
System Technologies utnyttjar marknadens resurser  

System Technologies har skrivit avtal med ShineTech AB i Karlstad 
som härmed tagit över vidareutvecklingen av affärssystemet SEBS 

Henrik Björkman, System Technologies, och Jinhua Mei, ShineTech bekräftar avtalet 

System Technologies har utvecklats 
mycket väl och har en stark kassa. Vi 
har därför beslutat att göra den här 
stora satsningen på vårt affärssystem 
SEBS, säger Henrik Björkman. Utan 
ett starkt kapital är det svårt att 
hänga med i den här branschen, 
menar han. 

ShineTech är ett multi- nationellt 
företag med kontor över hela 
världen. Som exempel kan 
nämnas New York, Vancouver, 
Tampa, London, Bryssel, Berlin 
och Karlstad. 
Självklart är man representerade 
även i Asien och Australien. 
Jinhua Mei arbetar normalt på 
kontoret i Wuhan. En 
högteknologisk stad med mer än 
12 miljoner invånare. Hon ingår 
i teamet som sedan förra året arbetar med vidareutveckling av affärssystemet 
SEBS. Mei berättar att förändringarna i Kina har  varit mycket stora på 
senare år. Idag är det intelönt att mannen försöker bestämma över oss 
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 kvinnor.  Vi tar allt större plats i städerna numera, säger Mei och ler stort 
på sedvanlig asiatiskt sätt. Teamet som är involverat i arbetet hos oss 
består av 4 personer varav 2 kvinnor. Qui Qui är normalt vår 
kontaktperson och är stationerad på ShineTechs kontor i Karlstad. 

Nominerad till ShineStar 

Jinhua Mei berättar att Wang Shungyao,  huvuddesigner för SEBS, bland 400 Systen Designers 
blivit nominerad som ShineStar hos ShineTech Ltd. Rätt man på rätt plats tycker förstås vi 
eftersom  Mike, som vi kallar honom, jobbar med utveckling av SEBS. 

Hur går då samarbetet till? 

Vi har satt upp en virtuell server där all programutveckling ligger, berättar Henrik. Åtkomst ges till 
både oss i Sverige och de i Kina. Vi har också en Internet-baserad plattform som heter BaseCamp.  
Där läggs alla ärenden och beställningar från kund. 
Varje fredag har vi en videokonferens där vi går igenom veckans arbete samt vad som skall ske nästa  
vecka. Då sitter personal i Wuhan, Shijizhuang, Nässjö, Jönköping och Karlstad. Det är som att vi  
alla satt runt samma bord. 

Mattias Stennert påpekar att det är stor skillnad nu och mot den tidigare utvecklingen. Man kan  
säga att det går dubbelt så fort och kostar mindre än hälften. I de flesta fall när vi lägger upp ett 
ärende på servern har vi ett svar följande morgon. ”I got it” står det för det mesta. Förut var det 
segdraget och mycket diskuterande innan man kom till skott. 

Richard Ritheim tillägger att SEBS blivit mycket mera användarvänligt. Det finns hela 114 
instruktionsfilmer som Mike & Co gjort åtkomliga med ett klick från hjälpmenyn. 

Tilläggas kan att ShineTech i Sverige är registrerat som Svenskt aktiebolag av Bolagsverket samt 
moms-registrerat och betalar således skatt i Sverige. 
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