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Softronic levererar ny mobillösning till MTAB 

MTAB implementerar en ny lösning för mobil orderhantering och 
transportinformation för sina chaufförer. 
 
MTAB är nordens ledande konsttransportör och utför specialtransporter och teknisk distribution. För 
MTAB är effektiva och säkra transporter en självklarhet. För att ytterligare kunna effektivisera 
verksamheten har Softronic utvecklat och implementerat en ny mobillösning till MTAB baserat på 
mobilramverket Precom. Den nya mobila lösningen används av MTABs transportörer för att i realtid 
kunna hantera gods och orders. Mindre administration, snabbare informationsutbyte och högre 
precision i leveranserna är omedelbara fördelar. 
 
”För oss är det naturligt att ständigt utveckla vår verksamhet och att använda oss av moderna tekniska 
hjälpmedel för att fortsätta serva våra kunder på bästa sätt. Softronics erfarenhet av att bygga mobila 
lösningar inom tranport- och logistikbranschen var en trygghet i projektet ", säger Gustav Forssell, 
MTAB 
 
"Det är jätteroligt att få hjälpa ett så välrenommerat och specialiserat företag som MTAB att 
effektivisera sin verksamhet ytterligare. Projektet är också en viktig del i vår satsning kring mobilitet", 
säger Mattias Lindström, affärsutvecklare mobila lösningar, Softronic AB. 
 
 
För mer information kontakta: 
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Om MTAB 

MTAB är ett nordiskt specialtransportföretag som erbjuder effektiva transporter och hantering av ömtåliga och 

värdefulla föremål och produkter. MTAB har flera kontor och säkerhetslager i Sverige, Norge och Danmark. 

MTABs bilar är specialutrustade och deras medarbetare är utbildade i att hantera både tekniskt avancerade 

produkter och oersättliga konstföremål 

 

Om Softronic 

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till 

förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som 

grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, 

Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se 


