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Bransjenes kostbare utfordring 

Markedet i offentlig og privat sektor 
etterlyser stadig mer effektive tjenester og 
bedre servicetilbud. Teknologi som muliggjør 
mobil- og nettbasert selvbetjeningsløsninger 
har eksistert lenge, og har påvist mulighetene 
for betydelige tid - og kostnadsbesparelser for 
bedrifter. 
Samtidig har en kraftig økningen av mobil- og 
nettbrettbrukere nærmest gjort selvbetjening til 
en selvfølge når det kommer til god tjenesteyting. 
Kundene elsker fleksibiliteten, og foretrekker ofte 
denne tjenestetypen. 

Det er derfor påfallende at mange bransjer som 
i dag opplever behovet for mobil- eller 
nettbaser t selvbetjeningsløsninger velger å 
utvikle løsningen selv, - i stedet for å kjøpe et 
verktøy som er utviklet for å gjøre akkurat den 
samme jobben.  
Vår utfordring er å informere innkjøpere om 
dagens muligheter med hyllevareløsninger, 
som i mange tilfeller representerer bedre 
effektivitet, bredere funksjonalitet og høyere 
kostnadsbesparelser, i forhold til det de selv kan 
utvikle.

- Man lager ikke MS Word Office hver gang man skal skrive et 
brev, og det samme gjelder selvbetjeningsløsninger!

Frode Preber Ettesvoll, Administrerende Direktør 
More Software Solutions AS
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PRODUKTER
More leverer egenutviklet programvare, 
Compose, for datafangst og arbeidsflyt. 
I Compose kan du designe og håndtere 
mobil og webbaserte skjemaer – alt 
fra spørreundersøkelser og enkle 
søknadsskjemaer, til mer komplekse 
selvbetjeningsprosesser med dialog og 
saksbehandling. 

I et marked der mange bedrifter i dag 
bruker millioner for å utvikle interne og 
eksterne selvbetjeningsløsninger, leverer 
More en solid og brukervennlig nettbasert 
hyllevareløsning, som verken krever 
installasjon eller programmering. Man kan 

raskt og enkelt utvikle applikasjoner, publisere 
og administrere tjenester i ett og samme 
verktøy uavhengig av publiseringskanal. 
Responsivt design gjør også at applikasjonen 
automatisk tilpasses utfyllerens digitale enhet. 
Mores hyllevareteknologi for selvbetjening 
muliggjør enkelt vedlikehold og kontinuerlig 
utvikling av applikasjoner i takt med endrende 
arbeidsprosesser og fremtidige behov.

POSISJONERING
More har status som faglig oppdatert på 
standarder, semantikk og lovverk. Dette 
reflekteres gjennom en brukervennlig 
programvare med enkel integrering med 
utenforliggende systemer, noe som er en 

helt essensielt i en bransje der integrering 
og åpne grensesnitt anses som nøkkelen til 
fleksible og langsiktige løsninger. En engasjert 
ledelse med blant annet besittelse av juridisk 
kompetanse, og bred deltagelse på både 
internasjonale og nasjonale fagarenaer har 
skapt et godt kontaktnettverk rundt More. 

More har etablert gode, troverdige 
kundereferanser gjennom samarbeid med 
blant annet Kommuneforlaget, Forsvaret og 
Sparebanken1. Løsningen brukes i dag i store 
deler av norsk offentlig sektor, men selskapet 
har også en voksende kundemasse innen 
privat næringsliv.

More Software Solutions AS
More Software Solutions AS er et programvareselskap som leverer verktøy for 
utvikling og publisering av web- og mobilbaserte selvbetjeningsløsninger. Vi har 
spesialisert oss på brukervennlighet, strukturelle retningslinjer og lovmessige krav 
innenfor applikasjonsutvikling og prosesshåndtering. Derfor kan vi tilby et av de 
mest robuste, skalerbare og brukervennlige applikasjonsutviklingsverktøyene som 
eksisterer på markedet i dag.
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Nøkkeltall 2013

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Omsetning 14 667 000 12 741 000 12 655 000 14 359 000 12 330 000 11 020 000
Omsetningsvekst 15,8% 0,7 % -11,8 % 16,5 % 11,9 % 2,7 %
Driftsresultat -122 000 -1 140 000 -732 000 528 000 - 393 000 -160 000
Resultat før skatt -128 000 - 1 096 000 - 663 000 580 000 -308 000  12 000
Totalkapital 5 838 000 4 743 000 5 081 000 5 243 000 4 434000 4 206 00
Egenkapitalandel 59,8% 66,7 % 65,6 % 61,4 %  59,5 % 64,9 %
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Organisasjon og Miljø

ORGANISASJON
Det norske programvarehuset ble startet 
i 2002 av de to gründerne Frode Preber 
Ettesvoll (advokatfullmektig/ jurist) og Øyvind 
Leirvåg Eggen (systemarkitekt/- utvikler). Da 
hadde selskapet 2 ansatte, mens det i dag 
(per utgangen av 2013) består av 19 årsverk. 
Selskapet har i tillegg en utvikleravdeling på
Sri Lanka, samt representasjon i Finland og 
Kina.

ARBEIDSMILJØ
IKT bransjen kjennetegnes av raske 
fremskritt og tilsvarende krav til omstilling 
og videreutvikling. More arbeider bevisst 
og systematisk for at dette ikke skal få 
negative konsekvenser for arbeidsmiljøet 

og effektiviteten. I stedet tilrettelegges 
det for individuell faglig utvikling og for 
felles aktiviteter som fremmer trivsel og 
fellesskapsfølelse. Sykefraværet i More 
utgjorde i 2013 under 5 %. Det har ikke vært 
skader eller ulykker i løpet av året.

LIKESTILLING
More har som mål å ha en kvinneandel på 
50 %. Fordi dette ikke alltid viser seg å være 
like lett i softwarebransjen er det i More 
iverksatt flere tiltak, blant annet i forbindelse 
med rekruttering, for å øke kvinneandelen 
i selskapet. Per utgangen av 2013 var 
kvinneandelen i selskapet på 40 %. Stillinger 
med lik verdi lønnes likt mellom kjønnene. 

More bestod i 2013 
av 19 årsverk.
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Eggen har lang og bred erfaring som 
systemutvikler og arkitekturansvarlig på 
en rekke store utviklingsprosjekter. Han er 
utdannet sivilingeniør fra NTH.

Ettesvoll er utdannet jurist og har jobbet som
advokatfullmektig i flere år. Ettesvoll 
engasjerer seg i en rekke fora for nasjonale 
og internasjonale standarder. Han holder 
ofte innlegg og foredrag på brukerforum og 
konferanser i inn- og utland. 

Styret

ØYVIND L. EGGEN, styreleder FRODE P. ETTESVOLL, styremedlem
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Mores omsetning var i 2013 på 14,7 millioner
kroner, hvilket innebærer en økning på 15,8% 
siden 2012. More har bevist seg som svært 
stabile gjennom de siste 5 årenes ustabile 
marked, noe som bygger på en godt etablert 
kundebase basert på langsiktige kontrakter. 
Totalbalansen pr. 31.12.2013 var 5,8 millioner 
kroner mot 4,7 millioner kroner på samme tid 
året før. Egenkapitalen var på 3,2 mill. kroner, 
noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 59,8 
%. Selskapet har ikke nevneverdig kortsiktig 
eller langsiktig gjeld.

Økonomi

15,8 % vekst Totalbalansen
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Nye Kunder
Mores kunder befinner seg 
hovedsakelig innenfor offentlig 
sektor, hvor More har opparbeidet 
seg en betydelig posisjon.  
Selskapet har i nyere tid også fått 
en solid kundegruppe i det private 
næringsliv, særlig i bank, finans- og 
forsikringsbransjen hvor behovet 
for selvbetjening og digitalisering 
øker kraftig.

«Vi ser at bank- og forsikringsbran-
sjen har fått fart på selvbetjening. 
Dette er et marked der det kommer 
til å skje mye fremmover.»

Kim Kopperud, Salgsansvarlig
More Software Solutions AS

Kunde: KPMG
Periode: 2013 
Ramme: > 5 millioner 

KUNDEPORTAL FOR FILOPPLASTING
Tidligere mottok revisorer nødvendig 
dokumentasjon på papir eller digitalt (via 
minnepenn eller vedlegg til e-post), enten 
ved oppmøte hos kunden, per brevpost eller 
på e-post. Dette krevde mye tid og ressurser 
og medførte en ustrukturert og usikker 
måte å innhente dokumentasjonen på. Ofte 
måtte KPMG innhente dokumentasjon i flere 
runder da noe manglet eller ikke var klart fra 
kundene. Dette forsinket og vanskeliggjorde 

prosessene omkring revisjon. Et av de viktigste 
kriteriene fra KPMG for denne løsningen 
var ivaretagelse av sikkerhet, med tanke på 
behandling og kryptering/dekryptering av 
forretningssensitiv informasjon.

Et forprosjekt ble gjennomført i juni 2013, 
der More lagde en prototype for løsningen. 
Basert på forprosjektet sammen med tilbudet 
besluttet KPMG at More skulle få oppdraget 
for KPMGs viktigste IT-satsning i 2013.>>>
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Løsningen som er i drift består av en 
kundeportal for opplasting av filer i forbindelse 
med revisjon. Portalen er basert på Compose 
med tilpassede applikasjoner, henholdsvis ut 
mot kundene og internt for ansatte hos KPMG. 
KPMGs ansatte tilpasser mappestrukturer 
basert på maler slik at kundene på en rask 
og sikker måte kan laste opp filer i henhold 
til den definerte mappestrukturen. Filene 
som lastes opp går sikkert og umiddelbart 
inn til en intern filserver hos KPMG ved hjelp 
av FlowRemote. Kundebrukerne skal ikke ha 
tilgang til filene, men kan likevel se navnet 
på filene som er lastet opp og hvem som har 
gjort det. Ansatte hos KPMG har tilgang til 
filene direkte fra applikasjonen som er laget 
for deres interne bruk.

BARNEHAGEPORTAL
I tillegg til filopplastingsportalen ønsket 
KPMG også en løsning for skjemahåndtering i 
forbindelse med nye retningslinjer for revisjon 
av private barnehager. 
More har utviklet en tjeneste for opprettelse 
og signering av engasjementsavtaler. 
Denne tjenesten er basert på et web-
skjema med tilhørende signeringsløsning. 
Engasjementsavtalen signeres med BankID, 
og oppnår dermed en juridisk bindende SDO.

Etter at engasjementsavtalen er signert 
inviteres kundebruker i de private barnehagene 
til å få tilgang til tjenesten for innlevering av 
årsregnskap med tilhørende skjemafelter. 
Muligheter for mellomlagring sikrer 
arbeidet dersom kundebruker ikke fullfører 
registreringen med en gang. Når kundebruker 
sender inn skjemaet er dette tilgjengelig 
hos KPMG for videre manuell behandling.  

Kunde: Norsk Vann
Periode: 2013 - 2014
Ramme: 5,4 millioner

KARTLEGGE VANNKVALITET
Norsk Vann utviklet i samarbeid med 
KS, Kommuneforlaget og More Software 
Solutions systemet bedreVANN i 2009. I 2013 

og begynnelsen av 2014  gjennomførte More 
og Norsk Vann et forprosjekt på bakgrunn 
av behov for oppgradering og bredere 
funksjonalitet i den eksisterende løsningen 
bedreVANN. 

Oppgraderingene gjaldt først og fremst 
integrering med andre IT-systemer, overgang 
til .NET og tilrettelegging for datautveksling. 

Flere av bedreVANN`s deltakerkommuner er 
medlemmer i interkommunale selskap, hvor 
det var behov for at Vannverkene kunne 
registrere data direkte i bedreVANN. Dette 
ville komme de 70 lokale vannverkene som 
benytter løsningen til gode og samtidig 
føre til bedre datakvalitet. Vannverkene ville 
dermed enkelt kunne ta i bruk løsningen til 
vurdering og sammenligning.

HOVEDPROSJEKT I 2014
Dette forprosjektet har formet funksjonaliteten 
som skal inn i løsningen og utarbeidet og 
implementert nytt design i en kjørende 
prototype. Resultatet har vært tilfredsstillende 
for alle parter, og har lagt grunnlaget for et 
hovedprosjekt i 2014 med oppstart i mai til 
en kontraktsverdi estimert til 5,4 millioner 
kroner over en 5-årsperiode.  
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Målet for selvbetjeningsløsninger på nett, er 
at de skal bli like aksepterte og ha samme 
juridiske holdbarhet som tradisjonelle 
papirdokumenter. Derfor må vi stille høye 
sikkerhetsmessige krav til slike tjenester. More 
jobber kontinuerlig for å utvikle og tilpasse 
juridiske, semantiske og sikkerhetsmessige 
retningslinjer for elektroniske tjenester. Vi 
legger stor vekt på å utvikle teknologi på 
menneskers vilkår, og en viktig del av dette 
arbeidet er å bidra til universell utforming. 
Universell utforming handler kort sagt om 
en utforming som gir alle like muligheter 
til bruk. Utformingen skal være enkel og 
intuitiv, fleksibel og samtidig tilrettelegge for 
forståelig kommunikasjon. 

2013 har vært nok et år som reflekterer Mores 
sterke engasjement, noe som tradisjonelt 
innebærer en sterkt engasjert ledelse som 

stadig er synlig. Det være seg i forbindelse 
med offentlige debatter eller faglige arenaer 
om IKT. 

More har et aktivt engasjement i både nasjonale 
og internasjonale forskningssamarbeider 
om blant annet standarder og semantikk. 
Administrerende direktør, Frode P. Ettesvoll 
sitter også i styret til Bedriftsjuristene i 
Jussforbundet og i standardiseringsorganet 
UN/CEFACT. 

Les mer om Mores aktiviteter innen forskning 
og utvikling i 2013 på de neste sidene >>>

TIDLIGERE FOU PROSJEKTER: 
ELMER, UNIMOD, NOARK 5, OSIRIS, 
DIADEM, NOKIOS, UN/CEFACT, Semicolon, 
Samhandlingsarenaen, Rett Fram, Den Røde 
Tråd og BFE.

Forskning og Utvikling
More jobber kontinuerlig for å utvikle og tilpasse juridiske, 
semantiske og sikkerhetsmessige retningslinjer for elektroniske 
tjenester.

Universell utforming, 
-nøkkelen til langsiktige 
og bedre løsninger!
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En sentral utfordring i e-Forvaltningsstrategier 
er samhandling, både etater seg imellom og 
mot innbyggere. Et resultat av dette er at 
myndigheter nå i større grad ønsker å etablere 
det vi kaller “livssituasjonsbaserte tjenester” 
(e-dialoger). En e-dialog betyr å samle flere 
offentlige tjenester som vanligvis tilbys av 
ulike etater, sammen i ett felles grensesnitt.  

TJENESTER BASERT PÅ BEHOV
Innbyggernes informasjon og e-dialog med 
det offentlige blir dermed samlet i én tjeneste 
basert på hans heller hennes livssituasjon.  
Dette kan være hendelser innbyggerens liv 
som for eksempel barnehageplass, ekteskap 

eller eiendomskjøp. Gjeldene etater kan 
dermed ta ansvar for videre oppfølging på 
bakgrunn av innbyggers behov, slik at de får 
en mer tilpasset dialog med det offentlige. 
På denne måten kan etatene samarbeide 
om å levere en sømløs brukeropplevelse av 
offentlige tjenester på nett. 

BRUKER I FOKUS
I 2013 gjennomførte Karde AS i samarbeid 
med Asker Kommune og More AS et prosjekt 
rettet mot produsenter av brukerrettede 
tjenester. Prosjektet “Veileder i utforming av 
situasjonsbaserte tjenester” hadde som formål 
å gi råd om utforming av brukertilpassede, 

situasjonsbaserte dialoger med offentlige 
etater. Målet var å sette brukeren i fokus, 
og dermed høyne kvaliteten på tjenestene. 
Prosjektet var spesielt rettet mot familier 
med særskilte behov i forbindelse med 
funksjonshemmede barn. Disse familiene 
møter store utfordringer i møte med det 
offentlige. Spesielt utfordrende er det å få 
oversikt over hvilke rettigheter man har til 
tjenester fra det offentlige. 

Les mer om prosjektet på www.karde.no

Sømløs e-dialog
Forskning & Utvikling:
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Innovation@altinn er et tiltak etablert under 
Altinn II-prosjektet for å utforme idéer på 
hvordan Altinn-plattformen og videreutvikles 
og optimaliseres. Tiltaket fokuserer både 
på innovativ utnyttelse av eksisterende 
funksjonalitet i Altinn, samt muligheter med 
ny funksjonalitet.

FORBEDRE DIALOGEN
Norge er i Europa-toppen når det 
gjelder uføretrygde per capita. I 2013 var 
“Uføredialogen - Helhetlig brukerreise” ett av 
to prototyp prosjekter som ble skissert som 
et konkret forslag på hvordan optimalisere 
Altinns samfunnsøkonomiske gevinst. 
Dette var et resultat av et samarbeid mellom 
blant annet More AS, Capgemini, Statens 
Pensjonskasse, NAV og Skatteetaten, hvor det 

ble designet et løsningsforslag for å forbedre 
innbyggeres uføredialog med det offentlige. 

ETT SAMLET KONTAKTPUNKT
I likhet med “livssituasjonsbaserte tjenester” 
(som ble beskrevet på forrige side), ble 
prototypen “Uføredialogen” formet med ett 
kontaktpunkt, for å skape økt brukserentrisitet. 
Målet med løsning er først og fremst fornøyde 
brukere, men man vil også få en mer effektiv 
forvaltning, i tillegg til tettere oppfølging 
av brukere. Bedre oversikt og samhandling 
myndigheter imellom vil også på langsikt 
kunne få flere ut i arbeid, og redusere svindel. 

Samarbeidsprosjektet og prototypen 
bekrefter teorien om at innovasjon oftere 
skjer mellom virksomheter enn innen den 

enkelte virksomhet. 
Prototypen ga en god pekepinn på hva man 
kan få ut av Altinn og SERES dersom disse 
spiller sammen med annen programvare. 
Ildsjelene for «Uføredialogen» har i ettertid 
jobbet for å spre budskapet både i offentlig 
sektor (bl.a. NAV, Helsedirektoratet, Norsk 
helsenett) og overfor privat sektor (DnB 
Liv, Legeforeningen). Tanken bak dette er 
at jobben som er gjort i forbindelse med 
innovasjonsprosjektet, har overføringsverdi 
til mange andre tjenesteområder. Konseptene 
og tenkningen kan gjenbrukes i liknende 
dialogbaserte tjenester. Per dags dato er 
det ikke kommet noen på banen som vil 
ha et eieforhold til tjenesten, noe som 
er symptomatisk for implementering av 
tverrsektorielle samhandlingstjenester.

Altinn:Uføredialogen
Forskning & Utvikling:
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I Oktober 2013 deltok More i Innovasjon 
Norges Business Match Making Program 
i Vietnam. More møtte totalt 14 lokale IT-
selskaper og 4 offentlige etater i Hanoi, Ho 
Chi Minh og Danang. Både etater og lokale 
IT-selskaper uttrykte at de så store potensielle 
fordeler ved Compose som en «single 
window» plattformløsning i landets digitale 
strategier. 

E-FORVALTNINGSSTRATEGI
Ifølge E-Government Master Plan 2011-2015 
har Vietnamesiske myndigheter som mål 
å bygge en komplett informasjonsstruktur, 
implementere IT i interne arbeidsprosesser 
og tilby informasjon og offentlige tjenester 
tilgjengelig på nett. Per 2014 har, ifølge 
Ministry of Information and Communication i 
Vietnam, IT blitt implementert i store deler av 
offentlig sektor. Vi ser likevel klare utfordringer 
tilknyttet interoperabilitet. De ulike etatenes 
systemer er ofte er isolerte, uten evne til å 

kommunisere med andre systemer, og har 
opphav i mangel på bruk av standarder på 
en felles e-Forvaltningsplattform. De fleste 
løsningene er i tillegg hardkodet, med lite 
eller ingen bruk av hyllevare for Business 
Process Management. Dette gjør utvikling 
av nye tjenester og endringer i eksisterende 
løsninger svært omfattende og kostbart.

OFU-PROSJEKT I 2014
For å utforske nærmere hvordan Mores 
løsninger kan brukes i Vietnam, vil More i løpet 
av 2014 gjennomføre et OFU-prosjekt.  OFU-
prosjektet vil gjøres i samarbeid med Vietnam 
E-commerce and Information Technology 
Agency (VECITA) som ligger under Vietnams 
nærings- og handelsdepartement. 

Samarbeidsprosjektet vil bestå av en pilot-case 
for å håndtere prosessene tilknyttet import og 
eksport av rå-diamanter i Vietnam. Systemet 
må i tillegg til å følge nasjonale krav, også 

utvikles i tråd med Kimberly Process Scheme 
(KPS), som er et verdensomspennende 
sertifiseringssystem med hensikt å forhindre 
handel av «konfliktdiamanter». 

More ser frem til et tett og lærerikt samarbeid 
med VECITA og det lokale IKT-selskapet 
Harmony Soft i 2014. 

E-diamanthandel i Vietnam
Forskning & Utvikling:
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More har siden 2011 vært aktivt involvert 
med kinesiske myndigheter i forbindelse med 
forskningsprosjektet SEMICOLON. I 2013 
gjennomførte More også et IFU-prosjekt med 
støtte fra Innovasjon Norge for å kartlegge 
markedspotensialet for Compose i Kina. 

E-FORVALTNING I KINA
Siden kinesiske myndigheter i 2004 lanserte 
etableringen av e-Government plattformer, 
har storbyer som Beijing, Shanghai og 
Hangzhou kommet langt i utviklingen av sine 
e-strategier. Ifølge sentrale myndigheter er 
det et mål at 80% av byene skal kunne tilby 
e-Government tjenester på nett. 
Likevel er kvaliteten på eksisterende tjenester 
begrenset, da majoriteten av disse kun er 
nedlastbare eller utskriftbare skjemaer. Kun 
4% av tjenestene kan faktisk fylles ut og 
sendes på nett.  

Gjennom flere møter med Beijing Economic 

and Information Center (BEIC), som har 
ansvar for plattform- og tjenesteutvikling 
for e-Forvaltning i Beijing, har BEIC vist stor 
interesse for More sine løsninger. More  har 
også vært i dialog med flere høyaktuelle lokale 
leverandører til e-Forvaltningsprosjekter i 
Kina, som har vist interesse for Compose som 
plattformløsning. More signerte i utgangen 
av 2013 en NDA med IKT-selskapet Wonders 
Group, med formål å bli en fremtidig 
forhandler av More sine løsninger i Kina. 

SMART CITY EXPO 2013
Over hele landet spytter myndigheter 
enorme summer til utvikling i forbindelse 
med Smart City-prosjekter, der de største 
byene konkurrer om å ligge fremst i 
teknologikappløpet.  Bare i byen Ningbo 
skal det ifølge den nye femårsplanenover 
(2011-2015) bevilges mer enn 45 milliarder 
kroner til IKT- og softwareprosjekter gjennom 
Smart City Program. Satsningen går ut på å 

utvikle smartere teknologiske løsninger ved 
alle samfunnsområder, hovedsakelig innen 
offentlige tjenester. 

Mores var også i 2013, sammen med Mores 
partner Tellu AS, og et av de største IT- 
selskapene i Ningbo, SINOBPO, tilstede med 
stand på årets Smart City Expo. 

“Smart City” i Kinas e-strategier
Forskning & Utvikling:
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Første kvartal 2013 lanserte More ny versjon 
av Compose. Compose har blitt en robust og 
skalerbar løsning, hvor kjernefunksjonaliteten 
kommuniserer godt med andre skreddersydde  
løsninger. Prosjektene med Norsk Vann og 
KPMG i 2013 beviser at vi får til nettopp dette.

More har utviklet seg fra å selge enkel 
hyllevare, til å nå kunne levere skreddersydde 
løsninger på .NET til kundene gjennom 
åpne grensesnitt. Vi har jobbet hardt for å 
dokumentere grensesnittene, og dermed 
åpne programvaren slik at mest mulig av 
funksjonalitet er tilgjengelig gjennom disse. 
I 2013 har vi også lansert ny spennende 

funksjonalitet. I tillegg til komplettering 
av funksjoner i arbeidsflytverktøyet, er det 
innført funksjoner for enkel integrasjon mot 
eksterne løsninger, som forenkler avlevering 
av data til fagsystemer.

Fremover i 2014 vil vi muliggjøre integrasjon 
med den nye versjonen av ID-porten og 
BankID 2.0.  I tillegg vil de bli mulig for våre 
kunder å få laget et skreddersydd design på 
softwaren. Det betyr at kundene kan få akkurat 
det visuelle designet de ønsker på alle delene 
av verktøyet ved å pakke inn Compose i et 
brukertilpasset design!

Produktutvikling

«Det kult å se alle 
mulighetene verktøyet 
gir kundene våre i nye 
prosjekter.» 

Karl Bendixby, CTO
More Software Solutions AS
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Det 21 århundret har gitt næringslivet flere 
publiseringskanaler å boltre seg på, da 
andelen smarttelefoner og nettbrettbrukere 
har økt kraftig. For bedrifter ble betydningen 
av flere kanaler verdifull, fordi de nå kunne 
nå ut til et langt større publikum med sine 
tjenester. Dette førte til et raskt voksende 
applikasjonsutviklingsmarked som har 
generert et enormt marked for system-
utvikling på kort tid. I praksis måtte man 
utvikle nye nettsider til hver kanal, fordi 
man ikke hadde gode verktøy for å utvikle 
løsninger til alle kanaler samtidig. 

RESPONSIVT DESIGN
Disse kostbare og ineffektive utfordringene 
tilknyttet mobil og nettbaserte tjenester har 
opphav i at applikasjons-utviklingsverktøy 
lenge kun har vært forbeholdt systemutviklere 
og personer med høy teknisk kunnskap. 
Resultatet har blitt et marked som i dag krever 

at vi kan vi lage applikasjoner med responsivt 
design, slik at visningen av nettsiden tilpasses 
utfyllerens digitale enhet. 

TJENESTER PÅ MOBIL OG PAD
Responsivt design bygger på utfordringen 
om at mobilbaserte tjenester ofte inneholder 
mindre informasjon enn webbaserte tjenester, 
og fordelingen av informasjon på siden skal 
tilpasses en mindre skjerm. More holder seg 
alltid oppdatert på utviklingen i markedet, og 
kan tilby tjenester publisert med responsivt 
design. I våre løsninger trenger du kun bygge 
én tjeneste, hvor du deretter enkelt kan velge 
og tilpasse ulike visningsbetingelser for de 
ulike kanalene. Dette gjør det både raskere og 
enklere for Mores kunder å administrere alle 
tjenester, uavhengig av kanal, i ett og samme 
verktøy. Dette vil si at tjenester bygget i vårt 
applikasjonsutviklingsverktøy publiseres 
enkelt for både mobil, web og PDF.

 “It’s not enough for an ap-
plication to be responsive, it 
also needs to be smart!” 

Alejandro Orduz, Grafisk designer  
More Software Solutions AS

Fremtidens tjenester
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Regnskap 2013
Resultatregnskap: Balanseregnskap:

2013 2012
Sum salgsinntekter
Sum andre inntekter

14 667 000
0

12 157 000 
34 530, 00

Sum driftsinntekter 14 667 000 12 707 000
Sum varekostnad
Sum lønnskostnad 
Andre driftskostnader

3 000
10 177 000
4 609 000

4 000 
9 142 000 
4 735 000

Sum driftskostnader 14 789 00 13 881 000

Sum driftsresultat
Sum renteinntekter
Sum finansinntekter
Sum andre finanskostnader
Sum finanskostnader

-122 000
0
16 000
23 000
23 000

- 1 140 000
0 
61 000 
18 000 
18 000

Sum finansinntekt og -kost-
nad

-6 000 43 000

Årsresultat 338 000 -838 000

EIENDELER 2013 2012
Sum immaterielle eiendeler
Sum finansielle anleggsmidler

1 241 000
22 000

775 000
22 000

Sum anleggsmidler 1 263 000 796 000
Sum fordringer
Sum bankinnskudd, kontanter ol.

3 202 000
1 373 000

2172 000
1 774 000

Sum omløpsmidler 4 576 000 3 946 000
Sum eiendeler 5 838 000 4 743 000

EGENKAPITAL&GJELD 2013 2012
Sum innskutt egenkapital
Sum opptjent egnekapital

767 000
2 723 000

767 000
2 395 000

Sum egenkapital 3 490 000 3 162 000
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

2 348 000
2 348 000

1 581 000
1 581 000

Sum egenkapital og gjeld 4 743 000 5 838 000
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More i 2014
2013 har vært et år med fokus på å sikre 
leveransen av en ny versjon av produktet 
Compose. More er et lite selskap med store 
visjoner, og 2014 vil bli et år for innovasjon og 
grønnere strategier. 

OPTIMISTISKE TIL MARKEDET
Å være liten i et marked dominert av store 
aktører som IBM og Adobe, kan være 
utfordrende. Allikevel skaper en raskt voksende 
populasjon med smarttelefoner et stort 
behov for effektiv distribusjon av nettbaserte 
tjenester og fleksibilitet for endrende 
forretningsprosesser. More er optimistiske 
til kvaliteten som skapes av å tjene en svært 
kravstor brukergruppe i Norge, som lenge 
har ligget høyt på verdens e-forvaltnings 
index. Resultatet har blitt en programvare 
med stort fokus på brukervennlighet og bred 

funksjonalitet, som høster god respons i både 
inn- og utlandet. 

SENTRAL PARTNERSTRATEGI
I 2014 vil More fokusere på å utarbeide et nytt, 
solid partnerprogram. Partnerprogrammet 
vil være sentralt for selskapets strategi om å 
ekspandere internasjonalt. Dette vil i 2014 i 
hovedsak være Vietnam og Kina, men også 
Estland og Singapore. 

E-diamanthandel prosjektet med 
vietnamesiske myndigheter vil starte i mai 
2014, og kan være en døråpner for More til 
det asiatiske markedet. More ser også på 
dette prosjektet som et svært viktig steg i 
utviklingen for hvordan e-forvaltning kan sikre  
rettslige og etiske aspekter ved offentlige 
prosesser.


