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Godt fornøyde kunder
Vi har i år som i foregående år undersøkt
hvordan brukerne av våre systemer opplever
programvaren, Escali som leverandør og
tilgjengelig dokumentasjon. Totalt 60 brukere
har svart på undersøkelsen.

		
100 % er fornøyd, meget fornøyd eller særdeles
fornøyd med Escali Financial Systems AS som
leverandør. Majoriteten av disse er meget eller
særdeles fornøyd.

Når det gjelder vår evne til å yte support mener
brukerne følgende:
•
•
•

85,5% mener at responsen på support er
rask og effektiv.
72% mener at kompetansen på support er
meget bra eller særdeles bra.
73% er meget eller særdeles fornøyd med
den totale supporten. Resten er fornøyd.

Videre mener 82 % av brukerne at portefølje-,
finans- og treasurysystemet Escali Financials
er brukervennlig, meget brukervennlig eller
særdeles brukervennlig. Dette er helt på linje
med tidligere år. Dette bekrefter at vi har greid
å holde systemet brukervennlig samtidig som
langt mer avanserte muligheter er lagt til.
Selv om resultatene er gode, jobber vi kontinuerlig med forbedringer både i systemene våre, med
service og support.
Vi takker alle som har deltatt i undersøkelsen.

Ny funksjonalitet: Avansert tilgangskontroll
Escali Financial Suite:

Full aksess- og tilgangskontroll er implementert inn i siste versjon av Escali Financials SQL.

Snart tilgjengelig:

Det finnes nå avanserte muligheter for å gi
begrenset tilgang på klient-, delportefølje-,
meny-, modul- eller oppgavenivå i systemet.
Dette gjør systemet både sikrere, mer brukervennlig og skalerbart.
Dersom du har administrative rettigheter kan
dette settes opp under:

| Oppsett | Systemoppsett | Brukeroppsett |
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Nye kontrakter i 2010/11
Hordaland Fylkeskommune (2010 - Bergen)

- Innlånsmodul i Escali Financials

- Treasury moduler i Escali Financials

Sør-Trøndelag fylke (2010 - Trondheim)

Buskerud Fylkeskommune (2010 - Drammen)

- Treasury moduler i Escali Financials

- Treasury moduler i Escali Financials

Heimstaden AB (2010 - Malmø)

Stavanger kommune (2010 - Stavanger)

- Flere moduler i Escali Financials

- Utvidet avtale til å også gjelde treasury moduler

Hathon Eiendom / Øvre Holding (2010 - Oslo)

Bergen Capital Management (2010 - Bergen)

- Treasury moduler i Escali Financials

- Alle moduler i Escali Financials

Mustad Industrier (2010 - Oslo)

Akershus Energi (2010 - Rånåsfoss)

- Investeringsmoduler i Escali Financials

- Alle moduler i Escali Financials

Hydra Regnskap (2010 - Fjell)

- Escali Data Feeder

- Investeringsmoduler i Escali Financials

UiB (2010 - Bergen)

Selvaag Invest (2010 - Oslo)

- Investeringsmoduler i Escali Financials

- Investeringsmoduler i Escali Financials

Norgesinvestor Securities (2010 - Oslo)

Torvald Klaveness Rederi (2010 - Oslo)

- Aksje-/Fondsmodul i Escali Financials

- Investeringsmoduler i Escali Financials

First Securities (2010 - Oslo)

- Escali Data Feeder

- Investeringsmoduler i Escali Financials

Pandox (2011 - Stockholm)

Wassum AB (2010 - Stockholm)

- Treasury moduler i Escali Financials

- Investeringsmoduler i Escali Financials

Holmen Fondsforvaltning (2011 - Oslo)

- Escali Data Feeder

- Investeringsmoduler i Escali Financials

Wilhelm Wilhelmsen (2010 - Oslo)

Østfold Fylkeskommune (2011 - Sarpsborg)

- Investeringsmoduler i Escali Financials

- Treasury og investeringsmoduler i Financials

Tronderpower (2010 - Kampala)

Escali PORT/FORT skifter navn til Escali Supervision
Systemene Escali PORT og Escali FORT
er slått sammen og heter nå Escali Supervision. Systemet skal fremdeles ta seg av
Forsikringsselskapers
og
Pensjonskassers Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT/PORT). I tillegg vil det
være mulig å ta ut flere ordinære regnskapsrapporter, f.eks. “Balanse eller oppstillingsplan” og “Resultat etter oppstillingsplan”.
Vi har også gjort en del endringer i systemet som gjør klassifiseringen enklere, som
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f.eks. kontroll av innlagte data opp mot gjeldende regelverk, samt et eget oppslagsverk i
systemet over regelverket. Det er også bygget
inn automatisk mottakskontroll av data ved
innsendelse.
Ny brosjyre om Escali Supervision kan lastes
ned her:
http://www.escali.no/userfiles/file/Escali%20
SuperVision.pdf
For mer info kontakt oss på 55 52 77 73.
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KURSOVERSIKT 2011

Hvorfor skal du ta kurs?

drikke og nødvendig materiell. Alle kursene varer fra
kl 09:30-16:00.

•
•
•
•

Kursene vil gjennomgå både teori og praktisk bruk av
Escali Financials.

•
•
•

Styrker teoretisk kompetanse
Gjør deg i bedre stand til å utnytte systemene
Gjør deg i bedre stand til å forstå teori
Gjør deg i bedre stand til å forstå de rapporter og
muligheter som ligger i systemene
Lærer deg å bruke systemene mer effektivt
God mulighet til å bli kjent med andre brukere av
systemet og utveksle erfaringer
Sosialt

Vi anbefaler deg å ta alle kurs som er relevant for deg og
din bedrift. Kursene vil være lærerike for de aller fleste av
våre brukere, selv dem som har brukt systemet i mange år.

For å sikre god individuell oppfølging vil det være
maksimalt 12 deltagere per kurs.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved mindre enn
5 deltagere.
Kursene i Oslo vil bli holdt på Rica Oslo Hotel, mens
kursene i Bergen vil finnes sted i våre nye kontorlokaler
på Kråkenes.
Fullstendig kurskatalog kan lastes ned fra:

Praktisk informasjon
Prisen pr deltager er kr 2.995,- eks mva, med unntak av
kurset i Escali Supervision som går over 2 dager (5.990,eks mva). Deltakervavgiften inkluderer leie av PC, lunsj,

http://www.escali.no/userfiles/file/Kursprogram%20
for%202011.pdf
Påmelding gjøres til siv@escali.no innen påmeldingsfrist.
Velkommen!

Escali er et programvareselskap som utvikler løsninger
innenfor finans-, låne- og porteføljeforvaltning.

ESCALI FINANCIAL SYSTEMS AS
BESØKSADRESSER:

OSLO: Rådhusgaten 28
BERGEN: Øvre Kråkenes 49

POSTADRESSE:

Postboks 52 Kråkenes
5896 Bergen

TELEFON:

+ 47 55 52 77 70 (Sentralbord)
+ 47 55 52 77 77 (Support)
+ 47 55 52 77 73 (Salg)

E-POST:

firmapost@escali.no (Generelt)
support@escali.no (Support)
salg@escali.no / sales@escali.se (Salg)

INTERNETT:

www.escali.no (Norsk)
www.escali.net (International)
www.escali.se (Svenska)

Hovedproduktet er finanssystemet Escali Financials,
som er modulbasert. Det benyttes av virksomheter
som har innlån, utlån, investerer i verdipapirer og/eller
benytter seg av derivater.
Escali Financials brukes av alt fra større virksomheter
og børsnoterte selskaper, til kommuner, stat, pensjonskasser og investeringsselskaper. De fleste bransjer er
representert, både energi, eiendom, shipping, bank og
forsikring. I tillegg benyttes det av regnskapsfirmaer og
forvaltere.
Vi har dyktige og godt utdannede medarbeidere, med
bred erfaring innen finans, økonomi og programvareutvikling.
Kontakt vår Salgs– og markedssjef på 55 52 77 73 eller
salg@escali.no for ytterligere informasjon.

Rising Star nominasjon På Gasellelisten for 2010
Escali Financial Systems AS var 1 av 6
bedrifter som ble nominert til
Rising Star 2010. Dette er en årlig pris
som deles ut på vegne av verdens største
konsulentselskap, Deloitte, i samarbeid
med First Tuesday i Bergen.

Vi var på Gasellelisten for 2010. Listen utarbeides av
Dagens Næringsliv, DnB NOR og PriceWaterhouseCoopers.

De nominerte må vise til radikal
innovasjon og ekstrem vekst. Det sees
blant annet på økonomisk vekst de siste
tre år, grad av innovasjon, produktkonsept
og kompetanse.

Bedrifter som kommer på denne listen må innfri følgende
krav:
• Minst doblet omsetningen over 4 år
• Levert godkjente regnskaper
• Omsetning på over 1 mill første driftsår
• Postivt samlet driftsresultat
• Unngått negativ vekst
• Er aksjeselskap

Vi vant ikke prisen, men er veldig stolte over å ha vært
nominert.

Vi er på listen for andre år på rad, sammen med en håndfull
andre bedrifter i Hordaland. Færre er på årets liste grunnet
negativ vekst i regnskapsårene 2008 og 2009.

Ny brosjyre om Escali Data Feeder tilgjengelig
Vi har nå lansert eget produktark for Escali Data Feeder, vår
programvare for automatisk import / eksport av data på gitte
tidspunkter.

Brosjyren kan lastes ned her:

userfiles/file/Escali%20Data%20Feeder.pdf

