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Avanade ledande på Dynamics 365 enligt ny rapport från Forrester 
 
 

STOCKHOLM – 9 januari 2018 – Avanade har blivit utsett till ledare i rapporten The Forrester 

Wave™: Microsoft Dynamics 365 Services, Q4 2017. Rapporten utvärderar egenskaperna och 

erfarenheten av tretton globala leverantörer av Microsoft Dynamics. Skalbarheten på Avanades 

tjänster, det breda utbudet av branschspecifika produkter och den moderna digitala 

arbetsmetoden, var de nyckelegenskaper som låg bakom utnämningen.  

 

– Vi är stolta över Forresters erkännande av Avanade i sin senaste rapport. Det vittnar om det affärsvärde 

och innovation vi tillför företag, samt de investeringar vi gör löpande för att utveckla våra tjänster och 

kunderbjudande. Samtidigt ser vi att många av våra kunder väljer att implementera Microsoft Dynamics 

365 för att snabba på sin digitala transformation och stärka sin verksamhet, säger Per Strid, ansvarig 

Business Applications Avanade Sverige. 

 

Avanade gör nästan dubbelt så många Microsoft Dynamics implementationer för kunder som sin 

närmaste konkurrent, och under 2017 genomförde Avanade mer än femtio globala ERP-distributioner av 

Microsoft Dynamics. Avanade är också en av få leverantörer med en balans bland medarbetarna 

bestående av lika delar CRM- och ERP-specialister.  

 

– Styrkt av dagens möjligheter till betydande datainsamling och AI-teknologi skapar Dynamics 365 nya 

affärskritiska insikter och stödjer samtidigt befintliga funktioner. Våra kunders framgång bygger på att vi 

kan leverera people-first lösningar och ständigt utveckla vårt erbjudande. Det gör vi bäst bland annat 

genom att utnyttja våra partnerskap. Där är Avanade en nyckelpartner för oss globalt, säger Victor 

Morales, Vice President, SI Partners Team, Microsoft. 

 

Forrester lyfter i sin rapport fram att företag som är i färd att genomföra en implementering av Dynamics 

som en del av en större digital transformation, alltid ska överväga Avanade som leverantör. Enligt 

Forrester är också partnerskapet mellan Avanade och Accenture, med företagens olika 

spetskompetenser en kraftfull och konkurrenskraftig kombination.  
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För rapporten i sin helhet, klicka här.  

 

 

Om Avanade 

 

Avanade is the leading provider of innovative digital and cloud services, business solutions and design-led 

experiences delivered through the power of people and the Microsoft ecosystem. Our professionals bring bold, 

fresh thinking combined with technology, business and industry expertise to help fuel transformation and 

growth for our clients and their customers. Avanade has 30,000 digitally connected people across 24 countries, 

bringing clients the best thinking through a collaborative culture that honors diversity and reflects the 

communities in which we operate. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture 

LLP and Microsoft Corporation. Learn more at www.avanade.com   
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