Distribution till en miljon invånare stöttas av modern IT
Premo är hemleveransföretaget som når mer än 1 million hushåll i Stor-Stockholm med hemleveranser 7 dagar i veckan. Från
att ha varit ett klassiskt tidningsdistributionsföretag har de nu moderniserat sig och använt de digitala förändringarna till sin
fördel. Premo ägs av Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter (Schibsted och Bonnier). Nu väljer Premo Candidator DGC som ITleverantör.
Candidator DGC tar över IT-leveransen för Premo och flyttar deras AS/400 drift in i sin kapacitetstjänst. Från ett föråldrat system som är
kostsamt och svårt att kontrollera läggs deras drift nu på Candidator DGCs stora serviceplattform där Premo får en kostnadseffektiv, säker
och stabil miljö.
”Premo fortsätter att stärka sin position som förstahandsvalet för hemleveranser inom Stor-Stockholm. Efter fyra år som en del av Bring
Citymail behövde Premo en IT-driftleverantör som på ett snabbt och effektivt sätt kunde erbjuda en lösning för fortsatt stabil drift av
verksamhetskritisk infrastruktur. Då e-handelslogistik ingår som en viktig del av Premos erbjudande har uppdraget också haft fokus på att
framtidssäkra vår teknikbas. Med Candidator DGC som samarbetspartner och med de lösningar som de hjälpt oss med får IT-organisationen
mer tid att fokusera på optimering, arbetssätt, system och processer. En viktig bidragande del till att vi kan maxa vårt kunderbjudande!”, säger
Dotun Ogunkanmi IT-chef på Premo.
Denna affär är möjlig tack vare förvärvet av Ismotec tidigare i våras. Ismotecs IBMi och IBM Power-tjänster i kombination med Candidator
DGCs moderna kapacitetstjänster kommer ge en stabil, säker och framtidssäker lösning med hög tillgänglighet.
"Vi på Ismotec tycker det är väldigt kul att få leverera våra IBM i och IBM Power-tjänster till en kund med så höga tillgänglighetskrav som Premo
har. Tillsammans med Candidator DGC kan vi dels byta ut Premos gamla hårdvara mot en ny toppmodern kapacitetstjänst, och dels leverera
stabila och pålitliga IBM i-drifttjänster som varit Ismotecs kännetecken för många driftskritiska lösningar under drygt 10 år i branschen.” säger
Mathias Bucht på Ismotec.
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Om Premo
Premo är hemleveransföretaget som når mer än 1 million hushåll med hemleveranser 7 dagar i veckan. Premo ägs av Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter (Schibsted och Bonnier) och har sedan 1971 ansvaret för distributionen av morgontidningar i Stor-Stockholm. 2018 omsatte
Premo 510 Mkr. Med det starkaste distributionsnätet i Stockholm når Premo samtliga hushåll med leveranser av tidningar, magasin och paket.
Varje natt, alla dagar i veckan, delar ca 1400 distributörer fördelat på 36 filialer ut hundratusentals produkter.
Om Candidator DGC
Candidator DGC är ett framgångsrikt företag inom IT-drift med en omsättning på cirka SEK 1 miljard. Det bildades 2018 då de EQT-ägda
företagen Candidator och DGC sammanfördes i en grupp under EQT:s ledning. Under år 2019 kommer bolagen att integreras fullt ut med nytt
namn. Den nya koncernen besitter en bredd som spänner över kundanpassade IT-drifttjänster till kompletta outsourcingtjänster på den
svenska och nordiska marknaden. Företaget har en kraftig tillväxtagenda och ägs till nittio procent av private equity-bolaget EQT.

