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Vår nye, digitale løsning for  
administrasjon av 

forskningsprosjekter

v/ Stig Kjønstad, salgsdir. Arribatec AS. 
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100+ erfarne kolleger! 

Kontorer

i 9 land   42          28

3

8

6

200+ 
kunder

Arribatec ble etablert i 2015 - og har hatt en solid vekst i 5 år
Offisiell partner av UNIT4 globalt
Våre konsulenter har 900+ års UBW/Agresso-erfaring, mao. dyp og bred kompetanse 
Vår forretning handler om å levere IT-løsninger og tilhørende tjenester:
➢ Løsninger/produkter til UBW, Virksomhetsstyring, Bransjesystemer (Instipro), 

Integrasjoner, Tilpasninger mm.
➢ Tjenester som IKT-rådgiving, Prosessforbedringer, Implementering av løsninger, 

Oppgraderinger, Support, Drift, Applikasjonsforvaltning 
Omsetning 2019 -> 115 mill. NOK

Konsern tall (Arribatec Group)

2018 2017 2016

Sum driftsinntekter         74 422 595         44 108 127         23 950 000 

Driftsresultat            3 999 751            1 972 113            2 435 275 

Resultat før skatt            3 668 365            2 120 008            2 312 840 

Årsresultat            2 934 799            1 701 915            1 750 272 

Sum eiendeler         40 497 137         29 836 520         22 375 750 

Valutakode NOK NOK NOK
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Som leverandør til sektoren ønsker vi å forstå sektorens behov og muligheter  

Slik vi ser det handler «digitalisering» om å bruke teknologi til å forbedre, 
forenkle og fornye/modernisere.

Det handler for oss om å utvikle nye IT-løsninger og tjenester som er mer 
brukervennlige, effektive og pålitelige for brukerne og sektoren. 

Vårt hovedfokus er å utvikle bedre løsninger for å effektivisere de 
administrative oppgaver for virksomhetene.

Gevinsten er -> økt tid og fokus på deres kjernevirksomhet -> dvs. utdanning 
og forskning  

Hva har vi bidratt med så langt - og hva kan vi bidra med framover?  
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OsloMet (tidl. HIOA)

Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. HBV)

Norges Idrettshøgskole

Høgskolen i Innlandet

Universitetet i Agder

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Østfold

Universitetssenteret på Svalbard

Nord universitet

Universitetet i Stavanger

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Høgskolen i Molde

Norges Musikkhøgskole

Kunsthøgskolen i Oslo

MF vitenskaplig høyskole

Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo

Meteorologisk Institutt

Norges Handelshøgskole 

Arribatec samarbeid med Unit
• Teknisk og faglig forvaltning inkl. «2. linje 

support» på UBW-løsningene til 19 
universiteter og høgskoler siden 2018  

• Implementert ny Bestilling, Fakturering og 
Scanning-løsning (BFS) høsten 2019   

• Løpende oppdrag ved behov  

Bistand via DFØ til «BOTT-universitetene»
• Ny HR/Lønn datautveksling SAP<-> UBW
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✓ IP3 ->tilpasset sektoren
✓ 20 virksomheter
✓ 2500 sluttbrukere
✓ Driftes som «sky-løsning»
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Prosjektlederens (PL) vanligste spørsmål ->  hvor mye penger har jeg igjen i prosjektet? 

Hvor mye tid bruker regnskapsmedarbeidere/prosjektøkonomer på å ta ut en 
oversikt over inntekter og kostnader for avdelingens prosjekter?

PL og andre ønsker å gjøre en spørring eller prosjekt-rapport med status på påløpte 
kostnader versus budsjett pr mnd. og hittil i år - og over prosjektets levetid? 

Videre vil interne og eksterne interessenter se tydelige rapporter på finansiell prosjektstatus 
mot avtalte kunder, finansieringskilder, rammer og bevilgninger. Det samme gjelder for «EU-
prosjekter» hvor det er strenge krav til formell rapportering

Videre er intuitiv og enkel timeregistrering viktig for brukerne/forskerne - og prosjektkontrollere.     

Stemmer tallene fra prosjektene overens med tallene i regnskapet? 

-> Rapportering av forskningsprosjekter kan være både komplekst og tidkrevende



Page 7

Click to edit Master title style – Record to ReportVi har utviklet nye, digitale prosjektløsninger… 

Problemstillingene fra foregående side møter vi jevnlig i vår dialog med prosjektledere og ledende 
medarbeidere hos institutter og forskningsvirksomheter.  

For de som benytter time-registrering,  oppleves det som tungvint med registrering av sin tid og utlegg i 
flere skjermbilder - og senere er det likeså med PL og overordnedes godkjenning.

Mao. prosjektkostnadene er «utydelige» .. 

Rapporteringen tar lang tid og er krevende. Prosjektøkonomene viser til utstrakt bruk av «Excel» sammen 
med data fra regnskapssystemet - og lange kvelder med mye frustrasjon.  

Derfor har vi i Arribatec videreutviklet bransjeproduktet «InstiPro3» til å håndtere disse viktige prosjekt-
oppgavene. Samtidig har vi integrert «Instipro3» tett med UBW Økonomi og Current reiseregningssystem. 

Mao. har vi utviklet et nytt «helhetlig ERP-system» for bedre administrasjon og rapportering av virksomhetenes 
forsknings-prosjekter i tett samspill med økonomiavdelingens regnskapstall.   

Videre drifter vi løsningen for kunden som en «SKY»-tjeneste.
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Stig Kjønstad 
E-post: stig.kjonstad@arribatec.com
Tlf.: 480 12 565

Ønsker du en utvidet gjennomgang?  

Ønsker du mer info?  

Kontakt:

Takk for din interesse! 

mailto:stig.kjonstad@arribatec.com

