PrestaShop wordt gelanceerd op Microsoft Azure

Eén van ‘s werelds meest populaire e-commerce platformen is vanaf nu beschikbaar in Azure
Cloud
Parijs, 1 juni 2016 – PrestaShop, één van de marktleiders van opensource oplossingen voor ecommerce, kondigt vandaag een samenwerking met Microsoft aan, alsook de beschikbaarheid van
PrestaShop in Microsoft Azure. Dankzij deze samenwerking kunnen bedrijven gebruik maken van een
betaalbare webwinkel die onmiddellijk klaar is voor gebruik en die geoptimaliseerd is voor groei op
Microsoft Azure Cloud.
Dankzij deze samenwerking zullen PrestaShop en Microsoft Azure een vooraf geconfigureerde multiVM infrastructuur bieden die automatisch zal worden gebruikt en klaar is voor productie. Het aanbod
zal ervoor zorgen dat bedrijven beschikken over een webwinkel met gegarandeerd hoge prestaties,
beschikbaarheid en capaciteit op aanvraag. Dit is in het bijzonder belangrijk voor bedrijven met periodes
van zeer hoog verkeer voor online verkopen.
“Eén van de grootste zorgen van retailers over de groei van hun webwinkel zijn de prestaties van hun
winkel,” zegt Corinne Lejbowicz, CEO van PrestaShop. “Wij zijn erg tevreden over onze samenwerking
met Microsoft, omdat we een voor e-commerce geoptimaliseerd en vooraf geconfigureerd platform
kunnen bieden. En die dan ook nog eens klaar is voor de drukste winkelperiodes van het jaar. Dat is van
onschatbare waarde voor merken die hun webwinkel willen laten uitgroeien, of online agentschappen
die e-commerce oplossingen bieden in pakketvorm.”
Jean-Arnaud Eyme, Hoofd van CRM & Digital UX, bij Olympique Lyonnais merkt het volgende op:
“Dankzij onze keuze voor Microsoft Azure en PrestaShop konden we één van de meest geavanceerde
cross-channel e-commerce platformen opbouwen in de Franse voetbalcompetitie.”
“E-commerce krijgt een nieuwe dimensie met de geavanceerde diensten van de cloud. Wij hebben het
genoegen om deze nieuwe stap te nemen samen met PrestaShop op Microsoft Azure binnen onze
Marketplace,” verklaart Frederic Aatz, Directeur Opensource-strategie bij Microsoft France.
PrestaShop is nu wereldwijd beschikbaar in de Microsoft Azure Marketplace.

[Einde]

Over PrestaShop
PrestaShop werd in 2007 opgericht met als doel het beschikbaar stellen van e-commerce software
van wereldklasse via opensource innovatie. PrestaShop staat in 2016 op de Inc. 5000-lijst van snelst
groeiende private ondernemingen in Europa. Het bedrijf kreeg eveneens de CMC Critic Award voor
Beste e-Commerce-oplossing voor de Bedrijfswereld. PrestaShop heeft kantoren in Europa en in de
VS en wordt gefinancierd door Serena Capital, XAnge Private Equity en Seventure Partners. Meer
informatie vindt u op www.prestashop.com
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