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Ny CEO hos nordisk IT gazelle
Fra 1. november bliver det Filip Boutrup Andersen, der skal stå i spidsen for det nordiske SAP Business One-hus
BitPeople. Udnævnelsen af den 51 årige Filip Boutrup Andersen sker som led i et planlagt skifte i ledelsen, hvor
nuværende CEO og grundlægger af BitPeople, Niels Hermansen, har valgt at træde et skridt tilbage og fremover vil
varetage rollen med at bygge bro mellem kundens udfordringer og de løsninger, som BitPeople tilbyder.
”Jeg glæder mig personligt til at bygge videre på den kultur, vi allerede har i BitPeople. Jeg er overbevist om, at vi med det
fremtidige setup får et fundament, der gør det muligt for os at hjælpe vores nuværende og fremtidige kunder endnu bedre,
end vi har gjort hidtil. Og så ser jeg frem til at skabe et endnu tættere og bedre forhold til vores kunder”, siger Filip

Boutrup Andersen, der kommer med mange års erfaring inden for salg, IT, ledelse og outsourcing. Han har blandt
andet været i Atea som VP, IBM som Business Unit Executive og senest hos Itadel som CCO.
Tidligere CEO, Niels Hermansen, som har været med siden grundlæggelsen først hos Boyum IT og siden hos
BitPeople, glæder sig over have overladt direktørposten til Filip og siger samtidig:

”Vi står et rigtig godt sted i øjeblikket. Der er et helt Microsoft-marked, der skal have skiftet ERP-system, da supporten for
de nuværende systemer forsvinder. Samtidig har BitPeople de sidste mange år etableret en unik vidensbase og en

enestående erfaring i implementering af ERP-systemer til skandinaviske produktions-, logistik-, og handelsvirksomheder.
Det er sket med udgangspunkt i fantastiske produkter fra SAP og Boyum IT Solutions, der gør, at vi i dag står i en position,
hvor vi har noget helt unikt at tilbyde markedet. Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes os at tiltrække en profil med så
stærke kompetencer til at stå for den daglige ledelse i BitPeople,” siger Niels.
BitPeople er førende SAP Business One-partner i Norden, med fokus på konsulentforretning for produktion og
industri, lager og logistik. Dette område er et særdeles vigtigt og relevant forretningsområde i disse år, hvor flere
og flere virksomheder har brug for hjælp til at kunne få hverdagens opgaver optimeret og automatiseret.
”Det er utrolig spændende, hvilke opture og læringsmål fremtiden vil give os”, slutter Filip med sit lune smil, ”og jeg ser
frem til at fortsætte den stærke kulturrejse, vi kun lige har påbegyndt, til glæde og gavn for vores kunder”.
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Om BitPeople
BitPeople, som indtil 1. juli hed Boyum IT, er en IT-konsulentvirksomhed og en "Full Service Provider”, der har

specialiseret sig i at rådgive omkring it-løsninger. Den ekspertise er koncentreret om SAP Business One - SAPs
ERP-løsning til små og mellemstore virksomheder - og tilhørende add-ons inden for produktion og lagerstyring.
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

