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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi 
är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 
specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer 
information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
HiQ FRENDS förenklar  
HR-management-integration  
HiQ Finland inleder ett tekniksamarbete med Arc Technology. HiQs integrationsplattform Frends kommer nu 
att möjliggöra smidig integration mellan Arc Technologys system och deras kunders system. 
 
HiQs Integrationsplattform Frends är ett snabbt, säkert och enkelt sätt att integrera tredjepartssystem och 
partnerprocesser mot olika tjänster. Tack vare HiQ Frends kan Arc Technology erbjuda en kostnadseffektiv och 
flexibel metod för att visualisera och övervaka flöden av både data och processer. 

 
– Samarbetet innebär stora förbättringar för användarna av Arc Technologys mjukvara, och erbjuder effektiva 
integrationsmöjligheter i realtid mot backend-system baserade på olika tekniker, säger Jukka Rautio, vd på  

HiQ Finland.  
 
– Vår integrationsplattform Frends möjliggör även en rad automatiseringar vilket förbättrar användarnas 
serviceupplevelse. Att automatisera processer mellan system är ett starkt växande område inom HR-

management och spelar en allt viktigare roll för företagen, säger Jukka Rautio, vd på HiQ Finland. 
 
Arc Technology levererar system för HR management som en SaaS-lösning (software as a service) och 

erbjuder experttjänster som ökar effektiviteten. Kunderna är företag, offentliga organisationer inom kommun 
och statsförvaltning, samt finska och internationella utbildningsinstitutioner. 
 
– IT-miljöerna inom HR, som tenderar att vara relativt traditionella, genomgår just nu en snabb utveckling. 

Molnbaserade och mobila HR management-tjänster erbjuder ett mer flexibilitet, användarvänligt och 
skräddarsytt ledarskap. Vår Arc MyDay app tillsammans med HiQs plattform Frends är ett exempel på 
mobiltjänster som gör att vi kan möta förväntningarna från våra kunder som är vana vid teknik som ständigt 

uppgraderas, säger Kimmo Koivu, CEO på Arc Technology.  
 
– Frends skräddarsydda prismodell och vårt nära samarbete med HiQ, också när det gäller R&D, är speciellt 
viktigt för våra kunder, säger Kimmo Koivu, CEO på Arc Technology. 

 
Ohjelmistoyrittäjät ry, föreningen för entreprenörer inom finska mjukvaruindustrin, välkomnar samarbetet. 
– Samarbetet mellan Arc Technology och HiQ är en fantastisk nyhet. I nätverket mellan mjukvaruentreprenörer 

träffas de ledande aktörerna och bygger samarbeten som senare gynnar slutkunden, säger Rasmis Roiha, vd 
på Ohjelmistoyrittäjät ry. 
 
 

För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
Jukka Rautio, vd HiQ Finland, tfn: +358 40 827 1142, e-post: jukka.rautio@hiq.fi 


