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Transiro har tecknat avtal med två nya kunder för Kassanova Affärssystem. Det 
samlade ordervärdet uppgår till ca 480.000 kronor och avtalsperioden sträcker sig 
fram till 2020. 
 
Vilhelmina Värme & Sanitet samt Fleninge Byggmarknad, vilka båda ingår i kedjan Bolist, 
har nyligen tecknat avtal med Transiro avseende Kassanova Affärssystem. För butikerna 
innebär detta en möjlighet till effektivisering av den dagliga verksamheten samt tillgång till 
unika systemanpassningar skapade för just Bolistkedjan. För Transiro Int AB bidrar dessa 
nya samarbeten till att ytterligare stärka Kassanova Affärssystems position som ett av de 
ledande affärssystemen för järn-, bygg- och färgfackhandeln. 
  
”Vi är mycket glada över den positiva respons vi får från nya användare. Nöjda användare är 
ett bevis för att produkten håller vad den lovar och att vi gör rätt saker på rätt sätt. Det är 
grundläggande för att nå en ännu starkare position på marknaden”, säger Mika Oksanen 
försäljningsansvarig för Kassanova. 
 
Det totala ordervärdet för dessa två kundavtal uppgår till 480.000 kronor för 2019 och 2020. 
 
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 att stärka sina affärskritiska processer. 
Genom att visualisera och hantera rutiner på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder 
tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet med stöd för e-commerce och mobila enheter samt 
kundspecifika anpassningar gör att Transiro ersätter företags behov av flera olika system. 
Koncernen har i dagsläget två produkter i sin portfölj: 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 27 
augusti 2019. 
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