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118100 Online AB väljer Sigma som partner  
 
118100 Online AB, en av Sveriges ledande söktjänster, tecknar ett 5-årigt ramavtal 
med Sigma med målet att förse marknaden med innovativa informationslösningar.  
 
118100 Online AB är specialiserade på att snabbt tillhandahålla korrekt och aktuell 
kontaktinformation till sina kunder. Bolagets uppdrag är att förmedla informationen på ett så 
effektivt sätt som möjligt för att uppfylla kundernas behov och göra dem mer framgångsrika. 
Därför gav 118100 Online Sigma i uppdrag att genomföra ett förbättringsprojekt med fokus 
på IT-system, processer, information och organisation.  
 
Som en följd av det genomförda förbättringsprojektet beslutade bolagets ledning att anlita 
Sigma för drift- och vidareutvecklingen av systemen.  
 
"Vi lever i en värld där uppdaterad kontaktinformation är av stor betydelse. Våra kunder vill 
ha korrekt och aktuell information som är lätt att hitta. Det är det vi skall leverera.", säger 
Peter Kusendahl, VD på 118100 Online AB. "Sigmateamet har visat stort tekniskt kunnande 
och engagemang genom sitt arbete, vi tror att vårt fortsatta samarbete kommer att bli mycket 
produktivt." 
 
"Vi är stolta över att kunna bidra till en bättre och mer kostnadseffektiv IT-miljö för 118100 
Online AB", säger Niklas Malmros, VD på Sigma Technology Solutions. 
 
”Vårt team av utvecklare och arkitekter i Ukraina har stor kunskap av att effektivisera IT-
lösningar, vi kan också göra det till en lägre kostnad än vad vi kan göra i Sverige”, säger 
Valery Krasovsky, COO på Sigma Software i Ukraina. 
 
Om Sigma Technology 

 
Sigma Technology är en del av Sigma och är en global leverantör av produktinformation, 
inbyggda system och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för 
teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli 
bättre.  
 
Sigma ägs av Danir AB och har ca 2000 anställda samt ett nätverk av partners  
i elva länder. 
 
Besök http://sigmatechnology.se/ för mer information.  
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