Ekstramateriale
Fra MultiData til Visma: 1968 - 2018

Et Danmark i forandring – den digitale tidsalder starter med lønnen
Multidata bliver grundlagt i 1968 og udspringer af vedtagelsen af ATP i 1963 og Moms og Kildeskat i 1967.
’Mange lønmodtagere og mindre firmaer er i årene omkring de nye love betænkelige ved – nogle ligefrem bange for - de nye store ændringer, der vil betyde mere
arbejde og kompleksitet i deres hverdag. Man har endnu ingen idé om, hvad det, der på givne tidspunkt kaldes for en ’elektronhjerne’ - et såkaldt edb-anlæg, skal
få af betydning for denne frygt’ udtaler Hans-Michael Lind, tidligere ansat i Multidata fra 1974.
Danmark træder i disse år ind i den digitale tidsalder – og ud over direkte TV-udsendelser, personnumre, postnumre, CVR-registrering med videre, anskaffer
de første store firmaer sig et edb-anlæg – datidens computer. Landmandsbanken, i dag Danske Bank, er en af de første, der anskaffer sig den banebrydende
teknologi. I et forsøg på at udnytte anlæggets fulde kapacitet indgår banken en aftale med den digitale ekspert og programmør Knud Hodal, der har fået en
genial idé til at indføre et system i anlægget, der kan afregne løn, kildeskat, ATP m.m. I 1968 bliver Knud Hodal ansat som direktør i det firma, der kort efter
bliver til Multidata. Her arbejder de ansatte videre i Landmandsbankens edb-anlæg indtil 1971, hvor de såkaldte ’hulledamer’ indtastede arbejdsgivernes
lønlister. I 1971 får Multidata eget edb-anlæg.
Multidatas første produkt på markedet er Dataløn. Et lønsystem, der henvender sig til mindre arbejdsgivere. Dernæst udvikles Multiløn, der er større og mere
komplekst, og som primært henvender sig til større virksomheder. Begge bliver kæmpe succeser, der letter den danske arbejdsgivers og lønmodtagers
arbejdsgang betydeligt.
Fra 1971 og frem til 2003 var Multidata et forretningsområde i PBS, der primært leverede lønsystemer til danske virksomheder, og ved udskilningen fra PBS i
2003 havde Multidata over 70.000 virksomheder som kunder. Året 2007 bliver året, hvor den danske virksomhed for alvor går ud over de danske grænser. Med
opkøbet af Bluegarden, som også senere skal blive navnet på virksomheden - sikrer Multidata sig placeringen som Skandinaviens største leverandør af
systemer til HR- og lønadministration. I 2017 bliver Bluegarden en del af Visma-koncernen, der med mere end 760.000 kunder er Nordens førende
cloud-leverandør inden for HR- og økonomisystemer, detail-IT og udvikling af større IT-projekter til både det offentlige og private marked.

