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Procurator väljer HiQ för
systemintegration
När Procurator skulle hantera interna och externa affärstransaktioner i en snabbt växande koncern, krävdes en stabil
och flexibel integrationslösning. De fastnade för HiQs integrationsplattform Frends.
– Frends och samarbetet med HiQs lokala integrationsteam är en perfekt lösning för oss, säger Christoffer Ekelund,
IT Director på Procurator.
HiQ har under åren byggt upp stor kompetens inom integration och API Management kring HiQs egna, molnbaserade
iPaaS plattform, Frends.
– Att förenkla och effektivisera för våra kunder genom smart teknik är det vi på HiQ drivs av och med denna plattform
ser vi att vi kan göra just det. Vi är otroliga glada att Procurator har valt Frends och vi ser redan hur våra team jobbar tätt
tillsammans för lyckade integrationsprojekt, säger Anna Kleine, vd på HiQ Skåne.
Optigroup, inom vilken koncern Procurator befinner sig, ser överlag ett stegrande behov av integration mellan interna och
externa system. Initialt kommer Frends användas för att skapa möjlighet till cross-sales mellan interna affärssystem
såsom Bison och SAP.
– HiQs lokala närvaro med ett dedikerat integrationsteam som snabbt kan rampa upp resursmässigt var avgörande i
vårt val av leverantör. Frends är en perfekt lösning för oss då vi behöver en plattform med en enkel och skalbar struktur
som kan möta våra behov nu – och på sikt, säger Christoffer Ekelund, IT Director på Procurator.
Då Frends är en sann hybridplattform så ger det också Procurator möjligheten att integrera samtliga scenarion som det
finns behov av i verksamheten.
– Med en integrationsplattform kan man enklare överbrygga affärsmässiga och tekniska hinder genom att hantera all
integration mellan nya affärssystem och andra befintliga system snabbare. Och till en lägre kostnad, säger Peter
Sognefur, försäljningschef på HiQ Skåne.
– Utgångspunkten är alltid kundens unika situation och kravbild. Skalbarhet på vår plattform Frends – som integrerar
både cloud och komplexa on-prem miljöer och kan köras på samtliga plattformar – och våra lokala team ger oss
möjlighet att anpassa vårt erbjudande och lösningar utifrån varje enskilt fall.
Frends, som är en hybrid molnbaserad integrationsplattform, är idag listad i Gartner globala iPaaS rapport som en
”snabbt växande iPaaS leverantör i EMEA”. Med +450 kunder globalt, med kunder såsom ABB, Eltel och ISS.

Mer information om FRENDS hittar du på:
www.frends.com
För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se
Anna Kleine, vd HiQ Skåne, tfn: 070-359 93 31, e-post: anna.kleine@hiq.se

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 över 1 600 specialister och finns i fem länder. Bolaget
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

