Pressemeddelelse
Atos udvider sin produktionskapacitet med
opkøbet af IDEAL GRP i Norden

Copenhagen (Danmark), 27 juli 2021 – Atos offentliggør i dag, at de har afsluttet
opkøbet af IDEAL GRP, en Product Lifecycle Management (PLM) systemintegrator og
løsningspartner på platinniveau af Siemens Digital Industries Software, der har
hovedsæde i Finland. IDEAL GRP tilbyder rådgivning, integration, software og
vedligeholdelsestjenester til virksomheder i produktionssektoren. Erhvervelsen vil tilføje
et højt kvalificeret team på omkring 100 eksperter til Atos forretning med dobbelt
platinstatus.
De sidste par måneder har tydeliggjort skrøbeligheden i de moderne forsyningskæder,
som har medført, at produktionsvirksomheder fremskynder deres digitale transformation
i jagten på øget modstandsdygtighed og operationel ekspertise. PLM leverer
infrastrukturen til produktinformationen, ved at integrere data, processer og
forretningssystemer.
Baseret på overtagelsen af PLM-specialisten Processia i juni 2021 er opkøbet tilpasset Atos
branchespecifikke strategi og vil styrke Atos PLM og Engineering Solutions franchise, og
samtidig udvide koncernens fodaftryk i Nordeuropa. Atos vil tilbyde de ressourcer, erfaring
og den tillid, der gør det muligt for IDEAL GRP at fokusere udelukkende på at levere de
produkter og tjenester, der er nødvendige for mellemstore og store virksomheder til at
succesfuldt udrulle og implementere transformerende Industri 4.0-initiativer.
Grundlagt i 1992 med hovedkontor i Vantaa, Finland, har IDEAL GRP et stærkt og
længerevarende partnerskab med Siemens, der bygger på omkring 30-års succesfuldt
samarbejde. IDEAL GRP er en førende aktør på det nordiske marked med kontorer i
Finland, Sverige, Norge, Danmark og Estland.
”Produktionsvirksomheder producerer uendelige mængder data i alle faser af et
produkts livscyklus, hvilket er et uvurderligt aktivt, men bliver en sand udfordring
når det kommer til at bruge alle disse data til at fremstille bedre produkter. Det er
her PLM-systemer kommer til undsætning og viser sig at være en vigtig faktor for
Industry 4.0.” sagde Pierre Barnabé, Head of Manufacturing Industry hos
Atos. ”Vi ser frem til at arbejde med IDEAL GRP for at hjælpe vores kunder i
produktionsindustrien på deres rejse mod bæredygtig digital transformation”.
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”i løbet af de sidste år har IDEAL GRP-kunder set den markante ændring af PLM blive
mere strategisk og integreret, og berøre hele værdikæden i produktionen. Med Atos
er vi nu fuldt ud udstyret til at levere ægte globale og skalerbare tjenester samtidig
med, at vi opretholder det tætte forhold og den lokale smidighed i forhold til vores
kunder i de nordiske- og baltiske lande. Vi tror på, at transformationen kun vil
accelerere, og vi er glade for muligheden for et samarbejde med Atos, for at hjælpe
vores kunder med at skabe en digital fordel i hjertet af denne dynamiske udvikling.
Det langvarige og strategiske partnerskab mellem Atos og Siemens kombineret med
bredden og omfanget af Atos portefølje af tilbud, gør dette til en spændende
mulighed

for

IDEAL

GRP-kunder

og

vores

medarbejdere”

sagde

Jaakko

Hartikainen, CEO hos IDEAL GRP.
”Atos er globalt en meget værdsat partner, der implementerer næste generations
løsninger ved hjælp af verdens førende portefølje af Siemens Digital Industries
Software. Sammen med IDEAL GRP i norden, vil deres kombinerede ekspertise
yderligere accelerere den digitale transformation hos vores kunder, med stor lokal
ekspertise og en solid global organisationsstruktur og investeringsevne. Vi er virkelig
glade for at se dette ske” sagde Mats Friberg, Vice President & Managing
Director, Nordic Operation hos Siemens Digital Industries Software.
###
About Atos
Atos is a global leader in digital transformation with 105,000 employees and annual
revenue of over € 11 billion. European number one in cybersecurity, cloud and high
performance computing, the Group provides tailored end-to-end solutions for all industries
in 71 countries. A pioneer in decarbonization services and products, Atos is committed to
a secure and decarbonized digital for its clients. Atos operates under the brands Atos and
Atos|Syntel. Atos is a SE (Societas Europaea), listed on the CAC40 Paris stock index.
The purpose of Atos is to help design the future of the information space. Its expertise
and services support the development of knowledge, education and research in a
multicultural approach and contribute to the development of scientific and technological
excellence. Across the world, the Group enables its customers and employees, and
members of societies at large to live, work and develop sustainably, in a safe and secure
information space. www.atos.net
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