Mimecast uitgeroepen tot “Messaging Product of the Year” op Network
Computing Awards
Cloud-gebaseerde e-mailservice verslaat vele andere leveranciers in publieksstemming
Lisse, 29-3-2012, TBLine, de Mimecast Certified Partner voor Nederland, maakt bekend dat
Mimecast® - marktleider met haar op cloud technologie gebaseerde oplossing voor e-mailarchivering,
e-mailbeschikbaarheid en e-mailbeveiliging toegespitst op Microsoft Exchange en Office 365 - de
“Messaging Product of the Year” prijs heeft gewonnen op de Network Computing Awards 2012.
De Network Computing Awards worden uitgereikt voor hardware, software en diensten - en natuurlijk
aan de bedrijven hierachter – waar de lezers van het oudste computernetwerkmagazine in Groot
Brittannië het meest van onder de indruk zijn. Op een shortlist met de beste nominaties in elke
categorie wordt de winnaar uiteindelijk gekozen door een online stemming.
Alan Kenny, General Manager van Mimecast, zegt: "We zijn erg blij uitgeroepen te zijn tot het
messaging product van het jaar. Er waren zware concurrenten in deze categorie en het feit dat de
winnaars worden gekozen door een publieksstemming maakt onze overwinning des te meer
verheugend. Het ziet er naar uit dat 2012 een fantastisch jaar wordt voor Mimecast en we kijken ernaar
uit om voort te bouwen op dit succes in de komende maanden."
“Deze prijs is voor een partner van Mimecast enorm stimulerend”, zei Ron Happel, directeur van TBLine
en hij vervolgt, “Wij feliciteren Mimecast hier van harte mee. Dat zij opnieuw een prijs heeft gewonnen
bewijst de kracht van de oplossing.”
Meer over Mimecast op www.tbline.nl
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Over TBLine B.V. (TBLine)
TBLine is de Mimecast Certified Partner 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 5,000 customers worldwide and has offices in Europe, North America,
Africa and the Channel Islands.

