Pressmeddelande

Energimyndigheten väljer iipax one från Ida Infront
STOCKHOLM 30 november 2018 – Addnode Groups dotterbolag, Ida Infront, har fått uppdraget
att leverera ett ärendehanteringssystem baserat på den egenutvecklade produkten iipax one till
Energimyndigheten. Avtalet löper under fyra år och kan genom en option förlängas ytterligare.
Affärsvärdet på licens, utvecklingsarbete samt support och underhåll för de första fyra åren
uppskattas till 10 MSEK.
IT-bolaget Ida Infront har tecknat avtal med Energimyndigheten avseende konsulttjänster och licenser för
den egna produkten iipax one. Syftet är att stödja Energimyndigheten i sin strävan att digitalisera sina
processer och därmed öka informationskvaliteten, flödeseffektiviteten och som en effekt därav öka
kundnyttan. Affären utgörs av licens, underhåll och support samt ett antal utvecklingsprojekt på timbasis
under kontraktstiden.
-

Vi är glada åt att vara i mål med upphandlingen och avtalet så att vår resa mot nästa generations
informationshantering kan börja. Vi ser investeringen som en katalysator i vårt pågående
digitaliseringsarbete, säger Lars Berglund, programledare för Energimyndigheten.

iipax one är Ida Infronts plattformsoberoende produkt för informationshantering hos digitalsmarta
myndigheter.
-

Med sitt stora fokus på användarvänlighet, sömlösa digitala flöden, automatisering, integrationer
och digital beslutshantering har Energimyndigheten genom en gedigen konkurrenspräglad dialog
valt Ida Infront som leverantör. Vi är oerhört stolta och glada att vår produkt igen visar sig vara
den bästa för myndigheter som vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, säger
Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax som utvecklas av Ida Infront innehåller funktioner för effektiv ärendehantering, hållbar earkivering och säkert informationsutbyte. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även hos
privata bolag.
Energimyndigheten, med huvudkontor i Eskilstuna, har med sina 450 anställda helhetsbilden över
tillförsel och användning av energi i samhället. De arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt,
konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.
För mer information vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se
Om Ida Infront
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 100 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och
Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida

Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter.
För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se
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 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien,
Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick
nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.
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