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Prata med oss om:

Avancerad Analys i Azure
• Maskininlärning

Metadatadrivna datalager
• Azure

• Darwin 

Power BI
• Demo



Be Business Intelligent 
Leverage the power of 1100+ Business Intelligence Experts.

An experienced team of Azure experts
100+ successful customer cases in advanced analytics.



PLANNICA NEXT

SELF-SERVICE PLANNING 
INTEGRERAT 

I MICROSOFT BI

PLANNICA RELAY

HUR NI KAN ERBJUDA 
EXTERNA PARTER INSIKTER

MICROSOFT AZURE 

HUR NI KAN FÅ BI SOM TJÄNST 

HUR NI KAN INTEGRERA 

POWER BI I ER 

BI-PORTAL

TALA MED 

OSS OM…

ATT ANVÄNDA IoT-SENSORER 
FÖR ATT ÖKA KUNSKAPEN OM 

ER VERKSAMHET



HPE and Microsoft put the power 
of Big Data in everyone’s hands
HPE Converged System 300 for Microsoft Analytics Platform

Hör om alla de lösningar HPE har för att köra dina SQL-miljöer!
Microsoft PDW/APS för optimal prestanda på dina BI-system.

För mera information kontakta:
andersp@hpe.com eller johan.janson@hpe.com

mailto:andersp@hpe.com
mailto:johan.jansson@hpe.com


Beskrivning av företaget 

Branschfokus
Manufacturing, Retail, Public, 
Energy/Utilities, Finance

Kontaktuppgifter
Magnus Rehnberg, Business Developer, 
magnus.rehnberg@tieto.com
070-204 7579
Rory Moore, Head of Industrial Services, 
rory.moore@tieto.com
070-370 7041

Lösningserbjudande 
Next workload
Genom Tieto Service Connect så kan vi 
hjälpa våra kunder att få ut värde, ökade 
intäkter, nöjdare kunder genom insamling
av data, analys av data och konsumtion av 
data i de processer och för de roller där 
den gör mest skillnad. Allt baserat på en 
global och skalbar Azure-plattform.

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen
till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har
som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill
förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara
och våra tjänster med ett starkt driv för
innovationssamarbeten och ekosystem

mailto:magnus.rehnberg@tieto.com
mailto:rory.moore@tieto.com


Artificiell Intelligens för bättre 
kundkommunikation!

Prata med oss om vår start-up Red Pine!

Random Forest är specialister inom Data Warehouse, Business 
Intelligence och Avancerad Analys. Vi fokuserar på Microsofts platform 
och hjälper just nu våra kunder att börja utnyttja Azure fullt ut. Idag är vi 
drygt 20 konsulter med stark tillväxt.  

+40% 
ökad Click-Through 

Frigör kraften med BI-tjänsterna 
i Azure!

Prata med oss om våra erfarenheter av BI i molnet 
(SaaS)

+10
kunder i Azure (SaaS)



För att kunna analysera stora datavolymer 
snabbt ställs det helt nya krav, inte bara på

mjukvaran, utan också på it-infrastrukturen.

Vi på Advania har under lång tid byggt upp 
kompetens på att designa, föreslå och bygga 
rätt it-infrastruktur beroende på vilken typ av 
analyser som skall göras, och karaktäristiken 

på det data som skall analyseras.

Detta gör vi tillsammans med våra partners





Tillsammans skapar vi 

digitala insikter som ger 

direkt affärsnytta.




