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Pressmeddelande

FormPipe Software får licensorder från
Tyresö kommun via sin partner Guide
Tyresö kommun har tecknat avtal om ECM-produkten W3D3 via FormPipe Softwares
partner Guide. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 1,7 Mkr och består
uteslutande av licens- och underhållsintäkter. Guide står som tjänsteleverantör.
– Intresset för våra produkter är fortsatt stort, både hos slutkunder och i partnerledet. När fler
affärer initieras av allt fler partners ökar skalbarheten i vår affärsmodell, säger Christian
Sundin, vd för FormPipe Software.
– Vi har stor erfarenhet av att introducera IT-system i offentlig sektor. Det är viktigt att det
sker på ett enkelt sätt som ändå lyfter fram kundens behov och önskemål. Ett sådant arbetssätt
lägger grunden för ett bra införande av FormPipes produkter vilket ger stora
effektivitetsvinster för våra gemensamma slutkunder, säger Uno Liljedahl, enhetschef Guide.
– Vi ser W3D3 som en framtidssäker standardprodukt med tydlig införandeprocess. W3D3
kommer att vare en viktig del i vårt arbete med ökad tillgänglighet för kommuninnevånare
och näringsliv. Vår målsättning är att hantera alla ärenden och handlingar elektroniskt under
ärendets hela livscykel - från registrering till arkivering. Kombinationen W3D3 och Guide
som tjänsteleverantör innebär stabila förutsättningar för en framgångsrik vidareutveckling av
vår e-förvaltning, säger Ulrika Josephson Westberg, utredare för Tyresö kommun.
För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85
Uno Liljedahl, enhetschef Guide Konsult, 0703-40 98 00
Ulrika Josephson Westberg, utredare för Tyresö kommun, 070-488 97 07

OM FORMPIPE SOFTWARE
FormPipe Software utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och
organisationer. ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang.
Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad riskexponering.
FormPipe Software etablerades 2004 och har kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Skellefteå och Köpenhamn. FormPipe
Software AB (publ) är listat på OMX marknadsplats First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser
och likviditetsgarant, +46 8 5030 1570.

