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Ny organisation inom Visma dedikerad
uppgiften att digitalisera offentlig sektor
Den 1 juli avknoppas den del av Visma Enterprise verksamhet som varit
inriktad mot kommuner och regioner. Marie Ceder blir vd för Visma PubliTech
som kommer att fokusera helt på att skapa förutsättningar för en digital
offentlig sektor.
– Pandemin har med tydlighet visat hur viktigt det är att digitalisera
samhället. Framöver behöver vi våga tänka ännu mer nytt och använda
tekniken fullt ut. Det gäller även oss och därför samlar vi vår kommun- och
regionspecifika kompetens i ett eget bolag, för att helt kunna fokusera på att
ta fram långsiktigt hållbara lösningar, säger Marie Ceder, vd Visma PubliTech

AB.
Det innebär att den del av Visma Enterprise verksamhet som varit inriktad
mot offentlig sektor avknoppas den 1 juli 2021. Det nya bolaget – Visma
PubliTech – får en bred produktportfölj av marknadsledande lösningar som
underlättar kommuner och regioners hantering av HR, lön, bemanning,
ekonomi och hjälpmedel.
– I vår nya organisation samlar vi produkt- och kundnära team, för att
säkerställa att kundernas långsiktiga behov styr utvecklingen. Att på det här
sättet framtidssäkra produktutvecklingen garanterar på sikt innovation, högre
kostnadseffektivitet och en bättre arbetsmiljö i offentliga organisationer.
Med hjälp av ny teknik som artificiell intelligens och optimeringsalgoritmer
finns enorma möjligheter att ytterligare förenkla jobbvardagen, frigöra tid
och eliminera it-krångel.
– Själva tekniken är egentligen inte intressant, det viktiga är den upplevda
skillnaden den skapar för användaren. Precis som tidigare fortsätter vi att
satsa på och vidareutveckla vårt helhetserbjudande till offentlig sektor, där
relevanta system pratar med varandra och användarna lätt kommer åt det de
behöver i ett gemensamt intuitivt gränssnitt, säger Marie Ceder.

För mer information
Marie Ceder, vd Visma PubliTech, 010-141 33 41, marie.ceder@visma.com
Läs mer på www.visma.se/publitech

--------------------Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och
effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen
verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med 12 500
anställda, 1 000 000 kunder och en omsättning på 1 741 miljoner euro under
2020 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa. Besök
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