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Firesafe velger Advania og Dynamics 365 
 
Skandinavias markedsleder innen brannsikring går for det skybaserte forretningssystemet 
Microsoft Dynamics 365 og partnerskap med kompetanseleverandøren Advania.  
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- Vi har valgt Advania og Dynamics 365 fordi vi ønsket en fremtidsrettet og moderne IT-plattform, sier 
Svein Kjenne, Direktør IT/Administrasjon i Firesafe. - Vi har vært opptatt av å anskaffe en komplett og 
fleksibel ERP/CRM løsning som vi kan vokse i.  
  
Sentralt i leveransen er Firesafes behov for en prosjektstruktur og et forretningssystem som 
fungerer optimalt på tvers av konsernet.    
  



     

 

 
 
Leveransen til Firesafe omhandler nytt forretningssystem (ERP) og CRM. Innenfor CRM har Advania 
med seg Skill som spesialisert underleverandør. Videre er ExFlow og integrasjoner til randsystemer 
med i løsningen til selskapet som opererer i Norge, Sverige og Danmark.   
  
- Løsningen vi skal levere til Firesafe favner hele 365-plattformen fra Microsoft. Vi er glad for å ha fått 
denne tilliten fra Firesafe og ser frem til samarbeidet! sier Espen B. Hartz, Adm.dir i Advania Norge.     
  
Samordning i fokus    
Firesafe skal få en løsning som sørger for samordning av arbeidet i konsernets ulike enheter. Selv om 
objektet er det samme for alle – bygg som skal brannsikres – jobber de ulike forretningsenhetene 
mot forskjellige partnere; byggeier, entreprenør og leietaker. Med Dynamics 365 får Firesafe et 
brukervennlig system som gjør det enkelt å rapportere og få ut data på det samme objektet for alle 
enhetene. Samtidig som det legges til rette for bedre samhandling og oversikt på tvers av 
konsernet.   
  
Raskere på lufta med skybasert standard    
Det som skiller det Dynamics 365 fra tidligere versjoner av forretningssystemet er at denne 
skybaserte standardiserte plattformen gir rask tilgang til et miljø og hurtigere prosess frem mot 
faktisk drift. I arbeidet med nytt forretningssystem og CRM til Firesafe tar Advania mål av seg å levere 
løsningen ferdig til akseptansetest i løpet av fem måneder.    
   

 
 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:  
Espen Hartz, CEO Advania Norge, tlf: +47 930 29 688, e-post: espen.hartz@advania.no 
 
 
 
OM FIRESAFE   
Firesafe er totalleverandør innen brannsikring som bidrar til å redde liv og verdier gjennom sitt arbeid for et 
tryggere og mer brannsikkert samfunn. Selskapet som startet i 1981 er markedsleder i Norden innen sine 
områder og fremstår som en totalleverandør innen brannsikring med aktiviteter som brannteknisk rådgivning, 
utførelse, kontroll og service, og salg av spesialprodukter innen brann. Firesafe-konsernet omsetter for ca.700 
millioner kroner og har 680 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. http://www.firesafe.no/   

 
 
Om Advania 
Advania er en ledende nordisk IT-leverandør med over 1150 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Island. I 
Norge er Advania landets største Microsoft Dynamics-partner. Advania tilbyr et bredt spekter av IT-tjenester, 
skyløsninger, plattformer og støtte til private og offentlige selskaper. Med bransjekunnskap, anerkjent 
teknologi og verdiøkende tjenester skaper Advania verdier for kundene med smart bruk av IT, service og 
samarbeid. Vennligst besøk www.advania.com eller www.advania.no.  
 

http://www.advania.com/
http://www.advania.no/

