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Polopoly nya systemet för EskilstunaKurirens webbsatsningar
Polopoly, Skandinaviens ledande leverantör av affärskritisk
innehållshantering, content management, har av Eskilstuna-Kuriren valts ut
som leverantör av tidningsgruppens framtida centrala system. Polopoly
kommer att användas för gruppens fyra tidningar och deras webbsatsningar:
Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren, Folket, och Södermanlands
Nyheter, som alla är en del av svensk dagspress största strukturaffär hittills.
Polopoly är utvecklat för att utnyttja användargenererat innehåll, som
bloggar, forum, artikelkommentarer och liknande på ett optimalt sätt.
Polopoly blir därmed en viktig del i tidningarnas utveckling av nya digitala
tjänster. En av fördelarna med Polopoly är att systemet erbjuder utförlig
besökarinformation. Informationen kan användas för att personalisera och
lokalanpassa innehållet vilket i sin tur är till nytta för både redaktion och
marknadsavdelning. Redaktionernas medarbetare får ett verktyg för att
utveckla attraktivare innehåll och annonsörerna ges bättre möjligheter att
rikta sina annonser mot önskade målgrupper. Polopoly ger även redaktörerna
ett enkelt och logiskt användargränssnitt. Eskilstuna-Kuriren har sedan en tid
arbetat med att samordna sina respektive tidningars resurser, och beslutet att
införa ett gemensamt content management-system är ett led i detta arbete.
Med Polopoly kan drift, utbildning, och utveckling av systemet centraliseras,
vilket ger både kortare utvecklingstider och kostnadsbesparingar. – Att
Polopoly är webbaserat, integrationsvänligt och har kraftfulla funktioner för
hantering av användargenererat material var betydande för valet av
systemleverantör, säger Peo Wärring, chefredaktör Eskilstuna-Kuriren.
Samtidigt som Eskilstuna-Kuriren valde Polopoly blev tidningsgruppen även
delägare i MktMedia. I MktMedia ingår förutom Eskilstuna-Kuriren också
Stampen, VLT AB, Morgonpress Invest och MittMedia, samtliga genom
MktMedia involverade i den pågående strukturaffären inom svensk dagspress.
Samordningen tillåter de lokala tidningarna att utvecklas i ett bredare
perspektiv, att öka sina nätsatsningar och bli tillgängliga i fler kanaler, till

exempel i mobiltelefoner. Fler mötespunkter mellan tidningarna och läsarna
skapas. Det ökar i sin tur det lokala perspektivet och gynnar läsarna. – Vi är
mycket stolta över att ha fått förtroendet att vara involverade i den pågående
strukturomvandlingen inom svensk dagspress, säger Gustaf Sahlman, vd
Polopoly. För mer information: Gustaf Sahlman, vd Polopoly, 070 447 82 99
Peo Wärring, chefredaktör Eskilstuna-Kuriren, 070 529 19 12 Polopoly är en
ledande aktör inom content management-teknik till dominerande medieaktörer.
Polopolys teknik innefattar alla typer av media: text, bild, video och andra flöden.
Den erbjuder hantering av både redaktionellt producerat material och
användargenererat innehåll. I dag används systemet av flera av världens mest
betydelsefulla mediekunder. www.polopoly.com Eskilstuna Kuriren (egentligen
Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning) är en liberal dagstidning utgiven i
Eskilstuna sedan 1890, respektive Strengnäs Tidning sedan år 1846. Utöver
städerna Eskilstuna, Torshälla och Strängnäs är Eskilstuna-Kuriren den största
morgontidningen i angränsande delar av Mälardalen. www.ekuriren.se
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