
BizView fortsätter sina framgångar på den norska marknaden
Det är med stor glädje vi önskar Vistin Pharma välkommen som BizView kund. Vistin Pharma är ett börsnoterat läkemedelsbolag, med en mycket stark
position inom sina kärnområden. Seniorkonsult och Partner inom NCG Group, Alf Slettemoen, uttalar i samband med denna leverans, att BizView’s starka
försäljning på marknaden beror på att BizView är en fullt skalbar programvara som kan hantera behoven från små bolag till de stora och mest komplexa
globala bolag, detta gör BizView till en unik produkt på dagens marknad inom områdena budget, prognos, rapportering, OLAP / analytics, dashboard och
konsolidering.

För mer information kontakta: alf.slettemoen@ncg-group.com

Om BizView och NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande
användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts
beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom
partners. Över 1000 företag använder våra lösningar.

För mer information se www.ncg-group.com

Om Vistin Pharma

Vistin Pharma is a Norwegian pharmaceutical company producing Active Pharmaceutical Ingredients (API) and Solid Dosage Forms to the global
pharmaceutical industry.

We have key positions and growth potential in the international Metformin and Opioids market, and a strong fundament to create a highly efficient CMO
organization.

With more than 65 years of pharmaceutical industry experience, we have built significant capacity and expertise as an API provider. Vistin Pharma has
more than 140 highly qualified employees and two manufacturing facilities in Kragerø, Norway. Both facilities are certified according to current Good
Manufacturing Practice (cGMP) and successfully inspected by the US Food and Drug Administration (FDA) in 2014.Headquarter is located in Oslo,
Norway.

Our APÌ s are marketed in more than 50 countries around the world.

For more information see www.vistin.com


