
 

Innkjøpssamarbeid - Kommunenes Hus  

Som leietaker av Kommunenes Hus  får du nå tilgang til et utvalg stordriftsfordeler som sikrer deres bedrift 
gode betingelser på innkjøp knyttet til drift, IT, forbruksmateriell, forsikring,  reiser  m.m. 
Ved å ta i bruk disse avtalene kan dere oppnå bedre betingelser samt rette fokuset mot kjernevirksomheten 
som vil spare dere for tid og penger. 
 

 
 
Hvordan går jeg frem for å komme i gang med Visma Innkjøpssamarbeid?  

 
1. Registrering 

- Ta kontakt med Kristian Kvernberg for registrering i Visma Innkjøpssamarbeid.  
- Etter registrering får du tilgang til en innkjøpsportal hvor du finner informasjon om alle 

avtalene. Se avtaleoversikt her 
 

2. Aktuelle avtaler 
- I innkjøpsportalen kan du aktivere de avtalene som er aktuell for din bedrift.  
- Ved å aktivere en avtale vil din kontakt i Visma få beskjed, og ta kontakt med deg for å 

avdekke behovet til din bedrift og implementering.  
- Ønsker dere å kunne dokumentere konkrete besparelser kan vi bistå med uforpliktende 

benchmark/analyser. Til det trenger vi forbruksstatistikk/grunnlag/fakturakopi eller liknende.  
 

3. Visma presenterer analyse og plan for implementering av avtale 
- Etter analysen er gjennomført presenterer vi hvordan din bedrift kan optimalisere utbyttet av 

avtalen og hvordan den kan implementeres i ditt selskap. 
 

4. Opprette dialog med leverandør på Visma-betingelser 
- Når det er enighet om å implementere en avtale settes dere i dialog med leverandør og blir 

registrert på Visma betingelser. 
 

5. Avrop på avtalen 
- Dere handler og faktureres direkte med leverandør.  
- Visma vil kunne oversende årlig statistikk på deres forbruk gjennom Visma sine avtaler for 

kontroll.  
 

 
 
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? 
 
Ta kontakt med Kristian, han hjelper deg med alle spørsmål rundt innkjøpssamarbeidet, innkjøpsportalen, 
og hvordan du kan komme i gang med avtaler.  Han kan også gjøre analyser / benchmarks på alle områder 
som Visma dekker.  
 
Telefon: 21 00 25 00 / 97736742 
E-post: kristian.kvernberg@visma.com 

 
 

 

 

https://www.visma.no/innkjopssamarbeid/leverandorer/
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