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Transiros dotterbolag Sindas har i dagarna signerat fyra nya kundavtal gällande produkten 
Klartext Bussbokning. Det samlade ordervärdet uppgår till 350.000:- för 2019 och 2020. 

Fyra nya kunder har valt att ansluta sig till Klartext bussbokning. Det rör sig om Lysekils Buss, Tyresö Buss, 
BussErik och Ofgrulia Transport & Personal. De nya kundavtalen bidrar till att ytterligare stärka Klartexts position 
som marknadsledare inom bussplaneringssystem. 
 
“Vi är mycket glada över att välkomna dessa nya kunder till oss! Vi lägger stor vikt vid att hjälpa våra kunder att 
effektivisera sina verksamheter och få bättre kontroll i den dagliga driften, det ska bli väldigt roligt att se vilken 
skillnad Klartext kan göra för dessa bolag.”, säger Fredrik Schön VD för Transiros dotterbolag Sindas. 
 
Det totala ordervärdet för de fyra kundavtalen uppgår till 350.000 kronor för 2019 och 2020. Därefter förnyas 
licens- och supportavtalen löpande på årsbasis. 

 
För mer information, vänligen kontakta Bolaget på: 
VD Transiro - Johan Eriksson 
Telefon: 070-372 82 17 
E-post: johan.eriksson@transiro.com 

 
 
Om Transiro 
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom 
att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred 
funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens 
behov av flera olika system. Sedan december 2018 ingår Sindas Informationssystem AB i Transirokoncernen. 
Sindas har en etablerad marknadsposition i bussbranschen och specialiserar sig på två produktområden: 
Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext 
Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer 
information om bolaget finns på www.transiro.com.  

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 4 juni 
2019. 
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