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Verdiskapning. Etter en lang periode med kostnads-
kontroll som mantra dreier mange virksomheter nå 
fokuset mot verdiskapning. Det kan selvsagt oppnås 
på flere måter. I denne utgaven av VISMAgazine ser vi 
nærmere på hvordan det å lykkes med å skape verdi  
og være innovativ kan gjøres i kombinasjon med  
samfunnsengasjement og sosialt ansvar.

Samfunnsansvar. Samfunnsansvar er med årene 
blitt stadig viktigere. Mange mener samfunnsansvar  
handler om veldedighet. Steinar J. Olsen er uenig. 
Med Stormberg har han bevist at engasjementet 
ikke behøver å gå på bekostning av virksomhetens  
konkurransekraft. Og at det kan være godt forretnings- 
potensial i samfunnsansvar – om ikke på kort sikt – så 
over tid. 

Miljøansvar. En annen svært respektert forretnings-
mann som ivrer for samfunnet og miljøet, er Sir Richard  
Branson, som vi har fått intervju med denne gangen. 
Som leder for flyselskapet Virgin er miljøhensyn noe 
han tar et ærlig ansvar for – ved å gå til krig – som 
han kaller det. Med stadige referanser til The Carbon 
War, eller karbonkrigen, vil han at vi alle skal slåss 
for miljøet. Sammen med en rekke tidligere verdens- 
ledere og andre kjendiser har Richard Branson i en  
årrekke engasjert seg. Han mener næringslivsledere 
må ta samfunnsansvar – og for han dreier det seg 
om å kombinere engasjementet for å skape verdi på  
flere områder. 

Gode opplevelser. Som en del av Vismas satsning 
innen retail tilgjengeliggjøres i disse dager helt ny 
teknologi – som vil effektivisere og forbedre din og 
min shoppingopplevelse i hverdagen. Med såkalt  
RFID-kasser kan vi i fremtiden handle uten å ta daglig- 
varene ut av handlekurven – alt er slått inn – i løpet  
av et blunk, bare ved at kurven settes på disken. 
Det dreier seg om ny teknologi som effektiviserer 
hverdagen. På samme måte har vi i denne utgaven 
intervjuet noen av vår tids fremste teknologer, 
som gir oss et innblikk i vår teknologiske fremtid.  
 
Kundepleie. Et ønske om å kommunisere målrettet 
mot egen målgruppe er sentralt for mange markeds- 
avdelinger. Blant annet fordi feil markedsstrategi kan 
bli kostbart. Ingrid Løbak forteller hvordan hun og  
kollegaene gjennomfører ambassadørundersøkelser 
i Visma. Hun tror mange virksomheter kan ha mye å 
hente på systematisk kundeoppfølging.  Det å ivareta 
alle kunder og kvalitetssikre kundebasen er også med 
på å skape verdi. 

Med ønske om en lys og verdiskapende vår!

Aase Settevik
Redaktør

Visma arrangerer Prosjektlederskolen i Oslo, 
Bergen, Stavanger og Trondheim. Det er 
et modulbasert studie som gir en praktisk  
innføring i prosjektarbeidsformen og teknikker 
som du vil ha nytte av i eget prosjektarbeid. 

Modul 1 – Prosjekt som arbeidsform
Modul 2 – Prosjektplanlegging 
   – Kunnskapsområder del 1
Modul 3 – Prosjektgjennomføring og 
   prosjektoppfølging 
   – Kunnskapsområder del 2
Modul 4 – MS Project i praktisk prosjektarbeid
Modul 5 – Prosjektlederen

Hvorfor Prosjektlederskolen?

•	 Dokumenter dine kunnskaper 
•	 Effektiviser prosjektene 
•	 Spar penger og gjennomfør prosjektene i 

henhold til budsjett 
•	 Trygghet for kundene – din kompetanse 
•	 Lær teknikker du kan bruke i eget prosjekt- 

arbeid

Vismas kursenhet Visma Ajourit er godkjent 
som Registered Education Provider av PMI® 
(Project Management Institute)

Rammeverket fra PMI® benyttes aktivt 
under utdannelsen og gir grunnlag for  
følgende sertifiseringer:
 
CAPM – Certified Associate in Project Management
PMP – Project Management Professional

Hver modul i prosjektlederskolen gir 12 
PDU’er (Professional Development Units) 
som man opptjener ved kompetanse- 
utvikling, og som danner grunnlag for ved-
likehold av sertifisering.

Se visma.no/kurs

Prosjektlederutdannelse hos Visma
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1. Hva er du aktuell med om dagen?

2. Hva betyr effektivitet for deg?

3. Hvilken ny oppfinnelse ville gjort 
    hverdagen din mer effektiv?

Didrik solli-tangen
artist

jostein Pedersen
grand Prix-ekspert

1. Akkurat nå forbereder jeg meg til årets Eurovision Song Contest (ESC), 
noe som er ganske heftig som fulltidsstudent. 

2. Effektivitet betyr å få ting gjort. Jo mer jeg har å gjøre, jo mer ef-
fektiv blir jeg. Sånn sett kan man jo si at jeg er veldig effektiv i disse 
dager. Jeg har det relativt travelt og merker at det gir meg energi. Jeg 
forsøker også å trene litt mellom slagene, for å holde meg i form. En 
skitur får meg alltid til å føle meg bedre og full av energi. Dét gjør meg 
absolutt effektiv. 

3. Teleportering, som i de beste science fiction-filmene! Egentlig så klar-
er jeg ikke helt å se hvilke nye oppfinnelser som skulle hjelpe meg å bli 
mer effektiv. Jeg er fremdeles imponert over iPhonen og hvor mye den 
har lettet min hverdag. Det er virkelig imponerende med ny teknologi.

1. Sammen med Kato Hansen har jeg nylig utgitt ”Den store Melodi 
Grand Prix Guiden”. Siden boken er et nybrottsarbeid har det vært et  
krafttak, men fryktelig moro. I mai dekker jeg ESC for VG og VG-nett.

2. Effektivitet betyr å gjøre mest mulig på formiddagen, da jeg er utpreget 
A-menneske. Fra kl. 06 til kl.13.00 får jeg mer gjort enn mange andre klarer 
å få utført i løpet av to dager. På den andre siden er jeg bare til å kaste etter 
kl. 18.00.

3. En oppfinnelse som sørger for at alt byråkrati blir effektivisert. At alle 
regninger blir automatisk trukket fra konto, sortert ut i fine bilagsbunker 
som sendes automatisk til kemneren. Kemneren tar sitt - og vips: alt er 
avgjort og alle er fornøyde. Det ville ha spart meg omtrent to ukers dør-
gende kjedelig arbeid hvert år.  



Richard Branson
•	 Sir Richard Charles Nicholas Branson

•	 Født: 18. juli 1950

•	 Utdannet ved Stowe School, startet eget 
studentmagasin ”Student” (som 16-åring)

•	 Startet eget studentrådgivningskontor som 
17-åring (”Student Valley Centre”)

•	 Startet postordre-plateforretning i 1970

•	 I 1972 åpnet han en kjede av plateforretninger: 
Virgin Records, senere kalt Virgin Megastore

•	 På 80-tallet startet han Virgin Atlantic Airways 
(1984), mens Virgin Records ble musikkselskap

•	 I 1999 startet han mobilselskapet Virgin Mobile

•	 I 2000 etablerte han flyselskapet Virgin Blue

•	 I følge Forbes 2009-liste over milliardærer 
er han verdens 261. rikeste person, med en 
estimert nettoformue på 1,5 milliarder pund

sir richard Branson til VIsmagazine:

større ansVar
nærIngslIVsleDere har et

enn Bare å Bygge forretnIngsmessIg suksess

tillegg handler etisk og bryr seg om samfunnet 
– og ikke utelukkende bunnlinjen og den kortsik-
tige gevinsten. Vinnerne er de lederne og virk-
somhetene som bruker sin finansielle styrke og 
påvirkningsmulighet til å gjøre en forskjell. Det 
dreier seg om å utnytte merkevarens kraft og  
selskapets posisjon ved å utvise samfunnsan-
svar. Det vil i seg selv være profitabelt, ettersom 
medarbeidere, partnere og kunder blir stolte av 
selskapet – og er man stolt – er det lettere å 
bidra til å skape kommersiell suksess. Derfor 
lønner det seg å være samfunnsengasjert. 

Richard Branson bør vite hva han prater om, 
som en av verdens mest profilerte entreprenør-
er og seriegründere. Derfor er han tydelig, også 
i forhold til den forretningsmessige suksessen.

- Merkevaren og omdømmet er alt et selskap 
har – og hvis du og ditt selskap oppfører dere 
godt – så vil kundene komme til dere. Det 
har jeg mange eksempler på, akkurat som at 
kundene går andre steder, hvis du misbruker 

deres tillit. Dette kan sam-
menlignes med hvordan du 
som individ driver frem ditt 
eget liv i hverdagen. Vil du at 
folk skal forholde seg til deg, 
må du fortjene det, og de må 

også oppleve at det er spennende og gunstig.

fremtIDen er De elDre
Han er med en ærlig tydelighet dypt engasjert 
i samfunnsansvar på flere områder. Og han får 
med seg statsledere og internasjonale profiler i 
arbeidet. Branson forteller ivrig om det han selv 
beskriver som noe av det viktigste, nemlig eta-
bleringen av The Elders samt fredsarbeidet og 
konfliktløsningen i Zimbabwe. Dette opptar han 
særlig nå. Norges Gro Harlem Brundtland er en 
av dem som regelmessig inviteres av Sir Richard 
Branson til å sette søkelyset på de sosiale- og 
samfunnsmessige utfordrin-
gene i verden, noe hun fortalte 
norske og svenske TV-seere 
på Skavlan før påsken. Norges 
tidligere statsminister er nem-
lig medlem av det som i følge Skavlan må være 
verdens mest eksklusive eldreråd, med med-
lemmer som Nelson Mandela, Desmond Tutu 
og Jimmy Carter. Branson nyter stor respekt, 
ikke minst også fra verdenslederne. Sammen 
med Peter Gabriel etablerte Richard Branson 
tankesmien The Elders, som baserer seg på de 
eldres posisjon i den afrikanske kulturen, som 
landsbygdas kloke og erfarne bautaer. Branson 

Det er lett å la seg inspirere når den adlede Sir  
Richard Branson engasjerer seg. Det vet han nok.

Forretningskarrieren begynte med etablerin-
gen av et studentmagasin og postordresalg av 
musikkplater. Det var hippietid, flowerpower og 
starten på et svært suksessfullt forretningsliv. Sir 
Richard Branson er for mange vår tids fremste ek-
sempel på at idealene fra hippietiden kan forenes 
med real kommersiell suksess. Få har hatt så stor 
forretningsmessig suksess som nettopp Richard 
Branson, på så mange ulike områder – og samti-
dig utvist stort engasjement for samfunnsansvar 
– eller  Corporate Social Responsibility (CSR). Og 
han er ingen jomfru i nød. Etter etableringen av 
Virgin-imperiet, som omfatter alt fra flyselskaper, 
plateselskaper, teleselskaper, eiendomsselskaper 
og utvikling av romturisme, er han blitt en holden 
og ettertraktet mann. 

- Næringslivsledere har i dag et mye større 
ansvar enn bare å bygge forretningsmessig suk-
sess. De har ofte også en samfunnsmessig profil, 
og dét gjelder ikke bare ledere 
av de største selskapene, men 
også mange andre. Med rollen 
som næringslivsleder med-
følger et ansvar for å hjelpe til 
å løse de største samfunns- 
utfordringene, sier Richard Branson – engasjert – 
slik han gjerne blir av denne tematikken. 

kommer tIl norDen
VISMAgazine intervjuer Richard Branson før han 
senere i år kommer til Norge, som hovedfore-
dragsholder for næringslivet i Oslo Spektrum. 
Billettene for å høre på entreprenørguruen koster 
nærmere 10 000 kroner. Selv er han opptatt av at 
forretningsmessig suksess også dreier seg om 
samfunnsansvar. Det er grunnen til at han tar 
turen til Oslo. Han vil tydeliggjøre at det forplikter 
å være næringslivsleder i dag. Med egen veldedig  
organisasjon, Virgin Unite, og en rekke andre 
initiativ relatert til miljø og entreprenørskap – går  
Richard Branson foran. Mange mener helt fremst.

- Det er absolutt mulig å gjøre en forskjell. For 
alle. Selv om noen kan gjøre en større forskjell 
– så kan absolutt alle gjøre noe – og det gjelder 
ikke minst ledere i næringslivet. Vi har hatt en 
stor global finanskrise og nedgangstider – som 
også skaper ustabilitet og vanskelige levevilkår 
for mange. Nå snakkes det om en mulig andre 
resesjon. Jeg sier – vær positiv og invester – på 
den måten kommer vi styrket ut av resesjonen. 
Både som enkeltindivider, virksomheter og som 
samfunn. Med engasjement og investeringer er 
det også lettere å løse andre problemer.

utnytt merkeVaren – VIs ansVar 
Corporate Social Responsibility er like selvfølgelig 
for Branson som forretningsmessig lønnsomhet 
er for andre. Han jager begge deler. I skjønn har-
moni. For en av verdens mest suksessrike for- 
retningsmenn handler det gode samfunnsenga- 
sjementet også om forretningsmessig tydelighet. 
Richard Branson stopper opp og spør retorisk:

- Hvem tror du får de beste og mest engas-
jerte medarbeiderne? Det er selvsagt de som 
generelt bryr seg om medarbeiderne – men i 

- For meg er det enkelt. Hvis du er i en posisjon hvor du kan gjøre en forskjell, så vil du ikke sove godt  
dersom du ikke gjør noe. Det er ikke veldig komplisert. Hvis de samme ferdighetene som brukes til å bygge 
forretningsvirksomhet og skape kommersiell suksess også brukes til å skape sosial trygghet og fred – så vil 
alle næringslivsledere kunne yte viktige bidrag. Gjennom styrket samfunnsansvar og engasjement.

VIrgIn unIte samler engasjementet
Siden Richard Branson betaler alle administrative kostnader for Virgin-imperiets veldedige  
organisasjon, Virgin Unite, går alle innsamlede midler uavkortet til frontlinjen.
Med dette som utgangspunkt har Richard Branson skapt et eget lite imperium av veldedighet med et bredt engasjement  
innen tre primære områder: : 

1. ”Big Ideas” med formål å skape nye globale lederskapsmodeller for bekjempelse av klimaendringer, konflikter og sykdom
       gjennom bl.a. The Elders og Carbon War Room.   
2. “Entrepreneurial Incubator” hvor forretningslivet og organisasjonslivet samles for å skape en entreprenørdrevet 
       tilnærming til økonomisk uavhengighet og styrket samhold gjennom bl.a. The Branson School of Entrepreneurship,  
       Bhubezi og Entrepreneurs Unite. 
3. “Business Mobilisation and Inspiration” tilbyr konsulentbistand og praktisk assistanse for virksomheter som ønsker å 
       utvikle godt samfunnsengasjement og ta ansvar gjennom bl.a. initiativ som Mission:Possible, The RE*Generation USA,  
       Virgin Atlantic Indian Village og the Red Jet Foundation.

har invitert Gro Harlem Brundtland og de andre 
til å forene kloke ideer og tanker – relatert til 
flere samfunnsorienterte forhold – med særlig 
fokus på miljø, konfliktløsning og levevilkår. Som 
afrikanske elders, er det de kloke man spør om 
råd, hvis noe går galt. Det er nemlig mye galt 
som må rettes opp, mener Richard Branson. 
Derfor har han fått The Elders til å skrive brev 
til 192 verdensledere og oppfordret til handling 
i miljøspørsmål og engasjere seg på andre 
måter. Det har de gjort regelmessig i tre år nå.  
Sir Richard Branson er ikke redd for å vise  
engasjement. Og det gjør han gjerne sammen 
med andre. Også de som har skapt og ledet den 
verdenen vi er en del av i dag.  

karBonkrIg
- Det er mye snakk om å løse den globale oppvarm- 
ingen, og det er helt klart viktig. Hvis dette er et 
like stort problem som mange mener, er dette 
større enn både 1. og 2 verdenskrig til sammen. 
Og derfor kaller jeg dette – The Carbon War – el-
ler karbonkrigen. Vi har nemlig ikke noe valg. I 
ekstreme situasjoner må ekstreme virkemidler 
benyttes. Vi trenger en krig for å angripe fienden, 
som er karbon, påpeker Branson, og tillegger:

- Dette krever en kombinasjon av tiltak som 
mobiliserer kapital, innovasjon, kompetanse 
og internasjonalt samarbeid i høyt tempo og 
stort omfang. Derfor samarbeider vi også med 
ledende miljøorganisasjoner og selskaper rundt 
i verden for å utføre dette oppdraget. Vi identi- 
fiserer viktige kamper i krigen og mobiliserer 
raskt ressurser for å vinne disse slagene.

Han er også særlig opptatt av forhold 
som konfliktløsning, levevilkår og sykdom.  
Gjennom Virgin Unite setter Richard Branson  
særlig fokus på tre områder – nemlig store 
ideer (Big Ideas) med The Elders, og the 
Carbon War Room, entreprenørutvikling  

(Entrepreneurial Incubator) 
og forretningsmobilisering  
og inspirasjon (Business  
Mobilisation and Inspiration).  
Med dette i bagasjen kom-

mer forretningsguruen fra hippietiden til  
nåtidens Oslo, for å inspirere dagens ledere  
i nærings- og samfunnslivet, og mobilisere 
kraften i hver enkelt av oss.

- Jeg ser frem til å komme til Norden – ikke 
minst ettersom dette dreier seg om å reise  
penger til veldedighet – og samtidig øke  
fokuset på viktige samfunnsorienterte forhold. 
Det kan vi alle tjene på!

”Vil du at folk skal 
forholde seg til deg, 
må du fortjene det”

”Derfor lønner det  
seg å være samfunns- 

engasjert”
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- Sertifiseringen gir kundene våre trygghet for at 
Visma følger prinsipper for beste praksis utviklet 
gjennom mange år, og viser at Visma forplikter 
seg til kontinuerlig forbedring. For oss er ISO 20 
000 et virkemiddel for å oppnå bedre effektivi-
tet, lavere kostnader og høyere kvalitet på våre 
IT-driftstjenester, sier administrerende direktør i 
Visma IT & Communications, Hans Petter Holen.

Standarden er beregnet for virksomheter 
som leverer IT-tjenester, som for eksempel 
infrastruktur eller programvarestøtte. Visma 
tilbyr programvarekunder outsourcing av IT-
driften. Tjenesten innebærer at Visma overtar 

Visma IT & Communications er det første norske selskapet som er sertifisert etter ISO 20 000-standarden. 
Sertifikatet viser at Visma har innført effektive metoder for IT Service Management, og dermed leverer  
IT-driftstjenester av høy kvalitet. 

Visma først i norge med sertifiserte

ansvaret for og driftingen av hele eller deler av 
bedriftens IT-løsning. Dette omfatter både in-
frastruktur, som for eksempel servere og hard-
disker, og i tillegg all godkjent programvare.

BeVIser Beste PraksIs 
- Dette er en av de tøffeste standardene å imple-
mentere og per i dag i det bare Visma IT & Com-
munications som har gjort dette i Norge. Serti-
fiseringen betyr økt trygghet for Vismas kunder 
innen IT-drift. Dette er en kvalitetsstandard som  
er spesielt god på de prosessene som omhand-
ler hvordan virksomheten behandler kundene 

It-DrIftstjenester 
- For mange bedrifter er det ressurskrevende å holde 
seg oppdatert på teknologi, og å bygge tilstrekkelig 
IT-kompetanse i egen organisasjon. Flere bør vurdere  
andre alternativer, som å knytte seg til et eksternt 
kompetansemiljø med ekspertise på teknologivalg 
og drift.    

Arne Fjelberg jobber i Visma og er 
ekspert på outsourcing av IT-drift. 
Han mener at små og mellomstore 
bedrifter med alt fra én til noen 
hundre ansatte bør bruke mer 
krefter på å utnytte systemene 
sine best mulig, og mindre energi 
på selve teknologidriften. 

- I dag krever verdikjedene i  
bedriftene mye mer komplisert tek- 
nologi og elektronisk dataflyt for 
å fungere enn for bare noen få år 
siden. Trygg, stabil og kostnadsef-
fektiv IT-drift blir stadig mer forret-
ningskritisk – og tilsvarende mer 
krevende, sier han. 

Vær attraktIV nok
Det er stor konkurranse om de 
beste arbeidstakerne. For mange 
små og mellomstore bedrifter blir 
IT-oppgaver løst 
av en person, el-
ler få personer, 
som skal fikse 
alt. 

- Det er van-
skelig og dyrt å 
holde på disse 
menneskene. Mange av dem vil 
savne et større fagmiljø og anled-
ning til å holde seg oppdatert og 
utvikle seg innen teknologifaget. 
I tillegg stiller nyutdannede i dag 
store krav til en arbeidsplass. Også 
de som skal jobbe med IT som 
vanlige brukere forventer mye av 
teknologien. Som for eksempel 
at bedriften kan tilby fleksibilitet 
til å jobbe fra hvor som helst, når 
som helst. For å tiltrekke gode 
arbeidstakere i framtiden må bed-
riften være oppdatert teknologisk. 
Det krever kompetanse, investe-
ringer og forvaltningsressurser å 
få dette attraktivt nok, poengterer 
Arne Fjelberg. 

sine. Den sikrer at alle kunder får lik service og 
den servicen de har krav på, sier revisjonsleder i 
Det Norske Veritas, Elin Lunde Haaland som har 
sertifisert Visma IT & Communications.  

- Den nye ISO-sertifiseringen gjør det en-
klere for kundene våre å dokumentere at IT-
prosesser som outsources til Visma ivaretas 
på en betryggende måte. Særlig våre større 
kunder, og da spesielt de innen offentlig sek-
tor, har begynt å etterspørre dette. Vi er stolte 
over å være den foreløpig eneste leverandøren 
i landet som kan imøtekomme slike fore-
spørsler, sier Hans Petter Holen. 

Ikke Betal for mer It enn Du 
har Bruk for
Ved å velge en ekstern driftspart-
ner deler bedriften et stort fag-
miljø med mange andre. Hver en-
kelt virksomhet får tilgang på en 
bredere sammensatt kompetanse 
enn de klarer å skaffe seg på egen 
hånd. Bedriftene deler også på 
grunninvesteringene i hardware og 
infrastruktur, hvilket resulterer i at 
de kan få den nyeste teknologien 
til en lavere kostnad. 

- Veldig få vet hva IT egentlig kos-
ter. Ved å betale en fast månedlig  
pris per bruker blir IT en driftsutgift 
og ikke en investering. Virksom-
heten trenger ikke bruke oppsparte 
midler på IT, og slipper å binde 
kapital i ”død” maskinvare som 
likevel må byttes om tre år. Hvis 

du nedbemanner 
ser du kostnads- 
reduksjonene di-
rekte, og hvis du 
får flere brukere  
er løsningen skaler- 
bar, slik at du  
slipper å gjøre 

nye investeringer. Du betaler rett 
og slett for akkurat den kapasiteten 
du trenger i inneværende periode, 
forklarer Arne Fjelberg. 

trygg Dataene DIne
- Mitt inntrykk er at mange tror at da-
taene deres er tryggest når de selv 
kan se serveren. Dette er en stor 
misforståelse, sier fageksperten. 

- Faktum er at man som oftest 
har mye dårligere kontroll på for-
retningskritiske data i eget hus. 
For du skal være en ganske så stor 
bedrift for å kunne ha samme fy-
siske sikring mot tyveri, brann eller 
strømbrudd som det en spesiali-
sert driftsleverandør har. Også når 

det gjelder datasikring, virusbeskyt- 
telse og regelmessig backup er det 
svært få som kan matche rutinene 
og verktøyene til en profesjonell  
driftspartner, fastslår Arne  
Fjelberg. 

sørg for færrest mulIg  
leVeranDører 
- I en teknologiverden får du fort 
mange ulike leverandører å forholde 
deg til. Selv om du setter bort ans-
varet for en oppgave til noen andre, 
har bedriften fortsatt ansvaret for og 
oppgaven med å forvalte avtalen. 
Og hvis du har ulike leverandører 
for både nettverk, linjer, program-

vare, support, servere eller pc-er, 
kan det fort oppstå situasjoner der 
ting ikke spiller riktig sammen. Da 
kan det være enkelt for de ulike 
leverandørene å peke på hverandre 
når problemet skal identifiseres. 
Derfor er det et suksesskriterium å 
ha så få leverandører som mulig å 
forholde seg til når du setter bort IT-
funksjoner. Mitt råd er å velge dem 
som leverer de mest forretnings-
kritiske systemene dine til å ta  
ansvar for hele driften din. Og la 
dem ta ansvar for alt; datahall,  
backup, servere, drift, linjer, instal-
lasjon, oppgraderinger, support og 
skanning, sier eksperten.

”Trygg, stabil og  
kostnadseffektiv  

IT-drift blir stadig mer 
forretningskritisk”

Svært få kan matche  

rutinene og verktøyene til  

en profesjonell driftspartner, 

mener Arne Fjelberg i Visma.

Sertifiseringen  

gir kundene våre økt  

trygghet, sier IT-direktør  

Hans Petter Holen i Visma.

la ekspertene ta ansvaret 
og få raskere tilgang til ny teknologi
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Hvis du tenker over de store innovasjonene de sis-
te årene, de som blir større enn seg selv og virkelig 
forandrer hverdagene og livene våre – på lik linje 
med nettbank og mobiltelefon – har det å handle i 
butikker stort sett gått ut på det samme i mange år.

InnoVasjon = teknologI + samarBeID
Det er langt mellom opplevelsene som får deg 
til å bruke så sterke uttrykk som den lykkelige 

en hel VerDIkjeDe, I leVenDe lIVe
- Sentralt i Smart Centre står et showroom som 
simulerer vare- og informasjonsflyten på en vir-
kelighetsnær måte. Der kan du se alt det som 
skjer fra en vare produseres til den er framme i 
butikken. Du kan se både den fysiske vareflyten 
og den logiske vareflyten, altså all den informa- 
sjonsutvekslingen som foregår skjult for for-
brukerne. Du kan også se hvor viktig det er at 
den fysiske og den logiske vareflyten henger 
sammen og er tett integrert. Her er standardi-
sering et viktig nøkkelord, påpeker Rønning.

treDelt stanDarDIserIng
Denne standardiseringen blir konkret på flere 
måter. En er nummerstandarder som muliggjør 
en unik identifisering av varer, gods og aktører på 
tvers av landegrenser og bransjer, så som artikkel-
numre og sendingsnumre. En annen er såkalte 
informasjonsbærere, f.eks. EAN-strekkoder (EAN) 
og RFID-brikker (microchips og radiosendere), 
som gjør det mulig å automatisere datafangsten. 

Lille julaften en gang tidlig i dette 
årtusenet: En far i et overfylt  
stormarked med en sutrete unge 
på slep. Han registrerer seg 
på en skjerm, tar med seg en  
håndskanner og skanner varene 
idet han legger dem i handle- 
kurven. Han drar kortet, går forbi 
den tjue minutter lange køen og 
ringer sin venn som er prosjekt-
leder for pilotbutikken: ”Det var en 
helt ny opplevelse å gå i butikken. 
Helt fantastisk!”

en helt
Innovativ butikkteknologi:

ny opplevelse

Og for det tredje blir informasjonen sendt elek-
tronisk etter definerte formater og standarder.

skreDDersyDD Informasjon
Men la oss dra ut i butikkene igjen. For der vil du 
og jeg i framtiden erfare konsekvensene av den 
skjulte teknologiske innovasjonen i varehandel-
ens verdikjede. Takket være integrert dataflyt vil 
du få akkurat den informasjonen som er rele-
vant for deg, på en slik måte at den helt klart vil 
gjøre handleturen til en helt ny opplevelse.

moBIlen som hanDleVerktøy
- Forestill deg at du legger inn en del informa-
sjon om deg selv på mobilen din, for eksempel 
om du har noen typer allergier. Når du holder 
mobilen foran en vare, vil du da kunne få et var-
sel om den inneholder allergener du bør styre 
unna. Eller du kan få påminnelser om at du må 
huske å plukke med deg de og de varene etter 
hvert som du beveger deg gjennom butikken, 
styrt av handlelisten din på mobilen. For ikke å 

snakke om utsolgtsituasjoner. Hadde det ikke 
vært kjekt å få informasjon om at varen ligger på 
lager og vil være i hyllene om en halv time, så 
kan du heller gjøre unna resten av handlelisten 
før du vender tilbake dit? spør Rønning retorisk.

køenes DøD
- Dette er bare noen eksempler på hvordan vi 
kan bruke den informasjonen som allerede er i 
butikkenes systemer og presentere den på en 
skreddersydd måte for den handlende forbruk-
eren. Det er bare fantasien og forbruksmøn-
steret som setter grensene. Bortsett fra køene 
ved kassene, som er en hindring i seg selv, som 
teknologien helt sikkert vil overvinne. I Sverige 
ser vi at flere og flere tar i bruk selvskanning 
i kassepunktet. Vi ser løsninger hvor du set-
ter handlekurven ved en RFID-leser, som reg-
istrerer alle varene dine. Og i framtiden kan vi 
godt tenke oss at du ganske enkelt legger mo-
bilen ned i handlenettet ditt, og vips, så er beta-
lingen gjennomført og du kan gå ut av butikken, 

faren ovenfor. Butikkene ser nye og stilige ut, 
men forbrukerne ser svært lite til den nye te-
knologien. Så hvor blir den av, den innovative 
teknologien innen varehandelen? 

- Akkurat nå befinner den seg her hos oss, 
på Bryn utenfor Oslo sentrum. For her åpner 
vi nemlig GS1 Smart Centre, en møteplass for 
alle aktørene innen varehandelen. Senteret vil  
i praksis demonstrere hvordan alle leddene i 
bransjens kompliserte verdikjede henger sam-
men. Vel og merke hvis alle aktørene blir enige 
om hvordan de skal få til en så smart og effek-
tiv handel og logistikk som mulig, sier Torstein 
Rønning i GS1 Norway.

For når det kommer til stykket, er det ikke tek-
nologien det står på, der er mulighetene mange. 
Alt henger på åpenhet og samarbeid i bransjen. 
Og det omfatter mange aktører: de store bu-
tikkjedene, de store leverandørene av varene 
som butikkene selger, de forskjellige speditørene 
og transportørene, og leverandørene av alle de 
løsningene butikkene bruker, så som butikkdata.

avslutter Torstein Rønning i GS1 optimistisk.
Så spørs det da, om du og jeg vil bli over oss 

av begeistring når vi møter de nye løsningene 
på våre handleturer en gang i framtiden. Det vil 
bare tiden vise. Men en ting er sikkert, framti-
dens butikker vil aldri mer bli de samme.

Vårt Smart Center viser  

hvordan alle leddene i bransjens  

kompliserte verdikjede henger  

sammen, sier  Torstein Rønning i GS1

Raymond Walmestad  

i Visma demonstrerer  

løsningene

gs1 smart Centre
•	 Demonstrerer hvordan GS1s standarder 

opptrer i verdikjeden
•	 Viser integrasjon og samarbeid i  

verdikjeden gjennom et felles ”språk”
•	 Er et samarbeidsprosjekt mellom flere titalls 

aktører innen varehandelen
•	 Mange leverandører til bransjen er  

representert, også Vismas butikkdata-
løsninger.

•	 Åpnes 22. april 2010 på Bryn i Oslo

gs1 norway
•	 Driver GS1 Smart Centre, kurssenter,  

testsenter og RFID innovasjonssenter
•	 En brukerstyrt, not-for-profit organisasjon  

som er medlem av en global organisasjon
•	 Utvikler internasjonale standarder for effektiv 

vare- og informasjonsflyt mellom handels-
partnere verden over

•	 Systemet består av løsninger for identifi- 
sering, datafangst og datadeling

•	 Representert i 108 land
•	 Over 1 million bedrifter bruker standardene.
•	 Jobber mot visjonen ”The global language  

of business”
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sosial endring former teknologien

økt konkurranse på nett

Visjonære tanker: Dalip Dewan,  

R&D-direktør i Visma, og  

Michele Bustamente ser spennende 

teknologimuligheter i fremtiden

vil samtidig gjøre det vanskeligere for brukerne å 
velge. Denne utviklingen vil påvirke oss alle, men 
noen mer enn andre, deriblant mindre virksom-
heter, som eksempelvis selger små fysiske varer 
som bøker. De vil i enda større grad få konkur-
ranse fra store internasjonale selskaper som 
Amazon, og da er det viktig å fokusere på sine 
konkurransefortrinn. 

Zak mener at man har liten sjanse til å vinne 
konkurransen mot aktører som Amazon, dersom 
man kun konkurrerer på pris. Derfor bør man 
fokusere på det som er unikt for egen virksomhet. 
Behovet for å dyrke nisjene øker med dagens og 
morgendagens teknologi.

- Det finnes interessante og innovative måter å 
konkurrere med de store aktørene på. Et eksem-
pel på dette er Etsy.com, som er en markedsplass 
på nett for håndverkere verden over. Min kone og 
jeg kjøper stadig gjenstander fra enkeltmanns-
foretak over hele verden. Her klarer ikke Amazon 
å konkurrere, siden de ikke får utnyttet stordrifts-
fordelene.  For mindre virksomheter gjelder det å 
forstå hvilke fordeler de besitter og rendyrke disse 
i kombinasjon med lokal forankring og spisskom-
petanse. 

- I en verden hvor flere og flere flytter virksomheten ut på nett – skapes økt konkurranse, 
ikke bare for programvareleverandører, men også for mindre lokale virksomheter som 
selger mindre fysiske gjenstander. Da er det desto viktigere å være klar over hva som 
gjør din virksomhet unik, mener Zak Greant, som tidligere jobbet for Mozilla Foundation.

- Webben er et prosjekt som tar helt av. Vi trodde allerede med den eksponentielle 
veksten på midten av 90-tallet at det hadde tatt av, men det er først nå det virkelig 
skjer, sier håkon W. Lie fra Opera Software. 

Zak Greant regnes som en guru innen fri program-
vare og benytter nå store deler av tiden til å holde 
ulike foredrag om det han mener er kritisk for at 
virksomheter og samfunnet skal bevege seg frem- 
over. Han har tidligere jobbet med strategisk ut-
vikling i Mozilla Foundation, som står bak nett- 
leseren Firefox og e-postprogrammet Thunder-
bird. Han har også skrevet flere bøker om fri pro-
gramvare. Zak mener at en av de største trendene 
vi vil se fremover, er at flere virksomheter  
migrerer til nettskyen. Dette skaper en økt konkur-
ransesituasjon for mange virksomheter.

- Det er spesielt programvareleverandører som 
vil tilpasse seg dette, da det er en stor utvikling 
på dette området, delvis også med økning av fri 
programvare og nettbasert programvare. Dette 

Håkon W. Lie i Opera

Zak Greant
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fremtIDens  
teknologI 
vil overraske

Håkon W. Lie er teknologidirektør i Opera Soft-
ware, som har oppnådd stor popularitet verden 
over med selskapets nettleser. Han mener nettet 
ikke bare er et verktøy for innhenting av informa-
sjon, men det representerer en revolusjon, med 
rekordrask spredning og tilegning av informasjon 
på nye måter. 

- Revolusjonen kan bare sammenlignes med 
oppfinnelsen til Gutenberg. Boktrykkerkunsten 
tilgjengeliggjorde bøker for folk flest i Europa og 
boken han utviklet ligner fortsatt den boka vi har i 
dag. Det er med det samme 500-års perspektivet 
vi må se på nettet. De teknologiske endringene 
kommer ikke til å stoppe. Derfor er det desto mer 
interessant å se på de sosiale endringene. Måten 
vi benytter oss av teknologien på.

moBIl reVolusjon
- Det er viktig at alle har tilgang til nettet. Man 
skal ikke måtte ha den siste og beste data- 
maskinen, og derfor er vi i Opera opptatt av at 
gode nettlesere også blir tilgjengelig for mobil- 
telefoner, spillkonsoller og nye mobile enheter 
som lesebrett og iPad. 

- Utviklingen endrer måten vi deler informa- 
sjon på. En Nintendo Wii, for eksempel, står som 
oftest i stua, der hvor man tilbringer tid sammen 
med andre. Har du en nettleser på din Nintendo 

Wii vil det gjøre surfingen mer sosial enn på en 
PC. Man opplever informasjonen man innhenter 
mer som en gruppe enn som et enkelt individ.  
Utviklingen vil gå mer i denne retningen.

Håkon W. Lie mener at den mest interessante 
trenden vi ser nå er en adferdsendring i bruk av 
teknologien. En sosial endring, først og fremst. 

- Det kommer stadig nye dingser, som eksempel- 
vis iPhone og iPad, og slik vil det fortsette. Likevel 
kommer innholdet til å overleve dingsene. Infor-
masjonen vi produserer i dag kommer til å vare i 
500 år. Lengre enn forfatterene og maskinene.

Det mener Michele Bustamente, som er ekspert innen programutvikling og cloud computing, og Dalip Dewan, 
som er direktør for Software R&D i Visma. Vi samlet dem – og et par teknologiguruer innen fri programvare 
og nettlesere, nemlig Håkon Wium Lie fra Opera Software og Zak Greant fra Mozilla Foundation. Sammen 
tok de en titt inn teknologifremtiden.

Canadiske Michele Bustamente er høyt frem-
skutt teknologiambassadør og direktør for  
Microsoft. Samtidig har hun mye til felles 
med Dalip Dewan fra Visma. Begge er tekno-
loger og spesielt opptatt av visjonære tanker 
om teknologiens muligheter i fremtiden. Og 
tonen er god teknologene i mellom, når de i 
fellesskap påpeker;

- Et sentralt spørsmål som vi begge er opptatt 
av er; hvordan man kan få til gode og sikre inte-
grasjoner mellom tjenester og applikasjoner som 
befinner seg i ”the cloud”? Vi løser problemer 
for virksomheter på jakt etter mer optimaliserte 
og effektive IT-løsninger. Blant annet  dreier det 
seg om integrasjon – og nye teknologiske mulig-
heter – både i forretningslivet og for oss som 
enkeltindivider i hverdagen. God funksjonalitet, 
enkel tilgjengelighet og samspill mellom ulike 
applikasjoner er viktig for å skape effektive pro-
sesser og gode brukeropplevelser. Faktisk utgjør 
integrasjonsarbeid en tredjedel av de fleste pro-
gramvareprosjekter. Det er også en av de mest 
sentrale årsakene til feil og mislykkede prosjekter, 
så samspillet mellom tjenester og applikasjoner 
er avgjørende. Det vil det også være i fremtiden.

 
gjør BaksIDen sexy
Michele Bustamente fleiper med at hun får 
baksiden til å virke sexy. Hun snakker om bak-
siden – nemlig alt det bakenforliggende – i  
dagens moderne IT-løsninger og applikasjon-
er. Hun skynder seg å tillegge: Ikke si sexy, 
eller jo, det er faktisk det dette dreier seg om. 

Fokuset på baksiden omhandler servere 
og integrasjon i ”the cloud”, særlig med hen-
syn til sikkerhet på tvers av applikasjoner. 
Dalip Dewan mener de fleste virksomheter  
vil utnytte de økende mulighetene for inte-
grasjon av programvare og hosting av 
tjenester på nett. Det vil gjøre at virksom-
heten i enda større grad kan fokusere på 
egen forretningsdrift, mens IT-løsningene 
og programvaren tilbys over nettet. Visma  
med sine partnere sikter på å levere en rekke 
”on demand”-tjenester. Outsourcing av egen 
drift kan også utnyttes av virksomheter og 
brukere som ellers kanskje ikke ville ha 
hatt tilgang til denne typen løsninger. Både  
Dalip og Michele har utstrakt erfaring med 
on demand og Software as a Service (SaaS).

- Vi i Visma ivaretar IT-løsningene for og de 

selskap og utviklere tørre å gjøre feil. Derfor 
forteller jeg programmererne i Visma at de 
forventes å feile. Og jeg håper det skjer på en 
spektakulær måte, veldig raskt, slik at vi ikke 
taper for mye på det og hurtig kan forfølge de 
gode løsningene for fremtiden. Alle må nemlig 
feile, før man kan utvikle de nye og funksjonelle 
programmene, sier Dalip, og tillegger:

- Jeg har forresten store forventinger til 
såkalt digital ink i fremtiden. Om bare fem til 
ti år tror jeg vi vil ha elektroniske enheter som 
er som papir – vi kan ha dem i lommen, brette 
og rulle dem ut – og det vil åpenbare seg en 
trykkfølsom skjerm med elektronikk som gjør 
at du kan jobbe mobilt. Se for deg en veldig 
fleksibel, tynn og sammenbrettbar papir- 
variant av iPad. Med dette som et slags  
papir, vil vi kunne utnytte de teknologiske 
mulighetene nesten som Harry Potter ville ha 
gjort det. Jeg ser for meg at det også vil bli 
tredimensjonalt – rett og slett en helt ny form 
for mobile enheter. På denne måten forsøk-
er vi å utforske hvordan fremtiden kan bli. I  
Visma ser vi på dette som en mulighet til å 
skape applikasjoner som opptrer som tekno-
logiske enheter. Det kan bli virtuelle maskiner 
som i prinsippet er maskinvareuavhengige. 

De teknologiske mulighetene er mange. 
Det er Dalip Dewan og Michele Bustamente 
enig om. Skal vi tro dem er det ikke primært 
et spørsmålet om dette blir fremtiden – men 
hvor raskt fremtiden er her. 

kritiske data til om lag 30 000 nordiske sel- 
skaper. Sikkerhet blir stadig viktigere og derfor 
er vi nå i ferd med å etablere enda et nytt data- 
senter for å øke kapasiteten og utvide tilbudet 
av tjenester til kundene. Dette er nemlig uten 
tvil en helt sentral del av fremtidens tekno-
logiske løsninger – for virksomheter – i hele 
Norden, påpeker Dalip Dewan. 

Michele er enig og forteller om hvordan særlig 
mindre virksomheter kan utnytte nettskyen ved 
å redusere kostnader og spare betydelige res-
surser, samtidig som de gis tilgang til løsninger 
og tjenester som de ellers ikke ville ha hatt finan-
siell eller teknologisk kapasitet til å forfølge. 

- For virksomheter på alle nivåer vil det i 
fremtiden i enda større grad dreie seg om å 
automatisere forretningsprosessene mest 
mulig. I jakten på økt effektivitet vil det 
fokuseres på å få mer – billigere, raskere og 
bedre – hva annet tror du virksomhetene vil 
være fornøyd med i fremtiden, spør Michele 
Bustamente og ser på Dalip Dewan.

fremtIDens DIgItale harry Potter-PaPIr
- For å komme videre må vi som programvare- 



Spørsmålene er retorisk ment og kommer fra 
Vismas ekspert på konkurranseutsetting, Fin 
Resch. Han mistenker at de fleste innkjøpere 
må svare nei på ett eller flere av dem. 

- Offentlig sektor er best i klassen når det 
gjelder å konkurranseutsette innkjøp – ganske 
enkelt fordi de er pliktige å gjøre det. Det er et 
paradoks at privat sektor, som har sterke mo-
tiv for kostnadsreduksjon og profitt, ligger langt 
bak det offentlige når det gjelder nettopp denne 
delen av anskaffelsesprosessen – som bevis-
elig gir de mest lønnsomme anskaffelsene. 

Det er ingen grunn til at ikke også det private 
skal kunne skaffe seg de samme gevinstene 
som det offentlige selv om pliktaspektet ikke 

 - Føler du deg alltid trygg på at bedriften din får den beste prisen ved hvert innkjøp? At dere alltid har full 
oversikt over leverandørmarkedet? Og at dere alltid kan dokumentere alle ledd i alle anskaffelsesprosesser 
dersom noen ønsker å gå dere etter i sømmene? 

fInn Den rette
konkurranseutsetting:

legg ut anBuDene På weB 
Visma tilbyr en nettbasert løsning 
som gjør det raskere og enklere å 
konkurranseutsette innkjøpene, og få 
markedets til enhver tid beste tilbud 
på alle typer varer og tjenester. 

Noe som tidligere tok timer, gjør 
du nå på minutter. Med Vismas an-
budsløsning eksponerer du din an-
budsforespørsel for markedet, én 
gang, ett sted, med dine betingelser, 
premisser og frister. Du finner rele-
vante og gode leverandører enkelt 
og raskt, og skaper samtidig konkur-
ranse om ditt oppdrag.
Les mer på visma.no/anbudsløsning

VIsma satser På InnkjøPsløsnInger
Som et ledd i satsningen på komplette løsninger innen innkjøp og konkurranseutsetting har 
Visma kjøpt OPIC, en av Sveriges største tilbydere innen konkurranseutsetting. 

- Dette vil gjøre oss til en enda bedre leverandør av effektive nettløsninger for innkjøp og 
anbud til både private og offentlige virksomheter. Vi ser et betydelig potensial for produkter 
og tjenester som effektiviserer og forenkler anskaffelses- og tilbudsprosessene, ikke minst 
for kundene våre, som kan spare mye både i forhold til selve prosessen og i form av bedre 
innkjøpspriser, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan. 

gjelder dem. Ved å tenke nytt rundt egne an-
skaffelsesrutiner og utnytte allerede tilgjengelig 
teknologi er det nemlig mye å spare av både 
penger og tid, sier Fin Resch. 

tIDsPress og gammel Vane koster Dyrt
Å fortsette å forholde seg til de faste leve-
randørene bedriften alltid har brukt kan være 
lettvint og behagelig. Men det er sjelden det 
mest lønnsomme. 

- I mange tilfeller tror jeg medarbeidere med 
innkjøpsansvar i praksis er mer rene bestillere 
enn reelle innkjøpere, påstår Fin Resch som tror 
det er mange grunner til hvorfor det er slik;

- Mange er presset på tid og har ikke ka-

pasitet til å foreta leverandørsøk og overvåke 
markedet hver gang de skal gjøre en anskaf-
felse. Bedriftene kan ha inngått rammeavtaler 
med faste leverandører, og stoler blindt på at 
betingelsene i disse forblir konkurransedyktige. 
Noen lar seg kanskje også styre av egne, mer 
eller mindre godt begrunnede, oppfatninger av 
hvilke leverandører som er gode og rimelige. 
Slike holdninger kan koste bedriften dyrt, men-
er fageksperten. 

- Leverandørmarkedet er i evig utvikling og 
derfor bør bedriften benchmarke regelmessig, 
råder han.  

utnytt allereDe tIlgjengelIg teknologI
- Det finnes enkle og effektive løsninger for 
konkurranseutsetting av innkjøpene som sørger 
for at innkjøperne kan konsentrere seg om å 
lage gode beskrivelser av det de ønsker å an-
skaffe, og så overlate til systemet og teknolo- 
gien å finne de beste leverandørene og 
tilbudene, forteller Fin Resch, og eksemplifiserer;

- Ved å ta i bruk en nettbasert løsning for 
konkurranseutsetting kan bedrifter forenkle alle 
de administrative rutinene relatert til spesifisering 

av forespørselen, identifisering av potensielle 
leverandører, etablering av kontakt, evalue-
ring og oppfølging. Bedriften vil kunne oppnå 
bedre beslutningsgrunnlag og priser. Det går 
også både enklere og mye raskere å finne rele-
vante og gode leverandører, samt å kontrol-
lere og måle eksisterende avtaler mot resten 
av markedet. Dessuten sørger en elektronisk 
løsning for at virksomheten kan dokumentere 
hele anskaffelsesprosessen i et eget arkiv.  

unngå BeskylDnInger om  
kameraDerI
Og nettopp dette siste punktet gir en verdi-
full gevinst i tillegg til tid og penger spart, 
nemlig bedre etterrettelighet. 

- Det å ha et godt omdømme er avgjørende 
for de fleste virksomheter. Det oppstår stadig 
debatter om innsyn og åpenhet i bedrifter, og 
antydninger eller beskyldninger om kamera-
deri eller korrupsjon kan påføre en virksomhet 
alvorlige riper i lakken og få store konsekven-
ser. Ved å konkurranseutsette alle innkjøp og 
benytte en løsning som sikrer sporbarhet i alle 
ledd signaliserer bedriften holdninger som 
samfunnet er opptatt av. En bevisst praksis 
for konkurranseutsetting sikrer at bedriften 
ikke har usunne bindinger til leverandører 
og gir en reell følelse av trygghet ved valg av 
tilbyder, avslutter Fin Resch.

Visma har fått ansvaret for å automatisere og 
forenkle bestillings- og oppfølgingsrutinene 
for DnB NORs ikke-strategiske innkjøp. Inn-
kjøpsløsningen fra Visma dekker hele den 
operasjonelle innkjøpsprosessen, fra behovet 
for en vare oppstår, til den er mottatt. Sys-
temet automatiserer viktige rutiner som be-
stilling, kontering, ordresvar, registrering av 
varemottak og tilrettelegging for betaling. Alle 
DnB NORs medarbeidere kan logge seg på 
nettløsningen, der de finner informasjon om 
leverandører og varer. På den måten kan hver 
enkelt registrere sitt innkjøpsbehov raskt og 
enkelt.

goD kontroll
- Det er strategisk viktig å gjennomgå alle interne  
prosesser og ha kontroll på kostnader slik at vi 
kan være så konkurransedyktige som mulig. 
Innkjøpsløsningen fra Visma er et viktig virke-
middel for å oppnå dette, sier Nina Dalen Skaara, 
som er ansvarlig for konsernanskaffelser i  
seksjon innkjøp og logistikk hos DnB NOR.

For det er mye å spare ved å kontrollere 
innkjøpsprosessene i store virksomheter. Hos 
DnB NOR vil all registrering og saksbehandling 
foregå ute i virksomheten, der behovet oppstår. 
Det gjør at innkjøpsløsningen sørger for bedre 
kontroll og kvalitet i innkjøpene.

DnB NOR benytter Vismas nettbaserte innkjøpsløsning. Det har  
effektivisert de operasjonelle innkjøpsprosessene i konsernet.

DnB nor effektiviserer
innkjøpene med Visma

Nå står nabolandet for tur:  

Nina Dalen Skaara i DnB NOR  

forteller at Vismas nettbaserte  

innkjøpsløsning er i ferd med 

å tas i bruk også i Sverige

høy kValItet
- DnB NOR er et stort konsern som årlig gjør 
innkjøp for flere milliarder kroner. Vi har en lang 
rekke bestillingspunkter og bestillingsløyper, og 
disse ønsket vi å standardisere. Innkjøpsløsning- 
en fra Visma fungerer som en felles portal, der 
våre medarbeidere finner samlet informasjon 
om leverandører og varer som er godkjent fra 
sentralt hold. Med bedre oversikt og tilgjenge-
lighet blir det enklere for alle å være lojale mot 
inngåtte avtaler, slik at vi kan utnytte våre leve-
randøravtaler bedre. I tillegg sparer hver enkelt 
medarbeider mye tid på at alt ligger samlet og 
tilrettelagt på ett sted, sier Nina Dalen Skaara. 

laV rIsIko 
- Vi valgte Visma fordi deres løsning etter vår vur-
dering er den mest brukervennlige. Løsningen 
er standardisert og fremstår som det beste al-
ternativet med lavest gjennomføringsrisiko med 
hensyn til tid og kostnader. Visma er også den 
leverandøren som oppfylte våre krav best, da vi 
hadde definert over 50 punkter som løsningen skal 
dekke. Det omfatter alt fra hvordan grunndata im-
porteres, til tilgangsstyring og mulighet for single 
sign on, påpeker Nina Dalen Skaara i DnB NOR.

DnB NOR har benyttet innkjøpsløsningen 
siden før jul og allerede er effektiviserings-
gevinstene betydelige.
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- Jeg ser ingen grunn til at vi 
skal gjøre disse tingene selv når 
Visma gjør det så mye bedre. 
De kverner tallene for oss, slik 
at vi kan ha fokus på å ta riktige 
beslutninger innen lønnsom bu-
tikkdrift, kjedeledelse og utvikling 
av nye konsepter, sier Johnsen.

Han har vært med siden Spec-
savers inntok det norske marke-
det, med en ekspansjonstakt 
få har sett maken til. I løpet av 
noen hektiske sommermåneder 
i 2005 etablerte de 20 butikker. 

en stabil partner for en ekspansiv kjede
Jon Steinar Johnsen i Specsavers er en veteran innen 
effektiv kjededrift. De siste fire årene har han vært 
med på å revolusjonere optikerbransjen i Norge. Et av 
suksesskriteriene har vært valg av en teknologidrevet 
og faglig sterk outsourcingspartner.

Ett år etter var de 40. I skrivende 
stund finnes det 62 butikker som 
er medlem av kjeden i Norge. En 
slik utvikling krever at økonomi-
styringen går på skinner.

- Butikkene har jo opplevd en 
enorm vekst etter at de kom med 
i kjeden. Og med økt omsetning 
trenger man gode og effek-
tive økonomirutiner for å oppnå 
lønnsomhet. Gjennom vårt kjede-
samarbeid med Visma kan vi tilby 
butikkene gode økonomitjenester 
til en svært god pris. I og med at 

vi har standardisert rutinene kan 
hver enkelt butikk nyte godt av 
stordriftsfordelene. Mens vi på 
kjedekontoret får standardisert 
rapporteringen. Det gjør oss i 
stand til å styre kjeden på en god 

måte. Og det gjør det mulig for 
oss å trimme driften og legge nye 
planer for en fortsatt lønnsom 
ekspansjon, avslutter en optimis-
tisk administrerende direktør Jon 
Steinar Johnsen i Specsavers.

meD BlIkk for effektIVe
økonomIrutIner
Optikkbransjen har gjennomgått store endringer. Kjedekonseptet preger markedet. Det har ført til en  
standardisering av innkjøpsrutinene, distribusjonen, kundedialogen, markedsføringen og driften. Da skulle 
det bare mangle om ikke effektiviseringen kom til økonomirutinene og regnskapsføringen også. 

krever et dyktig mannskap, gode 
rutiner og god arbeidsfordeling, 
mener Anita Kleivnes.

Det var dette økte kravet til ef-
fektivitet som gjorde at de for kort 
tid siden valgte å samarbeide med 
Visma om regnskapsføringen. En 
smart håndtering av fakturaer var 
en av tjenestene hun fant spesielt 
interessant.

stanDarDIserIng
Specsavers har tegnet en ramme-
avtale med Visma om outsourcing  
av regnskap og lønn. Sentralt i 
denne står standardisering av regn- 
skapsrutiner og elektronisk fak-
turaflyt. Når oppgavene utføres et-
ter samme ”mal” og på den mest 
effektive måten, blir kostnadene la-
vere for de enkelte butikkene, både 
i rene honorarer og i tidsbruk. Så 
langt har 22 av 62 butikker i kjeden 
tatt i bruk tjenestene i avtalen og 
inngått et samarbeid med Visma. 
På den måten oppnår hver enkelt 
butikk, og kjeden sentralt, store  
effektivitetsgevinster.

elektronIsk fakturaflyt
15 av butikkene har også bedt 
alle sine leverandører om å sende 
innkommende fakturaer til Vismas 
kontor på Gjøvik. Der blir de skan-
net og kontert, før de sendes på 
elektronisk flyt for attestering og 
godkjenning av butikkene. De 
ansvarlige i butikken får en e-post 
med varsel om at det ligger en 
faktura og venter i et webbasert 

Elektronisk dataflyt og effektiv 
samhandling mellom de enkelte 
butikkene, kjedeledelsen og den 
eksterne regnskapsføreren har vist 
seg å være en suksessoppskrift. I 
alle fall for Specsavers. Og som en 
høyprofilert lavpriskjede må man 
regne med at Specsavers er gode 
på å vurdere hva som er mest  
effektivt og gir mest lønnsomhet.

strukturert meD 
goDe rutIner
Hos et av kjedemedlemmene, 
Rana Øyeoptikk, jobber Anita 
Kleivnes, Hun er først og fremst 
optiker og fagperson, men har også 
ansvaret for en del administrasjon i 
tillegg. Det gjør at hun naturlig nok 
er opptatt av effektive rutiner:

– Jeg har blant annet ansvaret 

for bemanningsplaner, kassadag-
bok og budsjett. Det er viktig for 
meg å få gjort unna oppgaver raskt, 
enkelt og greit. Nøkkelen er gode 
rutiner og å være strukturert, sier 
Anita.

økt kraV tIl effektIVItet
Selv om effektivitetsfokuset har 
preget Anita så lenge hun har 

program hvor de kan se på og 
godkjenne bilaget. Deretter blir  
bilaget bokført av Visma, som 
også foretar remitteringen.

mInDre stress og mas
For Jørgen Grimholt, daglig leder 
og ”altmuligmann” i Optisk Kom-
pani Asker, har den elektroniske 
fakturaflyten også vært veldig tids-
besparende:

– Jeg har det totale ansvaret 
for virksomheten og gjør de fleste 
oppgavene. Dessverre er jeg ikke 
flink til å delegere, så derfor be-
tyr effektivitet alt for meg. Det er 
viktig å ikke komme på etterskudd, 
og  unngå stress og mas, for det 
har vi jo nok av. Før tok jeg alt kon-
torarbeidet på kvelden og natten. 
Med mer effektive økonomirutiner 
og smart fakturaflyt sparer jeg mye 
tid, forteller Jørgen.

kValItet og serVICe
Men selv om tidsbesparelse og 
effektivitet er essensen i de to bu-
tikkeiernes oppfatning av samar-
beidet med Visma, er det også et 
par andre faktorer som spiller inn. 
Økonomi og regnskap er tross alt 
en veldig viktig del av driften av 
en virksomheten. Da er service 
og kvalitet viktige stikkord. Og så 
langt er deres erfaringer bare av 
det gode:

– Jeg har en god dialog med  
regnskapsføreren. Hun er oppdatert, 
faglig dyktig og effektiv, forteller 
Anita Kleivnes i Rana Øyeoptikk.

hatt ansvaret for administrative 
oppgaver i butikken, har det å tre 
inn i Specsavers-kjeden økt denne  
bevisstheten noen ekstra hakk: 

– Vi ser at vi, etter å ha kommet 
inn i kjeden, har et større behov 
for å være mer effektive enn før. Vi 
har flere kunder og flere brillesalg 
pr. kunde enn tidligere, og dermed 
også større «handling». Dette  

- Jeg er veldig fornøyd. Det er 
lett å komme i kontakt med på 
Visma på telefon og e-post. Og 
skanningstjenesten fungerer også 
meget bra, avslutter Jørgen Grim-
holdt i Optisk Kompani Asker.

Specsavers
•	 Etablert i England i 1984

•	 1100 butikker i Europa og Australia

•	 Inntok det norske markedet i 2005

•	 62 butikker og 29 % markedsandel  
i Norge

Anita Kleivnes i 

Rana Øyeoptikk

Jon Steinar Johnsen

14 VISMAgazine 1/10 VISMAgazine 1/10    15



2020 gruPPen: steInar olsen meD I gIskes fremtIDsutValg
Næringsminister Trond Giske nedsatte nylig en gruppe yngre 
næringsledere. Med 2020 som aktuell horisont skal medlemmene 
dele erfaringer om trender og utviklingstrekk for norsk næringsliv ut 
i fra egne ulike ståsteder. Steinar J. Olsen er en av 19 suksessrike 
næringsledere i gruppa. 
- Jeg forventer at det blir veldig lærerikt. Min ambisjon er å få flere til 
å tenke nytt i rekrutteringsprosessene. Det er et spennende utvalg av 
mennesker og jeg tror vi har mye å lære av hverandre, sier Steinar.

steInars fem Csr-tIPs:
1. Våg å følge magefølelsen din og utfordre etablerte tankesett
2. Fokusér på de små praktiske handlingene som lett kan gjennomføres
3. Gå fra ord til handling – det er ikke festtalene som utgjør en forskjell
4. a ansvar der du har anledning og forsøk å påvirk det du kan påvirke
5. Se lenger enn den kortsiktige lønnsomheten. Tiltak som kanskje ikke  
    er lønnsomme med en gang, kan bære frukter i det lange løp.

VIsmagazine webTV

Se og hør mer på: visma.no/webtv

små  
tIltak 

er også  
store

– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert. Og samtidig har jeg alltid hatt en drøm om å være gründer og 
starte en levedyktig virksomhet. Det sier Steinar J. Olsen, som i en alder av 39 år, har lykkes med begge 
deler, i en engasjert form.

Før fylte 40 år har Steinar J. Olsen 
oppnådd mye. Han etablerte tur-
tøyprodusenten Stormberg i 1998, 
med en ambisjon om at turglede 
ikke skulle begrenses av økonomi-
en. Bare tolv år senere er Storm-
berg blitt en arbeidsplass for nesten 
90 personer, som omsatte for 180 
millioner i fjor. Steinar gir sam-
funnsansvaret æren for suksessen. 
Som foregangsfigur innen sam-
funnsansvar, eller såkalt Corporate 
Social Responsibility (CSR), satser 
Stormberg spesielt målrettet på tre 
tiltak. Det omfatter inkluderende 
arbeidsliv med ansettelse av men-
nesker som har problemer med 
å komme ut i arbeidslivet, ulike 
miljøtiltak for å nøytralisere virksom-
hetens totale klimaavtrykk, samt 
dedikert oppfølging av fabrikkeierne 
og deres arbeidere i Kina for å sikre 
etisk handel og gode arbeidsvilkår.

vanskeligere å ta ansvar når avstand-
en er stor. Han forteller at Stormberg 
stiller krav til de kinesiske fabrikk- 
eierne. Det gjelder at de ansatte tilbys 
godkjente arbeidsvilkår, men for å 
bidra til å muliggjøre dette, hevder 
han at Stormberg betaler mer for 
klærne enn hva de ellers ville ha gjort 
– samtidig som de er villig til å inngå 
langsiktige avtaler med store bestill-
inger – slik at det gis gode ramme- 
vilkår til fabrikkeierne og de ansatte. 
Samtidig gir dette mye tilbake gjen-
nom forbedret produktkvalitet og 
stabilt gode leveranser. 

Det er mange eksempler på 
tvetydighet i bedrifters etiske handel  
med tredje verden og det miljø- 
messige ansvaret. For den enkelte 
virksomhet kan det være lett å presse 
prisen langt ned i en forhandlings- 
situasjon, fordi det opplevde kravet 
til lønnsomhet og konkurransekraft 
ofte gjør det nødvendig der og da. 
Like fullt kan den samme virksom-
heten være opptatt 
av etisk handel og 
miljøtiltak, men da 
uten at det er villig-
het til å betale litt 
mer for å bidra til å 
oppnå akkurat dét. I 
følge Steinar er dette 
et stort dilemma  
i dag, ettersom det 
i prinsippet er umulig for fabrikk- 
eierne å tilby gode arbeidsvilkår eller 
innføre miljøtiltak hvis vestlige virk-
somheter ikke betaler en fair pris for 
produksjonen i lavkostland.

– Å tenke langsiktig og vise at 
man faktisk ønsker forbedringer i 
arbeidsforholdene, skaper lojalitet  
mellom oss som innkjøper og 
merkevareeier på den ene siden og 
fabrikken og deres ansatte på den 
andre. Det koster riktignok mer å få 
varene, men forbedringene i arbeids- 
forholdet gjør at fabrikkeierne 
får mer fornøyde arbeidere. Det 
forbedrer kvaliteten og stabiliteten. 

Til tross for den lange trans-
porten fra Kina, er Stormberg også 
klimanøytrale. I stedet for å bruke fly, 
transporteres klærne sjøveien. Sam-
tidig skrus lyset av i butikkene etter 

stengetid og det satses på forny-
bar energi. De resterende klima- 
avtrykkene nøytraliseres ved å 
kjøpe FN-godkjente klimakvoter. 
Det er grunnen til at Stormberg ble 
som første norske tekstil- og sports-
merkevare tatt opp som medlem av 
Initiativ for Etisk Handel. 

VerDIskaPnIng gjennom 
sosIale meDIer
Steinars samfunnsengasjement 
blir mest kjent ved hjelp av sosiale 
medier, noe han bruker aktivt. 

– Jeg er ikke veldig opptatt av 
trenden med blogging og sosiale 
medier, men bruker det likevel  
aktivt. Jeg kan bruke en hel dag 
på å treffe 300 mennesker, ved 
å holde foredrag, mens jeg ved 
å blogge kan treffe over 3000  
mennesker på en brøkdel av tiden. 
Det er veldig effektiv bruk av tiden, 
sier Steinar og fortsetter:

– I dag visste jeg at jeg kom til å 
være mye ”offline” 
med møter og reis-
ing. Det første jeg 
gjorde var å blogge. 
Bloggen blir ikke 
særlig spennende 
dersom jeg ikke 
blogger daglig. Det 
er viktig å ha noe 
å formidle. Man 

kan ikke blogge bare for bloggens 
skyld – det må være noe som  
engasjerer. Et budskap. 

fra orD tIl hanDlIng
Steinar er flink med ord. Han sier alle 
de rette tingene. Til rett tid. Og det 
bærer preg av å ha blitt spisset gjen-
nom mange foredrag – om nettopp 
disse temaene – gang på gang. Selv 
er han opptatt av handling. 

- Gå fra ord til handling. Så 
lenge det er fokus på det praktiske,  
så kan alle gjennomføre det. Det 
kan godt hende at enkelttiltakene 
i seg selv ikke er lønnsomme, 
men det er lønnsomt for bedriften 
å ha fokus på samfunnsansvar.  
Kanskje indirekte og kanskje på 
sikt, men å gjøre det riktige, er fak-
tisk lønnsomt i det lange løp. 

Steinar J. Olsen mener ikke 
hensikten er så relevant, men at 
det er den faktiske handlingen som 
betyr noe. 

– Godhet forutsetter at man har 
edle motiver. Utgangspunktet for 
Stormbergs samfunnsengasjement 
er ikke godhet. Jeg er ikke så opptatt 
av motivet for samfunnsansvaret, 
men heller hva den enkelte virksom-
het faktisk gjør. Det som er viktig for 
meg er hva man gjør, ikke motivet.

– Vi har vært mest opptatt av 
hvordan vi skal rekruttere medar-
beidere til Stormberg. Vår inklu-
derende rekrutterings-policy sier 
at hver fjerde medarbeider skal 
være mennesker som av forskjel-
lige årsaker sliter med å komme 
seg inn på arbeidsmarkedet. En 
fordel for oss – som arbeidsgiver 
– er det at vi får veldig 
lojale og stabile medar-
beidere, og veldig lite 
gjennomtrekk. Denne 
stabiliteten er helt klart 
et konkurransefortrinn for oss, sier 
Steinar J. Olsen.

VIktIgheten aV å BIDra
For Steinar har samfunnsengasje-
mentet alltid vært en del av grün-
derambisjonen om å skape en leve-
dyktig virksomhet. Han beskriver 
det som et skrekkscenario å skulle 

våkne opp som 70-åring, og opp-
dage at det eneste han har brukt 
livet på er å fylle egen lønnings-
pose. Det er utilstrekkelig for Stei-
nar. Derfor har han engasjert seg på 
flere områder gjennom Stormberg, 
som han fortsatt eier alene.

– For meg er det viktig at Storm-
berg både kan være en kommersiell 

virksomhet, som opptrer 
i en kjempetøff konkur-
ransesituasjon, og sam-
tidig bidra til noe positivt 
for andre mennesker. 

Det betyr mye. Samfunnsengasje-
ment behøver ikke gå på bekostning 
av virksomhetens konkurransekraft. 
Snarere tvert imot, mener Steinar.

– Rekrutteringspolicyen vår 
handler ikke om veldedighet. Det 
handler om å finne dyktige, lojale 
medarbeidere som bidrar til en 
mangfoldig arbeidsplass på utradi-

sjonelle måter. Det skaper nem-
lig også verdi. Kommersiell verdi. 
Og positiv kraft. Derfor går sam-
funnsengasjementet og de kom-
mersielle hensynene hånd i hånd.

– Hadde ikke jeg vært bevisst på 
dette, ville jeg sikkert bare rekrut-
tert folk som tenker likt som meg 
selv og er enige i de fleste forsla-
gene mine. Mange gjør den feilen, 
tror jeg. Det ville gitt dårligere 
avgjørelser. Folk som ser forskjellig  
på utfordringene skaper mangfold, 
og gjør at vi sammen kommer 
frem til bedre avgjørelser. 

BærekraftIg utVIklIng
Det er ikke bare internt at sam-
funnsansvaret forfølges. Alle klærne 
til Stormberg produseres i Kina. Det 
stiller krav til arbeidsvilkårene og 
miljøet. Dette engasjerer Steinar, 
da han mener at det for mange er  

– Husk at alle ledere og mellom- 
ledere i norske virksomheter in- 
direkte og direkte er arbeidsgivere. 
Neste gang dere trenger folk kan 
du innkalle noen av de som har et 
hull i CV’en eller en ulik bakgrunn 
enn deg selv. Det krever litt mot, 
men inviter dem til en prat, man 
vet aldri om det likevel er den rette  
medarbeideren for deg. Det  
handler om å bryte mønstrene og 
å våge gå forbi fordommene.

 

”Godhet er 
vanskelig”

”Samfunns- 
engasjement  

behøver ikke gå 
på bekostning av 
virksomhetens 

konkurransekraft”

Steinar J. Olsen
•	 39 år fra Kristiansand

•	 Gift og har tre små barn

•	 Drevet egen virksomhet siden han var 16 år

•	 Avsluttet skolegangen etter videregående 

•	 Før Stormberg drev han flere butikker  
innenfor tekstil- og sport

•	 Etablerte Stormberg AS i 1998

•	 Med i 2020 Gruppen sammensatt av 
næringsminister Trond Giske

en storm av 
samfunnsengasjement 
hos stormberg:
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”Alle bedrifter  
kan ha et  

ambassadør- 
spørsmål”

”Alle kunder 
skal føle seg  
ivaretatt, vi  
skylder dem 

såpass”

Ingrid Løbak tror mange bedrifter  

har mye å hente på å jobbe mer 

med det samme som henne 

Ingrid flankert av gode CRM-kollegaer;  

F.v. Lars Sund, Tonje Pedersen, Ingrid,  

Kristine Dalen, Yasir Ahmed og Carlo Kristiansen 

 – Vi er et reelt team, vi motiverer og hjelper 

hverandre, og går godt overens  

både faglig og sosialt 

kjenner du 
ambassadørene dine?
Kan du huske å ha blitt ringt opp av en hyggelig ung jente som lurte på hvor fornøyd du var med Visma-
programmet ditt? I så fall har du kanskje snakket med Ingrid. Jobben hennes er nemlig å kontakte kunder 
for å finne ut hvem av dem som kan, og hvem som ikke kan, anbefale Visma. Har du stilt dine kunder slike 
spørsmål? 

Eller for å spørre på en annen måte; har du 
kartlagt din såkalte net promotor score? Det er 
det kundekonsulent Ingrid Løbak driver med i 
Visma. Hver dag plukker hun opp telefonrøret 
minst 60 ganger for å gjennomføre 20 telefon-
samtaler med Vismas programvarekunder. Hver 
samtale inneholder det hun og kollegaene kal- 
ler for ambassadørspørsmålet; er du så fornøyd 
med Visma at du kan anbefale oss til andre?

En ambassadørundersøkelse er et verktøy 
for å lodde stemningen blant kundene. Det er 
en temperaturmåler som gjør det mulig å vite, 
og ikke bare tro, noe om hvordan kundene har 
det. Hensikten er å fange opp eventuelle mis-
fornøyde kunder så tidlig at det fortsatt er mulig 
å snu en negativ oppfatning. 

- Egentlig kan alle bedrifter ha et slikt ambas-
sadørspørsmål, hvis de har en plan for hva de 
skal bruke svarene de får til, sier Ingrid Løbak. 
For dersom det skal ha noen effekt å jobbe med 
å kartlegge bedriftens net promotor score må 
en være villig til å lytte til svarene kundene gir, 
systematisere dem og følge dem opp. 

en nøkkel tIl InnsIkt 
- Hos oss har vi satt dette ar-
beidet i system. I vår enhet går 
vi gjennom kundebasen hvert 
år og ringer alle programvare-
kunder i private bedrifter minst 
én gang. Kunden kan svare enten ja, nei eller tja 
på spørsmålet om hvorvidt de er ambassadører 
for oss. Og uansett hva de svarer stiller vi opp-
følgingsspørsmål for å finne begrunnelsen for 
hvorfor de enten er eller ikke er fornøyde. De 
svarene vi får da, er viktige å lytte til, for de kan 
gi oss verdifull innsikt om både markedet vårt 
og oss selv. 

- Hvis jeg treffer på en kunde som er mis-
fornøyd ber jeg vedkommende fortelle eller 
foreslå hva som skal til for å endre på dette. Så 
beskriver og registrerer jeg kundens uttalelser 
i CRM-systemet vårt. Jeg sammenfatter 
tilbakemeldingene etter faste parametre, slik 
at vi får en statistikk over årsaker som vi kan 
følge med på over tid. Kundene må ikke føle at 
vi stiller spørsmål uten å ta tak i svarene de gir, 
det er helt vesentlig at de føler at vi tar det de 
sier på alvor. Hvis jeg ikke kan løse problemet 
deres selv må jeg ta det videre. Derfor ”flag-
ger” jeg saker som trenger oppfølging. Det vil si 
at jeg gir beskjed videre til kundeansvarlig, som 
hos oss vil være kundens Visma-forhandler, om 
hvor det bør gjøres tiltak, forteller Ingrid Løbak. 

markeDsaVDelIngens forlengeDe arm 
Informasjonen og kunnskapen som kommer ut 
av arbeidet med å kartlegge bedriftens ambas-
sadører er gull verdt for å kunne kommunisere 
mer målrettet med kundene. Det er store gevin-
ster å hente ved å la folkene som jobber med 
kundeoppfølging sitte tett på dem som jobber 
med markedsføring og kommunikasjon. For 
som Ingrid sier;

- Det koster mye å markedsføre feil. En am-
bassadørundersøkelse er også en god anled-
ning til å rydde opp i og kvalitetssikre kunde-

basen. Og når jeg først har kunden på tråden 
benytter jeg sjansen til å oppdatere nøkkel- 
informasjon og kontaktpersoner i CRM- 
systemet vårt. Når all kontakt med kunder blir 
registrert i et felles system får bedriften et verk-
tøy som i tillegg til mange andre 
ting også kan brukes for å spisse 
markedsaktivitetene. For jo bedre 
man kjenner kundene sine, jo  
lettere er det å treffe, naturlig nok. 
Dessuten slipper kundene å motta 
informasjon om tilbud og arrange-
menter som ikke er relevante for 
dem. Dermed fremstår bedriften 
mer enhetlig og profesjonell, mener Ingrid, som 
har en bachelorgrad i nettopp markedsføring.    

BeslutnIngsgrunnlag tIl leDelsen  
- Det er tilfredsstillende å vite at den jobben vi 
gjør og den informasjonen vi samler inn er viktig 
også for ledelsen. Når en kunde er så fornøyd 
med oss at hun eller han kan anbefale oss vi-
dere, sier dette mye om sannsynligheten for at 

de vil fortsette kundeforholdet. 
Så når vi kartlegger dette blir det 
lettere for ledelsen å kalkulere 
med hva som kan forventes av 
inntekter, og det virker det som 
mange ledere er opptatt av, smil-
er Ingrid lurt. 

IVaretar Inntrykket
Ingrid har jobbet med kunder i alle jobbene hun 
har hatt hittil. Til tross for sin unge alder har hun 
en reflektert og moden holdning til hva som er 
god kundepleie;

- For noen av våre kunder er oppringningen 
i forbindelse med ambassadørundersøkelsen 
den eneste direkte kontakten de har med oss 
i løpet av et år. Når jeg er i kontakt med kunder 
tenker jeg alltid på muligheten for at det er ved-

kommendes første møte med Visma. Og et-
tersom vi alle jo bare får én sjanse til å gjøre 
et godt førsteinntrykk er det viktig hvordan jeg 
fremstår. Jeg blir en personifisering av Visma, 
en stemme å snakke med, og jeg må være  

imøtekommende og lyttende. De 
vi snakker med er veldig åpne og 
ærlige. De er alltid interessert i å 
fortelle oss om hvor fornøyde de 
er eller ikke er, fordi det dreier seg 
om et verktøy som er viktig for 
dem i arbeidshverdagen. Dersom  
en kunde har et problem må jeg 
forsøke å løse det, og hvis jeg  

lover å følge opp noe må jeg stå ved mitt ord. 
Alle kunder skal føle seg ivaretatt, vi skylder 
dem såpass, sier Ingrid oppriktig. 

ser Den store sammenhengen
Selv om hun har en rutinepreget jobb sørger 
gode kolleger og mye menneskekontakt for at 
motivasjonen er sterk. 

- Vi fire på teamet har et veldig godt miljø, 
både faglig og sosialt. Det er viktig i en slik jobb. 
Og Ingrid evner å se betydningen av arbeids-
oppgavene sine i den store sammenhengen;

- Det er morsomt å være i kontakt med så 
mange mennesker, høre hvordan folk har det og 
føle at jeg bidrar med noe for dem. Samtidig 
som at det vi gjør er til nytte for Visma. For oss 
som jobber med ambassadørundersøkelsen 
er det motiverende å tenke på at den jobben 
vi gjør har effekter på mange nivåer i bedriften. 
Det vi selv kjenner mest på er at vi får være 
med på å påvirke inntrykket kundene har av  
organisasjonen vår. I tillegg bidrar vi til at 
kundene får bedre oppfølging, at markeds-
avdelingen får kunnskap som gjør dem mer 
målrettede i sitt arbeid, og at ledelsen får infor-
masjon som er viktig for dem når de skal legge 
budsjetter og strategier, oppsummerer hun.
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Visma lanserer nå et nytt kurskonsept der flek- 
sibilitet og valgfrihet for kursdeltakerne er 
satt i fokus. Mix & Match arrangeres i løpet 
av april, mai og juni i 16 byer rundt i Norge. 

Kurset går over to dager, men du kan velge å 
delta på en halv dag, en hel dag eller to dager. 
Dag 1 er regeldagen. Her får du en effektiv 
oppdatering av regler innen lønn og personal. 
Du velger selv blant ulike temaer. 
Dag 2 er en systemdag der vi gir en grundig 
gjennomgang i utvalgte temaer i Visma Lønn 
og Visma Avendo Lønn. 

Mer informasjon og påmelding: 
visma.no/lonnsportal

Visma har etablert et nytt kontor for  
bemanningstjenester i Fredrikstad. 

Avdelingsleder Nina Marthinsen og  
bedriftsrådgiver Camilla B. Bekkevold 
har til sammen åtte års erfaring fra bran-
sjen, og skal levere bemanningsløsning-
er til både store og små bedrifter over 
hele Østfold. Fra før har Visma avdelings- 
kontorer for bemanning og rekrutter-
ing i Oslo, Asker og Bærum, Bergen,  
Trondheim og Vestfold.

Les mer på visma.no/bemanning 

Ressursbesparelser, kostnadskontroll og økte 
inntekter er stikkord for årets Update, Vismas år-
lige effektivitetsseminar for programvarekunder. 

I løpet av syv effektive seminartimer får del-
takerne tips og råd fra Vismas fageksperter. 
Temaene er integrert dataflyt og automatisering 
av manuelle rutiner innen følgende områder:

•	 Økonomistyring/regnskap
•	 Lønn og personal/HR
•	 Salg og kundedialog

Seminaret passer for daglig ledere og alle 
som jobber innen disse områdene. I løpet 
av april og mai besøker fagekspertene ni 
byer: Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Sarpsborg, Larvik, Oslo, Molde og Tromsø.

Program og påmelding på visma.no/update

kurs i Visma superoffice
Fra og med april tilbyr vi følgende kurs i Visma 
SuperOffice:

•	 Visma SuperOffice grunnkurs: Dagskurs for 
nye brukere. Kom raskt og effektivt i gang og 
bli kjent med grunnleggende funksjonalitet i 
programmet.

•	 Visma SuperOffice videregående kurs: 
Dagskurs der du blir kjent med avanserte 
funksjoner, som å opprette prosjekter, 
rapporter, utvalg med flettefunksjoner og 
egne maler.

•	 Visma SuperOffice superbrukerkurs: To  
dagers kurs for å få innsikt i hvordan Visma 
SuperOffice kan skreddersys for optimalisert 
bruk i din bedrift.

Se kursinnhold og tidspunkter på visma.no/kurs

fly enda billigere
Nå kan Visma tilby deg en enda bedre avtale 
på flyreiser. Vi har reforhandlet avtalen med 
Norwegian og kan nå tilby kundene av vårt inn-
kjøpssamarbeid: 

•	 inntil 12 % rabatt*, avhengig av hva slags 
type medlemskap dere har hos oss 

•	 rabatt på alle flyreiser hos Norwegian.  
Rabattsatsen er høyere på ”Full flex” billetter 

•	 rabatt direkte på hver billett dere kjøper 

Les mer om Vismas innkjøpssamabeid på  
visma.no/innkjøp

* Kunder som får 12 % rabatt vil få 10 % rabatt di-
rekte på billett og 2 % bonus som utbetales årlig

Fravær Satser
Fra og med 5 og inntil 9 timer Kr 175
Fra og med 9 og inntil 12 timer Kr 270
Fra og med 12 timer Kr 445

Kjørelengde Satser
0 – 9000 km 3,65 pr km
Over 9000 km 3,00 pr km
Tillegg for kjøring innen Tromsø bygrense 0,05 pr km (som før)

Tillegg Satser
Passasjertillegg (pr passasjer) 0,90 pr km
Tilhengertillegg 0,60 pr km (som før)
Skogs- og anleggsvei 0,90 pr km

Måltid Fradrag på dagreiser
Fradrag på  

overnattingsreiser
Frokost - Kr 58 (10%)
Lunsj Kr 175,00 Kr 232 (40%)
Middag Kr 222,50 Kr 290 (50%)

Fravær Sats
Fra og med 12 timer Kr 580

update 2010: 
seminaret hvor deltakerne
lærer å jobbe smartere

mix & match 2010 
– kurs i lønn, personal 
og lønnssystem

Visma med bemanningstjenester i fredrikstad

Regjeringen og partene i arbeidslivet har lagt frem en ny IA-avtale og en 
tiltakspakke for å få ned sykefraværet.

Tiltakspakken skal forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og hindre 
utstøtning og frafall fra arbeidslivet. Tiltakene bygger blant annet  
på rapporten fra ekspertgruppen som ble levert 1. februar 2010  
vedrørende hvordan man skal få redusert sykefraværet. Tiltakene ble 
lagt frem i en egen protokoll som ble underskrevet samtidig med  
ny IA-avtale.

Regjeringen og partene i arbeidslivet vil dette året arbeide videre med 
forslaget fra ekspertgruppen om at arbeidsgiverne skal medfinansiere 
langtidssykefraværet. 

ny og mer målrettet Ia-aVtale
Den ny IA-avtalen løper frem til 31. desember 2013.
De tre delmålene i den tidligere avtalen videreføres:
1. Redusert sykefravær med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001
2. Økt sysselsetting for personer med redusert funksjonsevne, og
3. 6 måneders lengre yrkesaktivitet for seniorer i forhold til 2009. 

Ordningen med utvidet egenmelding i IA-virksomheter videreføres. 
Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtale- 
perioden med mindre partene er enige om dette.
 
arBeIDsaVklarIngsPenger
1. mars 2010 innføres det en ny stønad som vil erstatte rehabiliterings- 
penger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Denne nye 
stønaden kalles arbeidsavklaringspenger (AAP).

Arbeidsavklaringspengene skal sikre inntekt i en overgangsperiode  
der man har behov for arbeidsrettet tiltak, medisinsk behandling  
eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid pga sykdom eller 
skade.

enighet om tiltakspakke for 
redusert sykefravær og ny Ia-avtale

endring av satser i statens 
særavtale for reiser innenlands 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har vedtatt  
endringer i satsene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning. 
Endringene gjelder fra 1. mars 2010.

ny og mer målrettet Ia-aVtale 

reIser meD oVernattIng

måltIDsfraDrag I DIettgoDtgjørelsen

BIlgoDtgjørelse

Sats for kjøring i utlandet øker også til kr 3,65 pr km fra 1. mars. Dette 
som en følge av at satsen i Norge øker. 

tIllegg tIl BIlgoDtgjørelse
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Kjetil André Aamodt er fortsatt en av Norges 
mest kjente idrettsprofiler – selv om han i 
2007 valgte å legge alpinskiene på hylla – på di-
rektesendt TV under idrettsgallaen. Men han har 
flere jern i ilden. Hans nøkterne og saklige rolle 
som sidekommentator under OL i Vancouver 
ble verdsatt av mange. VISMAgazine møter han 
mens det spirer til vår. For å snakke om en ny 
dimensjon i livet, som har slått ut i blomst etter 
idrettskarrieren. Han stilte opp 
for barna og idretten på NRKs TV-
aksjon i samarbeid med Unicef, 
Right to play og Idrettsforbundet. 

- Aksjonen het ”sammen for 
barn” og som nybakt pappa var 
det veldig naturlig å delta aktivt. 
Det ble en veldig vellykket ak-
sjon, hvor vi samlet inn 250 mil-
lioner kroner til HIV- og aidsrammede barn. Et-
ter aksjonen spurte Unicef om jeg ønsket å bli 
norsk ambassadør for dem, for å sette fokus på 
arbeidet de gjør. Det takket jeg selvfølgelig ja til. 

I dag er Kjetil André Unicef-ambassadør sam-
men med Ole Gunnar Solskjær og Sissel Kyrkjebø. 
Det har medført flere reiser med Unicef og de an-
dre ambassadørene til blant annet Zambia og Ne-
pal. Det har gitt innsikt i levevilkårene i den tredje  
verden og det enorme arbeidet hjelpeorganisa-
sjonene yter. Han prater med en ydmyk tone når 
samtalen går over i deres arbeid. 

- Selv føler jeg at engasje-
mentet mitt gir meg et fint 
perspektiv på livet. Dersom 
jeg kan være med på å utgjøre 
en forskjell – om så bare for ett 
lite barn – betyr det veldig mye 
for meg. Men det er de som job-
ber i felten til daglig – fra Unicef, 
Røde Kors og andre hjelpeorga- 
nisasjoner – som er de ekte heltene.   
De skaper aldri de store overskrift-
ene, men det arbeidet de gjør hver 
dag er virkelig bemerkelsesverdig. 

IDrett for et BeDre samfunn
Selv er Kjetil André tobarnspappa. Et-
ter en lang idrettskarriere – med flere 
hundre reisedøgn i året i et par tiår i 
strekk – er fokuset nå flyttet bort fra 
egne prestasjoner og egen person 
og over på barna. For Kjetil André er 

engasjert ambassadør for barna
Som Unicef-ambassadør føler Kjetil André Aamodt at han får et bredere perspektiv på livet. Likevel synes 
han det er ildsjelene – både i felten og her hjemme – som gjør den store forskjellen for samfunnet. Selv lar 
han seg nemlig lett engasjere.

det samtidig også tydelig at idretten utgjør en 
forskjell i samfunnet – ikke bare i Afrika – men 
også her i Norge. Det skaper et interessant 
grensesnitt som tidligere toppidrettsutøver.  

- Jeg er helt overbevist om at idrett er viktig 
for å sikre et bedre samfunn. I Zambia så jeg at 
idrett kan brukes aktivt for å gi barn mestrings-
følelse og bedre helse, samtidig som den 
samlende effekten blant annet kan benyttes til 

utdanning og kunnskapsopp-
bygging om eksempelvis HIV og 
aids. Det samme gjelder i Norge. 
Idretten skaper et lokalmiljø som 
er positivt for barn. En arena 
som er bedre enn å henge på 
hjørnet. Derfor har idretten en 
sentral plass. Også i forhold til 
samfunnet som sådan. 

Kjetil André Aamodt er ikke alene om dette. 
Mange bedrifter bruker sponsing av bredde-
idretten og andre kulturarrangement som et 
virkemiddel i kommunikasjonen. Ved å vise 
samfunnsansvar blir virksomhetene assosiert 
med de riktige verdiene, samtidig som de 
støtter, gjennom deltakelse og samfunns-
engasjement. Det mener Kjetil André vi 
alle er tjent med.  

- Vi er opptatt av at 
alle skal 

ha det bra i Norge. Derfor er det gledelig å se 
at mange selskaper tar samfunnsansvar ved 
både å støtte kultur og idrett, for ikke å snakke 
om hjelpeorganisasjonene. Om man ikke har 
muligheten til å sponse eller engasjere seg i de 
helt store perspektivene, kan man kanskje bidra 
lokalt. Jeg tror vi beveger oss i retning av mer 
slikt engasjement i næringslivet – også blant de 
mindre og mellomstore selskapene i Norge – da 
det i fremtiden trolig vil bli enda mer naturlig og 
nærmest en forventning knyttet til denne typen 
engasjement. Det er helt klart at også min-
dre selskaper på lang sikt er tjent med å utvise  
samfunnsengasjement. Ikke bare på et  
menneskelig plan – men også økonomisk, sier 
Kjetil André og fortsetter:

- Likevel handler idrett om frivillighet. Det 
handler om ildsjeler og foreldre. Penger er ikke 
alt. Holdninger og verdier skapes ikke av penger 
alene. Det finnes mange måter å bidra på uten 
at man trenger å åpne lommeboken. Det er hold-

ningsskapende arbeid – fra 
oss som enkeltpersoner, 

bedrifter og samfunnet 
som sådan – som 
gjennom handling 
viser hvordan livet 
kan leves lykkelig. 
Det er dette som  
virkelig kan utgjøre  

en forskjell for 
samfunnet. 

”Det er helt klart  
at også mindre 

selskaper på lang 
sikt er tjent med å 
utvise samfunns-

engasjement”

I brev av 2. februar 2010 til et skatte-
kontor fastholder Skattedirektora-
tet sitt tidligere standpunkt om at 
selger skal utstede salgsdokument 
med angivelse av organisasjons-
nummeret og det navn som er 
knyttet til organisasjonsnummeret, 
dvs. virksomhetens foretaksnavn. 
Det er kun dette navnet som er 
søkbart i Foretaksregisteret, enten 
det gjøres søk direkte mot navnet 
eller via et organisasjonsnummer. 
Det er også dette navnet som vil ha 
beskyttelse gjennom registrering i 
Foretaksregisteret, og som dermed 
gir en sikrere identifikasjon i tilfeller  
hvor for eksempel adresse eller  
organisasjonsnummer mangler eller  
er feilaktig registrert. 

Skattedirektoratet skriver videre at 
regelverket ikke er hinder for at virk-
somheten også tar med eventuelt 
bedriftsnavn i salgsdokumentet, 
noe som kan være hensiktsmessig 
dersom foretaket har forskjellig type 
virksomhetsområder. 

Krever bokføringsforskriften § 5-1-2 at kjøper 
og selger angis med foretaksnavn, eller er det 
tilstrekkelig at et eventuelt ”bedriftsnavn” som er 
registrert sammen med foretaksnavnet angis? 

foretaksnaVn vs. ”BeDrIftsnaVn”

statens innkrevingssentral får 
ansvaret for klagebehandling av saker 
om forsinkelsesgebyr
Finansdepartementet har fastsatt forskrift som overfører an- 
svaret for klagebehandling av saker vedrørende forsinkelses- 
gebyr fra Kredittilsynet til Statens innkrevingssentral. Forskriften  
trer i kraft 1. januar 2010. 

Statens innkrevingssentral har 
ansvaret for innkreving av forsink-
elsesgebyrene på vegne av Brøn-
nøysundregistrene. Kredittilsynet  
er i dag klageinstans for Regnskaps-
registerets avslag på søknad om 
ettergivelse av forsinkelsesgebyr i 
forbindelse med for sent innlevert 
årsregnskap mv.  Regnskapsregis-
teret kan på nærmere vilkår helt eller 
delvis ettergi forsinkelsesgebyret, 

og avslag på søknad om ettergivelse 
kan påklages til Kredittilsynet. 

Behandlingen av slike klager ligger 
på siden av Kredittilsynets kjerne-
oppgaver, som gjelder tilsyn med 
finansinstitusjoner, verdipapirfore-
tak, revisorer og regnskapsførere 
m.fl. Denne oppgaven overføres 
derfor til Statens innkrevingssentral 
med virkning fra 1. januar 2010.

Arbeidsutleie har frem til nå ikke 
vært omfattet av unntaket for 
ambulerende virksomheter mht 
soneplassering for avgiftsbereg-
ningen. I avgiftsvedtaket for 
2010 er unntaket for soneplas-
sering for ambulerende virk-
somheter gitt tilsvarende an- 
vendelse for arbeidsutleie. Dette  
innebærer at virksomheter som 
driver med arbeidsutleie ved 

avgiftsberegningen skal legge til 
grunn avgiftssatsen i sonen hvor 
arbeider er utført når arbeidstak- 
eren har utført hoveddelen av 
sitt arbeid i en annen sone enn 
der virksomheten er registrert.  

Det er ellers ikke gjort be-
tydelige endringer i reglene om 
beregning av arbeidsgiveravgift 
fra 2009 til 2010.

Det er i avgiftsvedtaket for 2010 foretatt en omstrukture-
ring av vedtakets oppbygging. Dette er gjort for å gjøre 
vedtaket mer oversiktlig og reglene lettere tilgjengelige. 

arbeidsgiveravgift 
til folketrygden for 2010

krav til angivelse av partene på salgsdokument - 

Hva gjelder angivelse av kjøper på 
kjøpsdokumentasjonen, uttrykkes 
det imidlertid en mer lempelig 
oppfatning. Spørsmålet har særlig 
betydning i forhold til fradragsret-
ten for merverdiavgift. Om dette 
antar Skattedirektoratet at en mot-
tatt kjøpsdokumentasjon som in-
neholder alle opplysninger som 
kreves etter bokføringsforskriften 
§ 5-1, jf. § 5-5, herunder en klar 
angivelse av kjøperens adresse 
eller organisasjonsnummer, men 
med det unntak at foretaksnavnet  
er erstattet av et registrert bedrifts-
navn, vil kunne være tilstrekkelig  
dokumentasjon i forhold til fradrags- 
rett for merverdiavgift. Det vises i 
den forbindelse også til at et regi-
strert bedriftsnavn vil være direkte 
tilgjengelig gjennom MVA-syste-
met. At foretaksnavnet er erstattet 
av et registrert bedriftsnavn blir da 
en mindre formalfeil som ikke bør 
ha konsekvenser for fradragsretten 
for merverdiavgift.
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Effektivitetsekspertene
Visma tilbyr en lang rekke løsninger som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive. Våre kunder er alle typer 
virksomheter, små bedrifter, mellomstore og store selskaper, offentlige virksomheter og organisasjoner.  
Ta kontakt, så viser vi deg hvordan vi kan hjelpe din virksomhet å bli mer effektiv. 

Programvare og nettløsninger:

• Økonomi- og logistikk

• Lønn og HR

• Kundeoppfølging (CRM)

• Rapportering og analyse

• Bedriftsinformasjon / 

• nyhetsovervåkning

• Timeregistrering

• Netthandel

• Spesialløsninger for offentlig 

• sektor, regnskapsbyråer og 

• entreprenører / håndverkere

• ASP / IT-drift

• Kurs

Outsourcing:

• Regnskapstjenester

• Lønnstjenester

• Fakturaskanning og elektronisk 

• dokumentflyt

• Økonomisk rådgivning

• Advokatbistand

• Bemanning og rekruttering

• Innfordring / Inkasso

Innkjøpsløsninger:

• Anbudstjenester

• Konkurranseutsetting

• Innkjøpssamarbeid

• Nettbasert bestilling og 

• fakturabehandling

• Automatiserte innkjøpsprosesser 

• (EDI)

• Fordelsprogram for ansatte

Butikkdata for kjeder:

• IT-løsninger 

• Prosjekt- og rådgivningstjenester

• Installasjon og opplæring

• Support, service og drift

• Hardware

visma.no
kundesenteret@visma.no • tlf: 02023
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