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Acando och K3 Software Solutions ingår partnerskap 

Acando och K3 Software Solutions ingår ett strategiskt och unikt partnerskap för att erbjuda en 
skräddarsydd lösning åt modeindustrin. K3:s ax|is fashion är integrerad med Dynamics 365 
och stödjer hela livsproduktcykeln från design till försäljning.  

 
Lösningen underlättar översikten över lagersaldon och inkluderar möjlighet till säsongs- och sortimentshantering. 
Det är ett system som stödjer ett växande och mer skräddarsytt utbud och skapar större utrymme för både 
visualisering och spårbarhet.  

- Vi ser att svenska detaljhandlare har ett stort behov av att optimera sina kärnprocesser för att kunna ta nya 
marknadsandelar och växa lönsamt på en utmanande marknad. Acandos och K3:s första gemensamma kund 
väntas gå live med en levererad molnlösning under vintern, vilket vi ser mycket fram emot, säger Olof Åkesson, 
Head of Marketing & Sales, Acando. 

- Vi är övertygade om att partnerskapet med Acando, i kombination med K3:s erfarenhet av modeindustrin, 
kommer att generera ett stort värde för våra kunder. Vi gläds redan åt gemensam framgång och ser fram emot att 
samarbeta vidare för att hjälpa modebolag att driva förändring i sina verksamheter, säger Sander Schoneveld, 
Managing Director, K3 Software Solutions. 

 

 

För mer information vänligen kontakta: 
Anna Ohlsson, Head of Marketing & Communications Acando, +46 070 413 4179, anna.ohlsson@acando.com 
Nina Groothuijzen, Marketing Director K3 Software Solutions, +31 15 251 6555, nina.groothuijzen@k3software.com 

 

 

 

Om Acando:  
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, 
effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. 
Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Om K3 Software Solutions:  
Drivet av branschkunskap och en strävan efter exceptionellt utförande, erbjuder K3 Software Solutions sina kunder repeterbara 
branschlösningar som kan skräddarsys för att möta individuella behov, och som levererar mätbara affärsmässiga fördelar, alla 
byggda med hjälp av Microsoft-teknik. 


