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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. 

 

ABT Bolagen 

ABT Bolagen AB 

grundades 1985 som en 

lastbilscentral. Sedan 

dess har företaget 

utvecklats och vuxit sig 

mer omfattande, idag är 

ABT Bolagen ett av 

regionens största 

entreprenadöretag. 

 

Det har nåtts genom 

goda kundrelationer och 

samarbeten såväl som 

genom ABT-koncernens 

bredd och rutinerade 

medarbetare. 

 

Inom ABT-koncernen 

finns det cirka 350 

lastbilar och 

entreprenad-maskiner, 

20 bergkrossar och 3 

tankbilar  

ABT Bolagen väljer TRACS Flow 

 

ABT Bolagen har valt Trionas nya transportledningssystem TRACS Flow 

som ersättning för sitt nuvarande transportledningssystem Cockpit. 

Övergången sker stegvis under 2014 och innefattar både kontorssystemet 

och mobillösningen.  

 
ABT Bolagen är ännu ett i raden av transport- och entreprenadföretag som på senaste tiden 

valt Trionas nya transportledningssystem TRACS Flow. 

 

TRACS Flow är en ny generation transportledningssystem som bygger på Microsofts 

teknologier och som kan användas med valfritt affärssystem. Till TRACS Flow kan ett flertal 

moduler väljas som exempelvis webbportal, hyreshantering, dokumenthantering, 

ärendehantering, materiallager och meddelandehantering. TRACS Flow har en 

tjänsteorienterad arkitektur vilket möjliggör smidiga integrationer mot andra system och 

tillägg av ytterligare funktionalitet.  

 

TRACS Flow mobillösning stödjer de arbetsmoment som utförs ute i fält, t.ex. i maskiner och 

fordon och möjliggör effektiv digital kommunikation mellan kontoret och förarna. 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 eller IOS 

operativsystem vilket ger lägre hårdvarukostnader. 

  

“ABT 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. Extra roligt är det att de väljer TRACS Flow med alla dess tilläggsmoduler vilket 

möjliggör att de kan dra nytta av systemets fulla potential” säger Mats Bayard, VD på Triona 

AB. 

 

”Med TRACS Flow får vi ett modernt och användarvänligt transportledningssystem baserat 

på en framtidssäker plattform.  Det kommer att stödja vår verksamhet och möjliggöra ännu 

effektivare arbetssätt ur alla perspektiv; kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet” säger Pär 

Söderblom, VD för ABT Transport.” 

 

 

För mer information, var vänlig kontakta: 

 

Triona AB 

Mats Bayard, VD  

mats.bayard@triona.se 

+46 733 917 880 

 

För mer information om Triona se också: www.triona.se 

 

 

ABT Bolagen AB 

Pär Söderblom, VD ABT Transport 

par.soderblom@abttransport.se 

+46 8 514 401 06 

 
 

För mer information om ABT bolagen, se också: www.abtbolagen.se 
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