
 

 
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, 09. oktober 2012 
 

Visma satser i nytt segment – økonomisk forvaltning for eiendom 
 
ISS ForvaltningsCompagniet og Visma samarbeider for økt kompetanse innenfor økonomisk 
forvaltning av eiendom. - Vi får en sterk tilstedeværelse innenfor et nytt segment, sier salgsdirektør i 
Visma Services, Bjørn Erik Dahl.   
 
ISS ForvaltningsCompagniet og Visma går nå sammen for å levere en komplett pakke til 
eiendomsforvaltingsmarkedet. Pakkeløsningen vil inneholde blant annet forvaltning, drift og vedlikehold samt 
økonomitjenester. ISS ForvaltningsCompagniets økonomiansatte blir 
en del av Visma Services’ team på Billingstad, på den måten styrker 
Visma kompetanse og satser i et nytt segment. 
 
ISS ForvaltningsCompagniet er et av landets største private selskaper 
innen forvaltning av næringseiendom. 
 
- Vi var opptatt av å finne den beste leverandøren av økonomi og 
outsourcingstjenester, samtidig som vi var opptatt av å finne en partner 
som ønsker å gå i samme retning som oss. Her skilte Visma seg helt 
klart ut. Vi har behov for å bli enda bedre innenfor vårt segment og 
ønsker nå sammen med Visma å bli best i klassen på totalforvaltning, sier administrerende direktør i ISS 
ForvaltningsCompagniet, Ole Petter Novsett 
 
- For Visma betyr dette at vi får en sterk tilstedeværelse innenfor et nytt segment, som vi nå ønsker å satse i. 
Ved å beholde ISS ForvaltningsCompagniets økonomiansatte ivaretar og videreutvikler vi kompetansen 
innenfor økonomisk forvaltning av eiendom, sier salgsdirektør i Visma Services, Bjørn Erik Dahl. 
 
- ISS ForvaltningsCompagniet og Visma Services samarbeider for å levere solide og profesjonelle løsninger 
innen eiendomsforvaltning. Kundene får nå en komplett løsning innen forvaltning og økonomi – fra en stor og 
trygg leverandør, avslutter Novsett.  
 
http://www.visma.no/services/ 
http://www.fcas.no/ 
 
For mer informasjon, kontakt: 
Bjørn Erik Dahl, Salgsdirektør Visma Services, +47 980 20 000 
Ole Petter Novsett, Adm.dir. ISS ForvaltningsCompagniet +47 915 34 343 
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