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Acando en av finalisterna i IAMCP Global Partner-to-
Partner Awards 2018 

Under Microsofts globala partnerkonferens, Microsoft Inspire, delar partnerorganisationen IAMCP ut 
priser i tävlingen IAMCP Awards Program. Priserna går till företag som implementerat kreativa lösningar 
och påvisat lyckade samarbeten med andra partners. I år står Acando som en av finalisterna där man 
presenterat en implementation av ett affärssystem hos en kund inom modeindustrin. Fokus har legat på 
att skapa en tydlig transformativ lösning, ta till vara på samarbetspartners kompetens, och sträva efter en 
relationsbyggande arbetsprocess. Inte minst har målet varit att förbättra upplevelsen för företagets egna 
kunder. 

– I vårt bidrag presenterade vi en större Microsoft-lösning som vi implementerat hos ett stort globalt modeföretag. 
Det känns jättekul att vi nu blivit bekräftade som en global samarbetspartner och leverantör som skapat ett 
verkligt mervärde hos en större kund genom ett lyckat samarbete med såväl Microsoft som andra Microsoft-
partners. Modebranschen står inför många utmaningar och det vi kunnat visa är att man med hjälp av nya 
kreativa digitala lösningar och bra samarbeten kan transformera sin befintliga affärsmodell, säger Per Okdahl, 
Cloud Business Manager på Acando. 

Bidragen utvärderas utifrån Microsoft-lösningen som sådan, och de bidrag som skickats in består av molntjänster, 
nya marknadsföringsteknologier, kommunikation och samarbetsytor, dataanalys och erbjudanden inom business 
intelligence. Acandos bidrag bestod av ett molnbaserat affärssystem och en digital marknadsplats för B2B och 
B2C. Affärssystemet har bidragit till mer personifierade köpupplevelser och innehåller de digitala lösningar som 
idag krävs för att få nöjda kunder.  

Utöver en innovativ Microsoft-lösning är en bidragande faktor för att bli nominerad, i vilken grad företagen 
etablerat goda relationer och haft ett gott samarbete med partners i utvecklingen av produkterna och tjänsterna.  

– Partnerskap är otroligt viktigt för oss för att kunna leverera spjutspets hela vägen genom en så här omfattande 
implementation. Tillsammans med våra partners kan vi komplettera varandra inom de områden där vår kunskap 
och erfarenhet är något begränsad. Ett ömsesidigt och transparant förhållningssätt till varandra stärker relationen 
och bidrar till en bättre leverans, säger Per Okdahl.  

 

 

 

 



Om IAMCP och IAMCP Awards Program 

The International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP) är en ledande global nätverksorganisation 
bestående av 100+ lokala förankringar i över 40 länder. Medlemmarna består av utvalda företag i Microsofts 
partnernätverk som fått ett högt förtroende. IAMCP Awards Program lanserades 2015 och har till syfte att 
uppmuntra och erkänna innovativa produkter och tjänster som medlemmarna kan leverera tack vare goda 
partnerrelationer. Under prisutdelningen har företagen chans att vinna guld, silver och brons. 

”Partners fortsätter att driva innovation genom att dra nytta av de nya möjligheter som digital transformation och 
molnteknik möjliggör", säger prisutskottets ordförande och tidigare IAMCP-president, Gail Mercer-MacKay. 
"Microsoft fortsätter att bygga de bästa plattformarna för partners att uppfinna nya lösningar som gör det möjligt 
för företag att lyckas. Vårt IAMCP-partnerekosystem uppmuntrar idéer och samarbeten där vi alla kan uppnå mer 
än vad någon av oss kan uppnå individuellt." 

 

För mer information vänligen kontakta: 

Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com 

Per Okdahl, Cloud Business Manager, +46 (0)70 972 16 26, per.okdahl@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. 

 

mailto:anna.ohlsson@acando.com
mailto:per.okdahl@acando.com

