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Agresso velger Steria som ny driftspartner 
 
 

Steria as og Agresso as har inngått en samarbeidsavtale om drift av 
Agressos økonomi- og  personalsystemer. Agressos kunder vil få tilbud om å 
overlate driften av systemene til Steria. Målet for 2005 er å få 10 nye kunder 
inn i denne basen. 
 
Agresso har i en periode søkt etter erfarne og pålitelige samarbeidspartnere innen drift av 
virksomhetskritiske applikasjoner, og bedriften har nå endt opp med to partnere. Steria er 
den ene av disse. 
 
– Drift av AGRESSO-løsninger er et satsingsområde for Steria. Vi drifter allerede store 
AGRESSO-løsninger, blant annet hos verdens største AGRESSO-bruker, Oslo kommune. 
Det er gledelig at Agresso Norge viser oss tillit og velger Steria som en strategisk 
driftspartner, sier Jan Ivar Borgersen, ansvarlig for outsourcing i Steria. 
 
Odd Kittelsen, direktør for Kundeservice i Agresso, forteller at Agresso har besluttet seg for å 
øke tjenestetilbudet. Dette innebærer at systemleverandøren ikke bare tilbyr 
applikasjonsforvaltning fra A til Å, men også sentral drifting av systemene. Strategien gjelder 
både nye kunder og eksisterende Agresso-installasjoner. 
 
– Avtalen med Steria er en del av vår strategiske satsning, og understreker at vi vil tilby 
markedets beste driftstilbud på AGRESSO, sier Kittelsen.  
 
 
Steria (www.steria.no) 
Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 9.000 medarbeidere i 11 land og en 
omsetning på nærmere åtte milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge i 2003 
var 632 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. Bransjer hvor vi er spesielt sterke omfatter: offentlig sektor, 
helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Vårt tjenestetilbud dekker 
hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Det betyr at vi fungerer som en tverrfaglig 
partner for våre kunder, og bistår med alt fra ideutvikling og rådgivning til prosjekttering og bygging av systemer, 
infrastruktur og løsninger, til driftstøtte og delvis eller full outsourcing.  
 
 

  
 
Direktør for Kundeserice i Agresso as 
Odd Kittelsen 
Tlf.: 22 58 85 00 
E-post: odd.kittelsen@agresso.no 

 
Kommunikasjonsdirektør i Steria as 
Anders Lindgren 
Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 
E-post: anders.lindgren@steria.no 
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