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Hamina Energy väljer HiQs Frends som
integrationsplattform
Hamina Energy väljer HiQs integrationsplattform Frends för att effektivisera sin verksamhet. Frends är en modern
hybrid-integrationsplattform som kan hantera alla behov av integrationer, från filöverföringar till hyperautomation och
API-hantering. Med Frends-plattformen kommer Hamina Energy bättre kunna möta sina verksamhetskrav och bli ännu
mer agil, flexibel och kostnadseffektiv än tidigare.
– Jag är verkligen glad att få välkomna Hamina Energy som kund, och att vi fortsätter att expandera ytterligare inom
energisektorn, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.
Hamina Energy använder ett flertal affärskritiska system, både egna såväl som från externa partners. Systemen har
redan idag ett stort antal integrationer mellan sig. För att fortsätta digitalisera verksamheten krävs en pålitlig, snabb och
överblickbar integrationsplattform. Målsättningen som sattes upp av företaget var att hitta en modern plattform som var
enkel att använda och som tydligt bidrog till att sänka kostnader.
– Vi blev rekommenderade HiQ och Frends via vårt nätverk och det slutade med att vi valde dem som vår nya
integrationsplattform. Implementeringen var smidig och vi kom snabbt igång med systemet. Systemet kräver även
betydligt mindre från vår egen IT-miljö än vår tidigare lösning, så vi är mycket nöjda med vårt val, säger Jari Leskinen,
ICT-Manager på Hamina Energy.
Hamina Energy har redan implementerat ett flertal integrationer genom att använda Frends. Som en low code-mjukvara
möjliggör Frends utveckling utan tredjepartsleverantörer. Det gör att ökad användning av systemet även ökar
kostnadsbesparingen.
– Vi har flera affärskritiska system som är sammanlänkade på en mängd olika sätt. Ett pålitligt och överblickbart system
är därför en vital del för vår fortsatta digitalisering, avslutar Leskinen.

Hamina Energy
Hamina Energy Ltd ägs av staden Fredrikshamn i Finland och är ett mångsidigt och modernt företag inom
energisektorn. De är framträdande inom förnybar energi och naturgas. Företaget investerar löpande i vindkraft, bioenergi
och utvecklandet av naturgas (LNG). Omsättningen är runt 30 miljoner € och företaget har ca 50 anställda.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@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 närmare 1 500 specialister och finns i fyra länder. Bolaget
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

