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Visma konsernet

Visma ASA
Holding selskap

Visma Software
ERP & CRM
E-commerce

Retail og SCM
Payroll & HR

Visma Services
Regnskap &

Lønn
Outsourcing

Visma F&P Services
Inkasso
Innkjøp

Vikarbyrå
Utdanning/e-læring

2300 ansatte (150 for 5 år siden),

ca. 2 mrd i omsetning

> 200.000 kunder
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Nordiske særtrekk

• Egalitære samfunn
• mindre inntektsforeskjeller enn i resten av verden

• Høyt kostnadsnivå, svært dyre medarbeidere
• Stor offentlig sektor, høyt skattenivå
• Høy utdannelse og høy deltagelse i arbeidslivet
• Fokus på kvalitet og etikk
• Store krav til medarbeideres fleksibilitet
• Gradvis dårligere arbeidsmoral og innsatsvilje?
• Små hjemmemarkeder / små språk
• Også små bedrifter merker global konkurranse
• Offshoring vanskelig for mindre bedrifter



Nordisk løsning

Lokal automatisering 
og innovativ bruk av IT 



Normalt i Norden, ”rocket science” ellers

• Sjekkheftet er borte
• Elektronisk remittering
• Scanning, workflow
• Sterk vekst i e-faktura
• Altinn og tilsvarende kommunikasjon mot offentlig 

sektor
• Elektroniske kommersielle dokument



I løpet av de neste 5 år vil de fleste 
bedrifter ta i bruk elektroniske 

dokumenter
Om 10 år er papirfakturaen borte

Arbeidsmengden i forbindelse med regnskap og 
administasjon vil halveres



Hva har alle vellykkede bedrifter 
felles?

Lykkelige familier er alle like, hver ulykkelig 
familie er ulykkelig på sin egen måte.
Leo Tolstoi, Anna Karenina



Det som fungerer:

• Kvalitet og ”operational excellence”
• Klar og lettforståelig strategi
• Ubyråkratisk og enkel struktur
• Resultatorientering i alle ledd
+ en spesial kompetanse som for eksempel
• Produktinnovasjon, oppkjøp/fusjoner, rekruttering av 

de dyktigste medarbeiderne/ledere, salg 



Og ikke minst:

Kunder!!



Lojale kunder er lønnsomme

• Salg til eksisterende og lojale kunder er rimeligere enn 
til nye

• Når er kunder så tilfredse at de bidrar til vekst og 
lønnsomhet?

• Hvordan finner vi ut om kunder er så tilfredse at de er 
lojale?



Et spørsmål forteller i grunn alt.

Store og dyre undersøkelser er ikke nødvendig.



“Kjære kunde, er du så fornøyd 
med våre varer og tjenester at du 

anbefaler dine venner og bekjente å
handle med oss?”



Lønnsomhet

• Lønnsomhet og vekst øker med antall netto anbefalere
• Lojalitet + anbefalerne fungerer som et ekstra salgsapparat

• Egen organisasjon kan spørre
• Ikke anonymisert slik at ledelsen kan ta action på kunder som 

ikke anbefaler, eller de som fraråder
• Anbefaler/fraråder netto kan gi grunnlag for lønnsforhøyelser, 

forfremmelser, reorganisering



Det går an å bli Gaselle i Norge

• Kostnadsnivået er høyt og rentene blir høyere
• Men i Norge har vi likevel mange muligheter:

• Høyt bruttonasjonalprodukt per innbygger og økonomisk vekst
• Fleksible og uredde mennesker
• Høy utdannelse og tilgang på teknologi
• Olje
• Svært positivt at skatt på arbeid er redusert slik at det lønner seg mer å

jobbe og skape verdier

• Gode økonomi- og CRM-system  er en viktig 
plattform for den som vil bli gasellebedrift


