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Scorett Footwear går på kvalitet – väljer
Agda PS
Scorett har valt Agda PS för sin lönehantering. Affären stärker ytterligare
Vismas position som en av de ledande leverantörerna av system och tjänster
på lön- och personalområdet.
Butikskedjan Scorett betalar ut cirka 600 löner varje månad. Smidiga rutiner
och funktioner i Agda PS gör att arbetet med lönekörningarna nu har blivit
effektivare och enklare. Systemet ger kontinuerliga uppdateringar, adekvata
rapporter och stöds av en erkänt bra kundsupport.
- Vi valde Agda PS efter rekommendation från ett liknande företag i vår

bransch. Och javisst, vi skulle absolut rekommendera systemet till andra,
säger Margareta Persson, ansvarig löneadministratör hos Scorett.
Scorett är en av Sveriges ledande detaljistkedjor inom skor. Företaget
bildades som en fri fackkedja 1989. Kedjan har expanderat kraftigt de senaste
åren och Scorett har i dag, i egen regi, cirka 85 butiker och 5 outlets över hela
Sverige. Huvudkontoret ligger på västkusten, i skostaden Varberg. Scorett
erbjuder ett stort utbud av egna och externa varumärken och vänder sig till
mode- och kvalitetsmedvetna skoälskare.
Visma Agdas kunder finns inom flera branscher och verksamhetsområden.
Som exempel kan nämnas företag som Hemtex, Pågen, Kinnarps, Boliden
Mineral, SCA och Bilia. Var fjärde löntagare i Sverige inom den privata sektorn
får sin lön via Agda PS. Företaget ingår sedan april 2012 i Vismakoncernen.
För ytterligare information, kontakta
Björn Mattsson, vd för Visma Agda, 0431-44 94 00
Margareta Persson, löneadministratör på Scorett, 010-498 00 00

Visma gör verksamheter mer effektiva. Koncernen levererar programvara,
outsourcingtjänster, inköps- och anbudslösningar, betalningstjänster,
butiksdatalösningar samt IT-relaterade utvecklings- och konsulttjänster.
Visma förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser inom både privat
och offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas
produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 har Visma som hostingpartner.
Koncernen har 5 400 anställda, varav 1 600 i Sverige. 2012 uppgick
omsättningen till 5 749 miljoner norska kronor.
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