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Acando blir inbjuden till Microsoft Dynamics Inner Circle 
 
Acando har bjudits in till Microsoft Dynamics Inner Circle som är en grupp av Microsofts 
mest strategiska och viktigaste Microsoft Dynamics partners från hela världen. Baserat 
på försäljning och prestationer rangordnar Microsoft sina partners globalt och ett 60-
tal bjuds på årlig basis in till Inner Circle. 
 
- Varje år lyfter vi fram de globala Microsoft Dynamics partners som i vår mening har 
presterat bäst under det gångna året", säger Mariette Larsson, ansvarig för Microsoft 
Dynamics i Sverige. "Acando är en av våra viktigaste partners i Sverige och jag är mycket 
glad över att de blir inbjudna till Inner Circle. Vi ser en stark tillväxt inom Dynamics AX 
och CRM i Sverige och det är mycket viktigt för oss att veta att vi har starka och 
kompetenta lokala partners som vi kan rekommendera till våra kunder. Genom sin 
kombination av verksamhetsexpertis och IT-expertis har Acando ett mycket starkt 
erbjudande som vi inom Microsoft uppskattar och vill premiera." 
 
- Vi är stolta över att bli inbjudna till Inner Circle som en av mycket få skandinaviska 
partners. Det betyder mycket för mig och mina kollegor att bli uppmärksammade på detta 
sätt inom ett av våra viktigaste och mest strategiska satsningsområden", säger  
Christer Norrman vd för Acando i Sverige. 
 
Acando har över 100 Dynamics konsulter i Sverige och satsar strategiskt för att vara den 
ledande aktören inom Dynamics i Sverige. Acandos spets, bredd och storlek gör att man 
kan leverera mindre som större projekt till kunder inom framförallt Retail, Professional 
Services och Industri i norra Europa. 
 
Acando är i september inbjudna att delta på 2015 års Inner Circle summit i Seattle, där de 
kommer att träffa ledningen inom Microsoft Dynamics och andra Inner Circle partners från 
hela världen. 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Jörgen Åhlin, Acando Dynamics AX Acando Sverige,+46 72 158 12 12 
Olof Åkesson, Sales & Marketing Acando Sverige +46 70 399 41 37 
Mariette Larsson, Affärsområdeschef Microsoft Dynamics Sverige +46 73 408 29 92 
 
 
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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