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Sogeti intensifierar samarbetet med 
Microsoft  

Sogeti Sverige AB (Sogeti) fördjupar partnerskapet med Microsoft med en stark 

och gemensam fokusering på Cloud och DevOps.    

 

Stockholm 170405 – Högst upp på Sogetis agenda finns att stötta kunderna med 

smarta och säkra Cloud-lösningar och att hjälpa dem att arbeta mer agilt, med hjälp av 

ett starkt DevOps-fokus. Digital transformation, Analytics, Internet of Things och 

systemintegration är starkt knutna till dessa utpekade områden och fokuseras kraftfullt 

för att bemöta kundernas utmaningar och behov. Här ser Sogeti stora möjligheter till ett 

utökat samarbete med sina viktigaste partners, där Microsoft sticker ut som en 

möjliggörare av rang.   

– Vi accelererar vårt partnerskap med Microsoft med basen i en tydlig  

gemensam vision. Vi ser stor potential i samarbetet för våra kunder  

och räknar med att dubblera vår omsättning på Microsoft-sidan inom  

två år. Microsofts produkter och plattformar i kombination med Sogetis  

lösningskunnande ger oss en imponerande accelerations- och innova- 

tionsförmåga när det gäller att realisera våra kunders målsättningar,  

kommenterar Sergio de Brito, vd för Sogeti Sverige AB.  

 

Microsofts vd, Joacim Damgard ser mycket positivt på det fördjupade samarbetet: 

– Vi har haft ett lyckat och givande partnerskap med Sogeti under  

flera års tid. Att vi nu utökar samarbetet visar tydligt att Microsofts  

produkter och plattformar, i kombination med Sogetis innovativa  

lösningar är en framgångssaga. Tillsammans skapar vi nya möjlig- 

heter för framtidens företag, berättar Joacim Damgard, VD på  

Microsoft AB. 

Som ett av Sveriges största IT-konsultföretag stöttar Sogeti Sverige AB (Sogeti) sina 

kunder med smarta lösningar och samarbetar med marknadens mest framgångsrika och 

innovativa leverantörer av produkter och plattformar. Microsoft är en av Sogetis 

viktigaste partners både nationellt och globalt sedan många år. Närmare hälften av 

Sogetis konsulter i Sverige har expertis inom Microsofts produkt- och plattformsportfölj 

och nationellt innehar Sogetis konsulter sammanlagt över 900 Microsoft-certifieringar. 

Under åren har Sogeti också vunnit ett flertal Microsoft Awards för sina kundlösningar. 

För mer information besök www.sogeti.se/microsoft.  

### 

Kontaktpersoner: 
Sergio de Brito, vd, Sogeti Sverige AB 
Tel: 08-53 68 20 78 
E-post: sergio.debrito@sogeti.se  

Therese Sinter, global kommunikationsdirektör, Sogeti 
Tel: 070-361 46 21 
E-post: therese.sinter@sogeti.com  

Joacim Damgard, vd, Microsoft Sverige AB 
Tel: 08-752 56 00 
E-post: joacim.damgard@microsoft.com  
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Om Sogeti  
Sogeti levererar högkvalitativa konsulttjänster inom IT och Engineering. I vår heltäck-ande tjänsteportfölj ryms 
IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, test- och kvalitetssäkring, Cyber 
Security, Cloud, systemförvaltning, samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 25 000 medarbetare i 15 länder. 
Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på 
www.sogeti.se.  
 
Om Microsoft  
Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att 
nå sin fulla potential. På Microsoft Sverige leder vi marknaden genom våra drygt 600 medarbetare som 
dagligen arbetar för att göra livet enklare för alla. Mer information finns på www.microsoft.se.  
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