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Addovation och Econova inleder ett
långsiktigt samarbete
Econova, en av Nordens ledande företag inom jord- och trädgårdsprodukter, och Addovation,
Nordens ledande IFS-partner, inleder ett samarbete för att förbättra och utveckla systemstödet för
Econovas affärsprocesser.
Den nya systemplattformen kommer att baseras på IFS Cloud, en världsledande applikation för
tillverkande industri och handelsföretag. Addovation ska implementera lösningen och tillsammans
med Econova arbeta med att öka Econovas konkurrenskraft.
För de kunder som strävar efter ett långsiktigt samarbete erbjuder Addovation en
samverkansmodell, Addovation Customer Engagement, som innebär att parterna arbetar operativt,
taktiskt och strategiskt för att kunden alltid ska ha det bästa systemstödet för sin
transformationsresa .
"Vi kände tidigt att Addovation inte bara förstod vår verksamhet, utan också delade samma syn på
värdet av långsiktiga relationer som vi", säger Peter Herentz, inköpschef på Econova. "Vi strävar efter
ett långsiktigt perspektiv i det vi gör och därför fick vi förtroende för Addovation. Att Addovation har
erfarna konsulter och lång erfarenhet från liknande företag underlättade också valet."
"Econova är precis den kund vi vill arbeta tillsammans med", säger Arnold Eriksson, försäljningschef
Addovation. "Långsiktigt partnerskap är huvudfokus i det vi gör. Vi vill fokusera på kunder som vill ha
en partner för att kontinuerligt utveckla sin verksamhet, och Econova är en sådan kund."
IFS Cloud levereras som en tjänst i molnet, vilket säkerställer att kunden alltid har möjlighet att ta del
av den senaste tekniken och funktionaliteten för att kunna vara relevant och fortsätta utveckla sin
verksamhet.
Om Econova
Econova, Årets Företagare Norrköping, är familjeägt och en av Nordens ledande företag inom jordoch trädgårdsprodukter med varumärket Weibulls i spetsen. Econova Garden erbjuder produkter och
tjänster som möjliggör skapandet av en grön vardag och hållbar utveckling för kunder och partners.

Om Addovation
Vi är ett nordiskt IT-tjänsteföretag som levererar affärslösningar. Om du väljer Addovation som din
ERP-partner får du tillgång till våra rådgivare, experter och utvecklare som kan hjälpa dig inom alla
delar av ditt affärssystem. Du får en partner som arbetar med över 250 olika kunder världen över och
har stor kunskap om din bransch och processer. Vi har 7 kontor i Norge, Sverige och Finland och är
inte långt borta när du behöver oss. Vi är genuint engagerade i våra kunder och deras verksamhet
och tror på långsiktiga partnerskap baserade på ömsesidigt förtroende, respekt och öppenhet. Läs
mer på www.addovation.com. Följ oss på LinkedIn.

