
 

 
 

Transiro tecknar avtal med Wallers Buss 
 
IT-bolaget Transiro har tecknat avtal med Wallers Buss. Avtalet omfattar Transiros 
molnbaserade produkter för beställningstrafik med start i december 2017.  
 
Wallers buss är ett bussbolag i Runhällen strax utanför Sala med en fordonspark på 12 st 
fordon. Med fokus på Västerås, Sala, Hedby, Hallstahammar, Köping, Avesta och Uppsala hyr de 
ut bussar med chaufför till allt från företag, privatpersoner, grupper och skolor. Bolaget kommer 
att använda Transiros produkter i sin verksamhet från och med december 2017 och avtalet 
gäller inledningsvis 24 månader. 
 
Totalt ordervärde ca 75 000 kr. 
 
“Jag vill välkomna Wallers Buss ombord på vår resa. Vi är riktigt glada att få effektivisera deras 
verksamhet med våra produkter. Alla vi träffar fortsätter att imponeras av våra produkter vilket 
känns väldigt positivt och framtiden ser väldigt ljus ut.”, säger Transiros VD Tobias Beckman. 
 
Transiros produkter är molnbaserade och kräver inga installationer och är fullt anpassade till 
desktops, surfplattor och mobiler. 
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Kontakt 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
 
VD Transiro - Tobias Beckman  
Telefon: 08 684 284 01 
E-post: tobias.beckman@transiro.com   
 
Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius 
Tel: 0730 - 911 211  
E-post: ir@transiro.com  
 
 
Om Transiro 
 
Transiro skapar smarta och branschanpassade produkter för orderhantering av transporter.  
 
Genom att utveckla och förbättra alla delar av orderhanteringen sparar Transiros kunder tid, 
resurser och miljö.  
 
Med den senaste funktionaliteten alltid tillgänglig och en dynamiska anpassad prismodell kan 
transportföretag, oavsett storlek, utnyttja kraften i Transiros produkter från dag ett och skala 
sina kostnader i takt med sin egen tillväxt av fordon.  
 
Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens lösningar – 
idag. 
 
Mer information om bolaget finns på www.transiro.com 
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