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QBank

QBank det 7:e mest populära DAM-systemet enligt Capterra  

QBank går från plats 11 till 7 i Capterras nya rapport över de 20 mest 
populära DAM-systemen. 

”DAM-system är skapade för att hålla mediafiler säkra. Vare sig det rör sig om bilder, videos, logotyper 

ser dessa system till att ert företags marknadsmaterial är enhetligt och skyddat”, skriver Capterra i 

rapporten. QBank har nu flyttat upp från plats 11 till plats 7. Enligt rapporten är QBank det mest 

populära systemet i Norden, och nummer 7 på den globala marknaden.  

”Att nu vara en del av de tio mest populära DAM-systemen i världen är givetvis mycket roligt för oss och 

en bekräftelse på att det vi gör får resultat. Sedan vi blev en del av Capterras topplista har vi mottagit 

fler internationella förfrågningar och blivit betydligt mer uppmärksammade på den internationella 

marknaden.”, säger Carl Petruson, VD QBNK, i en kommentar.  

Om Företaget 

Capterra är en amerikansk mjukvarurådgivare, specialiserat på SaaS (Software as a Service)-tjänster 

såsom Digital Asset Management. Rapporten finns att läsa på följande länk: 

http://www.capterra.com/digital-asset-management-software/#infographic 

Mer information om bolaget finns på www.capterra.com 

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 mot en 

provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. 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: SE0007278726 

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  
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