
24SevenOffice ingått AI avtal med HSB Affärsstöd

24SevenOffice Scandinavia AB har ingått avtal med HSB Affärsstöd på AI-baserad (artificiell intelligens) fakturahantering. Lösningen skall
vara implementerad senast 31.12.2020. Avtalets värde beror på volymen av fakturor och graden av automatisering. Med dagens beräknade
volym och automatiseringsgrad kommer den årliga omsättningen att vara 4 miljoner kronor per år från 1.1.2021.

HSB Affärsstöd förvaltar bokföring och fakturahantering till 4 000 bostadsrättsföreningar med 340 000 lägenheter och 650 000 medlemmar i hela Sverige.

"Hur fakturahantering och bokföring görs är i stor förändring. Sedan 1923 har vi i HSB skapat moderna bostäder med nya innovativa lösningar för ett
bekvämare boende. Nu väljer vi att kliva över till den mest moderna och innovativa tekniken inom redovisningsbranschen, genom att använda artificiell
intelligens (AI) i våra tjänster", säger Annelie Gunnarsson, affärsområdeschef i HSB Affärsstöd.

“Vi är mycket glada över att HSB har valt en AI plattform levererad av 24SevenOffice till att effektivisera sättet HSB utför sina tjänster på. Det är också kul
att visa styrkan inom AI för stora företag och att webbaserad teknik och molntjänster är den föredragna teknikplattformen”, säger Staale Risa, VD i
24SevenOffice.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör 24SevenOffice

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

Annelie Gunnarsson, Affärsområdeschef i HSB Affärsstöd

Mobil: 070-530 22 50, email: annelie.gunnarsson@hsb.se

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag
av 40 700 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls
fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se
www.24sevenoffice.com


