
 

 
 

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar 
samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 
340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda 
och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013. 
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Nytt samarbete mellan Visma och Adekvat 
Visma har nyligen inlett samarbete med Adekvat Försäkring. Samarbetet innebär att kunder till 
Adekvat får tillgång till samförhandlade inköpsavtal genom Vismas inköpsportal. Tack vare 
parternas samlade köpkraft får Adekvats och Vismas kunder starkare villkor.  
 
Adekvats kunder kan välja att även blir PLUS-kunder, vilket ger dem medlemsförmåner inom en rad 
olika områden. Bland annat ingår inköpsportalen från Visma Advantage som en förmån i det 
konceptet. 
 
– Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Adekvat, där vi kan erbjuda deras PLUS-kunder en 
smidig inköpsportal med färdigförhandlade avtal med starka villkor. Vi tror att vår inköpsportal blir ett 
användbart verktyg för Adekvats kundgrupp, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage. 
 
PLUS-koncept i två nivåer 
Adekvats PLUS-koncept lanseras i två olika nivåer för medlemsorganisationer och företag. PLUS Bas 
innefattar 17 avtal i inköpsportalen, PLUS Exclusive erbjuder det fulla utbudet av över 40 avtal. 
Vismas inköpsportal lanseras som tilläggstjänst i PLUS-konceptet under juli månad. 
 
– Samarbetet med Visma blir ett stort mervärde för våra kunder. Tillsammans med våra 
försäkringsprodukter kan vi nu även erbjuda ett förmånspaket med riktigt starka avtal inom bland 
annat hotell, drivmedel, telefoni och frakter, säger Fredrik Ottosson, vd för Adekvat Försäkring.  
 
Inköp för företag 
Visma Advantage samförhandlar inköpsavtal för 15 000 små och medelstora företag. Tack vare den 
samlade köpkraften kan kunder hos Visma Advantage få tillgång till ett 40-tal starka inköpsavtal inom 
bland annat hotell, flygresor och affärsresebyråer.  
 
 
Om Adekvat Försäkring 
Adekvat Försäkring är ett oberoende kunskapsföretag inom försäkring och riskhantering för 
organisationer och företag som upphandlar, förvaltar och administrerar ca 15 000 företags 
försäkringar. Adekvats PLUS-koncept innehåller medlemsförmåner med tyngdpunkt på försäkring, 
bank och finans, webbutik samt inköpsrabatter. 
 

För mer information, kontakta 
Henrik Salwén, vd, Visma Advantage, 08-534 817 63 
Fredrik Ottoson, vd, Adekvat Försäkring, 0470-704 051 


