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TM Software styrkir TEMPO með kaupum á FOLIO 

TEMPO, markaðsleiðandi hugbúnaður í verkumsjón og verkefnastjórnun fyrir 

Atlassian JIRA bætir við sig fjárhagslausnum og skapar þannig öfluga heildarlausn 

fyrir fyrirtæki 

REYKJAVÍK – 11. desember, 2014 – TM Software, dótturfyrirtæki Nýherja, hefur gert samkomulag um 

kaup á FOLIO hugbúnaðarlausn frá kanadíska fyrirtækinu Kitologic Inc. Með kaupunum mun TEMPO 

Timesheets, Tempo Planner og Tempo Books, sem eru markaðsleiðandi hugbúnaðarlausnir fyrir 

verkumsjón, verkefnastjórnun, fjárhagsáætlanagerð og skýrslugerð fyrir Atlassian JIRA, bæta við sig 

fjárhagslausnum og skapa öfluga heildarlausn fyrir fyrirtæki. Kaupverðið er trúnaðarmál en greitt var 

fyrir FOLIO með reiðufé. Kaupverðið er ennfremur tengt því að ákveðin tekjumarkmið náist varðandi 

FOLIO næstu 3 árin. Kaupin á FOLIO munu styðja áframhaldandi tekjuvöxt fyrir TEMPO lausnir. Tekjur af 

TEMPO námu 600 mkr á fyrstu þremur ársfjórðungum 2014 og jukust um 86% miðað við sama tímabil í 

fyrra.  

Tempo Timesheets, Tempo Planner og Tempo Books frá TM Software búa yfir rauntímalausn fyrir 

verkumsjón, verkefnastjórnun, fjárhagsáætlanagerð og skýrslugerð og geta viðskiptavinir valið um að 

setja hugbúnaðinn upp í sínu eigin umhverfi eða haft aðgang í gegnum tölvuský. TEMPO var sett á 

markað á árinu 2008 og var Tempo Timesheets mest sótta viðbótin (add-on) á Atlassian Marketplace á 

árinu 2012 auk þess að skapa mestar tekjur á árinu 2013. Tempo Planner var tekjuhæsta viðbótin á árinu 

2014. Yfir 6.000 fyrirtæki í meira en 100 löndum nota TEMPO til að auka vinnuhagræði og framleiðni 

þ.á.m. Disney, eBay, Amazon, &T, Oracle, BMW, Dell og Pfizer. 

FOLIO fyrir JIRA umhverfið var sett á markað á árinu 2013 og gerir notendum kleift að vinna rauntíma 

tekju-, kostnaðar- og afkomuáætlanir á skilvirkan hátt í JIRA umhverfinu. Fjöldi stórfyrirtækja á borð við 

Volkswagen, Neiman Marcus, Warner Bros., Boeing og NASA nota lausnina til að gera fjárhagsáætlanir 

með framvindueftirliti (Earned Value Management, EVM). FOLIO var þróað af sömu aðilum og hönnuðu 

JIRA Agile (áður GreenHopper) sem er leiðandi agile þróunartól og var yfirtekið af Atlassian á árinu 2009. 

FOLIO vann til fyrstu verðlauna í Atlassian Codegeist á árinu 2013. 

,,Það er okkur mikið ánægjuefni að geta boðið FOLIO fjárhagslausnir sem hluta af TEMPO. Með 

kaupunum getur TM Software boðið enn öflugri verkefna- og fjárhagslausn með samhæfingu við JIRA á 

Atlassian Marketplace,” segir Ágúst Einarsson, framkvæmdastjóri TM Software. ,,Þá er mikill fengur að 

því að fá þrjá af stofnendum FOLIO til starfa í Tempo fjölskylduna. Reynsla þeirra, árangur og hugvit er 

mikilvæg viðbót inn í metnaðarfullan og reynslumikinn hóp starfsmanna.”  

,,Við hjá Kitologic erum mjög ánægð að fá tækifæri til að sameina krafta okkar með TM Software. Við 

erum sannfærð um að þau samlegðaráhrif sem FOLIO og TEMPO skapa muni gefa viðskiptavinum 

Atlassian kost á bestu heildarlausn sem í boði er á markaðinum,” segir Jean-Christophe Huet, 

framkvæmdastjóri Kitologic, Inc. 
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UM TM SOFTWARE OG TEMPO 

Tempo hugbúnaðurinn er hannaður og þróaður af TM Software. Fyrirtækið er dótturfélag Nýherja og eru 

höfuðstöðvar þess í Reykjavík. (NASDAQ OMX: NYHR.IC). 

Tempo er leiðandi hugbúnaður í verkefnastjórnun og heildarlausnum fyrir JIRA og JIRA Agile og eru 

viðskiptavinir fyrirtækisins allt frá smáum sprotafyrirtækjum upp í Fortune 500 fyrirtæki með yfir 10.000 

Tempo notendur.  

Tempo á í samstarfi við yfir 80 Atlassian Experts um allan heim í tengslum við sölu, þjálfun og ráðgjöf á 

viðkomandi tungumáli. Nánari upplýsingar um Tempo og hvernig hægt er að gerast samstarfsaðili má 

finna á www.tempoplugin.com/partners 

Hugbúnaðarleyfi fyrir FOLIO og TEMPO fyrir JIRA kosta frá 10 bandaríkjadölum á ári. Hægt er að kaupa 

leyfi og nálgast prufuáskrift á Atlassian Marketplace. TEMPO býður aukna þjónustu og aðstoð við 

stórnotendur. Frekari upplýsingar er hægt að nálgast á www.tempoplugin.com 

Með kaupunum á FOLIO er hægt að sameina styrkleika beggja fyrirtækja og bjóða markaðsleiðandi 

heildarlausn.  

FOLIO og Tempo geta skapað mikla möguleika hjá fyrirtækjum; aukið arðsemi, framleiðni og bætt 

ákvarðanatöku með því að auka upplýsingaflæði milli starfsmanna og aukið gegnsæi í vinnuferlum. 

FOLIO og Tempo lausnirnar henta jafnt stórum sem smáum fyrirtækjum sem notast við agile og lean, 

þ.m.t. fyrirtækjum sem starfa innan Scaled Agile Framework (SAFe).  

Helstu kostir sameiginlegra lausna eru m.a. eftirfarandi: 

 Byggir á öflugum fjárhagslegum grunni m.a. rauntíma upplýsingum, býður fjárhagsgreiningu, 

gerir stjórnendum kleift að sjá hættumerki í rekstrinum á skjótan hátt og bregðast við þeim 

 Sameiginlegar fjárhagslausnir í JIRA með möguleika á markmiðasetningu og eftirfylgni auk  

ýmsum aðgerðamöguleikum sem snúa að tíma, fólki og fjármunum 

 Viðhalda, þjónusta og þróa áfram núverandi lausnir sem FOLIO og Tempo hafa yfir að ráða og 

skapa öflugt heildarumhverfi fyrir Atlassian Marketplace 

 Efla fjárfestingu viðskiptavina í báðum kerfunum með því að halda áfram að þróa lausnir sem 

byggja á nýjustu tækni 

 Sameina tæknilega yfirburði og hugvit beggja fyrirtækja með það að markmiði að auka hagnað, 

vöxt og fjölda notenda 
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UM NÝHERJA 

Nýherji (www.nyherji.is) er samstæða fyrirtækja í upplýsingatæknifyrirtæki. Hjá móðurfélaginu starfa 

250 manns en hjá samstæðunni um 470. Dótturfélög Nýherja eru TM Software og Applicon, á Íslandi og í 

Svíþjóð. Nýherji er skráð í Kauphöll Íslands (NASDAQ OMX: NYHR.IC).  

 

NÁNARI UPPLÝSINGAR MÁ NÁLGAST HJÁ EFTIRTÖLDUM AÐILUM: 

 

TM SOFTWARE / TEMPO  

Jessica VanderVeen 

Framkvæmdastjóri markaðsmála 

jessie@tmsoftware.com 

Sími: (+354) 545 3048  

 

NYHERJI - FJÁRFESTATENGSL 

Gunnar Petersen 

Framkvæmdastjóri fjármálasviðs 

gunnar.petersen@nyherji.is 

Tel: (+354) 825 9001 

 

ALMENNAR FYRIRSPURNIR 

Nýherji hf. 

Borgatúni 37 

105 Reykjavik 

Skiptiborð: (+354) 569 7700 
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