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Bricknode ersätter AbaSec hos värdepappersbolag 
  
Under  december  2014  ingick  Bricknode  avtal  med  en  ny  kund  för  användandet  av  Bricknode  
Financial  Systems  som  systemlösning  för  back  office,  finansiell  rådgivning  och  depåinloggning  för  
slutkunder.  För  första  gången  ersätter  Bricknode  det  välkända  back  office  systemet  AbaSec.  

STOCKHOLM,  5e  Maj,  2015  

Bricknode  utvecklar  och  tillhandahåller  ett  molnbaserat  affärssystem  för  finansbolag  
innehållande  moduler  som  back  office,  finansiell  rådgivning,  depåhantering,  kundportal  
och  försäkringshantering.  Inom  back  office  konkurrerar  Bricknode  med  leverantörer  som  
Advent  Software  och  Tieto  vilka  levererar  det  välkända  back  office  systemet  AbaSec.  

Under  december  2014  kontrakterades  Bricknode  för  första  gången  av  ett  
värdepappersbolag  för  att  ersätta  AbaSec  inom  back  office  samt  leverera  moduler  för  
finansiell  rådgivning  och  kundportal.  

”Det  är  en  stor  milstolpe  för  Bricknode  att  börja  ersätta  etablerade  applikationer  som  
AbaSec.  Det  faktum  att  uppsättning,  migration  och  utbildning  av  kunden  genomfördes  på  
bara  en  månad  demonstrerar  flexibiliteten  hos  Bricknode  Financial  Systems  (”BFS”)  och  
användarvänligheten  som  plattformen  erbjuder.  

Bricknode  har  etablerat  en  bred  plattform  som  täcker  ett  spann  av  moduler  vilka  kan  
användas  av  dess  kunder  för  att  hantera  hela  sin  affärsverksamhet.  Vår  mjukvara  är  ett  helt  
affärssystem  och  inte  bara  en  bokföringslösning  som  traditionella  back  office  lösningar  har  
varit.  BFS  kopplar  ihop  sina  kunder  med  resten  av  världen  och  automatiserar  
kommunikation  och  interaktion  mellan  olika  typer  av  användare  och  partners.”  sade  Stefan  
Willebrand,  Exekutiv  Ordförande  av  Bricknode.  

Om Bricknode AB 
Bricknode  är  ett  ungt  innovativt  företag  som  fokuserar  på  finansiell  mjukvara.  Vi  ska  
möjliggöra  för  våra  kunder  att  leverera  de  bästa  finansiella  produkterna  till  sina  kunder  
och  partners  på  ett  så  effektivt  sätt  som  möjligt.  

Bricknode  Financial  Systems  är  ett  molnbaserat  affärssystem  vilket  gör  det  möjligt  för  
värdepappersbolag  och  andra  finansiella  institutioner  att  etablera  sig  online.  
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Kontaktinformation 
Stefan  Willebrand,  Exekutiv  Ordförande  
Bricknode  AB  
stefan@bricknode.com  
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