Vi stärker vårt erbjudande med Shibuya
Med en omvärld som ständigt förändras och en snabb utveckling inom alla teknikområden
sätter vi stor vikt på att erbjuda er stabila framtidssäkrade lösningar som inkluderar både
produkter och tjänster med hög tillförlitlighet. För att lyckas med detta har vi satsat mycket på
kompetensutveckling och smarta rekryteringar.
Nu har det uppstått en ny möjlighet att stärka den utvecklingen. Shibuya är en svensk
systemintegratör som precis som vi satsat på långvariga kundrelationer och ständig
utveckling av kompetensen, har erbjudit oss att bli en del av dom.
För oss var det ett enkelt beslut. Våra kompetenser kompletterar varandra. Våra värderingar
är samstämmiga. Och möjligheterna är oändliga.
Vad betyder då det för dig som kund?
På ett sätt fortsätter allt som vanligt. Du har samma kundkontakt, samma avtal, samma
engagemang. På ett annat sätt finns det många utvecklingsmöjligheter. Du kan dra nytta av
hela Shibuyas kompetens. Du får tillgång till expertis inom ännu fler områden. Du kan känna
dig trygg i att vi kan följa med er på hela resan mot framtiden.
Så vilka är då Shibuya?
Shibuya är ett svenskt företag som precis som vi har lång erfarenhet av systemintegration,
lagring och backup. Företaget har också varit duktiga på att kombinera produkter och
tjänster, paketera lösningar som tjänsteerbjudanden. Shibuya är en sammanslagning av TSS
och Enjoy IT och har funnits på marknaden sedan millennieskiftet. Tillsammans kommer vi
bli cirka 30 medarbetare.
Vad händer nu?
Rent praktiskt så kommer vi på Morex att flytta in i Shibuyas lokaler i Frösundavik efter
årsskiftet. Morex kommer administrativt att bli en del av Shibuyas juridiska enhet.
På sikt vill vi utveckla ytterligare tjänsteerbjudanden som gör livet lättare för ert företag. Och
vi vill gärna göra i nära samråd med er. Så vi hoppas att du känner dig lika förväntansfull
som vi på den här nya kostymen och fortsätter vara en viktig del av vår resa mot att kunna
erbjuda den bästa kompetensen, engagemanget och leveransförmågan.
Kom gärna förbi på en kopp kaffe när det passar, så berättar jag mer!
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