
Synlig seriøsitet.
Pålitelige forbindelser. 

StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for bygg og anlegg,forvaltning, forsikring og 
fast eiendom i Norge. StartBANK gjør det mulig gir leverandørene mulighet å konkurrere på like vilkår og 
gjør det enklere å være seriøs. 

Hva finnes i StartBANK?

• Online kredittvurdering

• Online oppdatering av innbetalt mva

• Online regnskap fra Brønnøysund med
revisoranmerkninger

• Skatteattest

• Forsikringsdokumenter

• Firmaattest

• Attest på arbeidsforhold ihht almengjøring

• Eksterne linker; mesterbrev, Arbeidstilsyn DsB, DiBk,
NHO Service

• Omfattende spørreskjema om HMS, KS

         StartBANK risikomodell

StartBANK gir virksomheten én enkelt kilde til kontrollert, nøyaktig og oppdatert leverandørinformasjon, slik at du kan håndtere leverandørrisiko 

og redusere kostnadene og det administrative arbeidet. Med nettverksmodellen som brukes i StartBANK, der innkjøpermedlemmene deler 

leverandørinformasjon som samles inn og kontrolleres av Achilles, kan du effektivt finne og velge seriøse leverandører samtidig som du har 

nytte av økt konkurranse.

Forenkling



Førdeler før innkjøpere

• Kjenn din levedandør

• Økt kunnskap og kontrol

• Redusert risiko og trygt innkjøp

• Informasjon samlet på et sted

• Oppfølging og overvåkning

• Mulighet for revisjoner

• Enklere å være seriøs

• Kostnad pr år eks mva:

- Basert på omsetning

Førdeler før leverandører

• Forenklet dokumentasjon

• Et system for hele bransjen

• Økt synlighet

• Enklere å være seriøs

• Dokumentasjon på bransjens krav

• Kostnad pr år eks mva:

- 2.160,- oms < 10 millioner 

- 4.320,- oms > 10 millioner

Achilles Systems AS 
Vikavn. 31, N-4817 His, P.O.Box 1817 Stoa, N-4858 Arendal, 

Norway   T: +47 37 06 35 50 
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Kontakt vårt salgsteam for mer informasjon 
T: +47 37 06 35 50   E: startbank@achilles.com 
W: www.startbank.no

StartBANK i hele prosesen

Overvåking

StartBANK tilbyr også 

revisjoner utført av 

godkjente revisorer
Relevant informasjon samlet i en 

database

Uttak av rapporter på viktige 

områder

Evaluering

Under utførelsen kan 

foretak settes på 

overvåkning. Ved endringer 

får innkjøper epost

Dokumentering
Av sammarbeidspartnere på 

kontraktstidspunktet

Revisjon

Forenkling


