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Capgemini Sverige vinner SAP innovationspris 

 

Stockholm den 27 juni, 2013 – Capgemini Sverige AB har tilldelats ”2012 SAP® Innovation Partner of the 

Year” i Sverige. Capgemini Sverige vann det eftertraktade förstapriset för sitt arbete med att aktivt 

stödja SAP:s innovationsstrategi, speciellt inom mobilitet och minnesdatabasen HANA.  

 

SAP Partner-utmärkelser tilldelas årligen till ledande SAP-partners som har utmärkt sig genom att aktivt 

utveckla sitt partnerskap med SAP i kombination med att driva lyckade affärer inom samma område. 

Utmärkelsen är framför allt ett erkännande till att Capgemini ligger i framkant med att implementera och utveckla 

innovativa tekniska lösningar som skapar affärsmöjligheter till sina kunder.  

 

– Vi är mycket glada över att ha fått den här prestigefyllda utmärkelsen som visar att Capgeminis SAP-tjänster, 

särskilt inom det mobila området, är i framkant och skapar nya möjligheter för våra kunder, säger Anders E 

Nilsson, chef för Capgeminis SAP-satsning i Sverige.  

 

– SAP satsar konsekvent på att ge sina partners nya affärsmöjligheter under användning av innovativ SAP-

teknologi och plattformar. Capgemini har investerat både resurser och byggt nya tjänster runt mobilitet och med 

SAP HANA som bas, och tillför därför våra gemensamma kunder valmöjligheter att förnya och förbättra sin IT 

på ett sätt som tidigare icke varit möjligt. SAP kallar detta ”co-innovation”, alltså nya värdeskapande lösningar 

för företag på våra plattformar, och vi anser att Capgemini i särskild utsträckning drivit detta framgångsrikt, 

säger Maja Love Dybdahl, Director Partner Management, SAP Nordics and Baltics. 

 

Capgemini har en långvarig relation med SAP, med fler än 13 500 konsulter som arbetar med SAP-lösningar 

globalt. Företaget har utvecklat flera industri- och affärslösningar samt acceleratorer för tjänster som kommer 

från SAP. I ett globalt perspektiv har Capgemini ett av marknadens bredaste utbud av SAP-lösningar, så som 

SAP programlicenser, implementering, hosting, applikationsförvaltning och business process outsourcing.  

 

 
 
Om Capgemini 
Med fler än 125 000 anställda i 44 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, 
teknik- och outsourcingtjänster. 2012 rapporterade gruppen en omsättning på 10,3 miljarder Euro. 
Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets- och tekniklösningar som 
motsvarar kundernas affärsbehov och de resultat de vill uppnå. 
En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, 
Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell. 
Läs mer på www.se.capgemini.com 
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