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FÖRETAGSPRESENTATION

CONTRIBE FÖRVÄRVAR
IT-INTEGRATION
IT-bolaget Contribe, som
erbjuder systemutveckling, test och verksamhetsutveckling, är specialiserade på IT-projekt som på
ett smart sätt effektviserar
och eliminerar krångel i
vardagen. Contribe förvärvade hösten 2017 IT-Integration i Malmö. IT-Integration är sedan år 2004
Certified Partner, Certified Integrationspartner till
Visma SPCS samt sedan
2017 Preferred Partner till
Fortnox. De tillhandahåller
både standardintegrationer och kundanpassningar. Förutom integrationslösningar erbjuder man
utbildningar och support.

Anledningarna till förvärvet är flera, men
den viktigaste är att IT-Integrations tjänster kompletterar Contribes utbud mycket
bra genom deras höga kompetens inom programvaruutveckling och integrationer.
”Contribe har funnits i Malmö i drygt
ett år och i och med detta blir vi närmare
20 personer på Malmökontoret. I tillägg till
våra nuvarande affärsområden Consultng,
Health Tech och Connected får vi ytterligare
ett starkt ben att stå på. Vi har sedan förvärvet mer än fördubblat utvecklingskapaciteten
inom integrationer och vi ser mycket fram
emot att utveckla affären tillsammans med de
duktiga medarbetarna på IT-Integration och
2018 kommer att bli ett mycket spännande år
för Contribe” säger VD Roger Gordin.
”Vi på IT-Integration är väldigt glada över
att bli en del av Contribe och nu kommer vi
att ha helt andra möjligheter att vidareutveckla våra befintliga integrationslösningar
och att utveckla nya” säger Kaisa Jönsson på
IT-Integration”.
Vår utvecklingsavdelning och supportper-

sonal har alla mycket god utbildning i samtliga programvaror. IT-världen har ändrats
från att vara ren teknik till integrationslösningar för att anpassa till det dagliga arbetet. Den moderna marknaden kräver idag
lösningar som dessutom hjälper företaget att
växa och ha kontroll över sin affärsverksamhet. Vi som partner och integrationspartner
kan hjälpa dig!
Gå in på www.IT-Integration.se för
mer information om företaget och
våra produkter!

URVAL AV PRODUKTER
KLARNA
IT-Integration AB tillhandahåller en integration mot Klarnas Fakturaservice där du
kan få automatisk återrapportering för de
fakturor som du har sålt via Klarna. Återapporteringen bokar automatiskt bort de
avgifter Klarna tar för sin tjänst.
Integrationen är byggd mot IT-Integrations
webbservice fortnox-integration.se

DAGSKASSA IMPORT
Med hjälp av denna integrationen kan
IT-Integration läsa in dagskassor från
alla typer kassasystem som kan skicka
över dagskassarapporten via e-post.
Dagskassarapporten ska vara i SIEformat. Följande kassasystem fungerar:
• Trivec Kassasystem. www.trivec.se
• unTill Restaurangsystem www.untill.se
• Swess AB Kassasystem - www.swess.se
• Isupos Kassasystem - isupos.se

LEVSCAN
PAYPAL
IT-Integration AB tillhandahåller en integration mot PayPals Fakturaservice där
du kan få automatisk återrapportering för
de fakturor som du har sålt via PayPal.
Återrapporteringen bokar automatiskt bort
de avgifter PayPal tar för sin tjänst. För att
komma igång med PayPal integrationen
tar du ut en API-kod i Fortnox och hänvisar
den till oss på IT-integration så hjälper vi dig
igång med den.

FLERLAGER
Har ditt företag behov av flera lagerställen
eller filialer på olika orter är det Flerlager
+™, vår integrationsmodul, som hjälper dig
att hålla reda på dina lagersaldon. I Visma
Administration(*) och Flerlager +™ ser ni
alltid totalsaldot på era artiklar och ni ser
var era artiklar är placerade i olika sektioner
och hyllor.

Med LevScan kan du på ett enkelt sätt
skanna in dina leverantörsfakturor till Vismas ekonomiprogram.
Med LevScan förenklar du och ditt företag arbetet med att skanna dina leverantörsfakturor. Ni digitaliserar flödet och
slipper tidsödande pappersarbete.

OM CONTRIBE
Contribe är ett snabbfotat och entreprenörsinriktat IT-bolag med ett femtiotal medarbetare och kontor i Göteborg,
Malmö, Karlskrona, Växjö och Kalmar.
Verksamheten består av fyra affärsområden: Contribe Integrations, Contribe
Health Tech, Contribe Connected och
Contribe Consulting. Vår specialitet
är mjukvaruutveckling och vi är en
komplett samarbetspartner från start
till mål när det gäller att ta fram nya ITlösningar. www.contribe.se

