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— Med stadig nye regel
endringer på regnskapssiden
er det veldig greit å vite at
løsningene fra Unit4 er up
to date og til å stole på, sier
økonomidirektør Anne Ombye
(til venstre) sammen med
regnskapssjef Marita Søndeland
og business controller Paulina
Flood-Hansen.

Innovasjon Norge skal bidra til at norsk
næringsliv u
 tvikler seg, spesielt med tanke på
fornyelse og innovasjon av tjenester, produkter
og bedrifter. Unit4 AS bidrar til å legge forhold
ene til rette slik at Innovasjon Norge får gjort
denne jobben skikkelig.

2 Unit4 Innovasjon Norge

— Applikasjonsforvaltningstjenestene fra UNIT4
Agresso bidrar til at vi kan redusere kostnader og
fokusere mer på vår kjernevirksomhet.
Det o
 ppleves meningsfylt og hensiktsmessig.
Anne Ombye, økonomidirektør i Innovasjon Norge

I Innovasjon Norge arbeider mennesker som har både
lokal og internasjonal kunnskap og kompetanse, slik
at en god idé kan bli en forretningssuksess. Virksom
heten har kontorer i alle fylker og er representert i
30 land over hele verden. En viktig del av jobben er
blant annet å utvikle distriktene, og styrke og utvikle
norsk næringsliv i Norge og i utlandet. Dessuten
skal Innovasjon Norge få nordmenn til å reise mer i
landet sitt, og få flere u
 tenlandske turister hit. Det er
altså i nasjonens interesse at de ansatte i Innovasjon
Norge får anledning til å konsentrere seg 100 prosent
om jobben sin. IT-tekniske forhold knyttet til Unit4
Business World (UBW) får Unit4 AS ta seg av.

Trygghet
Innovasjon Norge har en stor UBW-løsning som
dekker de fleste funksjoner innen både økonomi
styring, HR og lønn. Når det gjelder applikasjons
forvaltningen av UBW-løsningen, lener Innovasjon
Norge seg fullt og helt på tryggheten som ligger i
samarbeidet med Unit4 AS.
— Vi har benyttet UBW programvare siden 2004,
og det har aldri vært tema å bytte. Unit4 AS sitter på
en unik spisskompetanse, og etter at vi outsourcet
applikasjonsforvaltningen for snart to år siden,
har hverdagen vår blitt enda enklere, opplyser
økonomidirektør, Anne Ombye.
Innovasjon Norge har 800 UBW-brukere på over
50 k
 ontorer, hvorav over 30 befinner seg i utlandet.
Virksomheten foretar økonomiske transaksjoner
mellom en rekke land i ca. 30 valutaer, og den må
forholde seg til 10 forskjellige momslovgivninger. Så
det er ikke uten grunn at Innovasjon Norge har ansatt
egen momsekspert.
— Vi forholder oss daglig til kompleks avgifts
håndtering, og vi skal følge regler og rapportere
rundt forbi. Vi er opptatt av å opptre korrekt, både i

Norge og utlandet. Med stadig nye regelendringer på
regnskapssiden er det veldig greit å vite at løsningene
fra Unit4 er up to date og til å stole på, sier Ombye.

Konstruktive løsninger
Unit4 AS overvåker UBW-løsningen hos Innovasjon
Norge kontinuerlig og oppdaterer løsningene måned
lig. Forøvrig møtes partene kvartalsvis og ved behov.
— Kvartalsmøtene med Unit4 AS inneholder status
oppdatering og nyttig rapportering. Vi har frem til i dag
ikke hatt kritiske bemerkninger til måten tjenesten le
veres på. Det tar vi som et godt tegn, sier regnskapss
jef, Marita Søndeland.
I tillegg til at samarbeidet med Unit4 AS oppleves
problemfritt og konstruktivt, fører det med seg en rek
ke konkrete gevinster.
Innovasjon Norge nedbemannet nylig med 100
personer. Unit4 bidro til å løse denne utfordringen
med programvare som gjør det mulig å automatisere
tidkrevende prosesser som tidligere utgjorde årsverk.
— I rasjonaliseringsprosessen har vi blant annet tatt
over ø
 konomifunksjonen for kontorer i utlandet. Det
har gått smertefritt systemmessig, opplyser business
controller Paulina Flood-Hansen.
— Unit4 Business World effektiviserer og
automatiserer en rekke økonomiske og administra
tive funksjoner i Innovasjon Norge. Sammen med
kvalitativt gode applikasjonsforvaltningstjenester,
bidrar Unit4 AS til at vi kan redusere kostnader og
fokusere mer på vår kjernevirksomhet. Det oppleves
meningsfylt og hensiktsmessig, avslutter Anne Ombye.

Din virksomhet kan
utvikle seg med Unit4
Unit4 AS leverer forretningssystemer (ERP) til
kunnskapsbedrifter og prosjekt- og tjenesteorienterte
virksomheter i privat og offentlig sektor. Målgruppen
har to sentrale fellesnevnere: Virksomhetens ansatte
er deres viktigste ressurs og de er påvirket av hyppige
endringer. Forretningssystemet Unit4 Business World
(UBW) som tidligere het Agresso, kan suppleres med
andre Unit4 programvarer og er det ideelle valget
for disse virksomhetene. Med sin unike arkitektur
er det enkelt å håndtere endringer og nye behov.
Slike endringer kan – også etter implementering –
enkelt utføres ved konfigurasjon av løsningen, uten
ekstern konsulentbistand. Mobile applikasjoner
støtter personell som er mye på farten og alternative
installasjon- og skyløsninger gjør det mulig å skalere
løsningen i forhold til skiftende behov.
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Unit4 AS betjener sammen med sine samarbeids
partnere ca 800 kunder med programvare, konsulent
tjenester, support og opplæring i Norge og Island.
Unit4 AS er et heleid datterselskap av
programvarekonsernet Unit4 N.V. med hovedkontor
i Holland. Konsernet er en internasjonalt ledende
leverandør av forretningsystemer som daglig benyttes
av tusenvis av virksomheter over hele verden.
Konsernet har en årlig omsetning på 500M Euro og
mer enn 4000 ansatte i en global organisasjon.

For mer informasjon:
se www.Unit4.no eller send en henvendelse til
marked.no@Unit4.com
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