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ny sökmotor för näthandel

Konkurrens. Nu

Vuxit snabbt

får Google konkurrens. Från
Växjöföretaget
Site Direct.
Snart lanserar de
en ny sökmotor
för näthandel.
Målet är att
erövra Europa.
Det börjar bli ont om
plats på väggen i korridoren på Site Directs kontor
på andra våningen i Tegnérgallerian. Där hänger
utmärkelserna som det
framgångsrika företaget
fått.
Site Direct går så bra att
man i kontoret bredvid
det senaste året haft upp
till 15 it-tekniker sysselsatta med att bygga upp
en ny sökmotor för e-handel, Shopit.
Nu är man inne i slutskedet. Om ett par månader
ska sökmotorn sjösättas
och då ska 20 miljoner
varor finnas i systemet.
Alla svenska nätbutiker
ska täckas in, inte bara de
företag som själva väljer
att ansluta sig.
– Istället för anslutningsavgifter ska vi få
intäkterna genom annonser, förklarar vd:n Mathias
Ivarsson.
Shopit är alltså något
mittemellan en vanlig
sökmotor och en prisjämförelsesajt.
– Den här tjänsten finns
inte riktigt idag.
Förvisso finns det sajter

inom olika varugrupper
men ingen totaltäckande.
Både Google och Yahoo
har sökmotorer för shopping av alla slags varor,
men de är framförallt
fokuserade på den amerikanska marknaden. Och
det är här Shopit ser sin
chans. Man börjar med
Sverige för att sedan gå
vidare med Europa. Då ska
man täcka in 400–500 miljoner produkter.
Man ska ha 50 000 varukategorier på hela trädet.

Site Direct har vuxit
snabbt. Idag har man
40 anställda, varav 15 i
den nya verksamheten
Shopit.
– Det är fortfarande
mest killar som är
teknikintresserade.
jag skulle gärna ha fler
tjejer, säger Mathias
Ivarsson.
Från vänster: Joakim
Johansson, Martin Kuoppa, Rasmus Johansson, Rebecka Lindhe,
Mike Theodorsson,
Haris Kljajic, Andrey
Sevastianov, Per Jodenius, Mathias Ivarsson.
Sittande: Mathias Höggren, Stefan Jonasson.
Foto: Per-Erik Sandebäck

För att tjänsten ska lyckas krävs det att besökarna hittar just den produkt
de vill ha och att det går
snabbt. Annars kan man
ju googla själv.
Idén med Shopit är inte

unik, utan förmågan att
kunna genomföra den.
Och där sitter Sitedirekt
med trumfkort på hand.
Man är specialister på
webblösningar för företag
som arbetar med e-handel.
– Vi har redan databaser
för alla e-handelföretag i
Norden och vi har den tekniska kompetensen för att
bygga en sådan här sökmotor. Jag har lagt ganska mycket pengar på att
starta upp det här men jag
kände att det är nu eller
aldrig.

Site Direct Professional Web Solutions
n Ökade i sitt senaste bokslut omsättningen från 15 till 26 Mkr
och hade en vinst på 10,2 %.
n Har fyra år i rad utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri
n Utsågs 2013 till ett av Växjös fyra Superföretag av tidningen
Veckans Affärer och Bisnode
n Rankades 2011 av Deloitte som ett av Sveriges 50 snabbast
växande teknikföretag
n Site Direct startades 2000. Sedan 2002 har man varit fokuserade på e-handelslösningar för nätbutiker.

ingår idag sju bolag.
Mathias Ivarsson ser
flera förklaringar till att
Sverige fått fram ett antal
framgångsrika it-entreprenörer, både Spotify och
Skype har svenska upphovsmän.

– Vi var tidigt ute med
datorer och har bra utbildningsnivå. Men en viktig sak tror jag är att den
svenska marknaden är så
liten. Det är inte lönt att
sikta på att bli bäst i Sverige, istället tänker man

redan från start att vi börjar i Sverige och har världen som slutmål.
Det gäller även för Shopit.
– Vi ska bli så stora att
vi blir en spelare att räkna med. Det vore roligt att
reta de stora jättarna.

uppenbarligen hamnat
fel. Fem personer arbetar
nu enbart med att ”träna”
sökmotorn att hitta produkterna och ”lära den”
var de ska ligga. Så småningom ska det fungera
på EU:s 26 olika språk.

Mathias Ivarsson ger oss
en tjuvtitt på hur Shopit
ska se ut. Han skriver in
Star Wars i sökfältet och
resultaten visar allt man
kan köpa på svenska nätbutiker som har med Star
Wars att göra, spel, filmer,
kläder...
Men mintpastillerna
som ligger bland tavlor
med Star Wars-motiv har

På Shopits kontor ser det ut
som på de flesta it-företag.
Mest killar i 20–30-årsåldern.
– Jag skulle gärna ha fler
tjejer här.
Nu behöver man ytterligare fem it-tekniker med
spjutspetskompetens.
– När vi sökte personal
för ett år sedan fick vi nästan inga ansökningar. Men
nu brukar det komma
10–20. Folk verkar vara mer
beredda att röra på sig,
säger Mathias Ivarsson.
För projektet med Shopit
rekryterade man två ittekniker i Kiev.
– Det finns många duktiga programmerare i
Ukraina. Tidigare var
det populärt att titta på
Indien. Men Ukraina är
närmare, inte bara geografiskt utan även i mentaliteten. Och det verkar vara
lättare att få hit någon till
Växjö från Ukraina än från
Stockholm.

Mathias Ivarsson beskri-

ver sig som ”entreprenör
sedan barnsben”.
– Jag startade mitt första företag när jag var 18
och gick på Teknikum. Det
var ett reklamvideosystem. Jag fick tillstånd att
sätta upp tv-apparater på
skolorna med informationsfilmer. Sedan sålde
jag reklamutrymme.
1996 startade han sitt
första aktiebolag och
sedan har det rullat vidare. I Site Direct-koncernen

Med sökmotorn Shopit vill Mathias Ivarsson utmana de stora jättarna. Upp till 15
it-tekniker har arbetat med projektet under det senaste året.

Är ni nygifta eller
firar bröllopsjubileum?
Vi vill ha annonsen senast kl 12
två arbetsdagar före införingsdagen.

Bo Ströberg
bo.stroberg@smp.se
0470-77 04 66

• 38x88 mm - 480:- • 80x88 mm - 730:- • 80x133 mm - 870:- •
Smålandsposten förbehåller sig rätten att anpassa mängden text,
som är begränsad, till valt annonsutrymme.

Tala om det genom en annons i Smålandsposten!
Lämna annonsunderlag via www.smp.se/annonsera
eller skicka text och foto till Smålandsposten, 351 70 Växjö.



Välj mellan följande annonsstorlekar

MLi Foto

00

Växjöföretag utmanar Google

För mer information kontakta Katrin Glans,
0470-77 05 78 eller 0470-77 04 40.
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Facket oroliga • ”Vad blir det för arbetsmiljö av det?”

Sparkravet en omöjlighet
Som Smålandsposten skrev
i måndags har omsorgsnämnden tuffa sparkrav
på sig inför nästa år. Sammanlagt 18 miljoner ska
sparas. Enligt förvaltningschefen Rose-Marie Eriksson,som fick i uppgift att ta
fram underlaget är det realistiskt att minska med 6,7
miljoner för 2014 och ytterligare två miljoner 2015.

– Vad blir det för arbetsmiljö av det? Jag vill veta
vad politikerna tycker att
det ska bedrivas för kvalitet när det gäller vården,
säger Carina Engstrand,
sektionsordförande på
kommunal och tjänstledig
från jobbet på Furuliden i
Moheda.
– Det kan bli så att folk
söker sig till andra kommuner i stället, om man
inte får jobba så mycket
som man behöver, säger
Maria Rundqvist, som jobbar på Svanen serviceboende i Alvesta och inom
facket ett par dagar i veckan.
Carina Engstrand är fast
besluten om att en kvali-

Enligt Carina Engstrand
ökar sjukfrånvaron igen.
– Det har vi tagit upp på
MBL. Jag är orolig över det.
Jag tror att det tullas på
arbetsglädje i längden för
det har varit besparingar
med i bilden i många år,
säger hon.

Maria Rundqvist, Charlotte Karlsson och Carina Engstrand på kommunal vill att politikerna ser över ekonomin för omsorgsnämnden en gång till. Foto: Marie Magnusson

tetssäkring måste göras.
– Ja, en risk- och konse-

tårtkastning • twitter

Tuva Lind (MP) backar
från uttalanden på twitter
Nu har Tuva Lind (MP)
tagit bort twittrarna om
tårtkastningen på SDledaren Jimmie Åkesson.

Tycker du att
Jimmie Åkesson är en
clown?

Tuva Lind, ledamot i
utbildningsnämnden, fick
det hett om öronen efter
sina uttalanden på twitter:
”Nej, om mina åsikter blir
som Jimmie Åkessons så
räcker inte tårta. Ta något
hårdare.”
”En tårta är en kniv lika
mycket som SD är demokrater. Förstår inte grejen.
Clowner brukar väl få tårtor i ansiktet.”
– Jag har tagit bort dem.
Det blev jobbigt. Jag är
inte för att kasta tårtor på
politiker. Jag raljerade om
clowner och tårtor, säger
hon.

– Det tycker jag i och
för sig. Men
jag
tyck- Tuva Lind
er inte han
förtjänar
att bli attackerad. En viktigare fråga är hur Säpo
klarar av att skydda politiker. Jimmie Åkesson har
en hotbild. Om inte Säpo
sköter sitt jobb blir det ett
hot mot demokratin, säger
Tuva Lind.
– Men jag tycker inte att
tårtkastning är våld och
misshandel. Det är ofredande och ohyfsat, säger
hon.
Miljöpartiets centrala

ledning tar avstånd tårtkastningen.
– Självklart är vi emot
fysiska påhopp. Det är inte
acceptabelt, säger pressansvariga Caroline Kling.
Vad anser Miljöpartiet om att
en medlem gör sådana uttalanden som Tuva Lind gjort?

– Det var säkert olyckliga
uttalanden. Det var bra att
hon tog bort dem. Nu är de
ju borttagna, jag kan inte
säga mer även om jag får se
uttalandena, svarar Caroline Kling, som fått uttalandena på twitter upplästa
för sig.
Jimmie Åkesson fick tårtan kastad i sitt ansikte i
tisdags, när han signerade sin bok Satis Politio vid
Nytorget i Stockholm.


Margitta Lennartsson

kvensanalys på allt som
det beslutas om, säger hon.

Däckarna

Omsorgsnämnden har
ett sparkrav på totalt
18 miljoner nästa år. En
omöjlighet, menar Carina
Engstrand, sektionsordförande på kommunal.
– Det liknar ingenting.
Man borde titta på det ett
varv till, säger hon.

Årsarbetstid ska införas på
alla enheter. Det handlar
om att man jobbar ett visst
antal timmar per år, och
att det finns utrymme att
jobba in en period om man
skulle behöva ledigt.
– Skulle man hamna på
minus blir det löneavdrag
och det är väldigt stressande. Det kan vara svårt
att få jobba igen det man

Däcklagret & Service
0470-500 384

KALLELSE

Moheda kyrkliga
samfällighets samfällda
kyrkofullmäktige
kallas att sammanträda
i Moheda församlingshem
13 november 2013 kl 18.
Ärenden enligt anslag
och utsända kallelser
LARS ERICSSON
Ordförande



Marie Magnusson
marie.magnusson@smp.se
0472-23 191

DUBBDÄCK
Fr 995:-

FRIKTIONSDÄCK
185/65/15 ....... fr 606:-/st
SKIFTNING 150:Snickaregränd 5, Alvesta

varit ledig, säger Charlotte Karlsson, arbetsplatsombud på sektionen och
anställd på Grönkullens
serviceboende.
– Ska det införas fler
delade turer, då går man
ifrån avtalet. Det ska vi
strida för, säger Carina
Engstrand.
Att lägga ut daglig verksamhet (LSS) på entreprenad är inget kommunal
stödjer.
– Vi vill inte att verksamheten ska säljas ut,
vi vill att våra medlemmar ska ha kvar sina jobb,
säger Carina Engstrand.

(195/16-15)

Alvesta Regummering AB ● 0472-108 56

HOCKEYTVÅAN
Alvesta SK
Åseda
Fredag 8/11 kl 19.00
Alvesta Ishall
Vi ses i hallen! VÄLKOMNA!

Vi tackar alla
våra sponsorer!

KALLELSE

Moheda pastorats
nyvalda
kyrkofulllmäktige
kallas att sammanträda
i Moheda församlingshem
13 november 2013 kl 19.
Ärenden enligt anslag
och utsända kallelser
RUNE NILSSON
Ålderspresident

Sällskapet Länkarna
Alvesta
Hjortsbergavägen 6A
0472-135 08

Vår erfarenhet, din vilja,
ger ett nyktert liv.

Aktiespararna i Alvesta inbjuder till

Aktieträff

Tisdag den 12 november kl 19.00

Plats: Matkällaren, Fabriksgatan 13, Alvesta
Itab Shop Concept levererar butiksinredningar till fack- och

dagligvaruhandeln. Bolaget arbetar internationellt och har ca
2000 anställda. Affärschef Samuel Wingren presenterar bolaget.
Lammhults Design Group är ett designbolag med tillverkning av möbler och inredningar för en global marknad.
Bolaget presenteras av dess Vd Anders Rothstein.
Lättare förtäring och dryck serveras. Lotteri arrangeras.
Anmälan senast söndag 10 november till Lars Magnusson.
Tel 0472-455 91. Mail: lars.magnusson@eesc.se Varmt välkomna!

Fredagsvaran

Öppet alla dagar 7-22

CALANDIVA

HUSHÅLLS-ÄGG

ord pris 29:95

20:/st

ÖLKORV

Ridderheims, 50g

3 för25:-

Stjärnägg, 15-pack
medium

20:/st

BLOMKÅL

klass 1 Sverige

10:-

/kg

Reservation för slutförsäljning. Priserna gäller t o m 10/11.

99:/kg

Gäller endast fredag 8/11

00

Glöm inte
Fars Dag!

NYGRILLAD
FLÄSKFILÉ

