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QBank

QBank ökar sitt tjänsteerbjudande med en ny integration till e-
handelsplattformen Intershop 
QBank fortsätter att utveckla sina integrationsmöjligheter med olika 
kommunikationsverktyg. Senast ut är en integrationslösning till det tyska e-
handelssystemet Intershop. 

Intershop har varit en partner till oss under ett drygt år och nu har vi tagit steget till att tillsammans 

erbjuda en mer integrerad lösning mellan våra plattformar. Kunderna kommer erbjudas en bättre 

lösning för hantering av produktrelaterade bilder och filmer som kommer minska deras time-to-market. 

”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på integrationslösningar med olika typer av plattformar och verktyg. 

Genom vårt samarbete med Intershop får vi en starkare position inom det kommunikationsintensiva 

segmentet e-Commerce på den europeiska marknaden”, säger Carl Petruson, VD QBank. 

”Digital handel kräver utmärkta kundupplevelser, och för att nå dit är de digitala tillgångarna en viktig 

nyckelfaktor. Därför är vi väldigt glada över att kombinera Intershops integrerade Web Content 

Management och Product Information Management med QBanks enastående funktioner för hantering 

av digitala tillgångar”, säger Nils Breitmann, Enterprise Architect på Intershop. 

Kort om Intershop 

Intershop erbjuder en oberoende affärslösning som möjliggör multikanal-handel. Fler än 300 stora och 

medelstora globala företag använder tjänsten idag, såsom Hewlett-Packard, BMW, Merck, Würth, Bosch 

och Deutsche Telekom. Intershops lösning är anpassningsbar för att passa varje organisations specifika 

säljprocesser och organisatoriska struktur och affärsmodell. Läs mer på www.intershop.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. Verksamheten har haft en årlig 

tillväxt på 25-40% de senaste fem åren.  

Kortnamnet för aktien är: QBNK   

ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726 

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com  

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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