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Ecus och Tyringe fördjupar nordiskt tullsamarbete
- Tillsammans sänker vi våra effektiva IT-tjänster kostnaderna för tullhantering

Tullkonsultföretaget Ecus AB och EDIföretaget Tyringekonsult AB har inlett
ett fördjupat nordiskt samarbete kring
IT-tjänster för tullhantering och gör oss
till en komplett leverantör av tulltjänster.
Samarbetet kommer att hjälpa våra
kunder att effektivisera sin tullhantering
och sina tullprocesser. På så sätt sänker vi
kostnaderna för våra kunders tullprocesser.
Ecus har under flera år letat efter en system-partner till sin
verksamhet, som består av ett 60-tal tjänstemän i Sverige,
Norge och Danmark, med huvudfokus att agera som ett traditionellt tullombud. Ecus har även arbetat med att utveckla
ett eget IT-tullsystem för tullager. Med hjälp av Tyringe blir
Ecus en komplett leverantör av tulltjänster.
”Vi ser hur den digitala utvecklingen rusar fram och vill mer
än gärna vara i framkant i denna utveckling och hjälpa våra
kunder med skräddarsydda IT-lösningar för internationell
handel. Med Tyringes resurser, kompetens och lösningar
inom tull, TA och samt Ecus erfarenhet från praktisk tullhantering kan vi tillsammans erbjuda marknaden nya effektivare
och mer optimala lösningar. Tillsammans sänker vi kostnaden för våra kunder vilket är ett måste i framtiden. Både
Tyringes och Ecus kunder kommer att ha stor nytta av detta
fördjupade samarbete”, säger Peter Jacobsson, grundare av
Ecus AB.
Tillsammans skapar Ecus och Tyringekonsult ett kraftfullt
nordiskt tullsamarbete.
”Tyringekonsult har i 25 år, på egen hand, tillhandahållit
system för tull åt sina kunder på den svenska marknaden. Vi
har även utvecklat ett effektivt systemstöd för transportadministration i anslutning till tullsystemet vilket ger än större
besparingspotential åt våra kunder. Nu är det dags att ta
nästa steg. För att på bästa sätt kunna erbjuda marknaden
en komplett lösning inleder vi ett samarbete med Ecus – ett
företag som delar våra värdegrunder och fokus på kvalitet.
Tillsammans kommer Ecus och Tyringe erbjuda ett komplett
system för tull och transportadministration samt kvalificerade tjänster runt tull och tullager till den nordiska marknaden”, säger Andreas Risberg, vd för Tyringe.
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Om Ecus
Vi på Ecus erbjuder konsultation, rådgivning och
administration inom tull & skattefrågor sedan
år 2000. Genom skräddarsydda lösningar och
personlig service effektiviserar vi våra kunders
internationella handel. Ecus har kontor i Ed,
Göteborg, Strömstad, Svinesund, Halden, Oslo
och Hirtshals i Danmark. Vår personal har spetskompetens inom flera områden såsom, tullrevision, klassificering, tullager och har tillsammans
många års samlad erfarenhet inom tullområdet.
Om Tyringe
Det nordskånska kunskapsföretaget Tyringekonsult AB är synonymt med EDI, Electronic Data
Interchange, integration och EH, Elektronisk Handel. Företaget arbetar med att förse i huvudsak
den europeiska marknaden med lösningar som
förenklar utbytet av affärsdokument mellan olika
aktörer på företagsmarknaden, B2B.
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