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Konsultbolaget Exsitec tar över
affärskonsulter från Office Management
Helsingborg och stärker sin närvaro i
Skåne-regionen
Det rikstäckande konsultföretaget Exsitec, med huvudkontor i Linköping, ökar
sin närvaro i Skåne och etablerar kontor i Helsingborg genom att ta över
Office Managements medarbetare inom affärsområdet Affärssystem. Det är
specialister med kompetens inom affärssystem från Visma,
beslutsstödssystem från Qlik samt systemutveckling från kontoret i
Helsingborg som berörs. I övertagandet ingår också affärsrelationer.
Förvärvet ligger i linje med Exsitecs tillväxtstrategi att expandera både i
Sverige och i Norden och är det tredje förvärvet sedan vintern 2018.
— Vårt mål är att med hjälp av digitalisering och effektiva processer hjälpa
nordiska företag att förenkla sin verksamhet. Vi har under lång tid samarbetet
med både Visma och Qlik och har idag en bred kompetens inom affärssystem
och beslutsstöd. Office Managements medarbetare kommer bidra med ännu
mer kompetens och vi kommer nu närmare våra kunder i södra Sverige, säger
Johan Kallblad, vd på Exsitec.
Exsitec har sedan tidigare kontor i Malmö och ett 30-tal kunder i Skåne med
omnejd. Exsitec har ett brett erbjudande av verksamhetsstödjande IT som
involverar bland annat affärssystem, beslutsstöd, elektronisk
fakturahantering, lager- och inköpsoptimering, CRM och branschspecifika
system. Företaget tar ett helhetsansvar kring digitalisering av verksamheter
och erbjuder förutom it-system även projektledning, förvaltning och
integrationer samt en first line support för alla lösningar som levereras.

— Vi på Office Management är experter på arbetsplatsnära IT och vill
fokusera vårt erbjudande på just det, det vill säga att erbjuda en fungerande
och säker IT infrastruktur. Vårt beslut har delvis växt fram som en följd av
vårt stärkta samarbete med Microsoft. Därför passar det bra för oss att istället
samarbeta med Exsitec när våra kunder behöver affärssystemkonsultation
istället för att driva det själva, säger Peter Uddfors, vd på Office Management
Under 2019 har Exsitec fortsatt växa organiskt i snabbt tempo och har
anställt 35 nya traineer direkt från universitetet. 2019 har varit ett starkt
tillväxt år för bolaget med en omsättning på 240 Msek vilket är en ökning
med 34 % jämfört med föregående år.
— Med förvärvet utökar vi vår leveransstyrka i Skåne och under nästa år vill vi
växa kontoret och hoppas på fler nya kundrelationer i regionen, avslutar
Johan.
För mer information, kontakta:
Johan Kallblad, vd Exsitec: johan.kallblad@exsitec.se

Exsitec är specialister på verksamhetssystem så som affärssystem,
beslutsstöd och mobila lösningar. Vi hjälper företag att välja rätt IT-system
som också anpassas efter kundens verksamhet, vi ser till att allt fungerar
tillsammans och tar ansvar efter leveransen. Exsitec har en rikstäckande
leveransorganisation som utgörs av cirka 150 medarbetare med kombinerad
kompetens inom IT och verksamhetsstyrning. Vi använder oss av
marknadsledande system som Visma Business, Visma.net, IFS
Applications, QlikView/Sense, Effectplan, Mobigo och MediusFlow. Exsitec
har huvudkontor i Linköping samt regionkontor i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Uppsala, Örebro och Söderhamn. www.exsitec.se
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