
Integrationsseminarium 

Visma Consulting 



Program 

•  Dagens och morgondagens integrationslösningar  /Stefan Larsson 
  
•  Integration som tjänst /Stefan Larsson 

•  Integration mot ärendesystem /Fredrik Karlsson 

•  Integration mellan etjänster och verksamhetssystem /Fredrik Karlsson 

•  Integration mellan mobila applikationer och verksamhetssystem /Tobias Norrfors 

•  Elektronisk handel för alla /Håkan Lundmark 

•  Integrationsanalys /Håkan Lundmark 
  
Seminariet avslutas 12:00 med lunch. 



Visma	  
" Visma-koncernen har 4 300 anställda i Norge, Danmark, Finland, Sverige (ca 1 300), 

Holland och Rumänien. 

" Visma Consulting, tidigare Sirius IT 
•  har totalt ca 400 medarbetare med kontor i 

Skellefteå, Stockholm och Malmö 
•  erbjuder produkter och tjänster inom 

integration, säkerhet, dokument-, 
ärendehantering och arkiv  

•  har ramavtal med Kammarkollegiet om e-
förvaltningsstödjande tjänster 



Säkerhet 

Sid	  4	  

Vismas	  SaaS-‐pla-orm	  

Dokument och Ärende 

E-tjänster 

Arkiv 

Integration 



Erbjudanden	  



Erbjudanden	  
	  
Erbjudande Integration som tjänst 
•  Sätt upp en integration som tjänst (max 40 tim) 
•  Pröva integration som tjänst i 6 månader 
•  Därefter 50% rabatt på anslutningsavgiften för eProcess 
•  eProcess 500 per process och månad 



Erbjudanden	  
Erbjudande Mobilt BankID 
•  50% på anslutningsavgiften 4 000 kr 
•  Månadsavgift 1 000 kr 
•  Transaktionsavgift samma som för Federationstjänsten 
Förutsätter att kunden har Federationstjänst från Visma 
Consulting 



Erbjudanden	  
Erbjudande Mina Sidor i Mobilen 
•  50% rabatt på anslutningsavgiften 15 000 
•  Månadsavgift 1 000 
Förutsätter att kunden har Mina Sidor som tjänst 



Erbjudanden	  
App för sjukanmälan 
•  Anslutningsavgift 15 000 
•  Månadsavgift 2 000 
•  Transaktionsavgift 2 kr per sjukanmälan 
•  Integrationsagent rabatteras med 100% värde 40 tkr 
Förutsätter att kunden har Federationstjänsten med 
integration mot AD 



Erbjudanden	  

Ciceron	  Assistenten	  
•  50%	  raba=	  på	  mötesportal	  

Erbjudanden	  gäller	  tom	  15	  november	  2012	  



Kontakter	  Visma	  
•  Affärsfrågor:	  

– Lars-‐Ove	  Lindvall	  (lars-‐ove.lindvall@visma.com)	  

•  Tekniska	  frågor:	  
– Håkan	  Lundmark	  (hakan.lundmark@visma.com)	  


