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Entercard väljer Capgemini som partner för snabbare resa mot molnet
Det nya avtalet bekräftar ett mer än tio år långt samarbete mellan Capgemini och
Entercard
Oslo, 31 augusti – Capgemini har tecknat en flerårig förlängning av ett avtal med
Entercard, ett ledande företag inom kreditkort och konsumentlån i Skandinavien, som
avser att påskynda den digitala omställningen av deras kärnverksamhet. Resultatet blir
bättre kontroll samt ökad flexibilitet och agilitet för Entercard. Som strategisk partner
har Capgemini målsättningen att detta projekt ska göra det möjligt för Entercard att
sänka sina driftskostnader mellan 20 och 30 procent.
Förutom att stödja affärskritiska applikationer omfattar kontraktet arbete med Entercards system
för kundvård (CRM) och integration av digitala kanaler samt infrastruktur för molntjänster.
Det som gjorde att man valde Capgemini var dess ledande ställning inom digitalisering av
finanssektorn och etablerad expertis när det gäller att hjälpa kunder med digitaliseringsprojekt
som skapar innovation och möjlighet att snabbt svara på förändringar i branscher och utvecklade
konsumentbeteenden.
“För att fortsätta vår digitala transformation krävs lösningar som ger oss möjlighet att vara fortsatt
agila, nå nya nivåer för kundengagemang och ta fram nya leveransmodeller. Capgeminis långa
erfarenhet av att digitalisera

finanssektorn tillsammans med deras innovativa tekniklösningar

hjälper oss att nå de målen. Tack vare vårt mångåriga samarbete med Capgemini har de fått en
unik förståelse för vår affär och våra kunder och kan hjälpa oss öka hastigheten i omställningen av
vår verksamhet,” säger Freddy Syversen, CEO för Entercard Group.
“Vi erbjuder våra kunder nyskapande, molnbaserade och kostnadseffektiva lösningar som ger
möjlighet till ökad produktivitet och förbättrat resultat. Som långvarig och pålitlig teknikrådgivare
till Entercard har vi bistått dem med att navigera i ett ständigt föränderligt affärsekosystem sedan
2010. Vi tackar för Entercards fortsatta förtroende för vår förmåga att fortsätta bidra till deras
tillväxt,” säger Anil Agarwal, CEO för Capgemini i Norden.

Om Capgemini
Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina
verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som
ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en
hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 290 000
medarbetare i nästan 50 länder. Med 50 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en
trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i
takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade
enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala
intäkter på 16 miljarder Euro för 2020.
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