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Om Fujitsu 
Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT 
och kommunikation. Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande 
portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har 1 
000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som 
offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom 
samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens 
största IT-företag med drygt 170 000 anställda globalt i över 100 länder och huvudkontor 
i Tokyo, Japan. Bolaget rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (55 
miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011. 

 
Fujitsu vinner prestigefullt SAP-pris 
	  
SAP Pinnacle Awards är SAP:s stora internationella tävling där partners runt om 
världen uppmärksammas för sitt arbete. De tävlande kan medverka i sju olika 
kategorier. En av de mer prestigefulla kategorierna är Technology Innovator of the 
Year där Fujitsu i år tog hem förstaplatsen. Motiveringen var till dels Fujitsus 
framgångar i utvecklingen av SAP HANA™.   
 
– Fujitsu har ett långtgående samarbete med SAP inom flera områden, och är idag en av 
endast tre globala SAP partners inom områdena, Technology, Services, Software och 
Hosting. Det finns idag en stor nyfikenhet och intresse kring SAP HANA, en lösning för att 
hantera och analysera stora datavolymer direkt i arbetsminnet för att kunna göra 
verksamhets-uppföljning och analyser i realtid. Ett arbete som positionerat oss i framkant 
inom SAP och nästa generations Business Intelligence, säger Marcus Strömblad, 
Principal Business Systems på Fujitsu  
 
Fujitsu kommer att presentera sina satsningar inom SAP på Fujitsu IT Future 2012, 
torsdagen den 19 april på Grand Hotel i Stockholm. 
 
För mer information om Fujitsu IT Future 2012 och anmälan, läs här: 
http://www.fujitsu.com/se/about/resources/events/itfuture/index.html 
 
För mer information om SAP Pinnacle Awards, läs här: 
http://www.sap.com/partners/pinnacle-awards/index.epx 
 
För frågor, var vänlig kontakta: 
Marcus Strömblad  
Principal Business Systems 
Telefon: 08-793 82 41 
E-post: marcus.stromblad@se.fujitsu.com   
 
Björn Landerberg,  
Head of Marketing & Communications 
Mobil: 073-973 36 03 
E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com  
 


