Farsight adderar Demand Management och Forecasting till Sigma Dynamics genom samarbete för effektivare leverantörskedjor i
Microsoft Dynamics 365.
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Farsight ny partner till Sigma Dynamics
Farsight Solutions, innovativ ledare inom mjukvarutjänster, och Sigma
Dynamics, expert på digital omställning inom affärssystem, samarbetar som
partners och utökar Sigmas erbjudande med Farsights Demand Forecasting.
När världen förändras snabbt och konkurrensen är stor med pressade
marginaler, blir det ännu viktigare att kunna förutse efterfrågan och kunna
planera utifrån den. Farsights nyskapande mjukvarulösning gör det möjligt
för företag att enkelt göra träffsäkra prognoser över efterfrågan, så att de
därmed kan vidta rätt åtgärder och uppnå uppsatta mål och önskat
affärsresultat.

– Vi är väldigt nöjda med att bli partner till Sigma Dynamics som är en stark
affärspartner med stor kompetens och lång erfarenhet inom branschen. Vi ser
fram emot att jobba tillsammans och växa på marknaderna i Storbritannien
och Europa och stödja Dynamics kunder med rätt affärsprognoser, säger
Duncan Cox, Chef på Farsight.
Demand Forecasting är baserad på Microsoft Dynamics 365 och använder
avancerade algoritmer enligt senaste branschstandard. Med Demand
Forecasting kan företag sömlöst få ut prognoserna i alla sina
planeringsprocesser inom ramen för Microsoft Dynamics 365. Data kan
effektivt delas genom hela leverantörskedjan.
Med Sigmas branschkunnande och erfarenhet av rådgivning, implementering
och support av Microsoft Dynamics 365, har kunderna en unik leverantör som
med säkerhet adderar värde till deras verksamhet.
– Partnerskapet med Farsight stärker vårt erbjudande och ger mervärde åt
våra kunder. Farsights produkter, tjänster och företagskultur stämmer väl
överens med behoven hos våra kunder, som vill öka sin konkurrenskraft och
bli mer produktiva. Jag ser fram emot en fantastisk framtid tillsammans, säger
Colin Crow, MD på Sigma Dynamics UK.
Läs mer om Farsights prognosverktyg och partnerskapsmodell på:
http://www.farsight.co.nz/Home.aspx
Om Farsight Solutions
Farsight Solutions är en mjukvaru- och tjänstespecialist som fokuserar på att
hjälpa företag få ut mer av sina resursplaneringssystem (Enterprise Resource
Planning), genom bättre planering och genom att synliggöra affärskritiska
faktorer. Farsight arbetar med återförsäljare för att erbjuda ERP-system till
sina kunder.
Om Sigma Dynamics
Sigma Dynamics är en ledande expert på digital transformation med
specialisering inom Microsoft Dynamics. Sigma Dynamics har under lång tid
varit verksamt i Norden och har även verksamhet i Storbritannien och Indien.
Sigma Dynamics är en del av Sigma – ett svenskt företag med över 5 000
tekniska specialister i hela världen. Den svenska IT-gruppen utformar tjänster

och digitala produkter som hjälper människor att leva och arbeta bättre.
Läs mer på https://dynamics.sigmait.se/
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Nexer is a tech company deeply rooted in the Swedish heritage of
entrepreneurship and innovation, with a global presence and delivery. Nexer
has kept customers one step ahead for over 30 years, with cutting-edge
services in strategy, technology and communication. Today, some of the
largest, most demanding companies in the world rely on Nexer's dedication
and expertise within digitalisation, artificial intelligence, IT and R&D. The
company has long-term partnerships with market-leading platform
providers, and we have been appointed as Microsoft Country Partner of
the Year in Sweden and Brazil – twice.
Nexer has 1,500 experts in 9 countries. The company is a part
of the Danir group, a Swedish privately held company with 8,000 employees
in 16 countries. Before 2021, Nexer operated under the name Sigma IT.
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