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Ny CEO i Din ERP        
  
Siden starten i 2008 har Din ERP etablert seg som en ledende leverandør av brukerorienterte løsninger for ERP, 

og selskapets produkter og løsninger er i bruk hos en rekke store bedrifter og organisasjoner i inn og utland. 

DinERP er vel posisjonert for videre vekst, med nye og spennede produkter under utvikling, og med kunder og 

partnere i nye land og regioner. 

«For å maksimere de mulighetene som Din ERP står overfor, har selskapets eiere vært på jakt etter en leder med solid erfaring 

både fra programvareindustrien og fra internasjonalisering av norsk teknologi. Vi er svært glade over å blitt enige med Lars 

Morten Nygaard om å ta over lederrollen selskapet. Med mere enn 15 års ledererfaring fra denne typen selskaper bringer han 

en ny dimensjon og ekstra kraft til vårt eksiterende lederteam», sier styreleder Yngve Tronstad. 

«Etter til sammen 5 års fartstid i utlandet, og med 10 års erfraring som entrepenør og leder for et programvareselskap, har det 

vært mitt ønske å kunne dele mine erfaringer med et nytt og dynamisk selskap, med fantastiske produkter, engasjerte 

medabeidere og gode lojale kunder. Samtidig har det vært viktig at selskapet har et betydelig vekstpotensiale, både i og 

utenfor Skandinavia. I Din ERP har jeg funnet dette, og ser frem til å kunne bygge skalerebare produkter og nye 

markedskanaler sammen med den entusiastiske gjengen i Din ERP»  

Om Lars Morten Nygaard 
Lars Morten Nygaard er 48 år, opprinnelig fra Haugesund, men har vært bosatt i Trondheim siden 2001. Han har en B.Sc. i Software 
Engineering fra Universitetet i Stavanger, og en Master of Energy fra BI Oslo/IFS Paris/Berkeley California. Lars Morten har jobbet med 
internasjonal produkt- og salgsledelse i nesten 20 år, inkludert til sammen 5 års opphold i England og USA. I 2001 grunnla han InfoFinder, et 
norsk programvareselskap med hovedsete i Trondheim. Frem til selskapet ble solgt til VirtualWorks (Boca Raton, Florida, USA) i 2011, utviklet 
Lars Morten og hans team InfoFinder til å bli et fullverdig internasjonalt programvareselskap med produkter som i dag benyttes av hundrevis 
av kunder i inn- og utland under varemerket ViaWorks. 

 
Om Din ERP 
Din ERP fjerner grenser for optimering av arbeidsprosesser i store virksomheter. Med sine intuitive og brukervennlige løsninger gjør Din ERP 
det enkelt og effektivt å jobbe med avanserte og kompliserte forretningssystemer. 
 
Din ERP gjør ansatte effektive og tilfredse ved å levere intuitive, brukervennlige og effektive løsninger i SharePoint og på mobile enheter. 
Løsningene er tett integrert mot store forretningssystemer, f.eks. ERP-systemer. Virksomhetene erfarer drastisk redusert tidsbruk for 
informasjonssøk og mer smidig prosesseksekvering gjennom proaktiv informasjonstildeling, optimaliserte samarbeidsportaler og en 
portefølje av forretningsapplikasjoner for IFS Applications, så som f.eks. Timerapportering, Reiseregninger, Innkjøp, Leverandørfaktura, 
Dokumenthåndtering m.m. 
 
Våre kunder sier ting som f.eks. «Integrasjonen mellom SharePoint og ERP bidrar til å strømlinjeforme våre prosesser og gir oss en mere 
effektiv og brukervennlig plattform.» 
 
Din ERPs kjerneverdier er Excellence, Simplicity and Honesty. Og, som vi ville ha sagt på engelsk: Honestly, Simplicity is Excellent! 
Med Din ERPs enkle, intuitive løsninger for komplekse systemer kan våre kunder prestere «excellence» i sin forretningsdrift. 
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   Følg Din ERP på LinkedIn: linkedin.com/company/din-erp-as  
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