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Ortivus erhåller order om 11,1 MSEK gällande 
ytterligare användarlicenser till Singapore

Ortivus har erhållit en tilläggsbeställning från ST Engineering i Singapore, avseende ytterligare 
licenser samt mjukvaruanpassningar. Ortivus tecknade kontrakt med ST Engineering år 2019 
gällande leverans av mjukvaran MobiMed för Singapores ambulanstjänst, till ett ordervärde av 
27 MSEK. Denna tilläggsbeställning har ett ordervärde av 11,1 MSEK samt 0,6 MSEK fördelat 
över en period om 4 år.

Ortivus och ST Engineering har tillsammans utvecklat ett ambulansjournalsystem baserat på 
Ortivus MobiMed, anpassat för Singapore. Det som bland annat skiljer detta system från Ortivus 
övriga kundleveranser är att applikationen används på en Android-plattform och hanterar fyra olika 
språk simultant. Utleverans till slutkund och driftsättning av projektet kommer att ske under året 
och ST Engineering svarar för service och support efter det att systemet levererats och installerats.

”Att man så tidigt i projektet ser ett ökat antal slutanvändare och därmed ett ökat licensbehov, visar 
hur stort genomslag denna applikation har för den pre-hospitala vården i Singapore”, säger Marcus 
Kuusinen, Ortivus projektledare baserad i Singapore.

Tilläggsbeställningen avser utvecklingsarbete samt ytterligare 640 användarlicenser. Det totala 
antalet användarlicenser för kundprojektet blir, efter denna beställning, runt 1300 stycken.

Om ST  Engineering
ST Engineering är en global koncern, verksam inom sektorerna rymd-, elektronik-, marksystem 
och marina tillämpningar. Koncernen sysselsätter cirka 23 000 personer i Asien, Amerika, Europa 
och Mellanöstern och har kunder inom försvar, statliga och kommersiella segment i mer än 100 
länder. Med över 500 smarta stadsprojekt i fler än 70 städer på meritlistan, fortsätter koncernen att 
omvandla städer genom sina Smart Mobility-, Smart Security- och Smart Environmentlösningar. 
ST Engineering har huvudkontor i Singapore och hade 2019 en omsättning på 7,9 miljarder 
singaporedollar. Koncernen rankas därmed bland de största bolagen noterade på Singapore 
Exchange, som består av FTSE Straits Times Index, MSCI Singapore, SGX ESG Transparency Index 
och SGX ESG Leaders Index.

ST Engineerings elektroniksektor är specialiserad på design, utveckling och leverans av 
informations- och kommunikationstekniska produkter, samt lösningar och tjänster för anslutning, 
mobilitet och säkerhet för smarta städer. Sektorn har omfattande teknisk expertis inom järnvägs- 
och vägteknik, satellitkommunikation, säkerhet, cybersäkerhet, artificiell intelligens, utbildning och 
simulering, relaterad service och tjänster, samt integrerade militära ledningssystem (C4ISR). 
Sektorn är representerad i mer än 30 städer i Nord- och Latinamerika, Europa, Afrika, 
Mellanöstern, Kina, Indien och Sydostasien.

  För mer information, besök www.stengg.com

http://www.stengg.com
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Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00

Om Ortivus

Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.
Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom
prehospitalvård för vårdgivare världen över. Ortivus produkter är baserade på långtgående 
expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare. 
Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även 
ett helägt dotterbolag i Storbritannien.

MobiMed är en modulbaserad plattform som idag används av över 12 000 ambulanssjukvårdare i 
över 2700 akutfordon. Plattformen består av en monitor som i realtid mäter, övervakar och delar 
EKG samt
vitala parametrar såsom blodtryck och syresättning. Applikationen innehåller även en journaldel för
beslutsstöd, insamling av patientdata och klinisk dokumentation. MobiMed väger i sin helhet 
endast 2,5 kg och är skapad för ett krävande arbete ute i fält. Genom tvåvägskommunikation finns 
möjlighet för samråd med läkare och andra experter på distans samtidigt som patientdata sömlöst 
integreras in i sjukvårdens patientjournaler. MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta 
rätt beslut i rätt tid samtidigt som den bidrar till en förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser

Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se

Denna information är sådan information som Ortivus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-08-24 08:30 CEST.
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