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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. 

 

Inlandsfrakt AB 

Inlandsfrakt AB är ett 

stabilt transportföretag 

och våra transporter inom 

skogsnäringen är vår 

huvudsakliga 

verksamhet. Varje år 

fraktar vi 1,2 milj. 

kubikmeter virke från 

avverkningsplatserna till 

Industrin eller sågverk.  

 

Inlandsfrakt AB som ägs 

av 37 st åkeriföretag 

sysselsätter ca. 135 

personer, med personal 

på verkstad, kontor samt 

med åkare och chaufförer 

inräknade Omsättningen 

för år 2012 var drygt 190 

miljoner. 

Inlandsfrakt AB väljer transport-

ledningssystemet TRACS 

 

Inlandsfrakt har valt att ersätta sitt nuvarande transportledningssystem 

Cockpit med Trionas nya transportledningssystem TRACS Flow. 

Införandet kommer att ske stegvis under 2014. Överenskommelsen 

mellan Inlandsfrakt och Triona omfattar även leverans av TRACS Flow 

mobillösning och tilläggsmoduler för materialhantering samt en 

webbportal. 

 
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 integration och tillägg av funktionalitet. TRACS Flow består av ett modernt 

transportledningssystem med följande tilläggsmoduler: Webbportal, Hyreshantering (t.ex. 

Container)integration mot affärssystem, dokumenthanteringslösning, ärendehantering, 

materiallager, meddelandehantering och en mobillösning via app som stödjer IOS och 

Android operativsystem. 

  

“Inlandsfrakt är en viktig kund som vi arbetat med i många år. Det är roligt att de satsar på 

vår Flow med mobillösningen 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 som transportledningssystem och mobillösning investerar vi i en 

framtidssäker lösning. Migreringsmetoden med att succesivt flytta över verksamheter och 

funktioner säkerställer våra leveransen till våra kunders” säger Ivan Larsson, VD på 

Inlandsfrakt. 

 

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 

 

INLANDSFRAKT AB 

Ivan Larsson, VD 

ivan.larsson@inlandsfrakt.se  

+46 70 592 75 16 

 

För mer information om Inlandsfrakt, se också: www.inlandsfrakt.se 
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