
 
 
  

 

Ny mobilsajt från Apoteket byggd av Knowit 

Apoteket lanserar nu en ny mobil webbplats som visar tillgänglighet av 
läkemedel på sina apotek. Knowit har levererat lösningen. Den nya 
webbplatsen gör det möjligt för kunder att i sina mobiltelefoner se på vilket 
apotek aktuellt läkemedel finns i lager, om det finns utbytbara alternativ till 
läkemedlet, var närmaste apoteket ligger och vilka öppettider det har. 
 
– Att snabbt kunna få reda på var min medicin eller vara finns är viktigt för våra 
kunder. Vi kan erbjuda lagerstatus i mobilen som uppdateras varje timme vilket gör 
att kunden oberoende var den är kan hitta närmaste apotek där varan finns i lager, 
säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket. 
 
– Apoteket har varit väldigt entusiastiska över att kunna nyttja ny teknik och nya 
kanaler för att förstärka servicen till sina kunder. Deras vision om att det ska vara 
enkelt för kunderna att få sin medicin gör att det ställts höga krav på mobillösningens 
arkitektur och användbarhet, säger Nils Sjölin, projektledare på Knowit. 
 
Knowit har byggt det nya systemet, från förstudie till färdig leverans, och bemannat 
roller som systemutvecklare, projektledare, designer, interaktionsdesigner, 
informationsarkitekt och lösningsarkitekt. Knowit har drivit projektet enligt den agila 
utvecklingsmetodiken scrum och lösningen är implementerad med de senaste 
Microsoft-teknologierna. 
 
Apotekets mobilwebb finns tillgänglig på mobil.apoteket.se. 
 

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa 
kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma 
på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av 
öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har 
idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, 
Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om 
Knowit, besök gärna knowitgroup.com.  
 
För mer information, kontakta 
Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30 
eller 
Nils Sjölin, projektledare, Knowit Stockholm AB, 0704-26 24 80 eller 08-700 66 00 
 
Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 11.30 den 6 
december 2012. 
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