
 

 

QBNK HOLDING AB (publ) • JUNGFRUGATAN 10 • 114 44 STOCKHOLM • 08-459 99 90 • QBANK.SE 

  

 

QBank hjälper Purus återförsäljare  

VVS-företaget Purus har idag ca 450 återförsäljare som marknadsför och säljer 
deras produkter. Med hjälp av QBank kommer de enkelt kunna förse dem med 
högupplösta bilder, filmer, Powerpoint-presentationer och annat grafiskt 
säljmaterial. Det finns även önskemål att bygga upp en webbplats åt kunderna för 
att ge dem möjlighet att söka efter digitala filer och information. 

Lösningen blir en QBank-baserad front-end som blir en webbaserad leveransportal. Purus laddar 

enkelt upp material i QBank och indexerar det med metadata samt vilka rättigheter som gäller. 

Återförsäljare och kunder kan sedan enkelt ladda ner och använda materialet i olika format. Det 

finns möjlighet att använda avancerade sökfilter som gör det snabbare att hitta rätt information. 

Purus har valt att även använda QBank som motor för produktion av marknadskommunikation. 

Detta sker genom ett antal plug-ins, bland annat till deras CMS, Typo-3. Anställda inom koncernen 

kommer också att komma åt material via deras intranät. Ordervärdet beräknas initialt till ca 500 

tkr. Detta är intäkter som tillfaller QBNK i sin helhet med framtida abonnemangsintäkter inräknade. 

Lösningen lanseras både internt och externt under kvartal 3, 2014. 

Om Purus AB 

Purus är ett innovativt, familjeägt företag i VVS-branschen och en av Skandinaviens ledande 

aktörer inom tillverkning av sanitetsprodukter inom badrum och kök: golvbrunnar, inomhusavlopp, 

rostfri inredning och rostfri sanitet. Företaget omsätter drygt 500 MSEK och har 200 medarbetare. 

Huvudkontoret finns i Ystad. 

Kort om QBNK Holding AB (publ) 

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster 

inom Digital Asset Management. Bolaget växer med 30-40% per år.  

Kortnamnet för aktien är: QBNK  
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se  

För mer information kontakta:  

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ) 

Tel: 08-459 99 90 e-post: carl.petruson@qbank.se 
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