
 

 
Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, 
butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat 

og offentlig sektor. 340 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker Visma som hosting-partner. 

Konsernet har over 5 000 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på NOK 5 142 mill. Se visma.no og visma.com. 
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Visma Sirius blir Visma Consulting 
 
Visma Sirius endrer navn til Visma Consulting. Dette er et ledd i arbeidet med å fremheve at Visma har 
konsulenttjenester som et betydelig forretningsområde, og for å formidle et klart og tydelig budskap 
til markedet. 
 
Visma Consulting ble kjøpt av Visma sommeren 2010, den gangen som Sirius IT. Oppkjøpet tilførte  Visma et 
nytt forretningsområde innenfor systemutvikling av kundetilpassede it-løsninger, applikasjonsforvaltning og it-
rådgivning til store virksomheter i offentlig og privat sektor. For å tydeliggjøre dette forretningsområdet 
ytterligere endres navnet fra Visma Sirius til Visma Consulting, både på divisjons- og selskapsnivå. 
 
”Med Visma Consulting får vi et klart og entydig navn som er mer beskrivende for markedet, som fremhever at 
Visma har «consulting» som et forretningsområde, og som understøtter vår profil som konsulentselskap”, sier 
administrerende direktør i Visma Consulting, Vidar Evensen.
 
”Endringen av navn endrer oss ikke som selskap, og vi vil fortsatt jobbe etter den strategiske kursen vi har 
staket ut for å oppfylle visjonen om å bli ledende innenfor effektivisering, automatisering og integrasjon av 
våre kunders virksomhetsprosesser”, avslutter Evensen. 
 
Selskapsnavnene til Visma Sirius i Sverige og Danmark endres tilsvarende til Visma Consulting AB (Sverige) 
og Visma Consulting A/S (Danmark). 
 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting Norge, 911 24 123  
 
Om Visma Consulting: 
Visma Consulting er en nordisk leverandør av verdiskapende it-løsninger. Vi leverer systemutvikling av 
virksomhetskritiske it-løsninger, applikasjonsforvaltning og it-rådgivning, med mål om å bli ledende innenfor 
effektivisering, automatisering og integrasjon av våre kunders virksomhetsprosesser. Visma Consulting er et 
selskap i Visma-konsernet, med mer enn 5000 ansatte i Norden og Nord-Europa. 
 
www.visma.no/consulting     
 

http://www.visma.no/consulting

