
Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt 
kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i 

Norden, og avanserte ERP og IT-løsninger bidrar til vekst i Norden. Nordiske 
selskap har vært i front når det gjelder å øke sin produktivetet ved hjelp av 

moderne programvare. 
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Visma konsernet

Visma ASA
Holding selskap
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ERP & CRM
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Retail og SCM
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Visma Services
Regnskap &

Lønn
Outsourcing

Visma F&P Services
Inkasso
Innkjøp

Vikarbyrå
Utdanning/e-læring

2300 ansatte, ca. 2 mrd i omsetning

> 200.000 kunder



Joensuu (2)

Malmö (58+11)

Växjö (245+15)

Göteborg (12+3)

Bergen (9+48)

Stavanger (50+27)

Ålesund (1+12)
Trondheim (29+43)

Bodø (14+9)

Tromsø (13+14)

Lillehammer (23+14)

Kristiansand (9+29)

Jyväskylä (55)

Tampere (25)

Turku (20)

Vaasa (35)

Drammen (15)

Kongsberg 
(3)

Fredrikstad (58+21)

Uppsala (11)

Falun (4)

(50+53)(256+121)

Sandefjord (24)

Tønsberg (19)

Hamar (21)
Elverum (11)

Gran (9)

Mo i Rana (9)

Alta (2+7)

Hallingdal (11)

Os (6)

Bryne (10)

Voss (13)

Sogn (15)

Lyngdal (10)
Egersund (11)

Bømlo (10)
Odda (9)

Sotra (8)
Sauda (6)

Måløy (11)

Mandal (24)

Førde (1)

Molde (9)

Sarpsborg (7)
Skien (1)

Stjørdal (1)

Ulsteinvik(8)

(19+117+8)

(10+143+3)Aarhus (2)

Ekenäs (6)

Kouvola (1)

Oulu (2)

Kuusamo (7)

Gjøvik (21)

Sortland (2)

Levanger (8)

Helsingborg (25)

Vismas egne kontor
I tillegg finnes over 

1000 partnere og forhandlere



Visma IT

• IT- og ASP-senter for Visma i Norge
• Visma Services kjører regnskap og lønn for ca. 12.000 bedrifter
• Ca. 2000 brukere, 50/50 Visma og kunder
• Ca. 18.000 SQL database instanser

• Noen større i Norden?

• SQLServer 2000 og WinServer 2003
• Oppgradering til SQLServer 2005 i løpet av 2006
• Alle Vismas løsninger er SQL-basert
• Visma Business, Global og CRM støtter SQLserver 2005 i 4Q05



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
• Global konkurranse fra land hvor lønninger er lavere og folk 

arbeider hardere
• Også små bedrifter merker konkurransen
• Små språk / små bedrifter
• Offshoring kan være vanskelig



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

Faktura, ordre, ordrebekreftelse, pakklister, 
tolldeklarasjoner, momsoppgaver, skattedeklarasjoner, 

varekataloger og prislister



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

Om 10 år er papirfakturaen borte



ERP-system som kjerne i forretningsdriften

• Database med kritisk informasjon
• Sentral for all virksomhetsstyring
• Kommunikasjon med kunder, leverandører, bank og 

myndigheter
• Selv små og mellomstore bedrifter får behov for 

integrasjon og skalerbarhet
• Nesten all forretningsutvikling involverer bruk 

ERP/CRM/HR-system



Med elektronisk virksomhetsstyring blir
ERP/CRM/E-handelssystem 

”mission critical”



SQL Databaser

Plattform for alle moderne ERP, CRM, HR og 
andre løsninger for virksomhetsstyring

SQL databaser er den mest kritiske 
systemprogramvare



SQLServer 2005

• Skalerbar fra 1-bruker løsninger til de største 
oppgavene
• Ideelt for programvareutviklere
• Oracle og IBM DB2 tar ikke nok hensyn til de små bedriftene
• Sikkerhet, sporbarhet
• Ytelsesforbedring i forhold til SQLServer 2000

• Rapportering og business intelligence funksjoner vil 
gjøre avansert rapportering tilgjengelig for ”alle”

• For Visma og andre softwarehus vil SQLServer 2005 
være det viktigste produkt fra Microsoft



Demo av SQLserver 2005 og 
rapportingsløsninger

I 2006 kommer Visma med omfattende rapporting 
og Business Intelligence løsninger basert på

SQLServer2005 og Report Center


