PRESSEMEDDELELSE
Brabrand, June 30, 2020
Snart tager vi endnu et stort skridt i Boyum IT-gruppen, når vi ændrer navnet i vores nordiske SAP Business One
konsulentforretning fra Boyum IT til BitPeople.
Der er mange grunde til dette skifte. For næsten fire år siden besluttede vi os for at udskille vores softwarevirksomhed i et separat selskab, der fik navnet Boyum IT Solutions. Herved skabte vi et stærkt fundament for
vækst sammen med kapitalfonden Gro Capital. Samtidig signalerede vi klart til vores mange partnere i kanalen over
hele verden, at vores software-virksomhed var global, og at vi ikke ville konkurrere med vores partnere uden for
Norden.
Her i 2020 fortsætter vi med at udvide vores softwarevirksomhed, som nu omsætter for mere end DKK 100 mio.
om året. Som kunder og samarbejdspartnere har I alle været en vigtig kilde til denne succes, da det var de
kombinerede erfaringer fra alle vores succesfulde implementeringer der skabte grundlaget for vores software.
Vores software er i dag blandt de bedst sælgende SAP-add-ons nogensinde, og vi har de sidste 3 år modtaget
“Partners Choices Award” fra SAP’s hundredvis af partnere i hele verden.
Her fire år efter tager vi nogle vigtige skridt til at sikre at vores nordiske konsulentforretning en lignende vækst.
Mange Microsoft NAV-kunder bliver snart efterladt uden support, da Microsoft har meddelt at disse versioner ikke
længere bliver opdateret. Hverken SAP eller vi efterlader kunder uden en vej frem. Sammen med SAP er vores
fælles løsninger baseret på førende industri-blue-prints. Og disse løsninger skal ikke customiseres, men blot
konfigureres til vores kunder. Det sikrer holdbare men stadig agile løsninger. Vi ved at virksomheder og
organisationer ikke bare lige ændrer ERP, lager eller produktionsstyringsløsninger. De skal være robuste og
relevante for virksomhederne. Det er vores opgave som partner for jer. Ikke kun i dag men også i fremtiden.
Ligesom I, efterspørger mange nye prospekter endnu mere transparens i deres supply chain og her er vores globale
SAP-løsninger det bedste fundament. Og mens mange af vores konkurrenter holder vejret her under Covid-19
pandemien, skal vi med vores sunde ejerskab ikke slukke det lange lys. Og vi tænder også tågelygterne. For det er
tid til at vi indtager det nordiske SME-marked sammen med SAP. Vi er allerede markedsførende i Danmark og
Norge for SAP Business One og med vores tilføjelsesprogrammer har vi unikke brancheløsninger. Og sammen med
hundredvis af glade kunder, kan vi fortælle en historie, som ingen kan matche.
Og vigtigst af alt har vi en virksomhedskultur, som vi er stolte af. Vi ønsker fortsat at være kendt for flid,
nysgerrighed og agilitet samtidig med at vi altid er tæt på vores kunder. Vi ved, at vi kan gøre tingene bedre - og vi
lærer og forbedrer os sammen. Vi fokuserer på at automatisere essentielle manuelle opgaver, vi eliminerer dem,
der ikke tilføjer værdi, og vi sikrer at vores kunders kollegaer kan delegere opgaver problemfrit - samtidig med at

vores kunder kan sætte deres kunder i centrum. En evig søgning efter forbedringer er en del af vores DNA. Vi står
sammen som en familie - og vi vinder som en familie. Vi kender vores løsninger, og vi kender vores kunder. Så vi er
lige så meget en softwareimplementeringsvirksomhed, som vi er en proces- og people forretning.
Navneskiftet træder i kraft 1. juli 2020. I forbindelse med navneskiftet til BitPeople lancerer vi et nyt logo og ny
hjemmeside.
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Om BitPeople
BitPeople er en IT-konsulent og en "Full Service Provider" der har specialiseret sig i at yde rådgive vores kunders itløsninger. Den ekspertise er koncentreret om at gennemføre SAP Business One; SAP ERP-system til små og
mellemstore virksomheder. Firmaet blev etableret i 1997 og vokser støt. Vi har arbejdet med SAP Business One
siden 2003 og er den førende SAP Business One partner i Norden.
Mere information om BitPeople findes på www.bitpeople.dk

