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Steria får fart på hestesportsystemet  
hos Norsk Rikstoto 

 
 
Stiftelsen Norsk Rikstoto har valgt Steria som samarbeidspartner når de nå 
skal konvertere, tilpasse og videreutvikle sitt hestesportsystem. Løsningen 
bygger på et Oracle-basert system. Kontrakten har en ramme på ca. 7,5 
millioner kroner, og avtalen inneholder opsjoner for drift og fremtidig 
vedlikehold. 
 
I følge Kjell Rusti, adm. direktør i Steria, har mange bedrifter i dag systemer basert på eldre 
Oracle-versjoner. Flere vurderer nå oppgradering til mer moderne løsninger.  
 
– Dette er et spennende fagområde for Steria. Vi er opptatt av at kundene våre skal kunne 
gjenbruke og utnytte bedre eksisterende it-systemer og på den måten redusere både 
kostnader og risiko. Nå ser vi frem til å lage en god løsning i samarbeid med  Norsk Rikstoto, 
sier han.  
 
Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse, som har et overordnet ansvar for 
all totalisatorvirksomhet i landet. Gjennom sin daglige drift skal Norsk Rikstoto bidra til å 
styrke hestesport, hestehold og norsk hesteavl. 
 
Steria (www.steria.no) 
Steria er et av Europas største it-konsulentselskaper med 8.200 ansatte og en omsetning i 2003 på NOK 7,9 
milliarder. I Norge ligger omsetningen på over 630 millioner. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner 
med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen tre hovedtjenesteområder: IT- og 
virksomhetsrådgivning; Systemutvikling og integrasjon; Drift og outsourcing. Løsningsområder omfatter: Arbeidsflyt 
og prosesseffektivisering, Betalingsløsninger; CRM og kundekontakt; IT-infrastruktur; IT-strategi og 
kostnadsreduksjoner, Sikkerhet og PKI, Virksomhetsportaler. Kunder som stoler på oss omfatter virksomheter som 
Politiet, Tollvesenet, Forsvaret, ErgoGroup, Telenor, BBS, Skatteetaten, Oslo kommune, DnB NOR, EDB Teamco, 
Statsbygg, Norsk Tipping for å nevne noen. Besøk gjerne våre webside www.steria.no - og sjekk våre referanser. 
Her finner du også en rekke fagartikler og kurstilbud med fokus på it og ledelse. 
 
Steria og Oracle 
Steria er sertifisert som Oracle Certified Solution Partner og har lang erfaring i rådgivning, design, utvikling og 
drifting av Oracle-løsninger. 
 
 
 
  
 
Kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren 
Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 416 33 084 
E-post: al@steria.no 

 
Adm. Direktør Kjell Rusti 
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