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Julkaisuvapaa heti 

 
Silverbucket Oy ja Rexor AB aloittavat yhteistyön 
 
 
Silverbucket Oy sekä Rexor AB ovat tehneet jälleenmyyntisopimuksen Silverbucketin projektisalkun 
resursointityökalun myymiseksi Ruotsissa. Rexor toimittaa Silverbucketin SaaS-palvelua yhdessä oman 
järjestelmänsä kanssa. Tuotteet on integroitu keskenään, Silverbucketin ja Rexorin palvelut tarjoavat 
yhdessä kokonaisvaltaisen ratkaisun konsultointiliiketoiminnan tueksi. 
 
"Yhteistyö Rexorin kanssa vahvistaa edelleen asemaamme Ruotsin markkinoilla. Tuotteiden yhdistelmä on 
erinomainen ratkaisu konsultointiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Kumppanuuden mahdollistamana pystymme 
tarjoamaan merkittävää lisäarvoa ruotsalaisille asiakkaillemme.", kertoo Silverbucketin toimitusjohtaja Tuomas 
Mikkola. 
 
"Rexor on ylpeä esitellessään omille asiakkailleen uuden kumppanuuden Silverbucketin kanssa. Olemme etsineet 
viime aikoina resurssisuunnitteluratkaisua liitettäväksi omaan järjestelmäämme, Silverbucket tarjoaa täydellisen 
ratkaisun tähän tarpeeseen. Työkalu on helppokäyttöinen ja mahdollista ottaa nopeasti käyttöön. Näin ollen 
asiakkaat näkevät tulokset välittömästi.", kertoo Rexorin toimitusjohtaja Stefan Widén. 
 
Lisätietoja: 
 
Silverbucket Oy, toimitusjohtaja Tuomas Mikkola, puh. +358 40 719 2923, tuomas.mikkola@silverbucket.com 
 
Rexor AB, myyntipäällikkö Sven Hattenhauer, tel. +46 72 303 7100, sven.hattenhauer@rexor.se  
 
Silverbucket on suomalainen IT-alan yritys, joka tarjoaa huipputyökalun projektien resursointiin. Yrityksen 
päätuote on helppokäyttöinen SaaS-palvelu projektisalkun resursointiin sekä toteumien seurantaan. Yrityksen 
päätoimipaikka on Tampere ja sen asiakaskuntaan kuuluu merkittäviä kotimaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä. 
Lisätietoja osoitteesta: www.silverbucket.com 
 
>>> 
 
Silverbucket Oy and Rexor AB have agreed on co-operation for reselling Silverbucket's project portfolio 
resource management tool in Sweden. Rexor is delivering the Silverbucket SaaS service together with its 
own business system. The tools are integrated together to provide a comprehensive solution for operating 
consulting business. 
 
"Co-operation with Rexor further strengthens our presence in Sweden. The combination of Silverbucket and Rexor 
is an excellent match for companies in consulting business. The tools together provide an excellent solution for 
planning, operating and following the projects. We are really looking forward to be able to provide more value for 
our Swedish customers by this co-operation.", says Tuomas Mikkola, CEO of Silverbucket. 
 
"Rexor is proud to introduce its new partnership with Silverbucket to its customers. Over the last year, we have 
been looking for a resource planning tool to integrate into our system and Silverbucket offers the perfect solution to 
that need. The tool is easy to use and may be implemented within a very short period of time, allowing customers 
to see the results immediately.", says Stefan Widén, CEO of Rexor AB. 
 
Additional information: 
 
Silverbucket Oy, CEO Tuomas Mikkola, puh. +358 40 719 2923, tuomas.mikkola@silverbucket.com 
 
Rexor AB, Sales Manager Sven Hattenhauer, tel. +46 72 303 7100, sven.hattenhauer@rexor.se  
 
Silverbucket is a Finnish IT company providing an awesome tool for project portfolio resource management. 
Company's main product is an easy-to-use SaaS tool for resourcing and following the project portfolio. 
Silverbucket is based in Tampere, and it has many significant domestic and foreign customers. Further 
information: www.silverbucket.com  
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