
När rekryteringsföretaget Amendo skulle flytta till nya 
större lokaler ville man samtidigt passa på att ta ett 
helhetsgrepp på de tekniska lösningarna för kontoret.

– Vårt problem var framför allt att det var rörigt. Vi hade 
flera enskilda produkter från olika leverantörer och allt 
låg på separata avtal med skilda villkor och avtalslängder, 
berättar Urban.

Det kostade både tid och pengar att ha så många olika 
slags avtal och kontaktpersoner. Urban berättar att 
Adestia var en av de helhetsleverantörer som hade allt 
de sökte inom print och AV. När flytten gick från de 
gamla lokalerna till Humlegårdsgatan gjorde man 
äntligen slag i saken.

– Vi fick personliga rekommendationer om Adestia från 
flera håll så vi bestämde oss för att välja dem. Det är en 
enorm skillnad nu när vi endast har en leverantör för 
alla tjänster och produkter och det sparar både tid och 
pengar för oss, säger Urban. 

Amendo Bemanning & Rekrytering 
De samlade alla sina tekniska lösningar hos en och 
samma leverantör genom Adestia.

– Tack vare Adestia kunde vi få en helhetsleverantör som täckte alla våra behov inom print och 
AV-tjänster och dessutom till ett bra pris, berättar Urban Stenberg, administrativt ansvarig på 
Amendo Bemanning & Rekrytering. Företaget är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanning 
och rekrytering med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring.

REFERENSPROJEKT

”Det är en enorm skillnad nu när vi 
endast har en leverantör för alla tjänster 

och produkter och det sparar både tid 
och pengar för oss.”

Urban Stenberg, administrativt ansvarig på 
Amendo Bemanning & Rekrytering 



Adestia skapade ett stort videokonferensrum med 
skärmar från Samsung, två stycken 75” och en 55” 
tillsammans med Barco Clickshare som är ett trådlöst 
presentationssystem. Dessutom installerades StarLeaf 
med tillbehör, vilket gör att man nu är fullt utrustade för 
att hålla videokonferenser. Som högtalare valde Amendo 
en Sonos Sub som är en bashögtalare, samt totalt fyra 
Sonos Play trådlösa högtalare. 

– Den här lösningen med trådlös överföring för ljud 
och bild hade jag inte sett innan och vi är oerhört nöjda 
med den. Det är skönt att slippa alla kablar, allt funkar sta-
bilt och vi är väldigt nöjda med både leverans och installa-
tion, berättar Urban.

För pappershantering valde man två stycken kopiatorer 
av märket HP Color LaserJet EnterPrise M680z. Samtlig 
utrustning utgörs av funktionshyra, där service från 
Adestia ingår.

FAKTA

 
Urban Stenberg, administrativt ansvarig på Amendo 
Bemanning & Rekrytering

Företaget
Med unik branschkunskap inom bank, finans, ekonomi 
och försäkring tillsammans med en stor vana av rekryte-
ring är Amendo Bemanning & Rekrytering ett av landets 
ledande konsult- och rekryteringsföretag sedan 2001. 
Visionen är att vara Nordens största nischade konsult- och 
rekryteringsföretag för specialistkompetens inom ekono-
mi, bank, finans och försäkring. 

Amendo har kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Bor-
ås och Skellefteå och de fortsätter ständigt att växa. Det är 
en spännande resa.

Hemsida
http://www.amendo.se

Installerad lösning från Adestia

● Skärmar från Samsung
● Sonos trådlösa ljudsystem 
 (Sub, Play 1 och Play 5)
● Adapterringar
● Barco Clickshare 
 (trådlöst presentationssystem)
● StarLeaf system med tillbehör 
 (videokonferens)
● Kopiatorer från HP Color LaserJet 
 EnterPrise M680z

Samtlig utrustning utgörs av Funktionshyra, där 
service ingår.
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–  Det är skönt att slippa alla 
kablar, allt funkar stabilt och vi är 
väldigt nöjda med både leverans 
och installation, berättar Urban.

– Det känns jättebra att vi nu har en enda leverantör 
för allt. Adestia är lätta att få tag på och vi har fått en 
kontaktperson som hela tiden är tillgänglig för oss om 
det skulle vara något. Vi är väldigt nöjda med den 
personliga servicen och kan rekommendera Adestia 
vidare till andra, avslutar Urban.


