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LEHDISTÖTIEDOTE
Netect Oy aloittaa yhteistyön NCC Groupin kanssa palveluntarjonnan parantamiseksi
Netect Oy on aloittanut yhteistyön maailmanlaajuisen tietoturvan ja riskienhallinnan asiantuntijan
NCC Groupin kanssa vahvistaakseen tietoturvatarjontaansa suomalaisille yrityksille.
Vuonna 2019 perustettu Netect Oy tarjoaa ohjelmistokehitys- ja tietoturvapalveluja yrityksille
kaikilla sektoreilla ja kaikilla toimialoilla.
Yhdessä NCC Groupin kanssa Netect Oy pystyy nyt tarjoamaan suomalaisille organisaatioille
maailmanlaajuisesti luotettuja tietoturvaratkaisuja ja -palveluita hyödyntäen samalla paikallisia tukija hallintopalveluja.
Netect Oy:n toimitusjohtaja Harry Hyttinen kommentoi kumppanuutta näin: "Tietoturvan ja sen
vaalimisen tulisi kuulua jokaisen yrityksen perustoimintoihin Usein ei ole kovinkaan järkevää yrittää
tehdä kaikkea itse, koska tietoturvan edes osittainen ulkoistaminen alan luotetuille asiantuntijoille
on sekä kustannustehokasta että vapauttaa omat resurssit keskittymään omaan liiketoimintaan.”
"Tavoitteenamme on yhdessä maailmanluokan tietoturva-asiantuntijayrityksen NCC Groupin
kanssa tarjota suomalaisille yrityksille juuri heidän tarpeisiinsa ja budjettiinsa sopivat
tietoturvaratkaisut, jotta viime aikojen kaltaisia tietomurtouutisia tulisi jatkossa mahdollisimman
vähän."
NCC Groupin Euroopan kaupallinen johtaja Jesper Sobol lisäsi: "Netect Oy:n intohimo tietoturvaa
ja organisaatioiden auttamista tietomurtojen vastustuskyvyn saavuttamista kohtaan on selvästi
nähtävissä. Meillä on ilo toivottaa yritys tervetulleeksi kumppaniksemme ja auttaa tiimiä
toimittamaan ratkaisuja, jotka vahvistavat yritysten tietoturvaa eri puolilla Suomea. "
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Tietoja NCC Groupista
NCC Group on olemassa tehdäkseen maailmasta turvallisemman.
NCC Group on maailmanlaajuinen tietoturvan ja riskienhallinnan asiantuntija, johon yli 15 000
asiakasta luottaa maailmanlaajuisesti suojelemaan kriittisimpiä voimavarojaan jatkuvasti
muuttuvilla uhka-alueilla.
Yrityksen tietämyksen, kokemuksen ja maailmanlaajuisen läsnäolon avulla se voi parhaiten auttaa
yrityksiä tunnistamaan, arvioimaan, lieventämään ja vastaamaan kasvaviin tietoturvariskeihin.
Tukeakseen tehtäväänsä NCC Group investoi jatkuvasti tutkimukseen ja innovaatioihin ja on
innostunut seuraavan sukupolven kybertutkijoiden kehittämisestä.
https://www.nccgroup.com/uk/

Tietoja Netect Oy:stä
Netect Oy perustettiin tarjoamaan ensiluokkaisia IT-palveluja ja ratkaisuja suomalaisille asiakkaille
riippumatta heidän toimialastaan, vaatimusten tasosta tai yrityksen koosta. Se tarjoaa laajan
valikoiman ratkaisuja ohjelmistokehityksestä tietoturvapalveluihin ja on sitoutunut erinomaiseen
asiakaspalveluun, korkeaan laatuun sekä kustannustehokkuuteen.
Muodostamalla kumppanuuksia johtavien ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa Netect Oy pystyy
vahvistamaan asemaansa edelleen tarjoamalla nearshore-palveluita parhailla offshore-eduilla.
Netect Oy:n ja heidän kansainvälisten kumppaniensa avulla heidän asiakkaansa voivat olla
varmoja siitä, että heidän vaatimuksensa täyttyvät parhaalla palvelualttiudella, ammattitaidolla ja
käsillä olevaan tehtävään omistautumisella.
https://www.netect.fi
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