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DUELLEN ANTURA vs MICROSOFT

Lokal leverans, eller global dominans?

DE TAMPAS OM DIN IT-STYRNING
TEXT

ANTURA:

MICROSOFT:

Johan Cooke

”VI SKIPPAR ALLA
MELLANHÄNDER”

”VI HAR VÄRLDENS
STÖRSTA PARTNERNÄTVERK”

Vd Mattias Andersson pekar på att hundra
av Sveriges mest kända bolag och offentliga
verksamheter valt Antura Projects för ppm.

Affärsområdeschefen Daniel Siberg menar
att Microsoftkunden kan få marknadens
mest kompletta itg-verktyg.

Vad erbjuder Antura inom it-styrning?
– Antura Projects är en helhetslösning för
projektportfölj- och resurshantering, ppm.
Det används för att hantera utvecklings
projekt och förvaltningsuppdrag inom it. Det
är ett strategiskt verktyg, där du kan driva
enskilda projekt och uppdrag samt
kontrollera resurstillgångar.

Vad erbjuder Microsoft inom it-styrning?
– It-styrning för oss är ett system för att
säkerställa att organisationen får ut mesta
möjliga av sin investering, och kontroll på
riskerna. Med Office erbjuder vi kraftfulla
verktyg för detta genom tjänster som Project,
Sharepoint och System Center. Antingen i
molnet, egna datacenter eller hybridform.
Varför ska jag som kund välja Microsoft?
– Med årtionden av innovation i ryggen kan vi
ge kunderna bättre prestanda, lägre kostnad
och bättre konkurrensfördelar. Många har
våra verktyg, som stödjer industristandarder.
Hur ser marknaden ut?
– Intresset är enormt, i synnerhet för
Microsoft Project.
Hur har verktygen utvecklats genom åren?
– Förr var det dokument och processbeskrivningar. Idag är det gruppsamarbeten,
realtidsuppföljning och prognostisering.
Användarna vill inte analysera vad som
hände utan förutse vad som kan hända och
säkerställa resultat. Automatisering och
standardisering ersätter egenutveckling.

Varför ska jag som kund välja Antura?
– Vår lösning har fler än 150 000 användare
i världen. I Sverige har över etthundra
välkända bolag och offentliga verksamheter
valt Antura Projects som sitt ppm-system.
Hur ser marknaden ut?
– Bred. Allt från små lokala svenska
leverantörer till globala kunder.
Hur har verktygen utvecklats genom åren?
– De har blivit lättare att använda, de har
blivit snabbare, och fått förenklad funktio
nalitet som tilltalar användarna. Alla erbjuds
idag som renodlade webblösningar.
Vilka trender kan ni skönja?
– Kunder använder itg för resurshantering,
agil projekthantering, och flexibel data
visualisering. Starkt sug efter molnlösningar.
Vilka är era konkurrenter?
– Microsoft, Oracle, CA och Planview.
Vad erbjuder Antura som inte Microsoft gör?
– Vi samarbetar direkt med alla våra kunder
utan mellanhänder. Det innebär att vi får
en helt annan insikt i och förståelse för kundernas verksamheter och behov. Därför kan
kunderna också vara med och påverka
utvecklingen av våra produkter. Därtill
erbjuder vi en tydligare paketering där allt
kunden behöver ingår i Antura Projects.
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ANTURA
Duellant: Mattias
Andersson, Sverige-vd
Huvudkontor: Göteborg
Anställda: 50
Grundat: 2001

t

”Vi samarbetar direkt med alla våra
kunder och får därför en helt annan
insikt i deras verksamheter och
deras behov.”

t

MICROSOFT
Duellant: Daniel Siberg,
affärsområdeschef för
Application & Services
Vd: Satya Nadella
Sverige-vd: Joacim
Damgard
Huvudkontor: Redmond,
Washington
Anställda: 114 000
Grundat: 1975

”Kunderna vill ha nya sätt att
arbeta, agila metoder och nätverksbaserade samarbeten.”
Vilka trender kan ni skönja?
– Kunderna vill veta var it-beslut fattas och hur
investeringar kan koordineras med portföljer.
De vill ha nya sätt att arbeta, agila metoder
och nätverksbaserade samarbeten.
Vilka är era konkurrenter?
– Konkurrenterna specialiserar sig på olika
delområden. Ingen kan matcha vår mångfald.
Vad erbjuder Microsoft som inte Antura gör?
– Vi är ett av de företag som investerar mest
världen i innovation och utveckling. Vi har
världens största partnerekosystem som
hjälper kunden oavsett behov.

