
 

 

 
 

 

1 

Bricknode lanserar api.finance som backbone inom 
FinTech 
 
Bricknode (www.bricknode.com) expanderar sin position som primär backbone tjänst för företag 
inom finansiell teknologi (FinTech) globalt. Idag lanserar Bricknode hemsidan api.finance 
(http://api.finance) för att samla dessa tjänster. 

STOCKHOLM, 16e november 2015 

Bricknode utvecklar och erbjuder en back end för företag inom FinTech och finansiella 
tjänster vilken täcker ett brett spann av back office relaterade aktiviteter och kan användas 
som en kärna för att bygga applikationer för slutkunder.  

 

api.finance är en webbsida som samlar vissa av de tjänster som erbjuds av Bricknode 
Financial Systems (BFS) med inriktning mot FinTech företag och finansiella institutioner 
som vill bygga sina egna applikationer för slutanvändare. 
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”Vi har fått en stor efterfrågan på vår teknologi inom back office och back end moduler från 
företag som behöver en snabb time to market för att lansera sina tjänster. Med BFS som 
back end kan du lansera allt från en crowd funding applikation online till en mobil app för 
investeringstjänster, trading eller förvaltning. 

Vi startar också ett marketplace på api.finance där nuvarande och framtida kunder kan 
hitta konsulter och externa utvecklare för att hjälpa dem att bygga sin egen teknologi 
ovanpå BFS. Dessa partners kan också assistera med konfigurationer och skapandet av 
affärsprocesser.  

Vi bygger en community runt vår API där kunder och utvecklare kan samlas för att utbyta 
information och behov. Vi lägger löpande till tjänster i BFS från våra partners och vi kan nu 
agera distributionskanal för externa utvecklare som vill bygga specialiserade applikationer 
som kopplas mot BFS.” sade Stefan Willebrand, Exekutiv Ordförande av Bricknode. 

Om Bricknode AB 
Bricknode är ett ungt innovativt företag som fokuserar på finansiell mjukvara. Vi ska 
möjliggöra för våra kunder att leverera de bästa finansiella produkterna till sina kunder 
och partners på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Bricknode Financial Systems är ett molnbaserat affärssystem vilket gör det möjligt för 
värdepappersbolag och andra finansiella institutioner att etablera sig online och deltaga i 
Bricknodes nätverk och ekosystem. Bricknode är ett backbone inom FinTech. 
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