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Säljpartner
Manila  

Filippinerna

Säljpartner
Jakarta  

Indonesien

Partner
utveckling
Chandigarh
Indien

Huvudkontor
Stockholm,  
Sverige

Handelsplats,  
NGM,Stockholm
(TIRO  MTF)

Medarbetare i Sverige:
19  personer

Nettoomsättning
2019:14,9  MSEK
2018:  2,3  MSEK

Support  &  Licens
avtal:
2020:  6,95  MSEK

Börsvärde
16  Juni 2020
19,76  MSEK

Dotterbolag
Transiro Retail    AB

Dotterbolag
Transiro ECO  
Transport  AB

Dotterbolag
Wifog  Sverige AB

Bolaget Transiro Int. AB



Produkt Kassanova

Transiro Konsult
Terminal, Pulo

Gebang, Jakarta Manila Int. Airport

Transiro produkter

Produkt Klartext MVNO Wifog

Transiro Taxi



Klartext är branschstandard och marknadsledande i
Sverige och enda system  som kan hantera
beställningstrafik och linjetrafik

Affärssystem för att öka bussbolagens lönsamheten genom
att stödja trafikledning att resursoptimera sina bussar,  turer
och chaufförer.

Integrerat mot  andra applikationer för transportbranschen;;
transPA,  Idha färdskrivare,  Fordonskontroll,  Visma

Affärsmodell ▪ Intäkt för installation  och utbildning
▪ Licensintäkt,  livslång alternativt SaaS
▪ Supportavtal

140  st bussbolag använder Klartext i Sverige av omkring 500  st.



● Chauffören  får sina  uppdrag  direkt  i  mobilen  
● Trafikledningen  kan  följa  uppdragen  i  realtid
● Kortare  tid  från  order  till  fakturering
● GPS-rapportering  av  kvittenspunkter  i  realtid  

Klartext Mobil

5  kvittenspunkter



Kassanova är ett av de  5  största leverantörerna
av affärssystem till  fackhandeln för Järn-,Färg- och
Bygghandeln i  Sverige

Funktioner: Kassaförsäljning,  Artikelinläsning,  Lager,  
Beställningar,  Order,  Kundreskontra,  Leverantörsreskontra,  
Offerter,  Inventering,  Avtalshantering

Affärsmodell ▪ Intäkt för installation  och utbildning
▪ Försäljning av hårdvara
▪ Kick-back  från kontokortsintegrering
▪ Licensintäkt,  livslång alternativt SaaS
▪ Supportavtal

185  handlare använder systemet,  Vi  har omkring 90%  av alla Nordsjö butiker och 30%  av alla Bolist butiker



● Taxisystemet är egenutvecklat och liknar
Uber,  Grab  mfl.  men  med  extra  funktionalitet
för trafikledning

● I  drift  sedan  juni 2018  hos kund med  60  bilar i
Järfälla

● Ny kategori av taxitrafik utan taxameter införs
1  januari 2021

● Transiro Taxisystem är utvecklat för det nya
kategorin taxitrafik

● Bolaget har även avtal med  Manilla  
International  Airport  att leverera Taxisystem
för deras egna taxifordon

Transiro Taxisystem



Covid 19  påverkan
● Inget bolag har sagt upp sina avtal med  oss under  

pandemin,  en liten kund i konkurs.
● Vi  har en baseline  av intäkter från våra support  och

licens avtal om  6,95mSEK  för 2020
● 1st oktober 2020  förlängs avtalen automatiskt till  

december 2021  om  kunden inte säger upp avtalet
● Reklamfilmsintäkter i dotterbolaget Wifog  Sverige

AB  är påverkat,  återkommer om  det i Q2  rapporten
● Vi  lägger mer resurser på egenutveckling nu  jmf

tidigare då vi  hade  många betalda utvecklingsprojekt
● Vi  har inte korttidspermitterat någon utan letar

utvecklare och säljare att anställa

Uppdateringar Transiro Int AB



Under  räkenskapsår 2019
● Vi  har integrerat in  tidigare Sindas och bildat två

dotterbolag.  Transiro ECO  Transport  AB  samt
Transiro Retail  AB

● Vi  har förvärvat Wifog  Sverige AB
● Tecknat avtal med  Bolist centralt
● Genomfört ägarspridning mha Dividend  Sweden  AB

Uppdateringar Transiro Int AB



www.wifog.com

Skapa ditt eget konto och bli en del  av
Wifog  lojalitetsplattform.

Kostar inget,  du  får poäng att använda
genom kika på reklamfilmer eller utföra
marknadsundersökningar

Beställ ditt egna Wifog  abonnemang

Gratis-,  eller betalabonnemang



● Marknadsledande i Sverige
● Utvecklat produkten för finländska marknaden
● Installerat Klartext hos de  två största bolagen på

Åland,  Viking  Line  och Williams  buss  
● Under  2020  har 5  nya kunder tecknat avtal
● Utveckling pågår att integrera Klartext med  

bussboknings system  i Hamburg(  Tysk kund).
● Utveckling och integrering mot  trafikhuvudmännens

REBUS  filer.  Stor tidsvinst för bussbolag som
bedriver linjetrafik.

● Lansering av Klartext Mobil,  en mobilApp helt unik
för kunder inom beställningstrafik

Uppdateringar ECO Transport



● Äger,  utvecklar,  säljer och supportar Kassanova
affärssystem

● Ett av de  5  stora inom retail  för Järn-,  Färg- och
Bygghandeln

● I  princip alla Nordsjö Idé och design  i Sverige
använder Kassanova affärssystem

● 30%  av alla Bolist inklusive Järnia använder
Kassanova affärssystem

● Under  2020  har 4  nya kunder tecknat avtal om  
Kassanova

● Ny modul lanserad;; Integration  mot  KLARNA  
Payment  In-Store.  

● Påbörjad utveckling och Integration  mot  ROT-
koppling till  Skatteverket

Uppdateringar Transiro Retail AB



● Avtal att leverera ett anpassat digitalt
system  för Pulo Gebang bussterminal

● Digital  planering av busslinjer,  turer
och busschaufförer

● RFID  kontrollerade bommar av in- och
utpassager

● System  i drift  sedan  Q3  2018
● Avtalet löper ut sep 2020
● På grund av covid-19  pandemin är det

osäkert om  det går förlänga avtalet då
vi  inte har möjlighet bedriva
affärsförsäljning på plats  i Jakarta

Indonesien – Pulo Gebang



● Avtal att leverera ett RFID  kontrollerat
system  för in- och utpassager

● Avtal att leverera Transiro Taxi  system  
för “Yellow  Cab”,  taxibilar för transport  
från flygplatsen

● Under  hösten 2019  installerades
kontrollsystem med  bommar och RFID  
på MIAA  på Terminal  1.

● Inväntar att flygplatsen tar  systemet i
drift

Filippinerna – Manila Int. Airport
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