Seidor rep el SAP® Pinnacle Award 2019 SAP ERP Partner of the year - Petites i mitjanes
empreses
Barcelona- [28 de març de 2019] - Seidor ha rebut el premi SAP Pinnacle Award 2019 com SAP ERP
Partner of the year - Small and midsize Companies, que reconeix la seva destacada contribució com a
partner de SAP. La companyia alemanya lliurament aquests premis anualment als principals partners
que han destacat en el desenvolupament i creixement de la seva associació amb SAP i en l'ajuda als
clients per millorar les seves organitzacions. Els guanyadors i finalistes en 30 categories van ser elegits
en base a les recomanacions dels especialistes de SAP, els comentaris dels clients i els indicadors de
rendiment.
"Per mantenir un ecosistema viu al voltant de l'empresa intel·ligent, SAP se centra en els nostres
partners i en la seva capacitat per proporcionar més valor als nostres clients", va dir Bill McDermott, CEO
de SAP. "Els nostres socis, grans i petits, creen solucions i serveis innovadors i inspiradors que milloren
el negoci i ajuden els clients a transformar-se en empreses intel·ligents. Enhorabona a tots els
guanyadors dels SAP Pinnacle Awards. Com diu la vella dita: el treball en equip fa que els somnis
funcionin. Gràcies als nostres socis que ens ajuden a aconseguir-ho ".
"Per Seidor és un gran honor rebre aquest premi per part de SAP com ERP Partner of the Year per a les
mitjanes i petites empreses. Aquest reconeixement se suma als 5 ja rebuts anteriorment, 4 dels quals de
manera consecutiva. Una vegada més, SAP reconeix la nostra trajectòria i reforça la nostra aposta per
una estratègia basada en l'orientació al client i l'excel·lència en l'execució ", afirma Alejandro Daniel,
director general adjunt de Seidor.
Els premis SAP Pinnacle Awards se centren en les notables contribucions dels partners de SAP i
reconeixen la seva dedicació a la feina en equip, el seu enfocament innovador i la seva capacitat per
ajudar els clients a assolir els seus objectius. Els guanyadors dels premis seran reconeguts formalment
en la SAP Global Partner Summit a Orlando, Florida, el 6 de maig. La SAP Global Partner Summit se
celebra juntament amb SAPPHIRE NOW® i la Conferència Anual de ASUG, el major esdeveniment
global de tecnologia empresarial, organitzat per SAP i ASUG del 7 al 9 de maig.
Sobre Seidor
Seidor és una consultora tecnològica que ofereix una àmplia gamma de solucions i serveis: consultoria,
implementació, desenvolupament i manteniment d'aplicacions i infraestructura, i serveis d'outsourcing.
Amb una facturació de 414 milions d'euros en l'exercici 2018 i una plantilla de més de 4.700
professionals altament qualificats, Seidor té presència directa a més de 30 països: Europa, Amèrica
Llatina, Estats Units, Orient Mitjà i Àfrica, prestant serveis a més de 7.000 clients. Seidor és un dels

principals socis de serveis de les principals empreses de tecnologia, incloent SAP, Microsoft, IBM i
Adobe. També som membres fundadors de la xarxa United VARs i socis platí de SAP.
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