
 

   

Transiro får första ordern från filippinska marknaden - Totalt 

ordervärde 6,3 miljoner kronor 

 
Transiro får sin första order på att leverera system till Manila International Airport             

Authority (MIIA). Flygplatsen tar hjälp av Transiro för att förbättra säkerheten och            

strukturen avseende flödet av taxibilar till och från Metro Manila Airport i Manila.             

Myndigheten kommer använda Transiros Vehicle Access Control (VAC), för kontroll          

av fordon och förare som kör in till flygplatsen. Det totala ordervärdet för affären              

uppgår till omkring 6,3 miljoner kronor över tre år.  

Transiro är en del av en större upphandling kring säkerheten på Metro Manila Airport och               
har ingått avtal att leverera Transiros VAC lösning. 

“Vi har slutit detta avtal som vi ser som ett första avslut mot den filippinska marknaden, från                 
vilken vi väntar oss flera kontrakt. Det här är den andra ordern av VAC till sydostasien och                 
nu levererar vi till en av de större flygplatserna. Vårt VAC kommer vara ett viktigt bidrag till                 
att höja säkerheten på flygplatsen. Vi har positivt momentum nu och befinner oss långt fram               
i flera förhandlingar där vi avser att sälja in flera av Transiros system till MIIA, övriga                
flygplatser i Filippinerna och till andra delar av den filippinska marknaden”, säger Transiros             
VD Johan Eriksson. 

Myndigheten Manila International Airport Authority (MIIA) ansvarar för driften och servicen av            
Metro Manila Airport. I deras uppdrag ingår att utveckla och förbättra flygplatsens service för              
sina resenärer. MIIAs General Manager Eddie Monreal: ”Det nya kontrollsystemet kommer           
att implementeras i flera steg inom alla fyra terminaler. Under tre år kommer Transiro hjälpa               
MIAA att övervaka de taxibilar som kör in på flygplatsen för att undvika att obehöriga får                
tillträde.” Mr. Monreal är väldigt glad över avtalet med Transiro då det fyller ett mycket viktigt                
behov för flygplatsen. “Det här kommer också att hjälpa och göra det lättare för många               
turister och filippinare att pendla, något som de verkligen förtjänar.” 

Manila International Airport är en av två internationella flygplatser i Metro Manila-området.            
Detta gör den till en av de viktigaste knutpunkterna för internationella resenärer som reser till               
eller från Filippinerna. Under 2017 passerade 42 miljoner passagerare via flygplatsen, en            
siffra som kan jämföras med Arlandas 26 miljoner resenärer.  

Det totala ordervärdet är omkring USD 720.000 och kontraktet löper över tre år. Projektet              
har påbörjats och Transiro har fakturerat startkostnaden för projektet vilket har bokförts i             
kvartal tre. 

Om Transiro 

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka 
sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt 



 

sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för 
e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera 
olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens 
transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com. 
 
 
Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande 

den 25 september 2018. 


