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Blå Stjärnans Djursjukhus AB och Göteborgsbaserade IT-leverantören Itero Business Solutions har
idag kommit överens om ett samarbete för att implementera affärssystemet Microsoft Dynamics
NAV 2016 (NAV). I affären ingår en integration med journalsystemet Provet Cloud som levereras
av finska FNS, Finnish Net Solutions. Sammantaget kommer NAV och Provet Cloud att utgöra
grunden för ett kraftfullt och modernt verksamhetsstyrningssystem som ger Blå Stjärnans
Djursjukhus möjligheter att utveckla för framtiden.
Blå Stjärnans Djursjukhus AB har de senaste åren drivit ett aktivt arbete för att hitta ett modernt
verksamhets- och journalsystem som kan möta de högt ställda krav som ett dygnet runt öppet
djursjukhus ställer.
-” Vi är mycket glada över att idag ha tecknat ett avtal om samarbete med Göteborgsbaserade
Itero om att ta fram vårt nya moderna verksamhetsstyrningssystem. Integrationen mellan NAV
och Provet Cloud möjliggör ett viktigt steg i utvecklingen och digitaliseringen av vårt
tjänsteutbud.”, säger Cecilia Carlström, CFO på Blå Stjärnans Djursjukhus.
-” Itero kommer tillsammans med Blå Stjärnans Djursjukhus och vår nya samarbetspartner FNS
att ta fram marknadens i särklass modernaste helhetslösning för veterinärbranschen. Lösningen
för finans, logistik och backoffice kommer att paketeras för fortsatt expansion på i första hand
den svenska och nordiska marknaden för djurkliniker och djursjukhus. Det är fantastisk roligt att
få jobba med en ny kund som redan från början också blir en ny samarbetspartner runt
utvecklingen av ekonomi- och logistiksystemet”, säger Per Jorlind, Försäljningansvarig och
delägare på Itero.
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Om Itero Business Solutions,
Itero är en Microsofts Dynamicspartner som startades 2002 och har fokus på att skapa smarta ITlösningar som förenklar våra kunders processer och hjälper dem att vara både mer effektiva och
lönsamma i sin verksamhet.
Itero är idag ca 40 medarbetare och finns etablerade i Göteborg och Stockholm.
Tillsammans med Microsofts Dynamics NAV och BI-verktyg Microsoft Power BI skapar vi lösningar
som passar såväl medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter som företagsledningens behov av relevanta
beslutsunderlag.

Om Blå Stjärnans Djursjukhus,
Blå Stjärnans djursjukhus är Nordens största Djursjukhus för smådjur och ligger i Göteborg. Vi
erbjuder kvalificerad djursjukvård för hundar, katter och mindre sällskapsdjur. Vi har
specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar samt spetskompetens inom bland annat
kirurgi, invärtesmedicin, akut- och intensivvård, ortopedi, oftalmologi, bilddiagnostik, dermatologi,
kardiologi, neurologi och odontologi.
Djursjukhuset är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnan i Västra Götaland och drivs
inte av vinstintresse utan av ett engagemang för djur och deras ägare. Vi arbetar både för att vårda
djur på bästa tänkbara vis, men också att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt. Blå
Stjärnans djursjukhus har öppet dygnet runt året runt (24/7/365)och har drygt 200 medarbetare,
varav ca 55 av dessa är veterinärer. Vi tar årligen emot runt 42 000 patientbesök.

