Pressmeddelande

Stockholms stad väljer Addnode Groups lösning
för fastighetsförvaltning
Stockholm den 29 januari, 2018
Stockholms stad, en av Sveriges största fastighetsägare, väljer Symetri, ett dotterbolag till Addnode
Group, som samarbetspartner för nytt IT-stöd till fastighetskontoret. Kontraktet gäller i sex år till
ett initialt värde av 17,5 miljoner SEK med option på nio års förlängning.
Med stöd av Symetris koncept Symetri Efficient Facility IWMS, som binder samman traditionella
fastighetssystem med arbetsplatsservice, grafisk visualisering av byggnadsmodeller och
dokumenthantering, får Stockholms stad ett bra stöd för verksamhetens processer i en gemensam lösning.
Med ett livscykelperspektiv säkerställer vi kvalitén och ökar tillgängligheten till informationen i de dagliga
processerna och i informationsleveranser mellan byggprojekt och förvaltning.
-

Vi är mycket glada och stolta över att Stockholms stad gett oss förtroendet att leverera en
heltäckande IWMS-lösning för deras fastighetsförvaltning. Vår målsättning är att främja ett obrutet
informationsflöde genom den byggda miljöns hela livscykel, kvalitetssäkra informationen för
verksamhetens processer och göra all byggnadsinformation tillgänglig för medarbetarna oavsett
var arbetet utförs, säger Rolf Kjærnsli, divisionschef för Addnode Group Design Management.
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Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror
och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör
av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande
leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 400 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien,
Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2016 uppgick
nettoomsättningen till 2 195 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

