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Visma får förnyat förtroende som samarbetspartner till Svenska Spel
Visma EssCom får förnyat förtroende att utföra tekniska tjänster kring Svenska Spels Vegasautomater. I samarbetet ingår bland annat utförandet av installation, fältservice och en outsourcing
av verkstadstjänster. Svenska Spels Vegas-automater finns på cirka 2 000 spelplatser runt om i
Sverige.
Svenska Spels mål i upphandlingen har varit att finna en serviceleverantör som kan säkerställa en effektiv
servicelösning som skapar förutsättningar för en hög speltillgänglighet, driftsäkerhet och en fortsatt hög
kundnöjdhet bland Svenska Spels spelare och affärspartners.
Givande samarbete
− Vi har haft ett givande samarbete med Visma EssCom genom åren som har präglats av kvalité,
tillgänglighet och omtanke om våra spelare och affärspartners. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt
samarbete, säger Bertil Lindgren, chef för Teknisk Service Vegas på Svenska Spel.
− Många av oss har jobbat länge med Svenska spel och vi känner stolthet och engagemang för Svenska
Spels verksamhet. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla tjänster som stöd till Svenska Spel, säger Henrik
Archenholtz, vd för Visma EssCom.
Rikstäckande organisation
Visma EssCom är ett rikstäckande företag som på plats servar och installerar avancerad elektronik- och ITutrustning i syfte att minimera driftstopp och intäktsbortfall. Företaget har en hög förståelse för vad det
innebär för en butik eller konsument när ett affärskritiskt system inte fungerar. Visma EssCom hanterar cirka
60 000 serviceärenden per år i butiker, restauranger, kollektivtrafik etc.
För mer information, kontakta
Henrik Archenholtz, vd för Visma EssCom AB, 070-242 63 95, henrik.archenholtz@visma.com

Om Svenska Spel
Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag och ägs av svenska staten där hela vinsten går tillbaka
till samhället. Bolagets uppdrag är att erbjuda roliga spel kombinerat med ett starkt socialt
ansvarstagande. Visionen är att spel ska vara till glädje för alla. Bolaget erbjuder sport- och turspel via
ombud, i mobilen och på www.svenskaspel.se, samt spel på värdeautomater (Vegas). I koncernen
ingår också Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. I sortimentet återfinns flera
kända varumärken, bland andra Triss, Lotto, Oddset och Stryktipset. Cirka 75 procent av den vuxna
befolkningen spelar någon gång under året på något av bolagets spel och varje år betalar Svenska
Spel ut vinster till ett värde av cirka 12 miljarder kronor. Svenska Spel är en av landets största
idrottssponsorer med ett engagemang för både elitsatsningar, talangutveckling och en stark
breddidrott.

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.

