
 

 

 

DYNABOOK SOLMI JAKELUYHTEISTYÖN PEDABIN KANSSA – 

TAVOITTEENA KASVU POHJOISMAISILLA MARKKINOILLA 

• Yhteistyö Pedabin kanssa avaa dynabookille tien pohjoismaisille 

yritysmarkkinoille. 

• Pedab tarjoaa muun muassa tietoturvan ja tiedonhallinnan asiantuntemusta ja 

palveluita. 

 

29 Kesäkuuta 2020, Tukholma – Nyt julkistettu jakeluyhteistyö Pedabin kanssa liittyy 

dynabookin tavoitteeseen laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa. Uusi kannettavien 

tietokoneiden mallisto ja Pedab-yhteistyö muodostavat yhdessä hyvän perustan 

dynabookin kasvulle pohjoismaisilla markkinoilla. 

 

Pedab on vuonna 1993 perustettu, lisäarvoa tuottava jakelija, joka toimii kahdeksassa 

maassa 130 työntekijän voimin. Pedabin tarjonta kattaa muun muassa IT-infrastruktuurin 

ylläpidon ja kehityksen, tiedonhallinnan ja analytiikan sekä tietoturvan ja rahoituspalvelut. 

 

Pedab keskittyy yrityskäyttöön suunniteltujen, edistyneiden IT-ratkaisujen kehittämiseen, 

joten se täydentää saumattomasti dynabookin jo olemassa olevien jakelukanavia. Pedabin 

lisäarvoa tuottava asiantuntemus auttaa dynabookia kasvamaan ja laajentamaan osuuttaan 

yhä monimuotoisemmilla IT-markkinoilla. 

 

– Odotamme innolla yhteistä kasvua Dynabookin kanssa. Dynabookin tuotteet sopivat 

täydellisesti tuote- ja palveluvalikoimaamme, sillä dynabookin keskittyminen turvallisuuteen 

ja käyttäjäystävällisyyteen on juuri sitä, mitä markkinoilla tällä hetkellä halutaan, sanoo 

Pedabin toimitusjohtaja Jesper Bartholdson. 

 

Etätyöskentelystä koronapandemian aikana kertynyt kokemus johtaa todennäköisesti siihen, 

että yritykset ja viranomaiset päivittävät nykyisiä IT-järjestelmiään. Dynabookin ja Pedabin 

välinen yhteistyö on ollut tiivistä jo kesän aikana, joten yhteistyökumppanit ovat valmiita 

vastaamaan julkishallinnon ja yritysten tarpeisiin. 

 

Dynabook on panostanut paljon laitteidensa innovatiivisiin tietoturvaratkaisuihin, joten 

tietoturvaan erikoistunut Pedab on sille yhteensopiva kumppani. Esimerkiksi dynabookin 

Mobile Zero Client mahdollistaa turvallisen yhteyden yritysverkkoon missä tahansa. Mobile 



 

 

 

Zero Client ei tallenna dataa tietokoneelle, vaan kaikki data on hallittavissa virtuaalisessa 

käyttöympäristössä. 

 

– Dynabookin tavoin myös Pedab elää muutoksessa sopeutuakseen markkinatilanteen 

jatkuviin muutoksiin. Kumppanuus Pedabin kanssa auttaa meitä vahvistamaan asemaamme 

yritysmarkkinoilla, dynabookin Pohjoismaiden päällikkö Kenni Ramsell sanoo. 
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Löydät meidät internetistä 

Verkkosivuiltamme löydät uusimmat tuotetiedot ja lisätietoja voit lukea blogistamme. Löydät 

meidät myös Twitteristä ja LinkedIn:stä. 

 

Dynabook Inc. 

Toshiban kannettavat tietokoneet ovat nostaneet innovatiivisuuden, laadun ja luotettavuuden 

uudelle tasolle jo 30 vuoden ajan. Sharp Corporationin enemmistöomistuksessa oleva 

Dynabook Inc. jatkaa perinnettä tuottamalla lisäarvoa ja palveluita, jotka auttavat 

kumppaneitamme ja asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa. 

Lisätiedot: fi.dynabook.com 

 

Pedab 

Vuonna 1993 perustettu Pedab toimittaa IT-infrastruktuuriratkaisuja, ohjelmistoja ja 

palveluita yhteistyössä valittujen toimittajien, jälleenmyyjien, integroijien, sovelluskehittäjien 

ja käyttöpalveluyritysten muodostaman ekosysteemin kanssa. Pedab toimii kahdeksassa 

maassa: Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi, Viro, Liettua, Latvia ja Ranska. Pedab keskittyy 

johtavien toimittajien tuotteisiin, ratkaisuihin ja teknologiaan, kuten IBM, Huawei, 

Supermicro, Micro Focus, Toshiba, dynabook, Fujitsu, Clavister ja Suse. Pedabin liikevaihto 

oli 164,5 miljoonaa euroa tilivuonna 2019/20.  

Lisätiedot: www.pedab.fi 


