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Pressemeddelelse: Zitcom etablerer strategisk partnerskab med 

Microsoft Dynamics Navision konsulenthuset Skanderby A/S 

 

Zitcom har indgået aftale med Skanderby A/S omkring overtagelse af virksomhedens Navision hosting kunder. En 

aftale der er foranlediget af kundernes stigende krav til bl.a. datacenterfaciliteter, certificeringer og serviceaftaler. 

Skanderby er et Navision konsulenthus med 11 ansatte, hvis kerneforretning består af design, udvikling og 
implementering af Microsoft Dynamics Navision løsninger.  Som en konsekvens af en øget efterspørgsel på 
outsourcing løsninger, har Skanderby desuden måtte inkludere hosting, som en del af deres samlede markedstilbud. 

Skærpede krav fra Skanderbys kunder til bedre datacenterfaciliteter, branche certificeringer og mere omfattende 
serviceaftaler, har dog motiveret Skanderby til at outsource deres hosting aktiviteter og indgå partnerskab med 
Zitcom for derved at kunne fokusere på virksomhedens oprindelige konsulentorienterede forretningskoncept. 

Michael Skanderby, direktør i Skanderby A/S, uddyber partnerskabet med: 

”Vi er utroligt glade for det nye samarbejde med Zitcom, da det vil frigøre langt mere af vores tid 

og ressourcer til kunderne og de arbejdsopgaver, som skaber en egentlig værdi for dem. Vi har 

længe haft et ønske om, at skære ind til benet og vende tilbage til at fokusere 100 % på dialogen 

med kunderne og vores kerneforretning. ”  

Zitcom er gået ind i partnerskabet, for at optimere deres ekspertise inden for hosting og drift af både simple og mere 

komplekse Navision løsninger. Den viden og de erfaringer der bliver opsamlet undervejs skal anvendes til, at Zitcom 

på længere sigt kan lancere pakketerede Microsoft Dynamics Navision løsninger i datterselskaberne Wannafind.dk 

A/S og Curanet A/S.   

Stefan Rosenlund Nielsen, Salgs- og Produktansvarlig hos Zitcom, udtaler: 

”Vi er meget begejstrede for endelig at komme i berøring med Navision og ERP-markedet. Jeg er 

overbevist om, at produktet vil komplimentere vores produktporteføljer i både Wannafind og 

Curanet utroligt godt. Samtidig vil det bidrage til vores vision om, at skabe en hostingpalette der 

kan imødekomme ethvert hostingbehov en moderne dansk virksomhed måtte sidde inde med.  

Jeg er ligeledes overbevist om, at Skanderbys kunder vil få stor gavn af en nemmere adgang til 

vores eksisterende produktpalette. 

Michael og hans kollegaer er meget kompetente inden for deres fag, og det bliver spændende at 

komme til at sparre med dem i fremtiden.” 

Skanderby A/S vil fremover fortsætte som en ren konsulentforretning gennem salgskanalerne www.skanderby.dk 

og www.navisionhosting.dk, mens både deres eksisterende og nye kunder vil komme til at ligge trygt i en 

specialtilpasset og fuldtud hardware-redundant private cloud i Zitcoms datacenter inden året er omme. Kunderne 

vil praktisk set blive placeret i Wannafind.dk A/S, som også vil håndtere den hostingrelaterede kundekontakt. 

 

Læs mere om Zitcom på www.zitcom.dk. 

 

 

 

http://www.skanderby.dk/
http://www.navisionhosting.dk/
http://www.zitcom.dk/


 

Kontaktoplysninger: 

 

Zitcom A/S 

Danmarksvej 26 

8660 Skanderborg 

Stefan Rosenlund Nielsen 

srn@zitcom.dk  

+45 69 10 60 06 

 

Logo, billeder og andet relateret materiale er vedhæftet. 
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