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Podio
Podio är ett danskt företag som grundades år 2009 i en liten källare i Köpenhamn, idag är det över 200 000 
organisationer som använder Podio, världen över. Företaget köptes upp av Citrix Systems, 2012. Podio är 
ett samarbetsverktyg som gör det möjligt för företag att dela information internt mellan medarbetarna 
men också utåt till kunder, leverantörer och partners. Tjänsten Podio är ett affärsnätverk som gör det 
möjligt för er att lägga upp bilder, filer och ni kan göra statusuppdateringar som kollegorna kan se. Det här 
är bara en del vad tjänsten har att erbjuda, ni kan basera ert CRM-system i Podio och använda er av intern 
ärendehantering i programmet. Utöver de 700 fria appar som Podio erbjuder kan ni bygga anpassade appar 
som krävs för er organisation. 

Krinova
Krinova Incubator och Science Park arbetar idag med flera varierande projekt, pågående aktiviteter; 
vilket gör att de är i behov av ett verktyg för att samla material på, samt att de behövde effektivisera sina 
interna kommunikationsvägar. Därför kontaktade de AceIQ som föreslog produkten Podio från Citrix, en 
användarvänlig produkt som ska se till att stödja verksamhetens behov istället för att verksamheten ska 
anpassa sig till produkten. 

Charlotte Lorentz Hjorth, VD för Krinova ville se möjligheterna för en produkt/ applikation som de kunde 
använda internt till sina projekt. De upplevde det som att det var rörigt för dem att separera alla filer och 
uppgifter kring de olika projekten. Idag är det 17 medarbetare som arbetar på Krinova och de kräver ett 
smidigt sätt för åtkomst till de projekt som de arbetar med. De behövde en snabb lösning då de var i starten 
av att öppna upp sin nya inkubatorverksamhet. 

– Vi valde att samarbeta med AceIQ, då vi var i behov av en lösning för alla våra pågående projekt, som alla 
våra medarbetare kunde ta del av. AceIQ tipsade oss om Podio, vilket vi är väldigt nöjda med att vi valt för 
det har löst många av våra uppsamlingsproblem och vi gillar att ha AceIQ nära till hands då vi snabbt kan få 
support. Diana Danilda– Krinova Science Park

Lösning
AceIQ presenterade produkten, Podio för dem där de fick möjligheten att testa en gratisversion på 5 
licenser för att se om det kunde lösa deras behov. Vi utformade ett “work space” till dem genom att bygga 
appar som skulle fungera tillsammans med deras projekt för inkubatorverksamheten. Efter att Kirnova 
utvärderat produkten, valde de att köpa in licenser för att täcka sitt behov internt och fortsätta att utveckla 
sin “work space” för alla sina projekt. Effekten av implementeringen har för Krinova inneburit ett minskat 
mailflöde, de har ett smidigt sätt att göra uppföljningar mellan möten samt att de tydligt kan se status för 
deras projekt. Krinova har idag möjligheten att bjuda in externa parter till sina projekt i Podiooch där kan de 
specificera vad varje person har tillgång till utan att köpa fler licenser; vilket innebär att det inte blir någon 
merkostnad för varken Krinova eller den externa part som är inbjuden. 
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AceIQ levererar intelligenta lösningar för åtkomst till interna  och externa informationsmängder samt applikationer 
oavsett “device” – arbetsstationer, laptops, industridatorer, läsplattor, smartphones mm.


