
 

 

 
Pressmeddelande 
 
Exportkreditnämnden väljer ärendehantering från Ida Infront 
 
STOCKHOLM 31 mars, 2014 – Ida Infront, dotterbolag till Addnode Group, har fått en order 
från Exportkreditnämnden (EKN) på 6 MSEK. Det är en samlad tjänsteleverans som avser 
verksamhetsstödjande funktioner för diarie-, dokument- och ärendehantering och e-arkiv med 
tillhörande tjänster för systemstöd.  
 
EKN har efterfrågat en samlad tjänsteleverans avseende verksamhetsstödjande funktioner. Den ska 
innefatta ärendehantering och tillhörande tjänster för systemstöd enligt EKN:s systemstrategi. 
Målsättningen med den nya satsningen är att få tillgång till en digital akt i ett modernt system med 
effektiva verktyg för diarieföring och ärendehantering, e-arkiv och med en stark integration till befintligt 
affärssystem. 
 
“Att EKN valde ärendehantering som tjänst från oss, visar tydligt att vi är en ledande leverantör inom 
dessa tjänster till svenska myndigheter. Det är en tätposition som vi är mycket stolta över. Vi vann den 
här upphandlingen eftersom vi hade högst poäng på kvalitet, bäst demo och lägst pris”, säger Stefan 
Jonegård, VD på Ida Infront. 
 
EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationella satsningar. 
De försäkrar exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer, för en ökad säkerhet. 
Verksamheten finansieras med garantitagarnas premier. 
 
Lösningen till EKN baseras på Ida Infronts produktfamilj iipax som omfattar funktioner för säker 
informationsöverföring, kvalificerade e-tjänster, dokument- och ärendehantering samt elektronisk 
långtidsarkivering. Produkten finns hos ett flertal myndigheter och privata bolag. iipax är en 
standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront. 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB  
Tel: +46 (0) 709 890 025, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se  
 
Om Ida Infront AB 
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 70 medarbetare i Linköping, Stockholm och Sundsvall. Ida 
Infront AB är en del av Addnode Group AB. Ida Infront har sedan starten hjälpt sina kunder att bygga 
eller nyttja sina IT-system på ett effektivt sätt. Genom våra lösningar har vi hjälpt kunderna få 
lönsamhet i sina investeringar.  
 
Våra lösningar och vår produkt iipax är ett resultat av 25 års erfarenhet. Vårt mål är att alltid vara 
tankeledare. Med kunder som Skatteverket, Försäkringskassan och Rikspolisstyrelsen är Ida Infront AB 
ett av Sveriges främsta företag inom e-Government. 

Om Addnode Group 
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar. Vi är marknadsledande i Norden inom IT-
lösningar för design, konstruktion, projektering och livscykelhantering av produkter och anläggningar. 
Addnode Group har en stark marknadsposition i Sverige inom offentlig sektor med ett erbjudande som 
omfattar ärendehantering, e-tjänster, förvaltningssystem och webblösningar.  
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Vi är 950 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien, Indien och USA. Verksamheten är 
organiserad i fyra affärsområden och bedrivs under flera varumärken. Med över 3000 kunder i fler än 60 
länder i privat och offentlig sektor fortsätter vi att bygga en omfattande portfölj av IT-lösningar för 
verksamhetskritiska processer. www.addnodegroup.com  


