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N Y H E T S M E D D E L A N D E  
 

 
Partnerskap mellan Advania och Islands äldsta 
dryckesproducent 

Advanias Ómar Freyr Ómarsson, Hafsteinn Guðmundsson och Sigurður Sæberg Þorsteinsson, Ölgerðins IT-chef Friðrik Heiðar Blöndal och 
ekonomichef Jóhann Gunnar Jóhannsson. 

 
Advania Island har tagit över värdskap och drift av informationssystemen för Ölgerðin, ett 
av de största dryckesföretagen på Island. Ölgerðin är en av Islands största partihandlare 
och producerar produkter för Pepsi-Cola och Carlsberg.   

 

 
Ölgerðin vill stärka sin kundservice med hjälp av förbättrad användning av 
informationsteknik och har ingått ett avtal med Advania om att dessa ska sköta underhåll 
och drift av alla Ölgerðins informationssystem. Målet är att förbättra kundkontakterna och 
snabbt svara på frågor.  
 
Advania ansvarar för en stabil drift av Ölgerðins informationssystem och användartjänster. 
Experterna hos Advania kommer att driva utvecklingen av informationstekniken, och 
därmed ge Ölgerðin större utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet.  
 
 
 



     

 

 
 
”Särskild vikt läggs på säkerhetsfrågor i det här samarbetet mellan Advania och Ölgerðin, och 
utmaningarna i att skydda informationssystemen från extern skadlig kod och cyberattacker. 
Med de nya lagarna om personuppgiftsskydd har säkerhetsfrågor blivit ännu viktigare. Vi 
gjorde grundliga efterforskningar om de informationstekniktjänster som är tillgängliga på 
marknaden och blev imponerade av Advanias metoder och lösningar”, säger Friðrik Heiðar 
Blöndal från Ölgerðin.  
 
”Ölgerðin verkar på en dynamisk och ständigt föränderlig marknad, där 
informationstekniken spelar en viktig roll. För Advania är partnerskapet spännande eftersom 
Ölgerðin för en löpande kommunikation med ett stort antal kunder. Nyckeln till 
kommunikation är smart informationsteknik, och har man det kan man göra mycket för att 
förbättra kundservicen”, säger Sigurður Sæberg Þorsteinsson, Managing Director på 
Advania.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Ægir Már Þórisson, CEO of Advania Iceland,  
Telefon: +354 864 9841, e-post: aegir.thorisson@advania.is  

 
 
 
Om Advania 
Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark. Företaget 
uppgift är att hjälpa kunderna att förbättra sin prestanda med innovativ användning av marknadens bästa och 
mest tillgängliga IT-plattformar och tjänster. Advania hjälper tusentals företagskunder, multinationella företag, 
regeringar och offentliga institutioner, stora, små och medelstora företag inom samhällets olika områden. 
Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för 
kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska 
länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades. För ytterligare 
information, besök www.advania.com 
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