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QBank

Dicom ingår partneravtal med QBNK 

QBNK har ingått i ett partneravtal med Dicom, en leverantör av centrala IT-tjänster som 
hjälper sina kunder till lönsammare IT-drift.  

Dicom levererar skräddarsydda lösningar optimerade för sina kunder vilka främst inkluderar små och 

medelstora företag och organisationer i Sverige. Partnerskapet innebär att de kommer att erbjuda 

QBank till sina kunder i behov av en Digital Asset Management-lösning. Deras kunder innefattar bland 

annat Lagercrantz Group, SSF Real Estate, Röda Korset och Stockholms Handelskammare. ”Vi ser ett 

växande behov hos våra kunder att effektivisera hanteringen av sina digitala tillgångar, där QBank 

uppfyller alla krav på en effektiv DAM-lösning.”, säger Karl Nilja, Operativ Chef Göteborg på Dicom.  

De senaste åren har Dicom toppat Radar Ecosystems undersökning om IT-leverantörskvalitet i 

Sverige. ”Vi är glada att få arbeta med en IT-leverantör som är så pass uppskattat av sina kunder. Vår 

förhoppning är att vi nu kommer få hjälpa varandra till ännu nöjdare kunder.”, kommenterar Carl 

Petruson, VD QBank.  

QBNK’s partnermodell bygger på att bolagets partners blir återförsäljare av QBank mot en provision. 

Om Dicom 

Dicom är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder enligt Radars 

stora årliga leverantörskvalitetsgranskning. De levererar trygg drift av system för företag med höga krav 

på snabb service och support. De tar hand om sina kunders IT-miljöer, från servrar, nätverk, backup och 

användarsupport, till kontorets lokala IT-behov i form av t.ex. nätverk och Wifi.  

Mer information om bolaget finns på www.dicom.se  

Kort om QBNK 

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

Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget 

har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.  

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 

Tel: 08-459 99 90 

QBNK Holding AB (publ) 

e-post: carl.petruson@qbank.se  

Karl Nilja, Operativ Chef Göteborg  

Tel: 070-952 92 18 

Dicom Göteborg 

E-post: karl.nilja@dicom.se 
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