
 
Göteborg 14 juni, 2018 
Nyhetsbrev 

Appspotrs utvecklarportal live i testmiljö i Kina 
Appspotrs plattform och utvecklarportal ligger nu live i en alpha-version och testmiljö på det 
kinesiska internet. De första kinesiska utvecklingspartnerna har nu börjat testa systemet. 

Appspotr lanserade nyligen sin utvecklarportal med ett SDK (Software Development Kit) baserat på 
React Native. Därmed är den sista pusselbiten på plats för ekosystemet i Appspotrs plattformsaf-
färsmodell där utvecklare via utvecklarportalen kan försörja marknadsplatsen i plattformen med funk-
tioner och integrationer som köps av icke-utvecklare som sedan i CMS-verktyget (Content Manage-
ment System) bygger appar till sig själva eller sina kunder. Sedan en vecka tillbaka ligger nu även 
både utvecklarportal och CMS i testmiljö inne i Kina på det kinesiska internet. De första kinesiska 
utvecklingspartnerna har nu fått utbildning i utvecklarportalen och börjat använda systemet.


– Att åka ner till Kina och kunna presentera vår produkt för både kreatörer och utvecklare live med vår 
alpha-version var fantastiskt. I Kina får de nu direkt tillgång till ekosystemet med utvecklarportal för 
utvecklare och appverktyg för kreatörer som är sammansvetsat från början. Av naturliga skäl väljer vi 
självklart att först gå in i en testfast med vår produkt i så kallad alpha-version för att sedan förflytta 
oss vidare till en beta-version, säger Christina Berntsson, produktchef på Appspotr. 


– Mottagandet i Kina denna gång var glädjande och entusiastiskt av våra partners som även testade 
att bygga egna appar under sittande utbildning. I och med att vi är i en testfas kommer inga appar att 
släppas nu direkt, utan det blir när vi går över till beta-version eftersom vi vill lära känna den kinesiska 
marknaden och säkerställa en kvalitetssäkrad produkt. Likaså var utvecklarteamet som vi utbildade 
inspirerade av att direkt komma igång och bygga in deras befintliga tjänster till React Native-moduler 
i Appspotr. Våra partners såg mervärdet av att både kunna få in sina befintliga tjänster i plattformens 
Marknadsplats, synliga för nya kunder, samt skalbarheten och affärsmöjligheterna som Appspotrs 
plattform medför, säger Christina. 


– Vårt nästa steg är att tillsammans med våra partners testa och kvalitetssäkra vår kinesiska version 
av plattformen för att på bästa sätt nå ut och börja leverera appar i Kina. Appspotrs utvecklarteam 
har gjort stora framsteg i vad de har producerat och levererat, men man ska veta och förstå att det 
har funnits stora utmaningar – ibland frustrerande – i teamet, då vi stundtals varit blockerade av 
språkbarriärer, byråkrati och research för att ta rätt positionering på en ny och okänd marknad. Det är 
något jag känner igen mycket väl ifrån tidigare utlandsetableringar och det är just det som är spän-
nande när vi väljer att göra denna satsning, säger Christina. 


– Jag tycker att vi har kommit längre med vår produktetablering i Kina än vad jag förväntade mig när 
jag tillträdde i början av februari, särskilt med tanke på vad utvecklarteamet därtill har levererat i allt 
ifrån GDPR-kompatibilitet, förbättringar inom kommunikation, information, design samt hela vår ut-
vecklarplattform. Skalbarheten och spinoff-möjligheterna som Appspotrs affär har är riktigt triggande,  
avslutar Christina. 


Kommentarer från Appspotrs vd Patric Bottne: 

– Appspotr är nu inne i en mycket spännande fas. Vi lämnar skedet där vår plattform tidigare hade 
begränsningar i vilka funktioner våra användare kunde använda, till att vi med vårt SDK i React Native 
öppnar upp möjligheterna att skapa nya funktioner för kreatörer och utvecklare. Det utbud, kvalitet, 
snabbhet och pris vi tillsammans med vårt utvecklarcommunity kan erbjuda för professionell app-



 
produktion är omöjlig för traditionell apputveckling att konkurrera med. Att vi nu också ligger live med 
vår testmiljö inne i Kina, med vår utvecklarportal, vårt CMS och att systemet har börjat testas av 
partners är helt otroligt starkt. Synergierna vi snart kommer att få se i vår Marknadsplats med tredje-
partsutvecklade moduler kommer affärsmässigt bli mycket spännande, säger vd Patric Bottne. 

För ytterligare information, kontakta: 
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) 
Mobil: +46 701 46 61 89 
E-post: patric@appspotr.com  

Om Appspotr AB 
Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunska-
per i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design 
och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en 
möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är 
baserade i Göteborg.


Om Appspotr Asia 
Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (49%) och Novel Unicorn 
(51%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.
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