Reply wordt een Microsoft Azure Expert
Managed Services Provider
Reply kondigt aan dat het een Microsoft Azure Expert Managed Services Provider (MSP) is
geworden, een status die wordt toegekend aan slechts een klein aantal zeer capabele Microsoft
Managed Services Provider-partners wereldwijd.
De status bevestigt het vermogen van Reply om een proactieve en uitgebreide reeks services te
bieden om te voldoen aan de digitale transformatiebehoeften van zakelijke klanten met behulp van
exclusieve zakelijke oplossingen op basis van Azure.
Als Azure Expert MSP biedt Reply zeer geautomatiseerde services die flexibel alle fasen van het
cloudtraject kunnen bestrijken – van systeemmigratie tot de implementatie, het beheer en de
optimalisering van activiteiten en ontwikkelingsprocessen.
Elk bedrijf in het Azure Expert MSP-programma ondergaat een rigoreus auditproces door een
onafhankelijk bedrijf. Deze beoordeling zorgt ervoor dat de klanten van Microsoft de excellentie
van de Azure Expert MSP-partner krijgen in termen van hoogwaardige ervaring en knowhow in de
hele cloud en Azure-platformlevenscyclus, van vroege beoordeling tot architectuur en ontwerp,
implementatie en beheer.
« De Azure Expert MSP-certificering zorgt ervoor dat onze klanten worden ondersteund door een
gerenommeerde partner, die door Microsoft wordt erkend als een van de meest gekwalificeerde op het gebied
van cloud managed services op internationale schaal. Het Azure-platform stelt ons in staat om applicaties en
services met grote flexibiliteit en efficiëntie te ontwikkelen, te testen, te implementeren en te beheren » – merkt
Filippo Rizzante, CTO van Reply, op.
“Reply heeft zijn mogelijkheden en kennis rondom Azure bewezen via ons Azure Expert MSP-programma. De
gerichtheid op klanten, samen met de schaal, mogelijkheden en excellentie in de implementatie van de services
van Azure, voldoet aan de normen die zijn vastgesteld voor alle Azure Expert MSP’s” – aldus Gavriella
Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft.
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REPLY
Reply [MTA, STAR: REY] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op
basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Als een netwerk van zeer
gespecialiseerde bedrijven definieert en ontwikkelt Reply zakelijke modellen die mogelijk worden
gemaakt door de nieuwe modellen van big data, cloud computing, digitale media en het internet
der dingen. Reply levert advies-, systeemintegratie- en digitale diensten aan organisaties in de
sectoren telecom en media; industrie en dienstverlening; bankwezen en verzekeringen; en
openbaar bestuur. www.reply.com
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