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Acando skapar ny digital arbetsplats hos Ekman & Co AB 
 
Acando har levererat en ny digital arbetsplats för handelshuset Ekman & Co AB. Den digitala 
arbetsplatsen, som är realiserad på Office 365 och Acandos accelerator Acando Collaboration 
Platform, är ett viktigt led i den digitaliseringsprocess Ekman är mitt inne i. 

 
Ekman har gått från ett SharePoint-baserat intranät till en digital arbetsplats som fullt ut nyttjar Office 365 och 
plattformens funktioner. Den digitala arbetsplatsen ska skapa ett effektivare samarbete inom företaget och 
tillgodose medarbetarnas ökade krav på moderna verktyg. Dessutom skapas nya möjligheter för samarbete med 
externa parter. 

- Vår nya digitala arbetsplats ger oss de möjligheter och verktyg vi behöver för att kommunicera och samarbeta 
på ett effektivt och enkelt sätt. I en global organisation som vår är det viktigt att ha en gemensam yta som skapar 
gemenskap, inbjuder till kommunikation och som är tillgänglig, säger Lena Öhrn, IT-chef på Ekman. 

Den nya lösningen är ett viktigt led i digitaliseringen av Ekmans verksamhet och kommer ge företaget mer 
konkurrenskraft i en bransch som är i början av arbetet med att transformera till digitala plattformar och verktyg. 
Samtidigt ökar attraktionskraften vid rekrytering av nya medarbetare och ger dagens anställda större möjligheter 
att arbete mer effektivt.  

- Projektet att skapa en modern digital arbetsplats ihop med Ekman har varit både utmanande och framgångsrikt, 
vi har tillsammans flyttat kunden från en vardag med något utdaterade verktyg till en ny värld med moderna 
verktyg som skapar helt nya möjligheter, säger Martin Ström, projektledare på Acando. 

 

För mer information vänligen kontakta: 
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com 
John Karnblad, Senior Vice President West, +46 (0)73 082 5114, john.karnblad@acando.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 1900 anställda fördelade på fem länder. 
Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
 

Om Ekman & Co AB: 
Ekman & Co är en internationell marknadsförings- och försäljningsorganisation med fokus på den globala skogsindustrin. 
Ekman erbjuder ett brett utbud av tjänster för sina globala leverantörer och kunder genom bland annat försäljning, 
marknadsföring, finansiering, försäkring, riskhantering och logistik. Ekman & Co har idag omkring 275 medarbetare, på 40 
kontor över hela världen. Varje år hanterar Ekman cirka 4,5 miljoner ton skogsprodukter åt affärspartners i över 100 länder. 
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