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Utpeker Sopra Steria som skyleder

Skytjenestene til Sopra Steria har fått lederstempel av det globale
analyseselskapet NelsonHall.

– Denne utmerkelsen henger høyt og er et bevis på at vi leverer gode,
skalerbare skytjenester ut fra kundens egne behov og forutsetninger. Det er
en viktig del av målet vårt om å være den ledende digitale
transformasjonspartneren på markedet, sier Odd Inge Bjørdal, direktør for
teknologi og drift i Sopra Steria.

I Nelson Halls NEAT-analyse fremheves særlig Sopra Sterias sterke
konsulentmiljø, vertikale ekspertise og holistiske tilnærming til



skyleveranser. Et stort antall sertifiserte ansatte, satsing på innovasjon og et
tydelig nærvær på det europeiske markedet settes også med positivt fortegn.

Velger rett sky

I 2018 lanserte konsulentselskapet et helt nytt konsept for leveranse av
skytjenester: Sopra Steria RightCloud. Bjørdal forteller at konseptet er en unik
kombinasjon av helhet, bredde og teknologiuavhengighet.

– De forskjellige skyplattformene gir bedrifter og organisasjoner enorme
muligheter for innovasjon, samtidig som de har både fordeler og ulemper.
Med RightCloud kan vi velge den mest passende teknologien, skalere
leveransen og støtte våre kunder på en langt mer effektiv måte i et marked
hvor det er stort underskudd på kompetanse og kapasitet, sier han.

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har
de siste tre årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av
Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private
selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har
som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på €
4,4 milliarder i 2019.

I Norge sørger 1800 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,7 milliarder
kroner i 2019.
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