IST køber UDDATA
Fra 1. oktober bliver fynske UDDATA, som er en del af Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, en
del af it-virksomheden IST, som er Nordens førende it-leverandør inden for skoleområdet. IST
Danmark udvikler blandt andet Tabulex-løsningerne, som mange kender.
Med opkøbet af UDDATA udvider IST sin portefølje til - udover folkeskoler, daginstitutioner og
ungdomsskoler - også at omfatte ungdomsuddannelser og gymnasier.
-

Jeg er ovenud tilfreds med at overlade UDDATA i trygge hænder hos IST. Det ligger mig
meget på sinde, at UDDATA og de dygtige medarbejdere kan videreføre det gode arbejde
som en del af IST og blive en del af en kultur, som vægter professionalisme og sund
arbejdskultur lige højt. Derfor er IST den helt rette køber for os, fortæller Allan Kruse,
direktør for Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier.

UDDATA har gennem mange år leveret administrative systemer til erhvervsskoler og gymnasier,
og er godt på vej med et samlet studiesystem. Det arbejde vil fortsætte som hidtil – blot under
navnet IST. De cirka 25 medarbejdere vil fortsat have deres arbejdsplads i de vante rammer i
Svendborg.
Direktør for UDDATA, Kenneth Seerup Jørgensen, er også rigtig glad for fusionen med IST:
-

Hos IST bliver UDDATA en del af en professionel organisation, der har fingrene godt
begravet i uddannelsessektoren, og som er Nordens førende it-leverandør inden for
skoleområdet. Det betyder meget for mig. For mig at se er IST det bedste match for
UDDATA og for alle vores kunder, jeg kunne forestille mig, og jeg glæder mig meget til
både at fortsætte det gode arbejde og til at blive en del af IST.

IST er en del af en svensk koncern, som har filialer i Danmark, Norge, Tyskland og Sverige. IST
Danmark er bosiddende i Roskilde og tæller cirka 65 ansatte.
-

Det er virkelig stort for IST, at vi nu også får en base i Svendborg, som betyder, at vi
udvider vores kundesegment. Det er en meget spændende tid, vi går i møde, og jeg
glæder mig både til at byde 25 nye medarbejdere velkommen hos IST, og til at lære mere
om vores nye forretningsområde, nemlig skoler inden for ungdomsuddannelsesområdet
og gymnasier, fortæller Anne Frederiksen, administrerende direktør i IST Danmark.

IST har i mere end 30 år arbejdet med ét tydeligt fokus: At levere systemer og tjenester til skoler,
daginstitutioner og kommunale forvaltninger. IST har mere end 400 skandinaviske kommuner på
kundelisten og arbejder udelukkende med at udvikle og vedligeholde fleksible og grænseløse itløsninger for hele læringsperioden – fra dagtilbud til universitet.
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For yderligere information kontakt:
Administrerende direktør hos IST Anne Frederiksen på telefon 2534 7981 eller mail
anne.frederiksen@ist.com.
Direktør hos UDDATA, Kenneth Seerup Jørgensen på telefon 7222 6122 eller mail kese@uddata.dk.
Direktør hos Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier Allan Kruse på telefon 7222 5701
eller mail akru@sesg.dk.
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