
24SevenOffice deltar på Börsveckans Småbolagsdag, Financial Hearing 2018 i Stockholm

24SevenOffice Scandinavia AB (”24SevenOffice” eller ”Bolaget”) deltar vid Börsveckans Småbolagsdag i Stockholm onsdagen den 21 februari.

Ståle Risa, 24SevenOffice Vd presenterar Bolaget klockan 09.30 på Operaterrassen, Karl den XII torg 4 i Stockholm. Presentationen kan även följas via
nedan länk:

Länk: https://tv.streamfabriken.com/2018-02-21-24sevenoffice-scandinavia-ab

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden, har en nordisk teknologiplattform och levererar ett affärssystem med molnbaserade lösningar till
små och medelstora företag. Bolaget har haft en mycket god tillväxt i Norge och har lyckats med att bygga långsiktiga kundrelationer som gagnar samtliga
parter. 24SevenOffice:s tillväxtstrategi är att i första hand expandera på den svenska marknaden och Bolaget arbetar idag aktivt med att signera avtal med
nya svenska samarbetspartners.

Det finns en stor potential i Norden för 24SevenOffice:s modulbaserade plattform som möjliggör för Bolaget att växa tillsammans med kunderna. Bolaget har
fokus på att digitalisera samt automatisera kunders administrativa flöden och kommer att på Börsveckans Småbolagsdag bland annat visa 24SevenOffice:s
artificiella intelligens-motor (AI) och vilka möjligheter det ger för kunders affärsmodeller framöver.

”Vi har sedan 2002 levererat vårt affärssystem vilket innebär att vi har en stor volym data som nu möjliggör utvecklingen av en AI-motor för
bokföringsbranschen. Implementeringen går som planlagt och vi ser fram emot att presentera detta för marknaden i Sverige genom våra
samarbetspartners”, säger Ståle Risa, Vd för 24SevenOffice.

Om du vill delta vid Börsveckans Småbolagsdag kan du anmäla dig via nedan länk:

https://financialhearings.com/event/10408 
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Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade
lösningar. Systemet används av över 28 000 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där
modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM,
fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.


