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Socialstyrelsen inför e-arkiv från Ida Infront 
LINKÖPING, 7 maj 2020 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får via 
ramavtalsinnehavaren Atea leverera e-arkivet iipax archive med relaterade tjänster till 
Socialstyrelsen. Avtalet är värt 4 miljoner SEK och sträcker sig över två år, med möjlighet till 
förlängning om ytterligare fyra år. 
 
Avtalet som Ida Infronts avtalspartner Atea tecknar med Socialstyrelsen, via Kammarkollegiets ramavtal 
för Programvaror och tjänster – Programvarulösningar, avser programvara med relaterade tjänster för 
bevarande av digital information – e-arkiv. 

Ida Infronts erbjudande innehållande e-arkivet iipax archive har i Socialstyrelsens utvärdering visat sig 
vara det mest fördelaktiga baserat på pris och höga mervärden i användbarhet, funktioner och 
genomförande. 

Hela leveransen kommer att utföras med Ida Infront som underleverantör till huvudleverantören Atea. 

-  Vi är stolta över att Socialstyrelsen satsar på vår produkt iipax archive. Avtalet innebär att de får en 
helhet bestående av införande, installation och pilotinläsning i ett samlat paket. Produkten används 
redan idag av en rad myndigheter och kommuner, men även av privata bolag. Vi välkomnar 
Socialstyrelsen ombord tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Stefan Jonegård på Ida Infront. 

 

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar  
e-arkivering.  

 

För mer information vänligen kontakta: 
Stefan Jonegård, VD Ida Infront AB  
Tel: +46 (0) 709 89 00 25, e-post: stefan.jonegard@idainfront.se  

Om Ida Infront 
Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag över 100 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och 
Mumbai. Ida Infront AB är en del av Addnode Group vars aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Ida 
Infront bygger framtidens informationssamhälle med iipax – en produkt för digitalsmarta myndigheter. 
För mer information, vänligen besök: www.idainfront.se 
 
Om Atea 
Atea är den ledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum, och drivande inom 
informationsteknologi på den svenska marknaden. Deras 2 600 specialister förser kunder med 
spetskompetens, produkter, tjänster och lösningar. De finns nära din verksamhet på ett trettiotal orter, 
från Malmö i söder till Kiruna i norr och stöttar dig på den digitala resan. 
För mer information, vänligen besök: www.atea.se 
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