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PRESSMEDDELANDE
Sigma tecknar partneravtal med Artvise AB!
Artvise AB har tecknat partneravtal med Sigma IT Consulting
Sweden AB. Sigma är en av Sveriges största leverantörer av ECM
lösningar och ser Artvise produkter som en viktig del för att stärka
sitt erbjudande till marknaden.
Artvise produkter för kundtjänst, kontaktcenter och e-tjänst har haft stor framgång under
2016 med över 40 nya kunder. Det är med den anledning som Sigma stärker sin
produktportfölj med Artvise produkter för att kunna säkerställa den ökade efterfrågan från
både den offentliga sektorn och den privata.
Sigma kommer sälja, implementera, förvalta och vidareutveckla Artvise produkter för att
hela tiden ha ett starkt erbjudnade mot marknaden.

-

Vi på Sigma ser Artvise produktsvit som unik och användarvänliga och jag är övertygad
att vi kommer öka nyttan hos både våra existerande kunder, men även nya kunder med de
lösningar Artvise utvecklat, säger Michael Lauridsen, Business Manager ECM på Sigma
AB.

-

Vi ser Sigma som en viktig partner för att få ut våra produkter på marknaden. Vi är idag
väldigt starka inom Sveriges kommuner där vi skördat stor framgång, men nu är det dags
att gå emot myndigheter och privata bolag. Något Sigma har stor erfarenhet av säger
Jonas Rydin, Partneransvarig på Artvise AB.

För mer information, kontakta:
Lars Ögren, VD, Artvise AB, telefon: 072-200 41 40, e-post: lars.ogren@artvise.se
Michael Lauridsen, Business Manager, Sigma IT Consulting AB, 070-695 95 14, e-post:
michael.lauridsen@sigma.se

Om Sigma AB
Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit
kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre
lösningar. Vi är 3100 medarbetare i elva länder. Se mer på: www.sigma.se
Om Artvise AB
Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området
ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och
genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera
konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECMområdet.

Se mer på: www.artvise.se
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