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AdraMatch vokser utenfor Norge
Det

norske

IT-selskapet

AdraMatch

-

markedsleder

innen

automatiske

bankavstemminger – vokser i Skandinavia. Etableringene i Sverige og Danmark har
vært vellykket. AdraMatch jobber videre etter en strategi som skal gjøre selskapet til
en stor internasjonal aktør.

For fem måneder siden kjørte AdraMatch i gang en nysatsning på sine kontorer i Danmark.
Dette har resultert i at om lag nye 40 bedrifter har automatisert sine bankavstemninger med
AdraMatch sine løsninger. I Sverige kan man vise til 60 nye kunder i 2007. Selskapet vil nå
fortløpende vurdere etableringer i flere land.

- Vi følger opp vår plan for internasjonalisering. Med et markedsledende produkt mener vi å
ha enorme muligheter. Markedspenetrasjonen for automatiske bankavstemminger er
foreløpig forsvinnende liten internasjonalt, sier daglig leder i AdraMatch Christian Landmark.
Selskapet har nå fått globale kontrakter som følge av sin automatiske avstemmingsløsning.

Tidligere i vår lanserte AdraMatch som første aktør i verden en online-løsning for automatisk
bankavstemming – AccountMatch Online. Ved siden av etableringer i flere land, er onlineløsningen en viktig del av selskapets internasjonaliseringsstrategi. AccountMatch Online
passer til alle økonomisystemer og banker, og er en god løsning for mindre bedrifter som
ikke ønsker å investere i større IT-løsninger.

Tror på automatiseringsbølge i Europa
Juni 2008 innføres den nye Europeiske skattelovgivningen EUROSOX.
- Dette vil trolig komme som et sjokk for mange europeiske bedrifter, mener gründeren av
AdraMatch Sverre Stockinger. Selskapet er daglig i kontakt med økonomiavdelinger i norske
bedrifter. – Arbeidsmengden i økonomiavdelingen vil øke dramatisk med kravene som følger
av EUROSOX. Løsningen er enten å bemanne opp eller automatisere flere oppgaver.
Bankavstemninger kan enkelt automatiseres og vi tror derfor på en automatiseringsbølge
neste år, sier Stockinger.

Undersøkelser viser at tidsbesparelsen er på over 90 % sammenliknet med den manuelle
metoden. Eurosox er den europeiske versjonen av Sarbanes-Oxley Act, en lov som ble
innført i USA i 2002 i kjølvannet av Enron-skandalen.
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