PRESSMEDDELANDE: TravelOperations befäster sin position som #1 Microsoft-partner till
resesektorn genom förvärvet av Scandisys AB.
Vi är glada att meddela att Scandisys från och med den 6 april 2021 är en del av TravelOperations.
Scandisys är en av de ledande systemleverantörerna för resebyråer i Sverige. Detta förvärv innebär
att TravelOperations ytterligare befäster sin position som den främsta Microsoft-partnern som
levererar ”mid and back office” system till resesektorn.
Som en del av TravelOperations kommer Scandisys kunder att dra nytta av alla fördelar med våra
tekniska lösningar som ligger i framkant och vårt engagemang i att leverera utmärkt kundservice.
Vi har mycket gemensamt och en passion för resor
Sammanslagningen är starten på ett spännande äventyr för båda företagen. Vi har mycket
gemensamt och en värdegrund som liknar varandras. Vi är båda kundorienterade med fokus på att
leverera den mest effektiva allt-i-ett-lösningen, skräddarsydd för de specifika behov som finns i vår
bransch. Framför allt delar vi båda samma passion: Resor!
”Scandisys är en mycket ansedd och pålitlig partner för många fantastiska reseföretag, säger Michael
Holst Andersen, chef för TravelOperations. ”De har en omfattande erfarenhet av resebranschen och
en djupgående kunskap om sina kunders behov. Både TravelOperations och Scandisys levererar
lösningar till resebranschen med stöd av Microsoft och detta förvärv kommer att befästa och stärka
vårt kunderbjudande och göra det möjligt för oss att hantera verksamheten i större skala. ”
Ge resebyråerna en tydlig väg ut ur Covid-19-krisen
Även om resebranschen har drabbats hårt under Covid-19-krisen är vi övertygade om att detta
förvärv innebär att vi kan hjälpa resebyråerna att återhämta sig bättre från pandemin. ”Som en del
av TravelOperations har vi en starkare position för att tillhandahålla de senaste tekniska lösningarna
för våra kunder och fortsatt supportera dem i framtiden”, säger Markus Zetterberg, VD Scandisys. ”Vi
kommer att integrera våra team av rese-experter och Microsoft Dynamics-experter för att erbjuda
alla reseföretag fördelarna med vår kombinerade kunskap och expertis när de navigerar sig ut ur
pandemin mot en ljusare framtid. Allt som allt gör sammanslagning båda företagen starkare och redo
för en än mer omfattande framtidsvision.”
Det bästa av två världar för en global kundbas
Genom förvärvet, kombinerar TravelOperations och Scandisys teknisk expertis, kunskap om
resebranschen och en global kundbas. Detta bygger på vår kapacitet att leverera avancerade ”mid
back office” system i kombination med en fullständig CRM-lösning. Vi har globala ambitioner och vår
framtidssäkrade allt-i-ett-plattform är perfekt för alla resebyråer, oavsett storlek eller plats.
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