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Mantum väljer TRACS Flow
Mantum har valt Trionas nya transportledningssystem TRACS Flow som
ersättning för sitt nuvarande transportledningssystem Cockpit.
Övergången kommer att starta med införandet av mobillösning och
därefter ske stegvis under 2014.
Triona tog över ansvaret för IBS transportledningssystem Cockpit 2011. Sedan dess har
arbetet med att ta fram nya generationen av Cockpit fortskridit. Den nya generationen bygger
på Microsofts teknologier och kan användas med valfritt affärssystem. TRACS har en
tjänsteorienterad arkitektur och systemet är modulariserat. Det har således bästa tänkbara
förutsättningar för integrationer mot andra system och tillägg av funktionalitet. TRACS Flow
består av ett modernt transportledningssystem med tilläggsmoduler som exempelvis
webbportal, hyreshantering, integration mot affärssystem, dokumenthantering,
ärendehantering, materiallager och meddelandehantering.
Tracs Flow mobillösning stödjer de arbetsmoment som utförs ute i fält, t.ex. i maskiner och
fordon. Lösningen är realiserad med tekniker som stödjer den nya generationens
mobillösningar och är anpassad för mobila enheter som telefoner och surfplattor, som t.ex.
använder Android och IOS operativsystem. Det ger lägre hårdvarukostnader.
Tracs Flow mobillösning kan enkelt användas med CockPit eller Tracs Flows
transportledningssystem eller anpassas för användning med andra transportledningssystem.
“Mantum är en kund som vi har haft ett långvarigt samarbete med. Det är roligt att de satsar
på TRACS Flow och vi är övertygade om att vi kommer ha ett givande samarbete under
många år framåt” säger Mats Bayard, VD på Triona AB.
”Med TRACS Flow mobillösning säkerställer vi vår expansion och investerar i en
framtidssäker plattform. Vi börjar med den delen och fortsätter vidare på övriga delar i
TRACS-konceptet” säger Martin Asklöf, IT-ansvarig på Mantum.

Triona AB
Triona är ett IT-företag
som kombinerar stort
verksamhetskunnande
inom framför allt
transportinfrastruktur,
trafik, transporter,
skogsindustri och energi/fordonsindustri med
spetskompetens inom
systemutveckling och
systemförvaltning.
Våra kunder finns i
huvudsak i Sverige och
Norge men vi ser
Norden som vår
hemmamarknad. Vi
omsätter ca 150 MSEK
och har ca 140
medarbetare.
Triona är anslutet till
Alternativa
aktiemarknaden.
Mantum
koncernen
Mantum är en partner
som ständigt söker nya
lösningar för att förenkla
din vardag inom logistik,
transport, lager och
entreprenad.

För mer information, var vänlig kontakta:
Triona AB
Mats Bayard, VD
mats.bayard@triona.se
+46 733 917 880

Idag är vi ett av södra
Sveriges största och mest
moderna transport- och
logistikföretag med mer
än 300 personer
sysselsatta.

För mer information om Triona se också: www.triona.se
Mantum koncernen
Martin Asklöf, IT-ansvarig
martin.asklof@mantum.se
+46 340 54 55 02
För mer information om Mantum, se också: www.mantum.se

Triona AB
Box 762
SE-781 27 Borlänge
SWEDEN
Tel. +46 243 624 00
www.triona.se

Vi erbjuder en lång rad
av tjänster som alla är väl
miljöanpassade.

