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John Torgersson ny vd på Pulsen
Integration
Den 1 februari 2018 tillträder John Torgersson rollen som ny vd på Pulsen
Integration AB. Torgersson kommer närmast från rollen som Senior Vice
President Integration på IT-bolaget Enfo.
Pulsen Integration hjälper företag och offentliga verksamheter att skapa
säkra och digitala informationsflöden mellan människor, molntjänster, mobila
enheter, saker, system och organisationer. Det är ett affärsområde som
Pulsen varit starkt inom under lång tid, och ett område som står inför stora
förändringar genom en allt snabbare innovationstakt.

– Jag övertygad om att vi bara sett början på en enorm innovationstakt inom
integration. Det är en marknad som visar en fantastisk utvecklingspotential
inom bland annat sakernas internet, artificiell intelligens och blockchain. Och
effektiva integrationer och säkerhet kommer vara en nyckel för att få allting
att fungera, säger John Torgersson.
John Torgersson är mycket väl insatt i integrations- och processfrågor. Han
har arbetat med dem både som konsult, utvecklare och affärsområdesledare
under de senaste 14 åren. Det är en erfarenhet som kompletterar Pulsens
satsningar inom området väl.
- Pulsen spelar redan idag en stor roll i många företags och kommuners
arbete med integrationer och digitala processer. Vi ser mycket stor potential
inom området och är glada över att John, med sin stora kompetens både inom
sakfrågorna och som ledare, gör oss sällskap när vi utvecklar affärsområdet
vidare in i framtiden, säger Jonus Bartholdson, koncern-vd för Pulsen.
– Jag har gjort det mesta inom integrations- och processområdet. Det har
gett mig en rätt god känsla när det kommer till att välja rätt väg framåt. Jag
är övertygad om att det är avgörande att specialisera sig och bli bäst på det
man gör. I en allt mer komplex värld behöver kunderna expertis att luta sig
mot, och då kommer den som är bäst också bli ledande inom det området,
avslutar John Torgersson.
--Läs en längre intervju med John på Pulsens webbplats:
https://pulsen.se/integration/artikel/2018-02-01-behovet-av-effektivsystemintegration-har-aldrig-varit-storre.html

Pulsenkoncernenhar runt 1300 anställda och omsätter 2,7 miljarder kronor. Den
familjeägda koncernen är ett av Sveriges äldsta IT-företag och har sedan starten
1964 haft en stark tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har
resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och
expansiva distanshandelsföretag.
Pulsenkoncernen har sin grund inom IT, men består idag av tio olika
verksamheter: de fyra IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen

Production och Pulsen Retail, samt Pedab Group, Pulsen Fastighet, Releasy,
Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är
koncernmoder och styrelsens säte är i Borås.
Pulsen Integration hjälper kunder att hantera sina integrationsbehov på ett
snabbt och kvalitetssäkrat sätt. Bolagets fokus är digitalisering och självservice
genom identitets- och accesslösningar (IAM), processer och körbara
processapplikationer (BPI), Integrationer och API-management samt support och
servicedeskfunktioner för kund.
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