
Byggma ASA har valgt BizView til økonomistyring
Vi er stolte over at Byggma ASA har valgt BizView. Med merkenavnene Forestia, Huntonit, Uldal, Masonite Beams, Aneta og Scan Lamps har Byggma
ASA som mål å være en av de ledende leverandører av byggevareløsninger i Norden.

Som et ledd i en kontinuerlig utviklingsprosess har Byggma valgt å bruke BizView for å løse økonomioppgavene i konsernet, nå i første omgang med
implementeringen av BizView hos Forestia AS - som allerede benytter BizView i den pågående budsjetterings-prosessen.

Tilpasningsdyktighet har vært et av grunnlagene for Forestias eksistens i over 40 år, og vil fortsette å være det også i årene som kommer," sier økonomisjef
Ingeborg Edvardsen hos Forestia AS. "Derfor har vi bevisst satset på kontinuerlig produktutvikling, samtidig som kvalitetssikring i alle ledd er prioritert. Vårt
valg av BizView føyer seg naturlig inn i rekken av løsninger som skal ta oss videre inn i fremtidens marked."

"BizView gir oss anledning til å være mye mer hands-on med rapportering og budsjettering og prognose, dette gjør at vi løpende kan følge opp mot virkelig
tall på salgsnivå og økonomi" fortsetter Edvardsen.

"Store bedrifter med bred produksjon, mange ansatte og eksport av produkter opplever ofte at kompleksiteten er så stor at oversikten ikke er ideell", sier
daglig leder Lars Fjellbirkeland i BizView Systems AS. "Med BizView kan viktige områder som prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og
konsolidering håndteres på en bedre og mer effektiv måte enn tidligere."

"BizView tilbyr et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftfull workflow-styring. Nå er det enklere enn noen gang å etablere
optimalisert virksomhetsstyring i bedrifter", fortsetter Fjellbirkeland. "Fokuset har vært å forenkle alle prosedyrer og rutiner. Vi har blant annet gjort det mulig
å enkelt distribuere rapportene og maler videre til andre brukere i organisasjonen med kun noen få tastetrykk."

Om Forestia AS

Forestia er en av de ledende leverandørene av sponplater i Norden, og produserer møbelplater, bygningsplater og konstruksjonsplater, samt pre-cut av I-
bjelker.

Selskapet har lang og bred erfaring, meget høy produktkvalitet og gode logistikkløsninger. Gjennom et tett samarbeid med kunder og andre
samarbeidspartnere jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle produkter og løsninger. Hovedadministrasjonen ligger på Braskereidfoss og selskapet har ca
170 ansatte. Selskapet ble en del av Byggma ASA i 2006.

Om BizView og BizView Systems

BizView er et av de ledende systemene innen prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering i Norden. Programmet tilbyr et
webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftfull workflow-styring. BizView er en åpen løsning som også passer bra sammen med
QlikView og Microsofts beslutningsstøtteløsninger. BizView utvikles og markedsføres av BizView Systems med kontorer i Skandinavia og markedsføres
utenfor Skandinavia gjennom partners. Mer enn 1,000 bedrifter bruker våre løsninger i dag.

For mer informasjon se www.bizviewsystems.com


