
 
 

 
 

 

 
 

INFOR OCH ELVENITE STÄRKER SAMARBETET FÖR DEN NORDISKA 

LIVSMEDELSINDUSTRIN 

 

Svensk allianspartner med elva års erfarenhet av Infor implementerar 

Infor CloudSuite Food & Beverage 

 
 

STOCKHOLM – 9 juni 2020 - Infor, ledande leverantör av sofistikerade, 

branschspecifika affärslösningar för molnet, fördjupar sitt samarbete med Elvenite. 

Elvenite kommer att leverera en kombination av modern teknologi och lyckade, 

driftsäkra implementeringar för livsmedelsproducernter och dagligvaruhandeln i Norden 

baserade på Infor CloudSuite Food & Beverage.  

 

- Samarbetet med Infor ger oss tillgång till den senaste teknologin. Det gör att vi kan 

kombinera Infors branschanpassade CloudSuite-lösningar med vår kunskap om 

livsmedelsindustrins utmaningar, affärs- och verksamhetsprocesser, en kombination 

som är oerhört värdefull för våra kunder, säger Mathias Dyberg, vd på Elvenite. 

 

Infor och Elvenite har samarbetat sedan 2009. Det fördjupade samarbetet med Infor är 

en strategisk pusselbit i Elvenites tillväxtplan där målsättningen är att dubblera 

omsättningen på tre år. Att företagen vässar sitt gemensamma erbjudande har redan 

gett resultat då man nyligen vann en upphandling i Norge tillsammans. 

 

- Digitalisering är ett avgörande vapen när företag konkurrerar på konkurrensutsatta 

marknader, såsom livsmedelindustrin gör, säger Johan Made, Infors nordeuropeiska 

chef. Konkurrensen blir tuffare för varje dag och i det stärkta samarbetet med Elvenite 

kan vi hjälpa kunderna inom livsmedelsindustrin att ta smarta beslut som stärker 

deras konkurrenskraft.  

 

http://www.infor.se/
http://www.elvenite.se/
https://www.infor.com/products/cloudsuite-food-and-beverage
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Elvenite grundades i Karlstad 2007, och har med ett tydligt fokus på livsmedelsindustrin 

vunnit förtroende hos en rad nationella och internationella aktörer och varumärken. Ett 

av dessa är Mowi, världsledande producent av odlad atlantlax och fiskprodukter med 

närmare 15 000 anställda i 25 länder, som pekar på fördelarna med det utökade 

samarbetet mellan Infor och Elvenite.  

 

- Det här är det bästa av två världar, säger Jörn Berg, Group IT Applications Manager 

på Mowi. Elvenite har unika kunskaper och erfarenheter av lyckade implementeringar 

av Infors produkter inom livsmedelsindustrin. Med deras hjälp har vi utvecklat en 

global plattform som vi nu rullar på alla våra enheter runt om i världen. Leveransen 

överträffar våra högt ställda förväntningar, både när det gäller kvalitet och resultat.  

 
 
Om Elvenite 
Elvenite grundades 2007 och drivs av visionen att vara en ledare i digitaliseringen av 
livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Företaget har 75 medarbetare i Karlstad, Stockholm 
och Malmö, och omsätter över 100 miljoner kronor. Elvenites huvudsakliga kunder finns inom den 
skandinaviska livsmedelsindustrin. Sedan 2018 ägs Elvenite av Combined Excellence, en 
koncern med flertalet specialistbolag inom IT och digitalisering. Läs mer på www.elvenite.se  

 

Om Infor 
Infor är en ledande leverantör av sofistikerade, branschspecifika affärsprogram för molnet. Infor 
har 17 300 medarbetare och över 68 000 kunder i mer än 170 länder och utformar programvara 
som håller för framtiden. Mer information: www.infor.se 
 
 
Bland Infors kunder finns: 

▪ De 20 ledande företagen inom flyg- och rymdindustrin 

▪ 9 av de 10 ledande högteknologiska företagen 

▪ 14 av de 25 största vårdgivarnätverken i USA 

▪ 19 av de 20 största städerna i USA 

▪ 18 av de 20 ledande leverantörerna inom bilindustrin 

▪ 14 av de 20 ledande företagen inom industriell distribution 

▪ 13 av de 20 ledande globala detaljhandelsföretagen 

▪ 4 av de 5 ledande bryggerierna 

▪ 17 av de 20 ledande globala bankerna 

▪ 9 av de 10 största globala hotellkedjorna 

▪ 7 av de 10 ledande globala lyxvarumärkena 

http://www.combinedexcellense.se/
http://www.elvenite.se/
http://www.infor.se/
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Mer information: 
Michael Jäderholm, Andréasson Public Relations 
070-725 2552 
michael.jaderholm@anpr.se  
 
Richard Moore, Infor 
+44 (0)7976 111 243 
richard.moore@infor.com 
 
Mathias Dyberg, CEO  
+46 739 789 281 LinkedIn: Mathias Dyberg 
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