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Månadsmagasinet Entreprenör tar kl ivet in i  Roxen Editorial Portal 
 

T idningen Entreprenör,  Svenskt Näringsl ivs specialt idning om entreprenörskap och företagande, 
produceras från och med nu med hjälp av Roxen Editorial  Portal .  T idningen Entreprenör ges ut 
10 gånger per år och har en upplaga på ca 70 000 exemplar som sprids t i l l  svenskt Näringsl ivs 
medlemsföretag, prenumeranter samt även säl js som lösnummer i  handeln.  
 
- Med hjälp av Roxen Editorial Portal har vi tagit fram mallar för återkommande sidor. På så vis effektiviserar vi 

vårt arbete och frigör tid som redaktionen kan lägga på annat. Med hjälp av verktyget får också alla på 
redaktionen en mycket bra kontroll och överblick över hela vår produktionsprocess, berättar Nicklas Mattson, 
chefredaktör och ansvarig utgivare för Entreprenör.  
 

Roxen Editorial Portal är ett redaktionellt verktyg för samtida publicering av nyheter och annat redaktionellt innehåll 
i flera kanaler. För tidningen Entreprenör levereras verktyget som en ”molntjänst”, dvs som en helt webbaserad 
tjänst där Roxen ansvarar för funktionalitet, drift och övervakning.  
 
- Förutom de uppenbara fördelarna för dagstidningar med behov av snabb publicering i många kanaler, har det 

visat sig att även publikationer med glesare utgivning, högre krav på anpassad formgivning och en tradition av 
mer manuellt arbete kan ha stor nytta av det process- och systemstöd som Roxen Editorial Portal erbjuder. 
Genom att standardisera innehåll och processer frigörs värdefull tid som kan användas till utveckling av 
produkten och det redaktionella innehållet. Med Roxen Editorial Portal blir redaktionsverktyg, som tidigare varit 
förbehållna större dagstidningar, tillgängliga och överkomliga även för mindre tidningar och andra typer av 
redaktionell produktion, säger Per Östlund, VD för Roxen.  

 
För mer information, kontakta:  
 
Per Östlund, VD, Roxen 
e-post: per.ostlund@roxen.com 
telefon: 0732 303013 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Roxen utvecklar webbaserade redaktionella system samt webbpubliceringssystem, sk CMS-system, för hantering av 
information i många kanaler, såsom i trycksaker, på nätet, via surfplattor och smartphones. Bland kunderna finns bland 
andra Metro International, RTL Nederlands, Shaw Newspapers samt Princeton University, Randstad och Verizon.  

Roxen grundades 1994. Huvudkontor och utvecklingscenter ligger i Linköping och kontor finns också i Stockholm, 
Amsterdam och Chicago. Besök www.roxen.com för mer information. 

Roxen utsågs i april till ett av Europas mest innovativa teknikföretag och tilldelades utmärkelsen 2012 Red 
Herring Top 100 Europe Award. 

 
 
 
 
 
 


