
 
 
 
Pressmeddelande 21 mars 2018 

 

Acando utökar sitt partnerskap med SAP till att omfatta 
SAP S/4HANA Cloud 
 
Acando fortsätter sin satsning på partnerskapet med SAP, och adderar SAP:s intelligenta 
moln-ERP till portföljen av produkter som man återförsäljer. 

 
SAP har gått från att driva en Cloud First-strategi till en tydlig positionering kring Cloud Only. För flaggskeppet 
SAP S/4HANA innebär det att den publika molnlösningen SAP S/4HANA Cloud står i fokus. Acandos ambition är 
att vara en ledande partner inom SAP:s molnlösningar och har därför valt att certifiera sig som återförsäljare.  

 

- För Acandos kunder är ofta frågor kring innovationshastighet, datadrivna beslutsprocesser och effektiv 
skalbarhet avgörande. Med SAP S/4HANA Cloud ser vi stora möjligheter att på ett rationellt sätt implementera 
och få tillgång till en mängd inbyggda förmågor kring maskininlärning, prediktiv analys och best practice-
processer, alltid uppdaterade och alltid tillgängliga, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef på Acando. 

 

- Som en del av vår omfattande satsning på affärssystem i molnet är vi väldigt glada att Acando så tydligt visar att 
de vill vara med oss på vår resa, och vi tror att Acando är en bra partner kring SAP S/4HANA Cloud för våra 
bestående och potentiella kunder samt i regionen i stort, säger Mats Holmberg, partneransvarig på SAP Svenska. 

 

 

För mer information vänligen kontakta: 
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com 
Eva Sandberg, Head of Enterprise Consulting and Solutions, +46 (0)73 021 1487, eva.sandberg@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 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Om SAP: 
SAP står i centrum för den teknologiska revolutionen. Som marknadsledare inom ERP-mjukvara kan SAP hjälpa organisationer 
att tackla nackdelarna med komplexa system, skapa nya möjligheter till framåtskridande och tillväxt och hålla sig steget före 
konkurrenterna. 
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