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Transiro tecknar ett strategiskt partneravtal med LS Retail, ett av världens ledande bolag
inom affärssystem för retail som bygger på Microsofts teknologi. Transiro´s kunskap och
kapacitet stärker särskilt LS Retail och Microsoft Dynamics 365 Business Central för
detaljhandeln inom Järn-, Bygg- och Färghandeln i Norden.

Partneravtalet är en förutsättning och viktigt steg till att teckna avtal med den ledande
retailkedja som Transiro förhandlar med. I början av juli kommunicerades att bolaget tecknat
avsiktsförklaring att bli retailkedjans partner för affärssystemutveckling.

”Vi ser stor potential med Transiro som en strategisk partner för LS Retail. Med sin breda
och långvariga expertis inom Järn-,Bygg- och Färghandeln och sitt etablerade namn på
marknaden räknar vi med att vinna flera stora affärer under kommande åren tillsammans. LS
Retail är specialiserade på mjukvara för retail företag och har under de senaste åren
investerat mycket tid för att stärka våra kunskaper inom Järn-, Bygg- och Färghandeln samt
tillföra funktioner som tillgodoser de specifika behoven hos företag inom denna sektor runt
om i världen” säger Magnus Norddahl, VD för LS Retail

LS Retail affärssystem bygger på Microsofts teknologi och utvecklas och säljs genom
strategiska partners till mer än 80.000 kunder i över 140 länder. Transiro och LS Retail har
redan påbörjat affärsdiskussioner med ytterligare stora kedjor angående försäljning av det
nya affärssystemet.

“Transiro kommer genom partneravtalet skapa omfattande och innovativa IT-lösningar som
levererar långsiktiga värden för Transiros kunder och aktieägare” säger Johan Eriksson, VD för
Transiro

För mer information, vänligen kontakta VD Johan Eriksson på:
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet
inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget
har fyra produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel,
Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i
Sverige, OMNIS för ersättningstrafik samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansierad
samtal, sms och surf . Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.
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