Digitalisering og full oversikt
hos Protector Forsikring
For å skape mer verdi i hverdagen og eliminere manuelle
oppgaver har økonomiavdelingen hos Protector Forsikring
automatisert sine prosesser med Adras løsninger. Med Adra
har de full oversikt og kontroll i alle prosesser.
Om Protector
Protector Forsikring ASA leverer landbaserte forsikringer til bedriftsmarkedet og offentlig
sektor. Selskapet har hatt en rask og lønnsom vekst, og har kontorer i Skandinavia,
i tillegg til Finland og UK. Protector har som mål å være kostnads- og kvalitetsleder i
forsikringsbransjen
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sier Mikael Aanes Warholm, Group Controller
i Protector Forsikring ASA.
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«Tiden vi har frigjort ved å automatisere
prosessene har resultert i mer
verdiskapende arbeid i hverdagen. Vi er
veldig fornøyd med samarbeidet med
Adra.»

>>

Hvorfor Adra

Hva har blitt bedre?

Protector har de siste årene opplevd enorm
vekst som har ført til at mange oppgaver og
økonomiavdelingens stab har vokst kraftig.

Det totale bildet har blitt bedre, noe alle i
avdelingen er godt fornøyd med. Vi har fått
bedre arbeidsfordeling innad i avdelingen og
fullstendig oversikt. Nå har vi digitale arbeidslister
per kvartalsoppgjør og rutinebeskrivelser,
arbeidshverdagen er i et dashbord.

Mikael Aanes Warholm, Group Controller, forteller at:
«Tidligere ble mye av arbeidet utført manuelt og vi
avstemte for eksempel i perm. Det var viktig for oss
å få bedre oversikt over ansvarsfordeling i og med
at vi er mange spredt over flere land. Hvem skal
gjøre hva og hvordan?».
Oppgaver i avdelingen innebærer blant annet
avstemming, offentlig rapportering, intern
rapportering, periodiske bokføringer, dokumentasjon
og skatterapportering. Noen ting ble utført dobbelt,
andre ting falt mellom to stoler. Ansvarsmatriser i
Excel er ikke optimal.
Det var behov for å effektivisere ved å blant annet
forbedre og eliminere manuelle prosesser, samt
øke automatisering mot egne fagsystemer, ERP- og
innkjøpssystemer. Veksten skal komme i form av
effektivisering og vi skal bruke tiden på verdiskapende
arbeid. Etter mye søk falt valget på Adras løsninger
fordi Adra forstod utfordringene våre. Løsningene
viste seg å svare på mange av de ønskene vi hadde.
«Det ble halleluja-stemning etter første demo» sier
Mikael.

«Vi har store mengder transaksjoner, BALANCER
og ACCOUNTS bidrar veldig til at vi får oversikt og
sparer mye tid. I forbindelse med internkontroll så
er TASK MANAGER gull-verdt!» sier Mikael.
Vi har hele tiden oversikt over avstemmingen for
hver enkelt i avdelingen og mulighet for å rapportere
fortløpende til ledelsen. Vi er mindre sårbare for
sykdom, organisatoriske endringer og turnover
ettersom at vi enkelt kan flytte oppgaver og ansvar.
Nå er det ingen tvil om hvem skal utføre hva til enhver
tid.
Alle oppgaver og prosedyrer i økonomiavdelingen
er beskrevet i løsningene og derfor har vi kort
opplæringstid for vikarer og nye ansatte. Rutiner er nå
kvalitetssikret og enhetlig, samt at ansvarsfordelig er
tydelig for både ansatte og ledere.

Vi var fornøyde med hele prosessen fra første samtale
til presentasjon, tilbuds- og avtale dokumenter.
Implementering gikk strålende, og det som ble avtalt
ble levert i tide. Til tross for at implementeringen ble
gjennomført midt i kvartalsoppgjøret sparte vi tid.

OM PROTECTOR FORSIKRING

OM ADRA

Adra utvikler og markedsfører software for
periodeavslutningsprosessen. Med over 25 års erfaring med å tilby
software for automatisering av periodeavslutningsprosessen er Adra
markedsledende med over 3000 kunder.
Vår software for periodeavslutningen hjelper økonomi- og
regnskapsavdelinger med å jobbe smartere og raskere, med bedre
kontroll og nøyaktighet. Løsningene effektiviserer og standardiserer
økonomiavdelinger og gir dem til enhver tid oversikt over selskapets
balanseprosess.
Adra har sitt utspring i Skandinavia, slik som mange andre bedrifter
som tilbyr løsninger for prosesser i økonomiavdelinger, som Axapta,
Navision, IBS, IFS, Jeeves og Visma. Vi hjelper i dag kunder i mer
enn 30 land, verden rundt. Noen av våre kunder er Hertz, GE Capital,
KPMG, Toyota, IKEA og BMW.

Kontakt oss: www.adra.no

-

info.no@adra.com

Protector forsikring er et skandinavisk selskap, notert på Oslo børs.
Vi har hatt rask og lønnsom vekst siden starten i 2004. Selskapet
leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter
og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere.
I det norske markedet selger vi også eierskifteforsikring via
eiendomsmeglere og advokater som har en avtale med Protector.
Selskapets premieinntekter var NOK 2.843 mill i 2015 mot 2.375 mill i
2014. Det ga oss en vekst på 20%.
Vi har siden oppstarten hatt en kraftig vekst, og teller i dag 215 ansatte;
hvorav 153 i Norge, 36 i Sverige og 26 i Danmark. I løpet av 2015
etablerte vi også kontorer i UK og Finland, og er her godt i gang med
rekrutteringen.

