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KOOKAÏ väljer GTTs SD-WAN för att
stötta den digitala transformationen i
Europa
GTT Communications, Inc (NYSE: GTT), den ledande globala cloud
networking-leverantören till multinationella kunder, meddelar idag att
modevarumärket KOOKAÏ kommer att installera GTTs managerade SD-WAN
och en rad anslutningstjänster för verksamhetens 148 kontor och butiker i
Frankrike och Spanien.
KOOKAÏs webbshop och fysiska butiker i Frankrike och Spanien har förlitat

sig på GTTs nätverk i över ett decennium, där de stöttat affärskritiska
dataflöden som lagersaldo, orderhantering och betalningstransaktioner. När
KOOKAÏ nu går in i nästa fas av sin digitala transformation kommer det
medföra fler kontaktlösa försäljningsterminaler och videobaserad
marknadsföring i realtid, allt för att förbättra upplevelsen i butik. Företaget
vill också förnya shoppingupplevelsen online och hantera den ökande
näthandeln, som accelererat de senaste sex månaderna.
Den managerade SD-WAN-tjänsten som levereras av GTT kommer att
säkerställa säkert och optimalt dirigerad trafik över KOOKAÏs nätverk, vilket
kommer stötta den ökande användaraktiviteten. Tjänsten kommer också att
ge säker internetanslutning på lokal nivå samt Wi-Fi-hotspots på varje
KOOKAÏ-kontor och butik för kunder och butikspersonal. Kontor och butiker
kommer att anslutas med fiber eller bredband och även ha en 4G-backup för
att säkerställa tillgång till nätet.
-Vi är mycket glada över att kunna utöka vår långa relation med KOOKAÏ och
förse dem med de fördelar som managerad SD-WAN ger, vilket stöttar deras
digitala affärsstrategi, säger Ernie Ortega, CRO och tillförordnad VD för GTT.
Vi ser fram emot att fortsätta stötta KOOKAÏ så att de kan förse sina kunder
med en enhetlig shoppingupplevelse med hjälp av våra cloud networkingtjänster.
Detta pressmeddelande från GTT är en översättning av den ursprungliga engelska
versionen. Syftet är att säkerställa konsekvens i betydelsen mellan de engelska
och svenska versionerna, i händelse av skiljaktigheter så ska den engelska
versionen gälla.

OM GTT
GTT kopplar samman verksamheter runt om i världen och till samtliga
applikationer i molnet. Våra kunder drar nytta av högkvalitativ service
baserad på våra kärnvärden enkelhet, snabbhet och agilitet. GTT äger och

driver ett globalt tier 1-internetnätverk och har ett omfattande erbjudande
inom nätverkstjänster för molnet. För mer information om GTT (NYSE: GTT),
besök www.gtt.net.
Om KOOKAÏ
KOOKAÏ är ett australiensiskt dammodemärke som representerar essens av
kvinnlighet, självförtroende, karisma och självständig stil. KOOKAÏ erbjuder
en unik shoppingupplevelse genom vilken KOOKAÏ-kvinnan kan överskrida
modegränserna, trotsa trender och skapa sina egna. För mer information om
KOOKAÏ, besök www.kookai.com.au
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