
 
Pressmeddelande 

 

Strängnäs kommun väljer Ida Infronts e-arkiv iipax archive 
LINKÖPING, 26 mars 2021 – Ida Infront, ett dotterbolag till Addnode Group, får leverera e-
arkivet iipax archive med tillhörande tjänster till Strängnäs kommun. Avtalet har tecknats för tre 
år med möjlighet till förlängning om ytterligare tio år. Det initiala ordervärdet är cirka 1 miljon 
SEK. 
 
Avtalet som Ida Infront tecknar med Strängnäs kommun, avser programvara med relaterade tjänster för 
bevarande av digital information – e-arkiv. 
 
Ida Infronts erbjudande innehållande e-arkivet iipax archive har efter kommunens utvärdering visat sig 
vara det mest fördelaktiga baserat på pris och höga poäng avseende användbarhet, funktion och 
genomförande. 
 
- Strängnäs kommun är inne i ett intensivt skede med att digitalisera sina processer för att kunna nå sina 
mål med invånarnytta, en effektiv handläggning och en god ekonomisk hushållning. E-arkiv är en helt 
nödvändig del i denna digitalisering och Ida Infronts lösningar och långa kompetens kommer starkt 
bidra till att kommunen kan nå sina mål, säger Roger Löfgren på Strängnäs kommun.     
 
– Vi är stolta över att Strängnäs kommun satsar på vår produkt iipax archive. Avtalet innebär att de får 
en helhet bestående av installation, införande och pilotinläsning i ett samlat paket. Vi välkomnar 
Strängnäs kommun ombord tillsammans med övriga e-arkivkunder, säger Stefan Jonegård på Ida 
Infront. 
 
iipax archive är en standardprodukt som används av ett stort antal myndigheter, kommuner och företag. 
Några exempel är Stockholms stad, Ale kommun, Borås Stad, Partille kommun, Nyköpings kommun, 
Härnösands kommun, Kungsbacka kommun, Kristianstads kommun, Helsingborgs stad, Motala 
kommun, Södertälje kommun, Söderköpings kommun, Domstolsverket, Migrationsverket, Trafikverket 
och hos rättsvårdande myndighet. iipax archive erbjuds både som produkt och tjänst. 
 

Produkten iipax archive utvecklas och underhålls av Ida Infront och innehåller funktioner för hållbar  
e-arkivering. iipaxfamiljen erbjuder även funktioner för säkert informationsutbyte och effektiv 
ärendehantering. 

 

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 125 medarbetare i Linköping, Stockholm, Oslo och 
Mumbai. Företaget 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 
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