Mimecast heeft meer dan 1 miljoen gebruikers
Lisse, 27-10-2011, TBLine, de Certified Mimecast Reseller voor Nederland, maakt bekend dat haar
partner Mimecast de mijlpaal van 1 miljoen gebruikers heeft bereikt.
Mimecast is marktleider met haar op cloud technologie gebaseerde oplossing voor e-mailarchivering,
e-mailbeschikbaarheid en e-mailbeveiliging toegespitst op Microsoft Exchange en Office 365.
TBLine is vertegenwoordiger van Mimecast in Nederland.
Sinds enkele dagen heeft Mimecast meer dan 1 miljoen gebruikers. De groei van Mimecast is enorm,
vooral omdat de e-mailmanagementproblematiek serieus genomen wordt.
De groei laat zich zien door o.a. de volgende getallen:
 Gebruikers: 2007: 100.000 / 2009: 500.000 / 2011: 1.000.000
 E-mailarchief: 2,3 Petabytes, gelijk aan 46 vierladenkasten vol met tekstdocumenten.
 Datacenters: 11, verspreid over 3 continenten
 Verwerkte e-mails: 870.000.000 per week
 Tegengehouden spam, malware etc.: 630.000.000 per week
 Klanten: 4.500
 Partners: 461
 Medewerkers: 260
 Omzet: van € 0,3 miljoen in 2006 naar meer dan € 38 miljoen in 2011
“Wat een groeicijfers! Het kan niet anders dat Mimecast in een groeiende behoefte voorziet”, zegt Ron
Happel, directeur van TBLine en hij vervolgt “blijkbaar wordt door e-mailarchivering, e-mailbeveiliging
en e-mailbeschikbaarheid te regelen in de cloud de juiste snaar geraakt. Wij zijn blij dat wij aan de groei
hebben bijgedragen. Ik bedank de klanten in Nederland dat zij dit mede mogelijk hebben gemaakt.”
Zie de news flash op http://www.tbline.nl/nieuws.html
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Over TBLine B.V. (TBLine)
TBLine is de Certified Mimecast Reseller in Nederland. TBLine adviseert over e-mailmanagement en
implementeert de Mimecast Unified Email Management oplossing. Mimecast is een op cloudtechnologie gebaseerd geïntegreerd platform voor volledige e-mailarchivering, 100% emailbeschikbaarheid, gegarandeerde e-mailbeveiliging en e-mail compliancy.
TBLine is gevestigd aan de Visserkade 30 in Lisse. Voor meer informatie over TBLine en Mimecast
bezoek www.tbline.nl
Over Mimecast
Mimecast (www.mimecast.com) delivers cloud-based email management for Microsoft Exchange,
including archiving, continuity and security. By unifying disparate and fragmented email environments
into one holistic solution that is always available from the cloud, Mimecast minimizes risk and reduces
cost and complexity, while providing total end-to-end control of email. Founded in the United Kingdom
in 2003, Mimecast serves over 4,000 customers worldwide and has offices in Europe, North America,
Africa and the Channel Islands.

