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Visma rekryterar nya partners
Visma Software har tecknat avtal med fyra nya partners: Steam Consulting,
Advance, Westbahr och exSitec. Detta är en del i Visma Softwares uttalade
partnersatsning och kommer att innebära ett tillskott i både kompetens- och
kundområden för Visma Software och partners.
– De är hungriga, de har kompetensen inom affärssystem men också i
kringprodukter som är viktiga för oss och de finns runtom i landet, säger
Björn Mattsson, VD på Visma Software. De är precis sådana partners som vi
vill ha med oss i vår framgång.
För mer information, kontakta
Carola Lissel, vvd/försäljningsdirektör Visma Software, 0704-26 61 16,
carola.lissel@visma.com
Folke Björkstrand, vd Steam Consulting, 0768-07 07 67,
folke.bjorkstrand@steam.se
Ulf Eliasson, sälj- och marknadschef Advance AB, 0733-41 18 13,
ulf.eliasson@advance.se
Daniel Niklasson, vd Westbahr, 031-712 02 22,
daniel.niklasson@westbahr.com
Jesper Linde, verksamhetsutvecklare Affärslösningar exSitec, 0701-83 50 08,
jesper.linde@exsitec.se
Om Visma Softwares nya partners
Steam Consulting AB har en gedigen bakgrund i affärsanalys och Business
Intelligence. Idag jobbar Steam som silverpartner och återförsäljare för bl.a.
SAS Institute över hela landet. www.steam.se
IT-tjänsteföretaget Advance AB är sedan lång tid etablerad som en ledande
leverantör av drift- och integrationslösningar, främst inom hälso och
sjukvården. Advance finns i Göteborg och Stockholm. www.advance.se
Westbahr AB är ett IT-företag där spetskompetens och bred

verksamhetskunskap möts för att skapa affärsnytta. De är 35 experter
fördelade på kontoren i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping och Växjö.
www.westbahr.com
ExSitec AB, grundat 2000, har sitt säte i Linköping och kontor i Stockholm och
Göteborg. Företaget har vuxit starkt och vunnit åtskilliga priser, bl.a. fyra DI
Gasell-pris. exSitec har en lång bakgrund inom affärsstöd och beslutssystem.
www.exsitec.se
Visma Software AB utvecklar och marknadsför affärs- och ekonomisystem för
medelstora och stora företag/organisationer. Systemen kan anpassas till
behoven inom specifika verksamheter och lätt integreras med andra
verksamhets- och branschsystem. Visma Software AB har ca 100 anställda i
bl.a. Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.visma.se/program

Vismakoncernen är den ledande leverantören av produkter och tjänster inom
programvara, outsourcing, inköpslösningar, betalningstjänster,
butiksdatalösningar, IT-projekt, anbud och upphandling. Visma förenklar och
effektiviserar verksamhetsprocesser hos 240 000 kunder i både privat och
offentlig sektor i norra Europa. Koncernen har drygt 4 300 anställda, varav 1
300 i Sverige. Omsättningen uppgick 2010 till 4 168 miljoner norska kronor.
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