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Hvem er Semine

Partnernettverk

Noen av våre kunder

Selskapsoversikt

▪ Norsk teknologiselskap grunnlagt i 2015

▪ 40+ ansatte i Kristiansand og Oslo

▪ Har utviklet plattformen SEMINE – En
verdensledende AI-plattform for 
automatisering av inngående faktura

Tall og fakta

3m+
Fakturaer løpende

EUR ~19m
Investert i

plattformen

70-90%
Automatisering i

gjennomsnitt

100+/8000+
Kunder/Selskaper



Manuell flyt av data mellom

applikasjoner

Roboter flytter data og utfører 

oppgaver mellom applikasjoner

Ved å legge til AP-intelligens til RPA kan

flere oppgaver utføres automatisk og

utføre intelligente oppgaver

mellom applikasjoner

Autonome, integrerte og forsterkede

prosesser ved hjelp av hyperautomasjon

Generation 1 Generation 2 Generation 3
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Vår historie

2000
- Oseberg Kompetansesenter AS ble etablert
- Virksomhetsområder: erp og regnskap&lønn

2011
- Etablerer avdelingskontor i Oslo

2013
- Skiller ut regnskapsavdelingen til nystiftet selskap. Vi blir 

Oseberg Services AS og vår søster blir Oseberg Solutions AS

2020->
- Partner Semine

2022>
- Etablerer egen Consulting avdeling
- Produkteier Semine – implementer, tilpasser, og vedlikehold
- Utfører oppsett og tilpassing finansmodulen i Business 

Central og Navision
- Kurs og opplæring i finansmodulen BC og NAV



Vår metodikk

Innsikt Støtte

Vi skal levere kvalitet i alt vi gjør.
Kunden skal oppleve at de har
kontroll når de bruker Oseberg
Services.

Vi skal gi kundene våre innsikt,
kunnskap og forståelse slik at de
lettere tar gode beslutninger og blir
bedre på styring av sin virksomhet.

Kundene våre er ofte alene om
driften/rollen sin. Vi skal aktivt
sørge for å støtte og hjelpe slik at
de får fokus på de riktige tingene.

Kontroll

Våre mest fornøyde kunder er de som ønsker å ha en 
dyktig sparringspartner i forbindelse med

drift av sitt selskap. Dette fokuset er styrende i alt fra 
valg av systemer, leverandører kunder og ikke minst 

vårt rekrutteringsarbeid.



Fortrukne partnere

Semine Oseberg 
Services 

Business 
Central
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Semine og regnskapsbyrå

Flere 
regnskapsløsning

Semine

Inngående 
fakturabehandling 

– felles sted
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Semine og regnskapsbyrå

Automatiserer 
inngående 

fakturaprosessen 

Controller- avvik 
behandling

Frigjør tid -
Regnskapsbyrå
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Semine og regnskapsbyrå

PO - match

Kontraktsmatch

Dypere 
innsikt -
analyse
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Semine og regnskapsbyrå

Semine

Dypere 
innsikt

Connetor
Power BI

Spend 
analytics

Nye 
tjenesteom
råder byrå
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Semine og regnskapsbyrå

Semine

VS

Continia
Document

Capture
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Oseberg Consulting

Produkteier

Implementere Semine mot ERP

Optimaliserer –flyter og ferdig
kontering

Support Semine

Utvidet kartlegging av intern 
kontroll –forbedring rutiner & 
prosesser

Morten Auen

mau@osebergservices.no 
Tlf. 45956309



En totalplattform for kostnadskontroll
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Multiklientvisning
PDF- og EHF-faktura 

på linjenivå

Mulighet for 
rollebasert

tilgangsstyring

Gode analyse- og
innsiktsmuligheter

Fokus på controlling 
og optimalisering

Alt du trenger i en
plattform

Intuitivt
brukergrensesnitt

Fleksibilitet i 
arbeidsflyt og 

automasjonsoppsett

Dimensjonsfangst og
periodisering

Godkjenning på
mobilapp

Det beste fra to 
verdener – AI og

automasjoner
Rask onboarding



Takk for oppmerksomheten!

Morten Auen
Teamleder Consulting
Oseberg Services

mau@osebergservices.no

+47 459 56 309

Inger Eek Tronerud
Partner Lead
Semine AS

inger.tronerud@semine.no

+47 953 09 963

www.osebergservices.no
www.semine.no


