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Hvorfor 
24SevenOffice?

Lengst erfaring i
skyen

Enkelt å bruke. 
Avansert 

funksjonalitet

Største SaaS 
ERP-system i Norge

Forretningsmodell 
som fungerer

Høy kundelojalitet

Nest størst på ERP i 
Norge

Utviklet siden 1997

Direktesalg og via 
partnere

Børsnotert i 
Sverige

Ticker 247 på Spotlight 
Stock Market

Rapportering

Integrasjoner

Mobil

Prosjekt & Timer

Faktura

CRM

Full kontroll over bedriftens
prosesser fra A til Å

Alt i ett ferdig 
integrert system

Økonomi & 
Regnskap



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi er fortsatt tro med konseptet fra starten avMer fokusert på hva som er kjernen - Regnskap & ØkonomistyringAlt ender i en regnskapstransaksjon og legger grunnlaget for god økonomistyringModuler rundt som vi har utviklet selvEller kjøpe spesialmoduler som f.eks Busy timeføring og timebank – Egen sidecampLever godt side om side med integrerte løsninger - valgfrihet for kundeneHelt ytterst er integrasjonslaget vårt - API first metodikk- egendefinerte integrasjoner- ferdig integrerte løsningerMed dette skal vi dekke de fleste behov



AI - next generation accounting
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Lengst fremme på AI



AutomatiseringInntekter

Rapportering

Kostnader

Forsystemer
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Men bakgrunnen for det vi gjør er troen på at Alt kan automatiseres



Gjør det 
umulige mulig
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La oss spole 20 år tilbakeHvordan så verden ut da?



Brukernavn
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Internett en floppMange av dere har sett denne førminne på hvor lett man finner problemer med ny teknologiMen enda viktigere - at løsningene på problemene fort kan bli morgendagens vinnereDe 3 største problemene er i dag de 3 største selskapene i verden, Den ene butikkjeden etter den andre går konkurs – butikkdøden – ikke la det bli regnskapsdøden..Bruk teknologi til deres fordel



Brukernavn
Presentasjonsnotater
De hotteste teknologitrendene i 1997 var �DVD og Kabel modem, som begge deler allerede er utdødd..Bærbare datamaskiner på vei opp; Dagens Smarttelefoner og smart klokker viser at noen teknologitrender bare fortsetter..



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Utfordringen med forretningsideen var bare det at infrastrukturen ikke var helt på plass…Båndbredde  -  Nielsen's Law of Internet Bandwidth�ISDN�Båndbredden har økt med ca 50% hvert år siden 19842. Servere - Moore´s law – Datakraften dobles hver 18 månederFørste servere var koblet til internett via ISDN på telenettet fra et bøttekott sammen med vaskebøttaVi forventet at fremtiden ville bli annerledes og at både båndbredde og servere ville bli betydelig bedreFremover vil det gå enda fortere…



Google maskin: 200 sekunder

Google CEO Sundar Pichai 
with the company's quantum 

Verdens raskeste supercomputer: 10 000 år

Brukernavn
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Quatum computing – det neste storeForrige uke (23. Oktober) kom nyheten om at Google klarte å gjennomførte en utregning på 200 sekunder, noe de estimerte at verdens raskeste supercomputer ville brukt 10 000 år påFor å være med og forstå dette og hvordan det kan hjelpe dere har vi i morselskapet til 24SevenOffice investert litt i et quantum computing selskap200 sekunder = 3 min og 20 sek   



Hva skjer på 
internett på 

1 minutt

2019
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Det går allerede ekstremt fort 188 millioner eposter blir sendt3,8 mill søk på Google = 5,6 milliarder per dagI år 2000 var det 18 mill søk per dagDet går så fort i dag.. Og det kommer til å gå fortere og fortere. Vi må henge med – og her kan dere være trygge på at vi skal følge med på trender for dere



Brukernavn
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Skal man lykkes må man også tørre å gå egne veierTro på teknologisk utvikling – satse der ingen andre vågetWebbasert i 1997 var ikke akkurat dømt til å lykkes når vi ser tilbake på hvordan verden så ut Vi gyver løs på oppgavenVi setter i gang og utvikler også går vi ut og skaffer de første kundene…
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Tradisjonell lisensmodell SaaS abonnementsmodell
Hva er så spesielt med SaaS?

-

-

-

-

-

-

-
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Men hva er så spesielt med SaaS abonnementTradisjonelt så fikk man den største inntekten med en gang også var det en mindre årlig vedlikeholdskostnadSaaS: Alle kostandene med en gang og litt løpende inntekterKan være utfordrende når veldig få forstår modellen og jeg har pratet med mange opp igjennom årene for å forklareTakk til dere som har vært med oss og trodd på oss..
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Nye forretningsmodeller fører også til nye måter og se over hvordan bedriften styresAlt vi gjør fra fra investeringer i kundeservice, salg, produkt, utvikling, marked ender i vårt kontrollpanelfor å styre 24SevenOfficeDer monitorerer vi kontinuerlig utvikling og innsatsfaktorer



CAC LTV

Cost to Acquire
a Customer

Lifetime Value
of a Customer

3X<12 Growth
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Nye forretningsmodeller medfører også nye KPI´erVåre viktigste KPI´er og nøkkeltall



CLOUDCAMP
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Cloudcamp er også et godt eksepell på ambisjoner2014 - Akkurat flyttet til nye lokaler på TjuvholmenStartet med at vi ville ha en partnerdag på kontoret = 24SevenOffice partnerdagVille gjøre mer ut av deteget brandeget konseptsamlingsplass for regnskapsbransjen Teknologifokus og morgendagens arbeidsmetoder



Ha det gøy på veien

Brukernavn
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Skal man lykkes må man ha det gøyHar vi det gøy smitter det over på dereMenneskene er det viktigste vi harOm det er Ansatte eller kunder og partnereDet er mye hardt arbeid, men det er også gøyOgså må man like den reisen man er med på.. Menneskene i 24SevenOffice er det som gjør den store forskjellen
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Fra et boblebad til 150 personerSiden noteringen i SverigeUnder 2 år siden har vi økt antall ansatte med over 250% Norge, Sverige, USA



Webside

2006 2007 2011 2016 2019

vikling
1997 –
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La oss ta en titt på noen utvalgte websider siste 15 årKontinuerlig fornying – hvor mange versjoner har dere hatt av deres websider?
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Noen utvalgte logoer siden 1997Kontorplassen – nei vi trenger ikke nye kontormøblerIkke funket det internasjonalt heller..Tagline:Jobb hvor du vil når du vilGoodbye installation hello integrations



visjon misjon verdier målgruppe

Styrke bedrifter 
for fremtiden

Vi bidrar til å flytte grenser i
samspillet mellom menneske og
teknologi. Gjennom å sette
brukeren i sentrum og integrere
alle sentrale prosesser i ett
økosystem - hjelper vi våre kunder
å utnytte sitt fulle potensial og nå
sine mål.

Tillit
Nysgjerrig
Modig
Vær god
Spirit
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Det var litt om historienNå over til den reisen vi ønsker å ha dere med på fremover…Visjon, misjon og verdier



Tillit

Nysgjerrig

Vær god Spirit

Modig

Styrke 
bedrifter for 
fremtiden

Misjon
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Hårete målAmbisjoner, nysgjerrighet og spirit Er vel og braBaksiden er jo at vi noen ganger setter listen litt høyt og går høyt utMå være ærlig å si at av og til så feiler vi litt på veienEller at vi ikke når helt opp til der vi la listenMEN det skal vi ha MOT til å gjøreDet viktigste er at vi gjør noe for å komme oss fremover hele tiden Reisen digger vi å ha sammen med derehårete mål drar oss hele tiden fremover
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1. Sørg for å ha orden i sysakene
2. Sørg for å bruk tiden på det du kan best
3. Få på plass strategiske partnere
4. Benytt dere av Innovasjon Norge og offentlige tilskudd
5. Sørg for å ha finansiering
6. Spør om råd
7. Hele tiden jobb med å utvide nettverket – pay forward
8. Prøv og feil
9. Aldri gi opp

Brukernavn
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I tillegg til det jeg har pratet om..Bruk regnskapsfører – dyrt og tidkrevende om man prøver selv og feks får bokettersynRevisor hjelper til med orden



Håndterer du regnskapet selv? 
Da kan du risikere en økonomisk krasj!

Det å håndtere regnskapet på egenhånd er som å kjøre bil uten forsikring 
– det går bra frem til den dagen du krasjer

Ikke la din bedrift krasje! Ta i bruk STARTER-pakken sammen med en moderne regnskapsfører 
slik at du får full økonomisk kontroll og kan styre bedriften i riktig retning.

Prøv STARTER-pakken i dag fra kr. 249,- /mnd!

https://starter.24sevenoffice.com/

https://starter.24sevenoffice.com/




«De små er de store i Norge»



Spillereglene må endres

SMB Norge jobber for 
hele virksomheten –

det som gagner 
virksomheten gagner 
også arbeidsplassen

Premissene for norsk 
næringspolitikk må 

legges av de små – det 
gagner også de store

Vi endrer premissene for norsk næringspolitikk



Vi jobber for den 
enkelte bedrift

Liten hotellkjede i Bergen ble holdt utenfor offentlig anbudsrunde pga størrelsen

SMB fikk tatt det opp i Stortingets spørretime

Næringsministeren måtte svare

Anbudsgiver måtte snu og hotellkjeden vant anbudet



Vi gjør det enklere å starte og drive bedrift!

SMB Advokaten
•Gratis juridisk bistand
•Særlig arbeidsrett og ulike 
kontrakter

•Benyttes av 50 % av våre 
medlemmer, flere tusen 
henvendelser årlig

SMB Forsikring
•Eget team av meglere
•Analyserer og forhandler 
frem beste pris basert 
medlemmets behov

•Ca 50 % av medlemsmassen 
benytter tilbudet

SMB Lobbyisten
•Jobber direkte for det 
enkelte medlem

•Jobber på vegne av alle SMB 
og start-ups

SMB Partner
•Unikt fordelsprogram
•Ved bruk av min fire 
fordeler (inkl forsikring) 
garanterer vi at 
kontingenten er bespart

Dinbedrift.no
•Eget nettsted som når flere 
hundre tusen SMBer årlig

•Tilbyr plass til eget innhold 
for våre medlemmer

•Dokumentmaler og 
kontrakter



Medlemsfordeler

Forsikring og 
pensjon HMS Kontor og 

innredning Økonomisystem Telefoni CRM

Digital 
Markedsføring

Smarte digitale 
verktøy

Kommunikasjon/ 
PR

Patenter og 
varemerker GDPR Administrasjon 

og drift

Kurs og 
opplæring Kontorlokaler Konferanser Drivstoff IT sikkerhet Inkasso

Fly, leiebil og
hotel Datautstyr Rådgivning og 

Coach Kredittkort Strøm Rekruttering og 
bemanning



Bli medlem – du sparer kontigenten med å 
bruke fordelene



5 tips 
for å lykkes
med egen bedrift

Tarald Trønnes
Senior rådgiver

DOGA - Design og Arkitektur Norge 



Brukernavn
Presentasjonsnotater




1. 
Kom deg ut 
og snakk med folk!

Det er kundene som avgjør om du lykkes. 
Kunder er ikke rasjonelle. Alle beslutninger 
de tar er basert på følelser, ikke fornuft. 
Hva føler de egentlig? Hva gjør de? 
Hvorfor?



2. 
Elsk problemet, 
ikke løsningen

Det finnes utrolig mange mulige løsninger 
på kundenes utfordringer. Du ser kanskje 
bare en av dem. Forelsk deg i problemet 
kundene har, ikke lås deg fast i en mulig 
løsning. 



3. 
Skap flere 
ideer

Når du har funnet problemer å løse, 
tving deg selv til å komme opp med fler 
ideer enn den ene du har. Få med flere 
på å skape ideer. Ikke gi deg før du har 
over 100. 



4. 
Test prototyper 
på ekte brukere

Sett sammen ideer til et konsept du kan 
tegne på på papir eller bygge en modell av. 
Ta med skissene til kunder og snakk om 
dem. Lytt! Bruk tilbakemeldingene til å 
forbedre eller forkaste ideene.



5. 
Skift idé 

Vær ærlig med deg selv. Ikke tvihold på en 
idé kundene ikke tror på bare fordi du tror 
på det selv og har jobbet med den lenge.  
Å endre retning eller skifte idé kan spare 
deg for mye tid, penger og frustrasjon. 



6. 
Skaff deg 
en designer

Designere er profesjonelle på å jobbe på 
denne måten. De er gode på å forstå 
kunder, skape mange ideer, skissere 
løsninger, bygge prototyper og teste på 
kunder. De kan spare deg for mye unødig 
utvikling.



Menneske

ØkonomiTeknologi
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Top 10 grunner til at startups feiler

Brukernavn
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Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn
Starte og drive bedrift-dag
Oslo, 22. november 2019  •  Elisabeth Farstad, Norid

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Pres. meg og NoridDomenenavn som nøkkel til en identitet på nettetFirmanavn, produktnavn, domenenavn og some i sammenhengRettigheter – sikre egne, unngå konfliktOverordnet om å skaffe og brukeIkke kurs i hjemmeside eller someGrunnleggende om hvordan sikre navn og rettigheter
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En nettadresse



Å skape seg en identitet 
på nettet
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Slutt på Gule siderIkke lenger om, men hvor og hvordanDomenenavn som nøkkel til å skape en digital identitet



www.domenenavnetmitt.no

Om oss
Produkter
Nettbutikk
Blogg
Kontakt
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En typisk adresseFirmanavn, produktnavn, ditt eget navnAssosiert med og husket som



post@superhightech.no
ingrid@superhightech.no
bestill@superhightech.no

E-post

Brukernavn
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Vil selvsagt ha e-post på eget domeneHvem har en gratisadresse?Kanskje ikke partyingrid@gmail.com passer så godt nåMer profesjonell og seriøs med e-post på eget domeneSå mange du vil – kan kobles sammenKan ta med deg kunder fra partyingrid



Er det sånn at domenenavn
fortsatt gjelder?

Brukernavn
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Ta en runde i nabolaget – finner dem overalt:Busser, biler, plakater – annonser og visittkortOftere domenenavnet enn firmanavnet – og hvorfor er det slik?Essensiell informasjon på en enkel måte: her finner du oss på nettetDomenenavn under alle apper og lenkerIngen konkurrerende teknologi i sikte0 til 330 millioner unike registreringer med samme systemVarer kanskje ikke evig, men ikke noe alternativ så langt



Sosiale medier
facebook.com/superhightech
twitter.com/superhightech
no.linkedin.com/in/superhightech
@superhightech

Samme navn i flere kanaler
gir en tydelig identitet

Brukernavn
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Du følger opp med superhightechTydelig identitetSikre deg navnet i alle kanaler med én gangTar bare en kveld og koster nesten ingentingMå jeg være overalt? Det kan du tenke på senere – bare sikre retten til navnet i første omgang,trenger ikke å fylle profilene med innholdEtt av hvert profilnavn – kortene tett til brystet til alt er registrert



Må jeg ha et domenenavn? 
Holder det ikke med Facebook?

Brukernavn
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Eget domene:Stabil plattform for livet – du bestemmerUavhengig av kommersielle interesser og hensynSeriøst og profesjonelt inntrykkMen: koster penger og gjør seg ikke helt selvSome:Nettverking – enorm utbredelseLav brukerterskelEventyrlige verktøy for annonsering, ikke dyrt«Gratis» - du er produktetMen: kommersielt drevet, prisgitt leverandøren, nye algoritmer, kommer og gårRåd: Some er nyttig og nødvendig, men en gründer må har et domenenavn før eller sidenIkke bare smart, men helt nødvendig å tenke navn tidlig i prosessen



Må det være norsk?

• Viser tilhørighet til Norge
• Norsk lov gjelder
• Folk har tillit til norske domenenavn

Brukernavn
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Hundrevis av «etternavn» å velge iLike under panseret – hva er forskjellen?Budskap i domenenavnet – signal i valg av toppdomeneNorskKlart førstevalg for norske bedrifter, særlig innenlandsTillit – stabilt, veldrevet, god datakvalitetGodt nabolagSom et norsk flagg bak på bilen – sjelden feil



De første skrittene

Sjekk domenenavn, 
firmanavn og 
varemerke i ett søk:
navnesok.no

Brukernavn
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Sammenheng domenenavn, firmanavn, varemerkeBeskytte egne rettigheter, unngå å krenke andres og ende i konfliktHvorfor starte med domenenavnetBR publiseringspliktOvervåkning – forretningsidéEr det tatt, så er det tatt – ikke billig lengerRåd: Hold kortene tett til brystet, domenenavnet som første skrittTips: navnesok.no



Slik skaffer du deg et domenenavn

1. Velg domenenavn, ett eller flere
2. Finn en domeneforhandler
3. Bestill domenenavnet hos forhandleren

Registrer domenenavnet på 
deg selv som privatperson, 
overfør det til firmaet når 
dette er registrert

Brukernavn
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Slik går du framTips: privatperson -> føre over til firmaet



https://youtu.be/nZog3bJre-A

Takk for meg

https://youtu.be/nZog3bJre-A


Valg av selskapsform og 
navn på bedrift
Turid Beate Torgersen

November 2019



Enkeltpersonforetak

• Du må drive næringsvirksomhet

• Bare en innehaver

• Forretningsadresse i Norge

• God beskrivelse av aktiviteten

• Stilles ikke krav om kapital ved oppstart

• Innehaverens etternavn skal være med i navnet

• Innehaveren har personlig ansvar for økonomien

• https://www.brreg.no/enkeltpersonforetak/

https://www.brreg.no/enkeltpersonforetak/


Navnet

• Ås

• Nordland

• Hansen og Olsen

• Hagerom Hagen

Turid Beate Torgersen November 2019



Aksjeselskap

En eller flere aksjonærer

Aksjekapital minimum 30 000

Styret må bestå av minst en person

Eventuelt valg av revisor

Stiftelsesdokument

Vedtekter

Erklæring på innbetalt aksjeinnskudd

https://www.brreg.no/aksjeselskap/

https://www.brreg.no/aksjeselskap/


Foretaksnavn

• ABC AS

• ETABLERERREGISTERET AS

• DIN BANK AS

• FUNKY ASS PRODUKTION AS

• DEN GANG DA AS

ZWART ARBEID AS

Turid Beate Torgersen November 2019





Hva er: Avvikling:

• Direkte sletting: 

- Enkeltpersonforetak
- NUF, Norskregistrert utenlandsk foretak

• Sletting i to trinn: 

- AS/ASA
- ANS/DA
- SA

November 2019Turid Beate Torgersen

• Vedtekter

• Generalforsamling

• Styret 

• Daglig leder

Brukernavn
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Vedtekter er selskapets regelsett, «grunnlov», spilleregler, beskriver blant annet hva formålet med organisasjonen er, hva den jobber for, hvem som kan bli aksjonærer. Det er viktig å bruke god tid på å utarbeide vedtektene, da unngår dere unødige konflikter og diskusjoner som tar fokuset vekk fra det dere egentlig skal arbeide med. Når spillereglene er klare og tydelige, er det vanskeligere for noen å jukse eller bli uenige om hva som er reglene.Vedtektene er et redskap som skal sikre at dere arbeider i riktig retning. De gir grunnlaget for en demokratisk og god drift av organisasjonen, og sikrer rettferdighet og likhet for alle, uavhengig av person og verv.En generalforsamling er en samling av alle eierne i selskapet. Den representerer den øverste myndighet i aksjeselskapet.Styret er i praksis de som leder og driver aksjeselskapet. En av styrets hovedoppgaver er å holde kontroll og oversikt over aksjeselskapets økonomiske situasjon.Daglig leder ansvaret for den daglige ledelsen av et selskap. Daglig leder er i sitt arbeid underlagt styret og generalforsamlingen, og er bundet av de pålegg disse gir. Kan gis fullmakter til å ta beslutning av uvanlig art og betydning.



Innsending årsregnskap for AS
- tidslinje

Febr Mars MaiApril Juni Juli Aug Sept Okt Nov DesJan Jan Febr Mars April

Siste frist 
for gen. 
forsamling

1. august starter forsinkelsesgebyr

Brev til enheten
Info om tvangsoppl.

Kunngjøring 
www.brreg.no

Oversendes Tingretten 
for tvangsoppløsning.

31/12 – regnskapsåret avsluttes

2018
2019

2020
Gebyrperiode – 26 uker 

kr. 59 800
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Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukeneRettsgebyret er på NOK 1 150



Hva skjer når foretaket 
er registrert?
Du får et organisasjonsnummer 

Alle opplysningene er offentlige og kunngjøres på 
www.brreg.no

Innboks i Altinn opprettes

Useriøse aktører kan ta kontakt

Turid Beate Torgersen November 2019

http://www.brreg.no/
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