
 

 
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. 

PRESSEMELDING 

           
 
 
Oslo, 11. juni 2012 
 

Rema 1000 og Visma Retail utvider samarbeidet  
 
Rema 1000 og Visma Retail AS har forlenget samarbeidet med en ny og mer omfattende avtale.  
  
 
Den nye avtalen, som gjelder fra 1.april 2012, innebærer at Visma 
Retail AS skal fortsette å levere butikkdataløsninger med kasse- og 
bakromsløsninger, inkludert hardware, support og service.  
 
- Det som er nytt i denne avtalen er at Visma Retail AS også leverer 
alle sine produkter og tjenester gjennom et konsept kalt “Retail IT as 
a Service”, sier Gaute Green-Stensrud, Administrerende direktør i 
Visma Retail.  
 
Retail IT as a Service inneholder blant annet maskinvare, software, tjenester, support og vedlikehold samt 
integrasjon mot tredjepart. 
 
- Denne løsningen gir forutsigbarhet og enklere forvaltning. I tillegg leveres tjenesten med en fast månedspris 
og maskinvare er inkludert i prisen, sier Green-Stensrud.  
 
Butikkene trenger ikke lenger å investere i ny maskinvare, eller gjøre nye investeringer ved behov for 
oppgraderinger, nye tjenester eller integrasjoner, men vil kunne følge utviklingen og fokusere på 
kjernevirksomheten, nemlig å drive butikk, avslutter Green-Stensrud.  
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
Ivo Ølstørn, Marketing Manager +47 97 40 6740, ivo.olstorn@visma.com 
Steinar Forshaug, IT Sjef , Rema 1000, +47 971 78 299, steinar.forshaug@rema.no  
 
 
http://www.visma.no/Retail/  
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