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Vi snur kompleks IT til
digitale suksesshistorier ved
hjelp av ustoppelig kultur

Dagfinn Ringås, Group CEO



IT har aldri vær mer komplekst



Du trenger ikke mer av de7e



Du trenger mennesker som snur kompleksiteten til digitale 
suksesshistorier

…som forstår bransjen din

…som forstår ny teknologi

…som forstår teknologi du har fra 
før

Folk som får orden i 
spagettien, og får 
greiene til å virke



SYSCO 
De andre fargene brukes innenfor 
de gitte tjenesteområdene. 
Fargene brukes moderat og kun 
til detaljer.

Fargene kan kun kombineres 
med SYSCO 

På sider med negativ logo 
benyttes alltid SYSCO 
bakgrunnsfarge.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
farge





Vår visjon er å bygge et sagnomsust 
selskap for teknologiske superhelter og 
energiselskaper i Norden 
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SUPERBRA Folk MENINGSFYLT Arbeid STERKT Omdømme

SYSCOs 2025 Mål

Omsetning

2X

STERKE Finansielle Resultater

EBITDA Energiomsetning

2,5X

Konsulent Drift & Overvåking

475 M

1B

35M

180M

5X

500M

220M

<35
Snittalder på nyansatte

+10% 
Årlig økning i timepriser

0
Nullvisjon på 

Top 25%
Medarbeiderengasjement (i bransjen)

40% Kvinner
Av alle nyansatte

Nye programvareløsninger 
som bidrar til mer effektiv 
energiproduksjon og 
distribusjon

Årlige digitale 
suksesshistorier der 
våre teknologiske 
superhelter bidrar til mer 
bærekraftige løsninger 
hos kundene våre

Frivillig gåsehudprosjekt 
per år

+11% årlig vekst

Software

+60% årlig vekst +25% årlig vekst

200M 460M 340M

Dobling av 
produserte digitale 
suksesshistorier 
hvert år

Dobling av publiserte 
presseartikler hvert år

Dobling av 
synlighet i 
sosiale medier 
hvert år

Økning i kundetilfredshet 
hvert år

2X

2X +3pts

+100%

3 5

1





Meningsfylte og 
relevante verdier

Energiske
Vi er positive og løsningsorienterte mennesker som gir både hverandre og kunder 
energi hver eneste dag

Superdyktige
Vi er knalldyktige teknologiske superhelter. Det er vår kjerne, og uten dem er vi 
ingen ting. De sørger for at vi kan levere på vårt kundeløfte som er å skape 
digitale suksesshistorier

Fuzz fightere
Vi er problemløsere. Vi er enkle å jobbe med og finner smarte løsninger på 
komplekse problemer. På den måten hjelper vi hverandre i hverdagen og vi løser 
kundenes IT-fuzz
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Vårt ansa7løAe

Jobb i en teknologisk supermakt, dedikert til å 
skape digitale suksesshistorier i meningsfylte og 
bærekraftige bransjer



Alle må forstå hva du tilbyr… 

Lettbent Programvare for Energiselskaper
som øker effektivitet og reduserer kost

SuperdykAge Konsulenter
som kobler sammen teknologier og gjør data om Jl innsikt forretningsverd

Sikker IT DriF & Overvåking
av energi bransjeapplikasjoner og databaser



Energieksperter

De beste 
Oracle guruene 

i Norden

Knallsterke på ny 
Cloud & Datastrøm 

teknologi

…og hvordan du 
differensierer deg



Ordbok mot IT-Fuzz



En strategi som alle forstår

Bygge bedre strukturer
for bærekraftig vekst

Rekruttere og utvikle
knallgode folk

Drive synlighet,omdømme
og etterspørsel med en

sterk merkevare

SYSCO

Laserfokus på 3 forretningsprioriteter

Utvikle lettbent
programvare til
energibransjen

Bygge riktige
teknologiske

superkrefter i Consulting

Tilby mer pakketerte og
skalerbare tjenester på

tvers i Norden

På toppen av et kriKsk fundament



Rikt mangfold og meningsfylt
arbeid

Ansatte fra 20+ 
nasjonaliteter

Bekjemping av 
seksuelt relatert 
kriminalitet mot

barn på nett

Bærekraft kritisk 
for å bygge et 

sagnomsust selskap

ODA 
Platinum Partner 

KRIPOS
Hovedsponsor av
Hackathon mot 

Human Trafficking  

Hovedsponsor av
GirlTechFest

i Mexico 



SUPER People MEANINGFUL Work GREAT Reputation

STRONG Financial Results 

35,6
Average age new hires (Goal = <35)

1 299kr
Average consulting hourly rate (Goal = 1 250 kr)

51% 
eNPS score (Peakon employee satisfaction) 

11 
New women hired (Goal = 15)  

New Products 
Launched for the 
Energy Sector

Social responsibility 
projects linked to 
UN’s sustainability 
goals

2 3
7

31

5

2

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Success 
stories

published

Social media 
& Web 
reach

Customer 
complaints
<5 per year

Press 
articles 

published

51

+72%

16

REVENUE YTD

480 MNOK (26% Growth) 

Budget: 475 M

Energy Solutions Consulting International
REVENUE REVENUE EBITDA REVENUE EBITDA

81,1 M 
+4,8 M vs. budget

+9% growth 

207 M 
+7,3 M vs. budget

+1% growth 
156 M 

-4M vs. budget
+193% growth 

-6 M 
-0,7 M vs. budget
-8% margin 

40,5 M 
+16 M vs. budget
20% margin 

21,4 M 
+9M vs. budget
14% margin 

EBITDA YTD

55 MNOK (77% Growth, 12% Margin) 

Budget: 31 M

ENERGY REVENUE YTD

206 MNOK (34% Growth) 

Budget: 185 M

è

î

è

EBITDA

SYSCO Måltavle etter Desember 2020

8% 
Strong people leaving (Goal = Zero vision)

è

ì



Du må tørre å gi folkene dine synlighet!
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Resultatet av dette siste to år

Ansa% over 100 nye mennesker

Doblet kvinnelige nyanse%elser (og fra 0% 9l 43% kvinner i toppledelsen)

Redusert sni%alder på nyasna%e med -5 år

Tredoblet PR, Websidebesøk og Sosiale Medier engasjement

Vunnet nye store kontrakter hos bl.a Elhub og Statne%

Kåres 9l #1 blant mellomstore selskaper i stor mangfoldsundersøkelse i morgen J

Økt omsetningen med +100M i året

Doblet lønnsomheten

Omsetning

EBITDA
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1. For å skape digital suksess trenger du 
tech folk som løser IT flokene dine, 
ikke folk som lager flere

2. Du trenger noen som forstår bransjen 
din, ny teknologi og systemer du har 
fra før….og som får kaoset til å 
fungere sammen

3. Tech er bare mennesker og kultur, så 
du må utfordre IT leverandørene dine  
på hva de gjør for å bygge ustoppelig 
kultur, for det er de som tiltrekker seg 
de beste menneskene
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Følg oss!

LinkedIn: @sysco-as
Facebook: @SyscoAS

Instagram: @syscoway


