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Ny Bricknode release fokuserar på API 
  
Bricknode  (www.bricknode.com)  släppte  just  sin  senaste  version  av  Bricknode  Financial  Systems  
(”BFS”)  med  fokus  på  sin  finansiella  API.  Bricknodes  API  gör  det  möjligt  för  företag  att  använda  
BFS  som  en  komplett  back  end  inom  hantering  av  finansiella  tillgångar  och  externa  kopplingar.  

STOCKHOLM,  1a  oktober  2015  

Bricknode  utvecklar  och  tillhandahåller  ett  molnbaserat  affärssystem  för  finansbolag  
innehållande  moduler  som  back  office,  finansiell  rådgivning,  depåhantering,  kundportal  
och  försäkringshantering.    

Under  2015  har  Bricknode  arbetat  med  ett  fåtal  exklusiva  tredjepartsutvecklare  vilka  har  
skapat  sina  egna  slutkundsapplikationer  inom  FinTech  baserat  på  Bricknodes  kärna.  
Genom  att  använda  BFS  som  kärna  kan  slutkundsfokuserade  FinTech  bolag  och  finansiella  
institutioner  uppnå  en  kort  time  to  market  för  sina  egna  applikationer  och  tjänster.  

”BFS  har  uppnått  en  nivå  av  utveckling  som  attraherar  intresse  från  tredjepartsutvecklare  
och  lösningskonsulter.  Dessa  kan  använda  BFS  som  en  kärna  inom  sina  verksamheter  och  
bygga  vidare  på  teknologin  och  konfigurationer.  Möjligheten  att  registrera  sig  som  en  
certifierad  Bricknode  Expert  eller  Utvecklare  är  för  tillfället  endast  tillgängligt  för  ett  fåtal  
utvalda  partners  men  kommer  inom  kort  att  släppas  för  publika  ansökningar.  

Genom  partnerskap  kan  vi  skala  upp  användandet  av  BFS  och  arbeta  med  externa  parter  
för  att  utveckla  vår  kärna  och  samt  upptäcka  nya  områden  där  BFS  kan  användas.”  sade  
Stefan  Willebrand,  Exekutiv  Ordförande  av  Bricknode.  

För  att  läsa  det  senaste  nyhetsbrevet  om  vår  mjukvarurelease  klicka  här.  

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  

  

  


