
Kista den  mars 

Vi har glädjen att idag kunna meddela ytterligare detaljer rörande Fujitsus organisation i Sverige
och Europa.

Förra året kunde vi presentera vår avsikt att byta namn till Fujitsu i april . Namnbytet är ett
led i Fujitsus strävan att stärka sitt fokus på tjänster och mjukvara för att kunna möta kundernas för-
väntningar.  I Europa omfattar namnändringen de två dotterbolagen ICL och DMR Consulting som
framöver kommer att verka under namnen Fujitsu Services resp. Fujitsu Consulting. Detta kommer
att skapa nya, kundfokuserade och renodlade IT-tjänster från Fujitsu.

Vi är stolta över vårt nya namn och varumärke och det faktum att vi nu är en tydlig del av
Fujitsu koncernen. Vi är dessutom övertygade om att detta kommer att ge fördelar till dig och din
organisation. Du kommer att få tillgång till ett bredare utbud av IT-lösningar, skräddarsydda för dina
behov, tillsammans med support från världens tredje största leverantör av IT-tjänster.

I Sverige medför namnbytet inga organisationsförändringar. ICL Invia och ICL Nordic kommer att
byta namn till Fujitsu Invia resp Fujitsu Services. Fujitsu Invia kommer att fortsätta sin verksamhet
med integrerade tjänster för IT-infrastrukturer, IT-applikationer och IT-outsourcing för mindre och
medelstora företag samt butiksdatalösningar.  Och Fujitsu Services i Sverige fortsätter med sin verk-
samhet där man säljer produkter och lösningar med fokus på teknisk infrastruktur. Företaget är fort-
sättningsvis helt leverantörsoberoende och arbetar med alla de större leverantörerna. Tillsammans
kan vi, Fujitsu i Sverige, erbjuda dig en helhetslösning.

I övriga Europa kommer Fujitsu Services att bygga på företagets traditionellt starka områden.
De kommer att fokusera på erbjudanden rörande IT-infrastrukturfrågor och outsourcing med
utgångspunkt från  PCs, nätverk och datacentermiljöer. De kommer även att erbjuda tjänster som kon-
sulting för infrastruktur, integration och utbildning.

Fujitsu Consulting är byggt kring DMR Consulting och tillför styrkan från Fujitsu Systems och
ICLs verksamhet rörande applikationsutveckling. Fujitsu Consulting kommer att erbjuda kunderna
konsulting, integrering av applikationer och applikationstjänster. I Sverige hanterar Fujitsu Invia
dessa områden.

Vår verksamhet handlar om tre enkla principer: nära samarbete med dig; en tydlig förståelse för
verksamheten; och en passion för att få jobbet genomfört. Det är vår unika kombination av ett globalt
perspektiv och en lokal kännedom som skiljer oss från våra konkurrenter och gör oss till viktiga partner
för våra kunder.

Vi fortsätter nu som Fujitsu och du kommer under våren att se vårt nya namn i annonser, i brev
och på visitkort och viktigast av allt, du kommer fortsättningsvis få vårt fulla stöd när det gäller att
uppnå dina mål.
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