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Pixelant blir återförsäljare av QBank i Malmö 

QBNK Holding AB (publ) har fått en ny återförsäljare i den Malmöbaserade 
webbyrån Pixelant och skapar därmed en bättre möjlighet att komma in på 
marknaden i Sydsverige. 

Pixelant är specialiserade och ledande i Sverige på webblösningar med TYPO3 som plattform. 

Genom QBank’s plugin kommer Pixelants kunder att kunna arbeta mer effektivt med sin hantering 

av bilder och filmer på sina webbplatser. Totalt har Pixelant över 400 kunder som MEDA, UNHCR, 

Western Union, Addtech, Sobi och Roxtec. Dessa kommer nu att bli erbjudna QBank som 

mediabank. 

TYPO3 är ett av världens största publiceringssystem på webben (CMS) enligt Web Technology 

Surveys. Samarbetet med Pixelant ger QBank en fantastisk möjlighet att komma ut på en ny 

marknad. TYPO3 har dessutom stora installationer på den danska och tyska marknaden vilket gör 

detta samarbete strategiskt ur fler perspektiv. 

”QBank passar in perfekt i vårt erbjudande till våra kunder. Vi är mycket nöjda med de stora 

möjligheterna vi får och använder själva QBank i vår egen produktion.”  Säger Robert Lindh, VD 

Pixelant AB. 

Om Pixelant 

Pixelant är en webbyrå i Malmö som är specialiserade inom webbpublicering och digital 

informationshantering. Pixelants fokus ligger på teknisk utveckling och har stor erfarenhet av 

komplexa projekt med integration över olika plattformar och system. Mer information om bolaget 

finns på www.pixelant.se.  

Kort om QBNK Holding AB (publ) 

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster 

inom Digital Asset Management. Bolaget växer med 30-40% per år.  

Kortnamnet för aktien är: QBNK  
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se  

För mer information kontakta:  

Carl Petruson, VD QBNK Holding AB (publ) 

Tel: 08-459 99 90 e-post: carl.petruson@qbank.se 
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