
NORIAN ingår partnersamarbete med Baswares lösningar för 
automatiserad fakturahantering för att stärka sitt erbjudande i 
norra Europa 
 
 
NORIAN, en global leverantör av outsourcade tjänster för ekonomisk redovisning och HR, och Basware har 
ingått ett partnersamarbete som innebär att NORIAN erbjuder Baswares lösningar för automatiserad 
leverntörsreskontra till sina kunder. Samarbetet gäller den nordeuropeiska markanden för 
fakturahantering, leverantösrreskontra-automation och lösningar för fakturaskanning.   
 
NORIAN kan härmed erbjuda sina kunder Baswares molnbaserade, marknadsledande och skalbara 
lösningar för leverantörsreskontra.  
 
“Vi är glada över att samarbeta med det ledande process-outsourcande företaget NORIAN så att de kan 
hjälpa sin kundbas att automatisera sina processer för leverantörsreskontra. Tillsammans med NORIANs 
stora expertkunskap inom automatisering och robotics kan deras kunder i norra Europa få effektivare och 
intelligentare finansiella processer, säger Ilari Nurmi, SVP Business Development & Alliances, Basware. 
 
“Partnersamarbetet med Basware innebär att vi kan erbjuda nya sätt för många av våra 2000 kunder samt 
för framtida kunder att förbättra sina processer. Våra internationella kunder kommer kunna dra nytta av 
möjligheten att använda samma processer och ekonomiska lösningar och tjänster i flera länder,” säger 
NORIAN Groups CEO Knut Anders Opsta. 
 
Kontakt : 
press@basware.com 
info@norian.eu 
 
Heidi Langinkoski, purchase to payment business manager, NORIAN 
heidi.langinkoski@norian.eu tel. +358407104768 
 
About Basware    
 

Om Basware 
Basware är en global ledare inom automatiserade lösningar för upphandlig-till-betalning, e-faktura och 
innovativa finansiella tjänster  Basware Network länkar samman verksamheter i över 100 länder. Som 
värdldens största öppna globala affärsnätverk erbjuder Basware skalbarhet och täckning för organisationer 
av alla storlekar och hjälper dem att växa och frigöra värde i verksamheten genom att hjälpa dem att 
förenkla och effektivisera sina finansiella processer. Företag i alla storlekar över hela världen kan uppnå 
betydande kostnadsbesparingar, flexiblare betalningsvilkor, ökad effektivitet och starkare realtioner till sina 
leverantörer. Läs mer på www.basware.se   

Om Norian 
NORIAN hjälper över 2000 verksamheter i norra Europa och Tyskland att förenkla sina affärs- och 
administrativa processer. Våra erfarna ekonomi- och redovisningsexperter och IT-specialister är alltid 
personligen tillgängliga och tillmötesgående för att hjälpa dig att få verksamheten att blomstra. NORIAN 
har hjälpt företag i 20 år och vi har kontinuerligt förbättrat våra erbjudnden, anställt de bästa 
medarbetarna och introducerat ny teknik. Vårt företag inkluderar även "Intelligent Automation by 
NORIAN", en av de ledande leverantörerna inom Robotic Process Automation. NORIAN har 800 

mailto:press@basware.com
mailto:info@norian.eu
mailto:heidi.langinkoski@norian.eu
http://www.basware.se/


medarbetare i sju länder. Vårt huvudkontor ligger i Oslo och vi har ett flertal landskontor i norra Europa 
samt i polska och tyska städer. Läs mer på www.norian.eu . 
 
Följ Norian på Twitter: @IAbyNORIAN, NORIAN LinkedIn, Norian Facebook  

http://www.norian.eu/
https://www.linkedin.com/company/461351/admin/updates/
https://www.facebook.com/NORIAN.EU/?modal=composer&notif_id=1529244073205958&notif_t=aymt_make_page_post_tip&ref=notif

