
24SevenOffice ingår samarbetsavtal med studentföreningen vid Handelshögskolan BI (BI Norwegian Business
School)

24SevenOffice Scandinavia AB (”24SevenOffice” eller ”Bolaget”) ingår avtal med studentföreningen vid Handelshögskolan BI (BI Norwegian Business
School). 24SevenOffice skall leverera ekonomi- och CRM-system till Handelshögskolan BI:s studentförening i Norge, SBIO. Årligen är det cirka 700
studenter som aktivt arbetar i studentföreningens adminstration och som nu även skall använda 24SevenOffice som redovisningssystem, fakturasystem och
CRM-system för att effektivisera och strukturera affärsprocesser.

År 2017 var Handelshögskolan BI rankad av affärstidningen Financial Times ”European Business School Rankings” som den främsta skolan i Norge, som
nummer tre i Norden och som nummer 33 av de 95 mest prestigefyllda utbildningsinstitutionerna i Europa. BI är bland Europas största handelshögskolar
med över 20 000 studenter.

Genom avtalet får 24SevenOffice möjlighet till att årligen utbilda cirka 700 studenter i moderna adminstrationsverktyg samt inom teknologi och därigenom få
en unik position bland framtidens verksamma inom näringslivet. 24SevenOffice vill även genom avtalet lära känna talanger som kan bli en del av den
framtida rekryteringen till 24SevenOffice. Avtalet innebär även att studentföreningen profilerar 24SevenOffice i näringslivsarrangemang samt vid
presentationer. Avtalets värde beror främst på det faktum att vi kommer att samarbeta med många av de framtida medarbetarna i näringslivet, som kommer
att bli fullt utbildade i 24SevenOffice genom sina år på Handelshögskolan BI.

”Jag är mycket tillfreds med avtalet som bidrar till en ännu bättre interaktion med en relevant och spännande studentmiljö för 24SevenOffice. Vi är i en stark
tillväxtfas och interaktionen med studenterna ger oss dels möjligheten till att bättre lära känna talanger som vi i framtiden önskar att rekrytera till Bolaget
och dels till öka potentiella användare i framtiden. Profilieringen av 24SevenOffice genom Handelshögskolan BI:s studenter ger oss möjligheten att nå ut till
flera av våra viktigaste målgrupper”, säger Ståle Risa, Vd i 24SevenOffice.
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Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade
lösningar. Systemet används av över 28 000 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där
modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM,
fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.


