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Studenter bygger affärssystemsapp åt Jeeves  
 
Fem studenter på Stockholms universitet ska på fyra veckor bygga en 
affärssystemsapp som ska lanseras på marknadsplatsen Jeeves Apps Market. 
Studenterna har ingen tidigare erfarenhet av Jeeves. Syftet med projektet är att 
visa hur enkelt det är att bygga en app i Jeeves.  
 
Studenterna studerar sitt tredje år vid kandidatprogrammet ”Affärssystem och tjänste-design” 
och har nyligen fått tredagars introduktionskurs i hur Jeeves affärssystems tekniska 
arkitektur ser ut och fungerar. Andreas Nilsson är en av initiativtagarna till projektet och är 
doktorand på institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. 
 
– Idén uppstod när vi diskuterade utvecklingen inom affärssystemsbranschen där Jeeves 
med sin Apps Market ligger i framkant. Studenterna får genom projektet direktkontakt med 
näringslivet och möjlighet att känna på hur det är att i skarpt läge ta fram en teknisk lösning. 
De är såklart oerhört taggade för att göra ett bra jobb och få sätta tänderna i Jeeves.  
 
Jeeves Apps Market lanserades våren 2011 och erbjuder affärssystemsappar som 
utvecklats av Jeeves samarbetspartner och kunder. Syftet med marknadsplatsen är att göra 
det ännu enklare för kunder att utveckla och underhålla sina affärssystem samtidigt som 
uppgraderingsbarheten inte påverkas.  
 
– En av många fördelar med Jeeves är att du som kund kan göra mycket själv. Apparna är 
ett utmärkt exempel på Jeeves flexibilitet och hur enkelt man kan dela 
affärssystemslösningar med andra. Studenterna får under projektets gång handledning av 
oss på Jeeves och målet är att appen ska läggas upp till försäljning på Jeeves Apps Market 
redan i höst, säger Erik Mårtensson, International Sales Manager, Jeeves. 
 
Resultatet presenteras för Jeeves fredagen den 12 oktober.  
 
För mer information kontakta:  
Andreas Nilsson, doktorand på institutionen för data- och systemvetenskap,  
Stockholms universitet 
+46 (0)8 16 13 45 
an@dsv.su.se  
 
Erik Mårtensson, International Sales Manager, Jeeves 
+46 (0)8 587 09 915 
erik.martensson@jeeves.se  

 
 
Fakta om Jeeves 
Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora 
företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre 
affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att 
använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig 
utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det 
amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, se www.jeeves.se. 


