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As a modern and innovative company in the Information and Telecommunications
industry, Fujitsu is open to bottom-up ideas in Business Intelligence. “Jedox products
are an impressive realization of this approach“, said Jan Peter Seick, Senior Vice President, Fujitsu Product Development Group. At the Palo Open event last year, Jedox
also showed their high appreciation of Nicolas Bartschs’ work. This was a particular
highlight for him:” To present my master’s thesis at the Palo Open to such a high profile audience from IT and Controlling is proof to me that I chose the right partner with
Jedox. After all, today’s students are tomorrows IT and Controlling experts.
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