
Konsolidering: Dansk it-konsulenthus overtager konkurrent
Det danske konsulenthus, Inspari, har netop overtaget Aarhusianske Geniiius, der består af landets absolut stærkeste
kompetencer inden for Microsoft SQL Server-løsninger.  Geniius bliver med øjeblikkelig virkning del af Inspari. Geniiius har
hjulpet en række danske virksomheder som f.eks. BoConcept, T. Hansen Gruppen og Miinto med at optimere og udnytte deres
Microsoft SQL Server-installationer på bedste vis og dermed forbedre deres investering i Microsoft-platformen.

Inspari med kontorer i Aarhus og Hørsholm har 50 medarbejdere. Geniiius’ medarbejdere tilslutter sig Aarhus-afdelingen og styrker de tekniske
kompetencer som del af Inspari SQL Advisory Team (ISAT) – en særlig enhed med fokus på rådgivning, installation og performanceoptimering
af Microsoft SQL Server. Dermed styrker Inspari sin position som et af landets mest fagligt kompetente Microsoft-huse.

”Vi er rigtig glade for at kunne byde de tidligere Geniiius-medarbejdere indenfor. De er bredt anerkendte for deres stærke kompetencer, og de
arbejder efter samme værdier som os. De er derfor vant til at spille på kundens banehalvdel og tage udgangspunkt i, hvor vi bedst kan
bidrage med værdi. Der er stor efterspørgsel på erfarne Microsoft SQL Server-konsulenter, så overtagelsen kommer vores nu fælles kunder til
gode,” udtaler Jens-Jacob T. Aarup, salgs- og marketingdirektør i Inspari.

Inspari overtager også Geniiius Track, der er en softwareløsning, som opsamler og analyserer performance-data fra Microsoft SQL Server-
miljø. Med Geniiius Track er der let adgang til komplicerede data. Det giver mulighed for at opnå store forbedringer i driften, og dermed
minimere det ressourceforbrug der er på fejlsøgning og optimering.

Martin Schmidt, tidligere direktør i Geniiius, ser positivt på udviklingen:
”Det er en sund forretning, som vi fra i dag lader blive en del af Inspari. Vi har opnået rigtig flotte resultater. For at give kunderne endnu bedre
løsninger og mere værdi er det naturligt for os at indgå i Inspari. Vi ser desuden frem til at være med til at videreføre den vækst, Inspari har
oplevet gennem de sidste syv år.”

Ud over Microsoft SQL Server-kompetencer bringer de tidligere Geniiius-medarbejdere også .NET kompetencer med ind i Inspari.
Kompetencer, der kan bruges til at bringe forretningsapplikationer og Business Intelligence endnu tættere sammen.

”Der er et stort potentiale i at bringe viden fra BI-systemer ind i forretningsapplikationer, så de kan skabe mere værdi hos brugerne. Den type
integration kræver stærke .NET kompetencer og stor forretningsforståelse. Og det tilbydes fremadrettet gennem kombinationen af Geniiius og
Inspari,” afslutter Jens-Jacob T. Aarup.

Overtagelsen sker pr. 3-6-2013. Geniiius’ nuværende kunder kan nu nyde godt af en bredere rådgivning hos Inspari ud over de gode
løsninger og service, de var vant til.
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Inspari er Danmarks mest fokuserede konsulent- og softwarehus med specialistviden omkring Performance Management og Microsoft
baserede Business Intelligence løsninger. Vi sætter en ære i at passe godt på vores medarbejdere, og derfor kan vi med stolthed sige, at vi i
dag består af en erfaren, værdiskabende og engageret medarbejderstab i Lystrup ved Aarhus og Hørsholm nord for København.


