Comintelli’s Intelligence2day® utnämnd till en av de mest betydelsefulla
aktörerna av omvärldsbevaknings och -analys plattformar i utvärdering av
oberoende IT-Analys företag.
Comintelli, marknadsledande leverantör av molnbaserad mjukvara för omvärldsbevakning och -analys
meddelade idag att deras mjukvara Intelligence2day® har blivit utsedd till en ”Stark Aktör” av
analytikerföretaget, Forrester. Comintelli identifierades som en av de 12 mest betydelsefulla
aktörerna inom detta område, enligt Forresters rapport om ny teknologi, "The Forrester New Wave™:
Market and Competitive Intelligence Platforms, Q4 2019."
Jesper Martell, VD för Comintelli, säger att han är stolt över bekräftelsen från Forrester, som är ett av
det mest inflytelserika IT analysföretagen i världen. ”Bara att Forrester har identifierat denna typ
teknologi som en marknad med växande efterfrågan är en milstolpe i sig. Att Intelligence2day®
dessutom räknas som en de mest betydelsefulla leverantörerna på marknaden är en ära och en extra
morot för oss. Vi har utvecklat Intelligence2day® i 20 år och våra kunder, såsom Bayer, AkzoNobel,
Essity, Ericsson, SCA och Tetra Pak, bekräftar att systemet fortsätter vara av världsklass”.
I rapporten noterar Forrester att plattformar utvecklade med textanalys, Artificiell Intelligens,
Machine Learning och integrationsmöjligheter kommer att vara viktiga utvecklingsområden för
omvärldsanalytiker inom marknads, strategi och forskningsavdelningar. Comintelli anser att deras
framtidsvision för mjukvara för omvärldsanalys sammanfaller mycket väl med detta. Hittills i år har
redan flera viktiga produktinnovationer av Intelligence2day® lanserats, såsom AI-baserad Trend
Cluster, API-integrationer, Intelligence2day®-innehållsflöden och Comintelli Content Assessment
eWorkbook.

OM COMINTELLI
Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off
från Ericsson.
Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -analys
kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com). Tjänsten används idag av såväl mindre företag
som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i,
och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta
är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.
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Tel: +46 8 663 76 00

Comintelli®, Kista Science Tower, 16451 KISTA, Sweden, +46-8-663 76 00, www.comintelli.com

1(1)

