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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given  
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1500 specialister och finns i fyra länder.  
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
 
HiQ lanserar ny webbplats för sin 
integrationsplattform HiQ FRENDS 
 
Efterfrågan på HiQ:s integrationsplattform FRENDS ökar. I samband med att vi gör en nordisk expansion presenterar vi 
en helt ny webbsida; www.frends.com 
– Licensförsäljningen av FRENDS ökar kontinuerligt och vi genomför satsningar för att möta efterfrågan i hela Norden, 
säger Lars Stugemo, vd och koncernchef på HiQ. 
 
Teknikutvecklingen och digitaliseringen fortsätter i hög hastighet. Produkter blir uppkopplade och nya digitala tjänster 
utvecklas och lanseras hela tiden. Den globala pandemin har ytterligare accelererat digitaliseringen och visat att behovet 
av välfungerande digitala lösningar och plattformar är stort.  
 
Lösningen är HiQ:s integrationsplattform FRENDS, en programvara som kopplar samman system som annars är separata 
för att få en enhetlig lösning för kunderna. Den fungerar som en säker och flexibel kommunikationskanal mellan flera olika 
system, vilket möjliggör både integration och automatisering. Parallellt med att merparten av företagsvärlden fördjupar sitt 
molnberoende blir FRENDS en alltmer avgörande byggsten för praktiskt taget alla affärsverksamheter. 
 
Tack vare plattformen kan ett företag utöka sin förmåga utan att behöva bygga nya mjukvaror eller vidareutveckla 
befintliga system. Istället kan man integrera mot andra tjänsteleverantörers redan existerande mjukvaror för att på så sätt 
erbjuda en mer enhetlig och robust lösning till sina användare. I takt med att teknikutvecklingen går framåt kopplas fler 
och fler tjänster och system ihop. De ökande kraven på företagens IT-plattformar gör att efterfrågan på 
integrationsplattformar som FRENDS ökar snabbt. 
 
– Vi gör ett flertal nya affärer i Finland och satsningen i Sverige fortsätter utvecklas enligt plan. Vid förra kvartalets slut 
hade vi fler än 350 aktiva licenser ute hos nöjda kunder, en siffra som i och med den nya användarvänliga webblösningen 
nu förhoppningsvis kommer att öka kontinuerligt, säger Jukka Rautio, vd för HiQ i Finland.   
 
FRENDS är en integrationsplattform som utvecklas, drivs och marknadsförs av HiQ. Mjukvaran levereras som en 
prenumerationstjänst, en så kallad Enterprise Integration Platform as a Service (eiPaaS). Tillsammans med de 
konsulttjänster som HiQ erbjuder inom integrationsområdet har FRENDS blivit en viktig komponent i HiQ:s tjänsteportfölj 
för digitalisering och IT-arkitektur.  
 
 
Läs mer på:  
www.frends.com  
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-420 00 01, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 
 


