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Diadrom Software ansluter sig till Kvaser´s TA-
nätverk
Diadrom Software AB, ett helägt dotterbolag till Diadrom Holding AB (publ), är ett ledande 
mjukvarubolag inom diagnostik av Autotech, har tecknat ett avtal med Kvaser och anslutit till 
Kvasers Technical Associate (TA) nätverk. Kvaser är välkänt för sin erfarenhet och fler än 100 
produkter inom Controller Area Network (CAN).
 
Som TA kommer Diadrom Software AB att implementera stöd för Kvasers hårdvarugränssnitt i 
testautomationsverktyget Diadrom Dolphin. Detta hjälper våra kunder att ansluta alla Kvaser´s 
hårdvarugränssnitt med Diadrom Dolphin.

”Vi har haft stöd för Kvaser-hårdvara under ett antal år och ser en möjlighet att bygga ut vårt 
ekosystem och tillhandahålla en ” One Stop Shop” för inbyggda programvaruutvecklingsprojekt. 
CAN finns i många av våra projekt och med en utveckling till CAN FD i applikationer som radar, 
hjälper Kvasers starka rykte och erfarenhet av CAN och CAN FD oss att möta kundernas behov 
med tillförsikt. ”- Jonas Hellberg, Head of Product Development, Diadrom Software.
 
”Med öppna bibliotek och API har Diadrom ett liknande etos som Kvaser. Företaget har erfarenhet 
genom hela produktlivscykeln och skapar system som interagerar med FoU, produktion och 
eftermarknadsprocesser; något som vi på Kvaser delar. Vi välkomnar dem till Kvasers ekosystem 
och ser fram emot ett fruktbart samarbete, ”- Silvia Kuller, Head of European Sales at Kvaser AB.
 
”Diadrom arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter för att möta kundernas behov och 
det här är en möjlighet att komplettera vårt erbjudande med support för Kvasers 
hårdvarugränssnitt. Vi är mycket stolta över att vara Technical Associate till Kvaser och ser fram 
emot ett långt och produktivt samarbete, ”- Carl Johan Andersson, VD, Diadrom Holding AB.
 
Diadroms ledning anser att det är strategiskt viktigt att vara en Technical Associate till Kvaser med 
sina hårdvarugränssnitt.

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon: 0733-31 11 13,
Viktor Eliasson, vice VD & Försäljningsdirektör Diadrom Holding AB (publ), telefon: 0733-31 11 15.
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Om Diadrom Holding AB

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. 
Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. 
Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30,  är Bolagets Certified www.partnerfk.se)
Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-01-22 10:50 CET.

Om Kvaser

Med 40 års CAN utveckling erfarenhet och över 100 CAN-relaterade produkter, är Kvaser AB 
(www.kvaser.com) CAN expert med sin djupa kunskap inom CAN till industrier som inkluderar 
Automotive, Avionics, Building Automation, hushållsapparater, hydraulisk utrustning, industriell 
automatisering, sjöfart, medicinsk, militär, järnväg, telekom och textilier.
Kvaser har sitt huvudkontor i Mölndal, Sverige, med regionkontor i Mission Viejo, CA i USA, 
Shanghai, Kina och Hong Kong. Kvaser AB har ett globalt nätverk av kvalificerade återförsäljare 
och Technical Associates. För mer information om Kvaser, besök . www.kvaser.com
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