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Advania erhåller 11 utmärkelser som Microsoft Gold Partner 
 
Advania Island har nyligen emottagit den 11:e utmärkelsen som certifierad Microsoft Gold Partner, för 
expertis och exceptionell service avseende Microsoft lösningar. Certifikatet delas enkom ut till de mest 
ackrediterade leverantörerna av teknisk support. 
 
120 stycken Microsoft specialister är anställda hos Advania Island. Dessa specialister har genomfört 
standardiserade, internationella tester och har verifierats av Microsoft. Varje certifierad Gold Partner 
innefattar minst fyra Microsoft specialister och gynnsamma recensioner från minst fem kunder. 
 
"Microsoft är en av våra viktigaste affärspartners. Det gör det särskilt trevligt att få denna typ av 
certifiering. Det i sin tur visar på trovärdighet och är ett kvitto för våra kunder att Advania kan erbjuda 
professionell på alla nivåer när det gäller Microsoft lösningar. Det är också glädjande att kunna 
meddela att våra kollegor på Advania Sverige nyligen emottagit tio stycken certifieringar av Guld 
Partner status från Microsoft. Vi har med andra ord ett starkt team av Microsoft specialister på 
Advania.” 
 
"Förutom att ge våra kunder expertråd kring licensiering, löser vi även tekniska utmaningar och 
tillhandahåller all expertis när det gäller Microsoft inköp. Advania hanterar all administration och 
agerar värd för Microsoft lösningar. Dessa totalt 21 stycken Microsoft Guld Partner certifikat, placerar 
Advania Norden i framkant, säger Sigurður Friðrik Pétursson, produktchef för Microsoft på Advania.” 
 
Advania är certifierad inom följande serviceområden: 
 
• Applikationsutveckling 
• Cloud Platform 
• Molnproduktivitet 
• Samarbete och innehåll 
• Kommunikation 
• Data Platform 
• Data Center 
• Enterprise Resources Planning 
• Meddelande 
• Små och medelstora Cloud Solutions 
• Windows och enheter 
 
För mer information vänligen kontakta:  
Aegir Mar Thorisson, VD för Advania Island, tel: +354 864 9841 
E-post: aegir.thorisson@advania.is 

 
Om Advania 
Advania tillhandahåller service och tjänster till tusentals företag och organisationer i Norden, både inom privat- och offentlig sektor. Vi 
erbjuder ett brett utbud av IT-tjänster, plattformar, molnlösningar och stöd till företag och organisationer. Vår mission är att hjälpa våra 
kunder att förenkla IT-infrastrukturen, genom att förbättra funktionaliteten och reducera kostnaderna. Vi ser våra kunder som partners. 
Äkthet, ödmjukhet och delegerat ansvar är en del av Advanias företagskultur. Att fatta beslut närmast kunden, av dem som känner 
verksamheten bäst, är framgångsfaktorer som bidragit till att Advania lyckats behålla flexibilitet trots kraftig tillväxt. Advanias vision är att 
göra det möjligt för våra kunder att förbättra sitt resultat med hjälp av intelligent IT och expertis, genom partnerskap.  
För mer information, vänligen se: www.advania.se och www.advania.com   
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