
22 Lørdag 7. April 2018

��KIMMO RISBAKKEN
kimmo.risbakken@finansavisen.no

Tripletex ble startet i 2002, og 
kjøpt opp av regnskapsgiganten 
Visma i 2016. Gjennom Tripletex 
tilbys små og mellomstore bedrif-
ter skybaserte regnskapsløsnin-
ger. De første kundene får allerede 
selge sine fakturaer til Aprila 
Bank, mens de fører regnskapet.

 – Torsdag sendte vi den første 
kronen til en Tripletex-kunde, sier 
Aprila Bank-sjef, Per Christian 
Goller.

Dermed åpner en megaka-
nal opp for den ferske banken 
– som hadde konsesjonen på 
plass så sent som i mars – og 
kan begynne å gi sin første 
banktjeneste til 30.000 små-
bedrifter

– Med innsyn i kundenes regn-
skaper kan vi tilby integrerte 
tjenester mens regnskapene be-
handles. Dermed slipper bedrif-
tene som har Tripletex-systemet 
å printe ut papirer, henvende seg i 
banken med lua i hånda og vente 
på i dager på kredittkomiteer og 
den slags, sier Goller.

Sluttkunden avgjør renten
 – Vi var selv en liten oppstarts-
bedrift, startet av fire venner. Vi 
vet veldig godt hva det vil si å ha 
likviditetsutfordringer. I begyn-
nelsen er man veldig sårbar, men 
det kan man godt være senere 
også i påvente av at en stor og be-
tydningsfull kunde betaler for en 
ordre. Ved hjelp av Aprilas auto-
matiske kredittvurdering kan vi 
nå hjelpe våre kunder, sier Hege 
Oustad, adm. direktør i Tripletex.

Med den ferske avtalen går 
Aprila etter en av sine konkur-
renter blant nisjebankene, De-
Bank. DeBank inngikk i fjor 
høst et samarbeid med Visma-
avleggeren Azets, som nå eies 
av den britiske PE-forvalteren 
HgCapital.

– Mens Azets fungerer som et 
regnskapsbyrå, leverer vi selve 
regnskapssystemet. Når vi inte-
grerer Aprila i våre systemer får 
kundene banktjenestene helt au-
tomatisert og får selv bestemme 
når de skal benyttes, sier Oustad 
i Tripletex.

– Såvidt vi vet er dette første 
gangen at fakturakjøp kan gjøres 
enkeltvis og helautomatisk hos 
kunden. Ettersom det er slutt-
kunden som kredittvurderes, kan 

i prinsippet alle fakturaer kjøpes. 
Det hele blir et spørsmål om pris, 
sier banksjef Goller. 

Begynner med factoring
Aprila og DeBank er ikke de 
eneste nystartede bankene som 
satser på bedriftskundene. Fi-
nansavisen skrev i vinter om to 
andre prosjektbankers søknads-
prosess hos Finanstilsynet. I til-
legg har også DNB børstet støv av 
sine strategipermer for bedrifts-
kundene.

Blant SpareBank 1-bankene 
er det flere som eier egne regn-

skapshus, og nylig meldte Spa-
rebanken Vest at bankens sam-
arbeid med Buffer også skal gi 
mulighet for factoring.

– Det er hårreisende at de små 
bedriftskundene ikke har fått 
mer oppmerksomhet av ban-
kene tidligere. All innovasjon i 
bankene har vært konsentrert 
om personkundene. De store 
bedriftskundene får sin oppføl-
ging, men de små er blitt totalt 
oversett. Bedrifter med én til 
100 ansatte utgjør 50 prosent av 
næringslivet i Norge, sier Goller, 
og legger til:

– Bedriftsledere skal få den 
digitaliseringen fra banken 
som de forventer å få som pri-
vatkunder.

Ifølge Goller er fakturasalg det 

første produktet som kommer fra 
Aprila Bank. De neste banktje-
nestene vil utvikles i samarbeid 
med Tripletex.

MEGASPILLER INN I BANKBRANSJEN

Trekker Visma inn i utlån
BANK: Visma-eide 
Tripletex henter inn 
Aprila Bank. Dermed 
kan kundene tilbys 
factoring, og Visma 
blir bank leverandør.

�� Etablert i 2016 under prosjektnavnet 
Langler. Har i dag 12 ansatte, og 
ledes av Per Christian Goller, tidligere 
 corporate finance-sjef i Fondsfinans.
�� Hentet inn 170 millioner kroner i 
desember, og med det svarte banken 
til også de siste kravene fra Finans-
tilsynet. Fikk betinget konsesjon i 
oktober, og sin endelige oppstarts-
tillatelse i mars.

ApRIlA BANK

�� Etablert i 2002 av Lisa og Morten 
Ekanger, Are Meisfjord og Hege 
Oustad. Har i dag 85 ansatte. Leverer 
skybaserte økonomisystemer for små 
og mellomstore bedrifter.
�� Ble i 2016 kjøpt opp av Visma, etter 
å ha nådd en årlig veksttakt på 50 
prosent. Har i dag 30.000 bedrifts-
kunder.

TRIplETEx

Tester på 30.000 bedrifter
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Med forbehold om feil og endringer.

Bestill årets cruise nå!

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende reiseprat

Salsa, rom, sigarer og kommunisme.
Det er mange fascinerende sider ved dette

uvanlige, men også heftige, reisemålet.
Benytt sjansen og opplev det autentiske Cuba.

fra 4 799 pr pers i delt dbl. lugar

Pris inkl. Cruise 7 netter, helpensjon, all underholdning, 
2 utflukter i Havana, skatter og massevis av aktiviteter.

Begrenset antall plasser til disse prisene!

Cruise i Karibien & Cuba

fra 14 200 pr pers i delt dbl. lugar

Opplev dette spektakulære skipet når det starter 
sine seilinger i Middelhavet. Len deg tilbake

og nyt, eller prøv deg på surfing, klatring eller
zipline! Her er det meste inkludert! 

Pris inkl. fly t/r Oslo inkl. veil. skatter, transport,
7 netter cruise, alle måltider, noe drikkevarer, aktiviteter,

underholdning, tips og avgifter ombord.

Middelhavscruise! 

SPESIALISTEN
USA

Vi skreddersyr drømmeferien for deg

fra 17 100 pr pers i delt dbl. lugar

Symphony of the Seas er en imponerende
miks av Royal Caribbeans populære og

velkjente konsepter, og har i tillegg
flere revolusjonerende nyheter.

Pris inkl. fly t/r Oslo inkl. veil. skatter, transport, 1 natt i
Miami, 7 netter cruise, måltider, noe drikkevarer, aktiviteter,

underholdning, tips og  avgifter ombord.

Cruise i Karibien!

9. til 16. september 2018 | 7 dager

30. november til 9. desember 2018 | 8 dager
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Startet i  januar
Ifølge Per Christian Goller i 
Aprila Bank startet samtalene 
med Visma for ett år siden.

 – Men det er først i januar i 
år at vi startet prosjektet med 
Tripletex, sier Goller.
– Vår kundegruppe består av 
mange gründerbedrifter og 
passer godt for fakturasalg, sier 
Tripletex-sjef Hege Oustad.

Det ligger det ikke an til at 
Visma selv blir en bank, men 
kan ta seg betalt for å formidle 

banktjenester og stå for dis-
tribusjon til Aprila Bank. Men 
Goller vil ikke la seg kjøpe av 
Visma.

– Vi skal ikke selges, og vi 
skal være en betydelig bank i 
SMB-segmentet om ti år. Vi 
legger allerede planene for vår 
utlandssatsning. Vi mener vi er 
langt foran DNB på mange om-
råder, men selv DNB er milevis 
foran engelske og tyske banker, 
sier Goller.

BANK I REGNSKAP: Hege Oustad i Triplex vil nå 
tilby sine kunder banktjenester fra Aprila Bank og 
Per Christian Goller.  FOTO: Eivind YGGEsETH


