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Entercard velger Capgemini som partner for å akselerere sin 

skytransformasjon 

 
Kontraksforlengelsen bekrefter det ti år lange samarbeidet mellom Capgemini og Entercard 

  

Oslo, 31. august – Capgemini har signert en flerårig kontraktsforlengelse med Entercard, et 

ledende selskap innen kredittkort og forbrukerlån i Skandinavia, for å fremskynde den digitale 

transformasjonen av deres kjernevirksomhet. Dette vil bidra til økt kontroll, fleksibilitet og 

smidighet for Entercard. Som en flerårig strategisk partner av Entercard har Capgemini som mål 

å bistå med å spare 20-30% av driftskostnadene i  dette prosjektet.  

 

I tillegg til å styrke forretningskritiske applikasjoner, skal Capgemini fortsette å støtte Entercards 

Customer Relationship Management (CRM), integrere digitale kanaler og skyinfrastruktur. 

 

Capgemini ble tildelt kontraksforlengelsen med bakgrunn i sterkt ledersskap innen finanssektoren og sin 

ekspertise i å bistå kunder i deres digitale transformasjonsreise, gjennom å fremme innovasjon og raskt 

respondere på endringer i industrien og utvikling i kundepreferanser. 

 

«Mens vi fortsetter å drive digitale transformasjonsinitiativer, trenger vi løsninger som hjelper oss med å 

forbli smidige, skape nye referanser for kundeengasjement og revurdering av leveransemodellene våre. 

Capgeminis ekspertise innen finans og deres innovative, fremtidsrettede teknologiløsninger hjelper til med 

å forplikte oss til å nå våre mål. Med bakgrunn i vårt mangeårige samarbeid med Capgemini, er de godt 

rustet til å forstå virksomheten og kundene våre for å hjelpe oss med å akselerere vår 

virksomhetstransformasjon» sier Freddy Syversen, CEO i Entercard Group. 

 

«Vi er forpliktet til å gi våre kunder nyskapende, skybaserte, kostnadseffektive løsninger som gjør det 

mulig å forbedre og øke produktiviteten, samt maksimere forretningsresultatene. Som en pålitelig 

teknologirådgiver for Entercard har vi muliggjort den digitale reisen deres og bistått med å navigere i 

utfordringene som oppstår i et stadig økende forretnings-økosystem siden 2010. Vi er takknemlig for 

Entercards fortsatte tillitt med å bistå til å drive deres forretningsvekst» sier Anil Agarwal, CEO i 

Capgemini Norden. 

 

Om Capgemini  

Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet 

og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom 
teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon 
med 270 000 ansatte i nesten 50 land. Med over 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise er Capgemini en 
pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som 
spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, 
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data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte 

i 2020 globale inntekter på 16 milliarder Euro. 
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