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ALSO Actebis A/S har valgt leverandør af fiberoptik 
 
ALSO Actebis styrker nu deres position på markedet for netværksudstyr med en 
ny Skandinavisk distributionsaftale indenfor fiberoptiske komponenter. Man har 
således indgået distributionsaftale med den danske producent, PeakOptical A/S 
som betyder, at ALSO Actebis er leveringsdygtige i et komplet program indenfor 
fibermoduler, fiberkabler, convertere samt de mere avancerede løsninger 
indenfor xWDM løsninger. 
 
ALSO Actebis, som udmærker sig ved at være blandt de største IT distributører i 
Nordeuropa med stort fokus på netværksudstyr, har pricipielt set solgt 
produkter indenfor segmentet tidligere, men har ikke udnyttet potentialet i 
markedet til fulde.  
 
Leif Eriksen, Business Unit Manager,  Network, ALSO Actebis udtaler: 
 
”Vi kan konstatere på vores salg indenfor netværksudstyr, at vi langt fra har 
formået at udnytte potentialet i markedet indenfor denne type produkter. Vi 
sælger således langt flere ”porte” end vi sælger fibermoduler – ligesom vi 
tidligere ikke har haft mulighed for, også at sælge fiberkablerne og dermed den 
komplette pakke. Det får vi mulighed for nu hvilket vi forventer os meget af. 
Valget af leverandøren PeakOptical A/S  sker i erkendelsen af, at man har behov 
for at være konkurrencedygtige på prisen – uden at gå på kompromis med 
kvalitet og garanti. Der viser sig en klar tendens i markedet – selv fra de største 
kunder – at man er interesseret i at opnå besparelser på budgetterne til 
hardware, når det sker uden risiko og netop på markedet for fiberoptik, har 
man i flere år gået efter det seriøse alternativ. 
Direkte adspurgt har vi forstået, at markedet og dermed vores kunder er 
bevidste om, at der eksisterer alternativer der kombinerer kvalitet med store 
besparelser hvorfor vi har prioriteret netop de egenskaber højt.Med 
PeakOptical A/S som leverandør, har ALSO Actebis mulighed for at tilbyde en 
omfattende produktgruppe i segmentet uden at komprimere vores samt vores 
kunders høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed og garanti. At vi så på samme 
tid er ekstremt konkurrencedygtige på markedet og kan bringe de store 
besparelser på indkøbet på samme tid er jo et ekstra plus for os, udtaler Leif 
Eriksen.” 
 
PeakOptical er i forvejen et anerkendt brand på det danske marked, og også hos 
PeakOptical A/S glæder man sig over samarbejdet. 
 
Direktør, Carsten Tidselbak, PeakOptical udtaler:  
 
Vi er i sagens natur meget tilfredse med den nye aftale, der betyder at 
PeakOptical står meget stærkt repræsenteret i Skandinavien. At en af Europas 
største distributører indenfor vores felt distribuerer vores produkt på markedet 
er med til at positionere PeakOptical som det foretrukne brand indenfor 
fiberoptiske komponenter.  
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