
 

 

 

 
YELLOW ELK DARWIN – RÅDGIVNING, UTVECKLING OCH FÖRVALTNING 

 

Tillhör ni den stora skaran användare av datalager-

plattformen Darwin? 
 

Yellow Elk är ett snabbt växande konsultföretag med specialistkompetens inom Business Intelligence, 

Analytics, Data Warehouse och Machine Learning. 

Sedan en tid tillbaka har Yellow Elk byggt upp stark kompetens på Acandos datalagerplattform Darwin och 

en större del av Acandos kärnteam kring produkten är numera konsulter hos oss. Vi har därmed en unik 

kompetens på plattformen, samtidigt som vi är produkt- och leverantörsoberoende. Detta gör att vi kan 

stötta er som användare av plattformen på ett särskilt sätt. Darwin-konceptet är på många sätt genialt och 

en mycket effektiv plattform för de flesta, men många kunder har idag frågor såsom: 

• Kan jag få förvaltning och support som säkerställer att min plattform fungerar framöver? 

• Hur får jag min Darwin-lösning att samexistera med andra plattformar? 

• Vilken är rätt väg framåt då vi vill förflytta oss till molnet samt bygga upp funktioner för till exempel 

datalake och machine learning? 

• Kommer Darwin att fortsätta utvecklas i takt med tekniken? 

• Om vi vill lämna Darwin, vilka är alternativen? 

Vi kan idag erbjuda såväl vidareutveckling som support, förvaltning och arkitekturell rådgivning kring 

Darwin. Vi besitter dessutom stor kompetens kring andra lösningsalternativ, inte minst baserat på 

Microsofts teknik. I molnet såväl som på marken. Långsiktigt såväl som kortsiktigt. Söker du en partner som 

är produktoberoende, men ändå har spetskompetens på Darwin så är vi en stark kandidat.  

Vi finns etablerade i Stockholm och Göteborg och har idag flera kunder som kör Darwin-plattformen. Vi vill 

gärna lyssna på era behov ta fram ett förslag nästa steg för er. Kontakta någon av oss redan idag för att boka 

ett möte! 

Göteborg:  

Magnus Björk 

+46 76 820 13 48 

magnus.bjork@yellowelk.se  

 

Stockholm:  

Rikard Granqvist 

+46 73 625 51 07 

rikard.granqvist@yellowelk.se. 

 

 

 

 


