
Företagspresentation EBI Systems 
EBI Systems med huvudkontor i Skellefteå grundades i början av 2001 med målet att utveckla, 
paketera och sälja systemet PLATINA, grundarna började redan 1997 att skissa på idéerna kring 
informationshanteringssystemet PLATINA. 
 
EBI Systems är fördelade på två kontor (Skellefteå och Stockholm) och har framförallt 
framgång med systemet PLATINA inom offentlig sektor, inte minst beroende på att PLATINA i 
början av 2003 valdes ut som produktalternativ på Statskontorets ramavtal. 
 
PLATINA är idag en marknadsledande informationsplattform för såväl kommunal-, 
landstings- som myndighetssektorn. PLATINA har fått ett mycket gott mottagande på den offentliga 
marknaden med ett stort antal kunder. Nedan är ett urval av våra kunder.  
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EBI Systems affärsidé 
EBI Systems affärsidé är att utveckla och sälja informations- och verksamhetssystemet PLATINA. 
Systemet gör det möjligt för företag och förvaltningar att automatisera och effektivisera sina 
affärsprocesser, samt strukturera, hantera och konsolidera information inom organisationen. Resultatet 
blir nöjdare medarbetare, kunder och medborgare samt bättre samarbete, kontroll, kvalitet och 
lönsamhet. Inom offentlig sektor skall PLATINA fortsätta vara den ledande integrerade plattformen 
för 24-timmarsmyndigheten. Efterfrågade produkter är de som företaget satsar på att vidareutveckla 
framåt. Utvecklingen av produkten sker i samråd med våra kunder och partners.  
 

Platina 
PLATINA kan också användas som en mångsidig .NET plattform för egenutveckling och utbyggnad 
av informations- och verksamhetssystem. 
PLATINA är en kraftfull och integrerad familj av applikationer för bland annat: 
 
- Diarium/postlista 
- Ärendehantering 
- Workflow 
- Dokumenthantering 
- Bygglovshantering 
- Registerhantering 
- Avvikelsehantering  
- Grafisk processkarta 
- Publicering 
- Projekthantering 
- Upphandling 
- Helpdesk 
- CRM 
 
De kraftfulla applikationerna i produktfamiljen PLATINA hjälper användare i sitt dagliga arbete. 
Genom att förenkla och snabba upp åtkomst av information som är nödvändig för att utföra viktiga 
arbetsuppgifter så förbättras produktivitet, effektivitet och arbetsinnehåll.  
 

 



Alianser och partner 
EBI Systems är nära allierad med Microsoft. Denna relation gör att EBI Systems kunder har en stor 
internationell spelar i ryggen, vilket även innebär en trygghet för EBI Systems kunder. Detta 
samarbete kommer att fördjupas ytterligare under det kommande året, bland annat kommer EBI 
Systems att bli Gold ISV partner till Microsoft. 
 
EBI Systems är ett produktbolag vilket gör att vi har ett antal olika partner och återförsäljare av 
PLATINA. EBI skiljer på återförsäljare och konsultpartner. En återförsäljare kan ta ett helhetsansvar 
för en leverans, allt från offert till avtalsskrivande implementation och förvaltning. Våra 
konsultpartner har konsulter med PLATINA kompetens för installation/konfiguration och utbildning.  
 
Återförsäljare:  
Meteorit 
WM data 
Meridium 
Agio System och Kompetens 
  
Konsultpartners: 
Kentor 
Guide 
Cross Consulting 
Qbranch  
Know IT 
Modul 1 
 


