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Ascom Wireless Solutions väljer Acando som partner för 
Microsoft Dynamics 
 
Acando har tecknat ramavtal med Ascom Wireless Solutions avseende 
implementations- och förvaltningstjänster för Microsoft Dynamics till divisionens bolag. 
 
 - Vi sökte en Microsoft Dynamics partner med fokus på affärsvärde i sina ERP- och CRM-
åtaganden kombinerat med stort kunnande inom såväl processer som system, och som 
dessutom kan stötta våra regioner globalt med lokala resurser. Acando uppfyller alla dessa 
kriterier, säger Claes Ödman, Divisional General Manager. 
 
- Vi är mycket glada över förtroendet att arbeta tillsammans med Ascom som är en 
ledande global leverantör inom sitt område. För att lyckas med ERP-initiativ krävs 
verksamhetsförståelse och djup kompetens i Microsoft Dynamics AX och CRM. Med Acando 
som partner får Ascom detta, säger John Karnblad, Senior Vice President, Acando. 
 
Ascom Wireless Solutions är en ledande leverantör av innovativa kommunikationslösningar 
för integrerade intelligenta arbetsflöden bland annat inom sjukhus, äldreomsorg och egna 
boenden men även andra affärsområden där verksamhetskritisk kommunikation och 
information är av avgörande betydelse. 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Claes Ödman, General Manager, Ascom Wireless Solutions, +46 70 852 85 12 
John Karnblad, Senior Vice President, Acando, +46 73 082 5114 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare 
skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och 
digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi 
och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur 
organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt 
leveranscentra i Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och 
är noterat på Nasdaq Stockholm. www.acando.se 
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