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Capgemini får fornyet tillit fra EnterCard 

Oslo, 29. mars 2016 – Capgemini Norge AS har signer t en avtale med EnterCard Holding AB om 

å drifte og utvikle EnterCards IT-systemer. Etter å  ha samarbeidet i fem år, får Capgemini nå 

fornyet tillit fra det skandinaviske kredittselskap et. Avtalen går over fem år.   

Capgemini Norge AS er et heleid datterselskap i Capgemini-gruppen, en av verdens ledende 

leverandører av IT-, konsulent- og outsourcing-tjenester. EnterCard tilbyr kredittkort og forbrukslån i 

samarbeid med partnere og gjennom sin egen merkevare re:member . Capgemini skal de neste fem 

årene fortsette å levere rådgivning, applikasjonsutvikling, applikasjonsforvaltning, Business 

Information Management og Testing Services til EnterCards lokasjoner i Norge, Sverige og Danmark. 

Tjenestene vil bli levert fra Capgeminis globale leveransesentra i India. EnterCards valg av strategisk 

partner bekrefter Capgeminis posisjon som en ledende leverandør av både offshoring og bank- og 

finanstjenester.  

”Vi er både stolte og glade for at EnterCard viser oss fornyet tillit, sier Anne-Sofie Risåsen, 

administrerende direktør i Capgemini Norge AS. ”EnterCard er en viktig kunde for oss. Vi ser frem til et 

fortsatt godt og givende samarbeid i årene fremover.”  

Valget av Capgemini gir EnterCard tilgang på global ekspertise innenfor bank- og finanssektoren, økt 

innovasjonskraft og reduserte kostnader. Kontrakten er av betydelig verdi, og med denne forblir 

EnterCard en av Capgemini Norge AS sine største kunder i bank- og finanssektoren. Avtalen trer i 

kraft fra 1. juni.  

Om Capgemini 
Med mer enn 180 000 ansatte i over 40 land er Capgemini et av verdens ledende selskap innen 
rådgivning, teknologi og outsourcing. Capgemini-gruppen omsatte for 11,9 milliarder euro i 2015. 
Capgemini utvikler og leverer forretnings- og teknologiløsninger som møter kundenes behov, og bidrar 
til at de oppnår de resultatene de ønsker. Som multikulturelt selskap har Capgemini utviklet en egen 
metode for samarbeid, the Collaborative Business ExperienceTM og leveransemodellen Rightshore®, 
For mer informasjon, gå inn på www.capgemini.no 
 

Rightshore® er et varemerke tilhørende Capgemini 

 

 


