
  02 april, 2008 – Göteborg, Sverige 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Runaware Förnyar Partnerskap med Microsoft 
 

Runaware och Microsoft förlänger avtal gällande leverans av TestDrive on-line demo och 

kundgeneringssystem för  Microsoft MapPoint. 

Runaware  gläds idag åt att kunna meddela att bolaget har förnyat sitt partnerskap med Microsoft 

gällande TestDrive av Microsoft MapPoint.  Det 12 månader långa alliansen gäller demonstrationen av 

Microsoft MapPoint 2006 i Runawares on-line demotjänst TestDrive,  samt även Runawares  

kringliggande kundgenererings- och profileringstjänster. Senare under 2008 kommer TestDrive 

demonstrationen att uppgraderas till Microsoft MapPoint 2009. 

### 

 

Om Runaware™ 

Grundades 1999 och har kontor i Nordamerika och Europa. Runaware är en global marknadsledare inom 

onlinemarknadsföringstjänster och har etablerade kundrelationer med världsledande IT-företag såsom Microsoft, Citrix, Intuit, 

och Sage.  Runaware erbjuder programvarubolag ett revolutionärt sätt att marknadsföra sina produkter genom att ge 

användarna möjligheten att testköra säkra, fullskaliga versioner av mjukvaran gratis online. Var som helst, när som helst, utan 

att några cd-skivor, nerladdningar eller installationer behövs.  Utöver demonstrationer erbjuder Runaware intelligens och 

mätbara resultat som genererar ökad försäljning och ett mervärde för kunden.   

Runaware är sedan 2008 noterat på Aktietorget, under kortnamnet RUN.  

 

Om TestDrive 

TestDrive möjliggör för programutvecklare och ISVs att erbjuda en komplett version av sin programvara on-line utan 

risk för piratkopiering, oförutsedda kostnader eller komplikationer med nedladdningar och CD. TestDrive förhöjer 

kundupplevelsen och kan integreras med CRM-applikationer för att förkorta säljcykeln.  

 

TestDrive kan användas fristående, men tillsammans med självstyrda handledningar och guidade funktionsturer 

levererar TestDrive den bästa användarupplevelsen och generar leads av högsta kvalitet med klart förbättrad Time To 

Market. Programvaran kör som om den var installerad på prospektets egen dator. Sviter eller tilläggsprogram kan 

demonstreras on-line i TestDrive, vilket visar upp samarbetet mellan flera program och effektivt merförsäljer på 

prospektet. Länkar till CRM och säljprocesser kan sättas upp vilket hjälper till att snabba upp säljcykeln. 

 

För mer information, kontakta gärna: 

Emma Hjälmås, Sverigechef, Runaware  

Telefon: +46 (0)31 743 0164, e-mail: emma@runaware.se 

Hemsida på svenska för Investor Relations: www.runaware.se 

För att prenumerera på nyheter från Runaware direkt i din webbläsare, besök 

http://feeds.runaware.com/LatestNewsReleasesFromRunaware (På engelska) 

För ytterligare mer information om Runaware och våra produkter, besök  www.runaware.com (På engelska) 


