Zelly och Cellip inleder partnerskap inom telefoni i Microsoft Teams. Stockholm
2018-10-23
Zelly och Cellip har tecknat partneravtal, som innebär att Cellip levererar Microsoft 365 telefoni
till Zelly’s helhetserbjudande inom moderna molnlösningar. Målet är att bli en helhetsleverantör
inom IT-tjänster och produkter, där kunden enkelt abonnerar på Zelly Works. Användare ska
kunna arbeta var som helst med ett gemensamt kommunikations och samverkansverktyg. Det
sker i huvudsak genom standardiserade appar i Microsoft 365.
-

Zelly utmanar de etablerade drakarna inom IT med moderna molntjänster inkluderat telefoni, vilket
vi stöder helhjärtat, säger Esko Airas, VD på Cellip AB. Jag är helt övertygad om att Zellys sätt att
vilja ta ett helhetsansvar för all kommunikation hos sina kunder är den vägen alla kommer gå.

Erbjudandet, som innehåller Cellips ledande Microsoft Teams och Skype for Business Telefoni
lösningar med fast och mobiltelefoni kombinerat i molnet, kommer att kunna skräddarsys efter
kundernas behov. Förmågan att anpassa sina erbjudanden för kunder och partner är inget nytt för
Cellip.
-

Vi har sonderat marknaden och Cellip var helt enkelt den som bäst kunde hjälpa oss och våra
kunder. Tillsammans ska vi göra livet enkelt för våra kunder och vara en modern helhetsleverantör.
Vi kan alltid ge det bästa/ senaste för våra kunder och skapa en än större lojalitet, säger Andreas
Franzén, operativ chef på Zelly. Det är roligt att vi redan nu har ett antal kundcase på gång,
Microsoft Teams och telefoni händer verkligen nu.

Zelly valde Cellip som leverantör efter att ha genomfört en analys av marknadens leverantörer samt
blivit kund hos Cellip på telefoni och funnit att Cellip var den bäst lämpade partnern. Genom att alltid
ligga i framkant med integrerad telefoni i molnet till Microsoft och Zellys moderna sätt att hantera
kunder kommer partnerskapet stärkas över tid.
- Det är verkligen roligt att två Guldpartners till Microsoft arbetar tillsammans och tar fram ett
erbjudande för den moderna arbetsplatsen. Tjänsten passar de flesta av våra Microsoft 365 användare i
Teams. Teams användandet ökar i allt snabbare takt samtidigt som företag och organisationer arbetar
alltmer i moderna team utan fysisk begränsning. Med Teams telefoni kan våra kunder flytta sin telefoni
och ha all kommunikation i Microsofts moln, inte bara i Sverige utan även internationellt, säger Henrik
Byström, Affärsområdeschef för Microsoft Modern Workplace.
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Om företagen
Zelly är ett IT-bolag i Stockholm och deras affärsidé är enkel. Med moderna molntjänster och hög
kompetens möjliggör de den digitala transformationen, primärt till små och medelstora företag och
levererar detta som en tjänst. Zellys tekniker är certifierade av Microsoft, vilket säkerställer kunskap

och leverans. Zelly erbjuder alla sina kunder att köpa tjänsterna på månadsbasis utan avtals- och
bindningstider.
Cellip är ledande på Skype for Business och Microsoft Teams telefoni och är en del av Infracom Group
som är noterat på börsen.

