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Sigma Dynamics tecknar avtal med
Hydroscand
Affärsenheten Dynamics inom Sigma IT har nyligen tecknat avtal med
Hydroscand gällande förvaltning och support av existerande Microsoft
Dynamics installation. Inom avtalsramen ingår även strategiskt arbete med
framtagning av roadmap för implementering av Dynamics 365. Detta skapar
många fördelar och ger Hydroscand möjligheten att utveckla sin affär på
marknadens modernaste digitala plattform.
– Sigma har visat oss en kompetent uppställning, med stark Microsoftkoppling, tillsammans med en internationell närvaro och många starka

referenscase för Dynamics 365. Vi ser Sigma som den bästa partnern för
Hydroscand när vi tar nästa steg mot en mer modern, automatiserad och
digital plattform, säger Arvid Johansson, CIO på Hydroscand Group.
Samarbetet är redan igång och har utvecklats enligt plan där övertagandet av
förvaltning och support har pågått en tid, och nu har en roadmap för
Dynamics 365 påbörjats.
– Det känns otroligt kul att samarbeta med Hydroscand. Vi har samma syn på
hur ett bra och framgångsrikt partnerskap ska fungera. Det är även
spännande att vara med att vägleda och stötta i deras digitaliseringsresa,
säger Johan Sellberg, ansvarig säljare och BU Manager på Sigma Dynamics.
I arbetet framöver kommer fokus läggas på Finance, Supply Chain och Retail.
I ett senare skede kommer även Customer Engagement och då särskilt Sales
och Customer Service att ingå.
Om Hydroscand
Hydroscand grundades 1969 i Stockholm, Sverige. De är idag en global
ledande leverantör av tjänster och lösningar för slangar, kopplingar och
angränsande kundbehov. Läs mer på https://www.hydroscand.se/
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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