Attentec redovisar bästa verksamhetsåret i bolagets historia
Vår uppkopplade tillvaro gör att efterfrågan på lösningar inom internet of things, strömmande media och mjukvaruutveckling
blir allt större. Detta är något som det Linköpingsbaserade företaget Attentec har märkt av. Det senaste verksamhetsåret är ett
av bolagets bästa, med en tillväxt på 13 procent och en rörelsemarginal på 12 procent.
Attentec grundades i Linköping 2005 och i takt med branschens stigande behov av kostnadseffektivitet och kundnytta har allt fler företag valt
att samarbeta med Attentec för lösningar inom bolagets expertområden. Därför etablerade man 2010 ett kontor i Stockholm och sedan några
år finns företaget även i Oslo.
- Det finns en stor efterfrågan på våra lösningar och vi ser att intresset bara ökar. Utvecklingen med snabbare uppkopplingar, bättre datorer
och avancerade ljud-och bildspelare i läsplattor och telefoner talar för en fortsatt god tillväxt, säger Anders Englund, vd. Företag i olika
branscher vill koppla upp sina produkter och använda internet för sina tjänster, och dagens konsumenter av film och videoklipp vill kunna titta
var som helst och när som helst.
Fler kunder, lösningar och medarbetare
Attentec har fått många nya kunder det senaste året. De flesta är mindre och medelstora företag runt om i Sverige, men även flera stora
norska företag inom till exempel strömmande media, fiskerinäringen och marinteknologi har valt att samarbeta med Attentec. Det är framför allt
lösningar där Attentec tar helhetsansvar för utveckling, leverans, support och underhåll som växer.
- Vi har bland annat levererat lösningar för fjärrstyrning av fläktar och radiatorer, uppkoppling av kameror och övervakning av
elektronikåtervinning. Vi har många spännande projekt på gång och ser att vi kommer behöva fler erfarna utvecklare för att möta den ökade
efterfrågan, säger Anders Englund.
För mer information kontakta:
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Attentec är en agil lösningsleverantör specialiserad inom internet of things, strömmande media och modern mjukvaruutveckling. Företaget
sysselsätter omkring 50 konsulter med förmåga att utveckla mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt. Attentec grundades
2005 och har kontor i Linköping, Stockholm och Oslo.

