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QBank får Umeå Universitet att arbeta smartare i EPiServer  

Umeå universitet är ett av landets största universitet. För att hantera deras 
informationsflöde har nu QBank införskaffats som centralt nav i deras 
kommunikation. QBank kommer att hantera högupplösta bilder, filmer och 
dokument och automatisera flödet i de kanaler (webb, tryck, sociala medier) som 
används av Universitetet. 

Ett av de specifika behoven var att förenkla arbetet för webbredaktörerna i deras dagliga arbete 

med bilder och filmer. QBank’s plugin till EPiServer 7 gör att redaktörerna går från att lägga 12-15 

minuter per bild till endast 2-3 minuter. Beskärning och skalning av bilder sköts med automatik av 

QBank. 

Ett annat behov var att hantera högupplösta bilder för intern produktion av marknadsmaterial, 

men också en kanal för press, fotografer och andra externa kontakter. Lösningen blir en separat 

webbsida där bilder och filmer kommer att finnas tillgängliga för nedladdning i olika format. En av 

QBank’s fördelare är just möjligheten till integration med andra lösningar och system. 

Umeå Universitet blir med detta en ny kund till QBank och det öppnar upp en ny marknad för oss. 

Ordervärdet är i dagsläget inte officiellt men det rör sig om en normalstor affär.  

Kort om Umeå Universitet 

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med 32 000 studenter och 4 300 anställda. 

Det finns internationellt väletablerad forskning och man bedriver utbildning och forskning inom 

ramen för fyra fakulteter: humanistisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk samt teknisk- 

naturvetenskaplig fakultet. 

Kort om QBNK 

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster 

inom Digital Asset Management. Bolaget har växt med 30-40% per år.  

Kortnamnet för aktien är: QBNK  
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se  

För mer information kontakta:  

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ) 

Tel: 08-459 99 90 e-post: carl.petruson@qbank.se 
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