din visma-partner:

Visma: Full kontroll!

nordens ledende

full kontroll

dyktige konsulenter

Som Visma-partner kan vi tilby din bedrift
markedets klart ledende programvare
innen økonomi, logistikk, salg og administrasjon. Produkt- og tjenesteporteføljen
blir stadig mer populær – hele 340 000
nordeuropeiske kunder! Skreddersydde
løsninger også for små og mellomstore
bedrifter. Gunstige finansieringsmuligheter med 0 kr i oppstartskostnad og
fast månedskostnad.

Programvaren er laget for norske forhold
og utviklet over mange år. Her får du de
verktøy og rapporter du trenger for å ha
full kontroll på virksomheten.
Visma dekker det meste – i tillegg kan
vi skreddersy og tilpasse programvaren
ved behov – som å integrere med øvrig
programvare i bedriften, f.eks. mobile
løsninger eller netthandel. Få en sømløs
virksomhet uten unødvendig punching
og forsinkelser!

Garnes Data har mange års erfaring med
Visma. Vi har dyktige konsulenter med
sertifisert kompetanse i drift, support,
tilpassing, rådgiving og prosjekt. Våre
konsulenter arbeider tett sammen med
Visma og andre kompetansepartnere –
alltid med fokus på den beste løsningen
for våre kunder.
Vi legger vekt på å forstå din virksomhet
og din hverdag slik at vi også tilbyr den
optimale løsningen på programvaren.

vi ser dine behov

infrastruktur – 3 valg:

Vi analyserer bedriftens behov og skreddersyr den løsningen som passer best nå
– og fremover.

Du kan velge::
• Lokalt (egen server)
• Hosting
• Nettskyen

Garnes Data er bedriftens totalleverandør av IT og kommunikasjon – vi sørger for at din bedrift har optimale løsninger i takt
med utviklingen – og med forutsigbare og fornuftige kostnader.
Vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum og har over 200 bedriftskunder med alt fra basis-tjenester til totalkunder
(IT-avdeling). Garnes Data er et solid selskap som bl.a. er kjent for å være IT-avdelingen til mange av landets ledende arkitektfirmaer, noe som gjør at vi er vant til å stille opp for kunden i tykt og tynt – og ha et ekstremt fokus på at produksjonen holdes
i gang. Oppetid er alt!

Garnes Data as
Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo
+47 21 42 10 10 | www.garnesdata.no

Integrasjon og mobile Visma-løsninger:

