
Niklas Annetun ska bygga Avanades enhet för Dynamics 365
affärssystem i Norden
Stockholm 14 augusti 2019; Avanade, det ledande digitala utvecklingsbolaget med experter på Microsofts teknologi, har
rekryterat Niklas Annetun som Director Dynamics 365 Finance and Operations. Niklas har tjugo års erfarenhet från både
konsultsidan och beställarsidan inom IT. Han har verkat inom kända internationella företag som Fuijitsu, CGI, Tectura i USA, Assa
Abloy och Intentia. Alltid med stora förändringsprojekt som främsta kännetecken. Närmast kommer han från rollen som nordisk
chef för retail och service segmentet på det skandinaviska mjukvaruföretaget EG A/S.

Med sin långa och gedigna bakgrund inom affärssystem och affärsutveckling i flera olika branscher blir Niklas uppgift att bygga upp och
utveckla Avanades affärer i Norden inom affärssystem.

– Jag älskar att bygga upp verksamheter. Därför var det med stor glädje som jag tackade ja till erbjudandet från Avanade Sverige att bygga ett
Dynamics 365 team inom affärssystem, säger Niklas Annetun, Director Dynamics. Jag kommer att arbeta nära Karin Loo som har uppdraget
att accelerera Avanades verksamhet inom Dynamics 365 CRM. Eftersom vi erbjuder en integrerad plattform är det viktigt att vi är en
heltäckande leverantör inom Microsofts erbjudande.

Den digitala transformationen ställer krav på en hög innovationstakt och att leverera kvalificerade tjänster och produkter som genererar direkt
affärsvärde. Avanade är starka i den här typen av leveranser med Dynamics 365 och är en heltäckande affärspartner där vi kombinerar djup
och bred teknisk kompetens och branschkunskap.

– Vi är glada och förväntasfulla över att Niklas börjar hos oss, säger Jens Boegh-Nielsen, General Manager Nordic Region, Avanade. Hans
starka profil och gedigna kompetens inom affärssystem lägger grunden för vår uppbyggnad inom Microsoft Business Applications och
Dynamics365 i Norden. Vi planerar fler strategiska rekryteringar för att möta marknadens förskjutning mot ett helhetserbjudande som omfattar
både ERP, CRM och andra applikationstjänster runt hela Dynamics 365.

– Tiden är inne när företagens stora investeringar sker inom innovation och utveckling. Det moderna sättet att bedriva IT-projekt är att göra
dem helt processtyrda, där kunderna endast behöver ta ställning till funktionalitet och bransch. Med Niklas driv och breda kompetens från
både konsultsidan och beställarsidan är vi övertygande om att vi kan vara en av de ledande aktörerna på marknaden inom en snar framtid,
säger Patrik Löwendahl, Nordic Head of Business Applications, Data&AI, Avanade.

Privat
Namn: Niklas Annetun
Ålder: 48 år
Bor: Lomma norr om Malmö (född i småländska Ljungby)
Familj: Fru och två söner
Intressen: Ishockey och innebandypappa; coach i ishockey i Lund och i innebandy i Bjärred och “Fuskar med att renovera huset i 10 års tid”
Gjort: Klarat av Vasaloppet på skidor och på cykel
Senaste bok: Märkta för livet, av Emely Shepp om flyktingbarn som smugglas till Sverige i containrar och tränas av kriminella ligor att begå
brott.
Senaste film: The Bourne identity serien
Favoriträtt: Kroppkaka enligt mammas recept: smält smör, lingon, rökt sidfläsk, lök och kryddpeppar.
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