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Update System bistår Sveriges kommuners 
näringslivsenheter med bra verktyg i det dagliga 
arbetet. Vill man ha god kontakt med kommunens egna 
verksamma företag är ett kommunikations- och 
distributionssystem som Business ett bra val. 
 
Allmänt: Värdet för kommunerna att ha ett 
ständigt uppdaterat och aktuellt system över alla 
sina företag har visat sig vara mycket stort. 
Update System AB:s produkt Business uppfyller 
denna möjlighet. Över hela Sverige, från små till 
stora kommuner. Från samarbetskommuner till 
regioner. Vi tillhandahåller system och tjänster för 
att underlätta i det dagliga arbetet. Våra kunder ser 
till att vi och våra system ständigt utvecklas. Idag 
har vi avtal med Sveriges kommuner runt om i hela 
landet och även annan offentlig förvaltning. 
Det finns en rad företagsregister på marknaden 
men inte med de behov som kommunerna behöver 
få tillgodosedda i sitt dagliga arbete. Därför kallar vi 
vårt Business för system då kunden använder det 
som ett arbetsverktyg. 
Alla som arbetar inom en kommun runt om i 
Sverige, i första hand inom näringsliv, vet hur det är 
att ha en kontaktlista i Excel, företag som ska 
besökas i en lista, flera epost inköp, felaktiga 
adresser, dyra kreditsystem med poäng m.m. 
Listan kan göras lång, eller så kan man göra listan 
kort och använda sig av Business. 
Riks-, regions- och länsanpassade versioner har i 
huvudsak samma utseende och funktioner som här 
beskriven kommunanpassad version av Business. 
 

Produkten: Business består av två delar. Dels 
en inloggningsbehörighet att användas internt för att 
söka efter lokala företag, göra olika urval, 
etikettutskrifter, e-postfunktioner och hantera 
ärenden. En evenemangskalender samt grafisk 
branschstatistik ingår. 
 
Dels en koppling till kommunens egna webbsida där 
ett antal sökkriterier förekommer. Koppling till Google 
Maps och Google Translation ingår för kartor och 
information på valfritt språk. 
 
Det är kostnadsfritt för användare och besökare att 
använda den publika delen av Business. Den är 
även fri från annonser. 
 
Vi tar ansvar för att informationen hanteras i 
enlighet med datainspektionens rekommendationer 
och GDPR (gällande fr o m 20180525). Till avtalet 
finns upprättad Biträdesbilaga. 
 

Innehåll: Klassificerat som företag är handels -
och kommanditbolag, aktiebolag, försäkringsbolag, 
utl.juridisk person och enskild firma som har något 
av kriterierna; moms/arbetsgivare/F-skatt. 

Jord-skogsbruk, fiske och kolutvinning krävs två 
av kriterierna, som avser Enskilda och Enkla 
bolag. Ej medtagna är bostadsrätts-, bostads-, 
ideella- eller ekonomiska föreningar utan något 
kriterium. Grundinformationen avseende företag 
som kan läggas in i Business består av 
uppgifter om ägare, företagsdata, adressdata 
samt kontaktperson/-er för respektive företag.  
Företaget får besvara om det är aktivt, 
godkänner att finnas med på kommunens 
webbsida samt att de tillåter informationsutskick 
av kommunen.   

 
Uppbyggnad: Grunden i Business är ett 
system som har hög täckningsgrad då 
grundinformationen hämtas från flera håll ex, 
myndighetsregister samt främst från företagen 
direkt. Täckningsgraden är garanterad till de 
fysiska arbetsställen som myndigheterna 
lämnat information om inom respektive 
kommun. 
Därefter sker löpande informationsinhämtning 
som konkursade, inflyttade-, och nystartade 
företag m.m. 
 

Uppdatering: Förutom löpande 
informations hämtning varje månad sker en 
totalinventering av respektive kommuns företag 
två gånger per år. Löpande uppdatering från 
företagen t.ex. via varje kommuns webbsida 
sker dagligen samt från användarna direkt. 
Inaktiva företag finns kvar hos oss men 
förekommer inte i det aktuella kommun 
systemet. 
 

Komplettering: Som tilläggstjänster finns 
följande; Branschanalyser och kreditkontroll 
över Sveriges företag, Övrig system för andra 
typer av interna register, Föreningssystem med 
publik sida och inloggning, Brevmallar för 
nyhetsbrev, inbjudningar m.m. och Full 
företagsinfo för export ur databasen för internt 
bruk samt Regionkoppling. 
Se vår hemsida för mer information. 
 

Integrerad produkt: Som ytterligare 
tjänst finns Location Etableringssystem. 
Location  består av alla ägare som har 
kommersiella lokaler/mark och ett 
etableringssystem att arbeta med förfrågningar. 
Möjlighet att lägga in egna kontaktpersoner. 
 

Demo: Önskar ni testa Business vänligen 
kontakta oss på business@updatesystem.se 
för en visning. 
Kontakta oss gärna om Ni har frågor eller 
synpunkter på Business. 

 


