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Fujitsu Region Öst och Associ8 har tecknat samarbetsavtal
Fujitsu och Associ8 levererar kvalificerade konsulttjänster och lösningar åt industri och offentlig
sektor med fokus på affärsnytta och effektivisering av verksamheter. Samarbetet mellan företagen
innebär att båda parterna kan stärka sin position på den gemensamma marknaden genom att tillföra
varandra kompletterande kärnkompetenser av senior karaktär. Kombinationen av Fujitsus breda ITkompetens och Associ8:s specialistkompetens inom strategi och verksamhetsutveckling ger ökade
möjligheter. Tillsammans kan företagen marknadsföra ett heltäckande erbjudande för organisationer
som vill öka sin konkurrenskraft och effektivitet.
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Om Fujitsu AB
Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och
kommunikation. Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av ITlösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt.
Svenska Fujitsu har 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata
som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt
centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag
med drygt 170 000 anställda globalt i 70 länder och huvudkontor i Tokyo, Japan. Bolaget
rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,6 biljoner yen (50 miljarder USD) för räkenskapsåret som
avslutades den 31 mars 2010.
Fujitsu är i dag ledande inom Lean IT i Sverige, framför allt för Service Desks. Fujitsu prioriterar
miljöarbetet – ett exempel är datorer certifierade för den Nordiska Svanen samt EnergyStaranpassade servrar.
För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Om Associ8 AB
Associ8 erbjuder managementkonsulttjänster inom strategi, verksamhetsutveckling,
förändringsledning och projektledning. Företaget grundades 2005 och har sitt säte i Linköping.
På Associ8 finns välutbildade och erfarna verksamhetskonsulter som kan leda strategiarbeten,
analysera och föreslå verksamhetsförbättringar, utforma skräddarsydda lösningar och leda
omfattande förändringsarbeten. Med fokus på skärningspunkten mellan kärnprocesser och
informationshantering hjälper vi kunder att identifiera och realisera förbättringar för att öka förmåga
och konkurrenskraft i produktutvecklingen. Vi levererar allt via kunnig förändrings- och
projektledning.
För mer information vänligen besök: http://www.associ8.se

