 teknikspecialister med
huvudkontor i Sverige. Sigma finns i fjorton länder och ses i Norden som den
största partner inom IoT.

Kort om qiio
qiio grundades 2014 och är en Zürich-baserad expert inom Industrial Internet
of Things och är i framkant när det gäller industriell implementering och
utveckling av avancerade IoT-lösningar. Samtidigt som Microsoft utvecklade
qiio den första cellulära Azure Sphere-lösningen som gör det möjligt för
kunderna att på ett enklare sätt bygga säkra IoT-lösningar.
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Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders
konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett
brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000
medarbetare i 13 länder.
Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.
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