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Kundeoplevelser

Sikkerhedstrusler

Digital kommunikation

Fremtidens bank & forsikring skaber
velfærd og positive kundeoplevelser
gennem digital udvikling. Interview med Jørgen
A. Horwitz, direktør i Finansrådet og Christian
Sagild, formand for Forsikring & Pension.

De kriminelle flytter ind i det digitale
univers, og selvom der ikke findes 100
procent sikre løsninger på internettet, er
truslen under kontrol. Interview med branchens
sikkerhedschefer og en lektor på DTU.

Shoppingoplevelser, personliggørelse
og bedre interaktion er dynamiske
udviklingsområder inden for digital
kommunikation. Interview med branchens
forretingschefer.

4

Reguleringer

Distribueres sammen med Børsen 06.03.2014.

10

Risikostyring

Mobile betalinger

13

IT-strategier

Fremtidens Bank & Forsikring

www.fremtidensbank.dk

3

Marts 2014

Eksportmuligheder
venter forude

Dette kan du læse i Fremtidens Bank & Forsikring

CFIR blev etableret i marts 2009 med det formål
at udvikle København til et finans- og it-centrum i Øresundsregionen og at skabe innovation og vækst i krydsfeltet mellem finans og it.
Ved en uafhængig evaluering i 2013 vurderede
Deloitte, at samarbejdet har skabt en kvalificeret platform med et stort og aktivt
netværk og en stærk opbakVi har
ning fra både organisationer
brugt
og virksomheder. Mere end
netværket til at 2500 personer fra over 500
styrke forsknin- organisationer har deltaget
i forskellige arrangementer i
gen på finansCFIR.
og it-området.
“Vi har brugt netværket til
at styrke forskningen på finansog it-området, lige som vi har udviklet netværket internationalt og haft besøg af udenlandske virksomheder og
holdt arrangementer i både Luxembourg og München,”
siger Anette Broløs, der er direktør for CFIR.

Danmark er langt fremme
“Vi er generelt langt fremme med digitale løsninger i
Danmark, og samspillet mellem offentlige instanser og
den finansielle sektor bidrager til stærke digitale løsninger,” forklarer Anette Broløs og fortsætter:
“I udlandet nyder vi allerede stor opmærksomhed. I
London sukker de misundeligt over vores fælles identitetssystem NemID, og i Frankrig er de imponerede over
vores digitalisering af bolighandel. Der ligger altså potentielt nogle eksportmuligheder og venter forude.”

Tilsagn om finansiering
I december 2013 fik CFIR tilsagn om finansiering fra
Styrelsen for Forskning og Innovation som Innovationsnetværk for Finans IT.
Bag ansøgningen står et konsortium bestående
af Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, CBS,
DELTA, DTU, Finansrådet, ITU og KU.

Fremtidens Bank & Forsikring – trends
inden for it og forretningsudvikling er
en temaavis fra NextMedia i samarbejde
med CFIR.

Anette Broløs, direktør for CFIR.

Innovationsnetværket vil blive forankret i en forening, der holder stiftende generalforsamling i løbet af
foråret.
“Vi er stolte og glade for opbakningen og for den anerkendelse af det finansielle områdes potentiale, der ligger i godkendelsen. Det giver mulighed for at fortsætte
udviklingen af den danske styrkeposition på finans- og
it-området,” siger Anette Broløs.

Skribenter Christian Barnholdt, Finn Bruun, Eline
Sønderberg Holm, Cristina Leifland, Jess Ulrik Verge,
Christina B. Winroth Fotograf Michael Altschul
Layout Stellan Stål
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COPENHAGEN FINANCE IT REGION
Copenhagen Finance IT Region (CFIR) arbejder for at skabe vækst
og innovation, styrke konkurrenceevnen og markere Danmark på det
finansielle verdenskort.
www.cfir.dk

CFIR bliver et Innovationsnetværk pr. 1 juli 2014 med navnet
Innovationsnetværk For Finans IT (IFFI). Innovationsnetværket
placerer sig i krydsfeltet mellem finans og it. Konsortiet bag
innovationsnetværket består af: Aarhus Universitet, Alexandra
instituttet, CBS, DTU, Finansrådet, Delta, KU og ITU.

FINANS-IT DAGEN 2014:
ÅRSKONFERENCEN FOR FINANS- OG IT
Logoversioner
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Regulering med omtanke og hensyn
Interview med Christian Sagild, formand for Forsikring &
Pension og adm. direktør i Topdanmark.

5

Digital udvikling og forskning
Interview med Jørgen A. Horwitz, direktør i Finansrådet.

6-7

Reguleringskrav. Basel III, MiFID II, Solvens II og FATCA

8

Slaget om kunderne sker online
Interview med adm. direktør i Next Forsikring.

8

Betalingsrådets rapport om nye betalingsløsninger
Interview med Jan Damsgaard, professor ved CBS.

9

IT-strategier med kundefokus
Interview med branchens it-chefer.

10

Sikkerhedstrusler i bank og forsikring
Interview med branchens sikkerhedschefer og lektor fra DTU.

11

Lovgivning omkring crowdfunding
Interview med Dansk Crowdfundig Forening og Dansk
Iværksætterforening.

11

Kommunikationsbehov om pension
Interview med eksperter fra Skandia og Forsikring & Pension.

12

Fokus på kunder og processer
Undersøgelse blandt 170 beslutningstagere fra 45 danske
finansvirksomheder.

12

Bank på en anden måde
Interview med Charlotte Skovgaard, direktør for Coop Bank.

13

Nye kundeoplevelser med nye digitale løsninger.
Interview med branchens forretningschefer.

14

Automatiserede risikoberegninger
Ann-Charlotte Kjellberg, adjungeret professor ved KTH.

14

Kreditvurderingsdata direkte hos SKAT
Interview med SKAT og Finansrådet.
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Outsourcing og forretningsmuligheder
Interview med Petri Imberg, CIO OP-Pohjala.
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Spørgsmål om indholdet besvares af Alexander Hornickel
Tlf: 36 99 02 07 E-mail: info@fremtidensbank.dk
For mere information om tema- og kundeaviser
i dagspressen kontakt venligst:
Nextmedia
Tlf: 36 99 02 07
E-mail: info@nextmedia.se

GET F’IT FINANCE-IT TUESDAY:
MØDESTEDET FOR FINANS-IT
CFIR inviterer til fyraftensmøder om aktuelle emner med eksperter
og topfolk fra finans- og it-sektoren.
> Get F’IT 25. marts: Hurtigere clearing og nye betalingsløsninger
> Get F’IT 29. april: Organisering af finans innovation i praksis

FRA CFIR TIL IFFI
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Innovation og nye spillere
Interview med Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet og direktør for Personal Banking i Danske Bank.

Erhvervspræsentationer

Forsidefoto Trader: Foto: Jyske Bank,
Ipad: Foto: Danske Bank

Amaliegade 7 • 1256 København K
Telefon 3370 1000 • cfir@cfir.dk • www.cfir.dk

4

Sæt kryds i kalenderen den 11. september 2014, hvor CFIR og Henry
Corporation afholder Finans-IT Dagen med danske og internationale
keynotes.
www.cfir.dk/finansitdagen
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Finanssektorens fremtid er ikke blot ny
teknologi – det er også nye konkurrenter
Finanssektoren er i fuld gang med
den digitale revolution. Men en
mindst ligeså dramatisk revolution
er på vej: En hel række nye spillere, som hidtil ikke har været en del
af branchen.

Innovation

Thierry Andersen og bruger Danske Bank
som eksempel:
”Vi har jo fået stor succes med vores nye
betalingsløsning, MobilePay, og det skyldes også, at vi har haft en dialog med målgruppen på de digitale medier, hvor vi har
fået mange interessante idéer, som vi ikke
selv havde fået.”

Vores produkter skal
være mobile og
connected, og de
skal laves med
kunderne og ikke
for kunderne

Nye spillere kommer på banen

Tekst Christian Barnholdt

”Fremtidens bank- og finanssektor
vil ikke blot være endnu mere påvirket af
den digitale udvikling end nu. Den vil også
blive påvirket af helt nye spillere, som vi
hidtil ikke har opfattet som en del af branchen. Men hvis ikke vi er forberedt på det
og ikke selv aktivt redefinerer fremtidens
bank, så risikerer vi, at vores forretningsgrundlag forsvinder, så vi risikerer selv at
gøre det.”
Så skarp er prognosen fra Tonny Thierry
Andersen, der er direktør for Personal
Banking i Danske Bank og formand for
Finansrådet, brancheforeningen for de
danske banker, sparekasser og realkreditinstitutter.
Han er en mand med fingeren på pulsen,
og hans prognose er klar: ”Den danske finanssektor vil ikke blot blive endnu mere

Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet.

påvirket af den digitale revolution. Den vil
også blive ændret i hele sin struktur, fordi der kommer nye spillere på banen med
nye produkter og med et nyt, innovativt interface med kunderne. Så hvis ikke de nuværende spillere omstiller sig og nytænker
kundernes adfærd ind i alt, de gør, så kan
det gå som med Kodak og Blockbuster. At
deres marked forsvinder, fordi deres produkter ikke følger med tiden.”
Når det gælder den digitale revolution,
så kan den beskrives med ordene ’mobil’
og ’connected’, siger Tonny Thierry Andersen, og nævner de unge, som det mest indlysende eksempel på forandringen. Fordi

de er online døgnet rundt og bruger deres
digitale enheder til alt; ikke bare til at tjekke facebook og twitter, men også til deres
bankforretninger.
Det er en udvikling, der forstærkes af, at
der samtidig sker en digital revolution i det
offentlige med at digitalisere arbejdsgangene og kommunikationen med borgerne.
Den digitale revolution skal også ses i lyset af, at der forventes at være 10 mia. digitale enheder i 2020.
Derfor vil de digitale medier, som facebook og twitter, få afgørende betydning
for den brugerinddragelse, der er helt nødvendig for finanssektoren, forventer Tonny

Når emnet er de nye spillere på finansmarkedet, så nævner Tonny Thierry Andersen
Starbucks, der er verdens største kæde af
kaffebarer, men også er blevet den 20. største bank i USA målt på indlån pga. dens
loyalitetsprogrammer. Og han nævner de
store danske teleskaber med deres nye udspil på digitale betalinger, Paii, og Coop,
der tilbyder alle slags bankforretninger til
de 1.4 mio. medlemmer.
Så aktørerne i finanssektoren står overfor store udfordringer, konkluderer Tonny
Thierry Andersen:
”Vores produkter skal være mobile og
connected, og de skal laves med kunderne
og ikke for kunderne. På den måde sikrer
vi, at det fortsat vil være både nemmere og
billigere at være kunde hos os, og at vi er
der, hvor kunderne er. Så vi skal kort sagt
redefinere hele vores forretningsmodel og
være helt skarpe på, hvor og hvordan vi
skaber værdi for kunderne.”

Forsikring og pension skaber velfærd
Danskerne fortjener ro om egen opsparing til pension, og der bør tages
mere hensyn til sektoren gennem en opdeling af lovgivningen.

Forsikring & Pension
Tekst Jess Ulrik Verge

ringslysten,” siger Christian Sagild. Han
tilføjer, at det set fra sektorens synspunkt
er besværligt med de mange lovændringer.
“Regler er nødvendige, men en konstant
regn af ændringer koster mange it-ressourcer, og der er jo kun ét sted at sende regningen hen, og det er til dem, der sparer op.”

“Forsikring og pension er en af de
mest velfærdsskabende sektorer, vi har. Den
sikrer os økonomisk og social tryghed ved
sygdom og ulykke, og den giver os et udEt stigende problem
komme i den tredje alder. Derfor bør man
“I reguleringen af den finansielle sektor opregulere sektoren med omtanke og hensyn.”
lever vi desuden en tendens til, at forsikrings- og pensionssektoren slås i hartkorn
Det siger Christian Sagild, der er formed de andre finansielle virksomheder.
mand for brancheforeningen Forsikring &
Dette er et stigende proPension.
blem, og det er uhensigtsSamtidig glæder han sig
Regler er mæssigt, fordi en bank og et
over, at det i Danmark er lyknødven- forsikringsselskab har en mekedes at skabe åbenhed og
dige, men en
get forskellig risikoprofil. Forgennemskuelighed i pensionsbranchen.
konstant regn af sikringsselskaber har – f.eks.
i modsætning til banker – en
ændringer
meget begrænset kreditrisiko.
Beskyt opsparingslysten
koster mange
I fremtiden vil Folkepension
Derfor bør man ikke reguit-ressourcer
og ATP nok kun udgøre en
lere hele finanssektoren over
mindre del af den samlede
én kam, men opdele lovgivninpension. Udviklingen er gennem mange år
gen, så der bliver et regelsæt, der styrer tilsygået i retning af, at man selv supplerer sin
net med forsikringsselskaberne og et andet,
pensionsopsparing gennem sin arbejdsgider styrer penge- og realkreditinstitutterne.”
ver eller private ordninger.
“Derfor er det ekstremt vigtigt, at man
Unikke værktøjer
ikke hele tiden ændrer på opsparingsregNår alt dette er sagt, glæder han sig over,
lerne. Risikoen er, at der opstår mistillid
at det er lykkedes at skabe større åbenhed
til systemet, hvilket er usundt for opspaog transparens i pensionsbranchen.

Christian Sagild er formand for Forsikring & Pension og adm. dir. i Topdanmark.

“I mange år har vi udviklet værktøjer,
der giver borgerne overblik over deres egen
pension. Vi har f.eks. pensionsinfo.dk og
Fakta om Pension, som er unikke værktøjer, når vi sammenligner med lignende
brancheinitiativer i f.eks. Sverige, Tyskland, Holland og England.
Andre værktøjer udvikler vi videre på.
For eksempel vil vi gerne kunne ‘prompte’ forbrugerne, når de kommer i en livs-

situation eller en livsfase, hvor de bør
kontakte deres pensionsselskab for at udnytte nogle rettigheder eller få udbetalt
dækning.
Vi har allerede et samarbejde med Seruminstituttet, hvor kritisk syge automatisk ‘promptes’, men vi ønsker at brede
denne service videre ud gennem et samarbejde med endnu flere offentlige myndigheder,” siger Christian Sagild.

Fremtidens Bank & Forsikring
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Jeg går lige i fremtidens bank
Produkterne vil blive bedre, det
vil blive lettere at bruge dem,
og du kan selv bestemme hvor,
hvordan og hvornår, du ordner
dine forretninger i fremtidens
bank.

Finansrådet
Tekst Jess Ulrik Verge

Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz er ikke tvivl om, at mødet med fremtidens bank vil være en positiv oplevelse for
de danske bankkunder.
”Vi har jo allerede set, hvor digitaliseringsparate danskerne er, og hvor godt de
har taget imod bankernes mange nye løsninger. Det gælder selvfølgelig især netbank, mobilbank og lige nu tager kunderne
særdeles godt imod betalingsløsninger som
Mobile Pay og Swipp,” begynder Jørgen A.
Horwitz og fortsætter:
”Bankerne har anvendt millarder af kroner til digital udvikling og forskning i digitale løsninger. Allerede i dag er vi med i
superligaen internationalt, når det kommer
til det digitale. For mig er der ingen tvivl
om, at den udvikling vil fortsætte. Mange
danske bankkunder vil nok undre sig over,
at der findes store amerikanske og franske
banker, som den dag i dag udstyrer deres
kunder med noget i dansk optik så gammeldags som et checkhæfte.”

Danskerne har taget
godt imod betalingsløsninger som Mobile
Pay og Swipp,” siger
Finansrådets direktør
Jørgen A. Horwitz.

Fra filial til digital
Bankernes fokus på bedre og nemmere diindenfor bl.a. de store musik- og videobugitale løsninger drives frem af kundernes
tikskæder, eksempelvis Blockbuster, som
efterspørgsel. Kunderne tilvælger i stadig
ikke havde et modsvar til streamingtjenestigende grad de digitale løsninger i stedet
ster som Spotify og Netflix og derfor mifor at gå i den fysiske filial. Ifølge Jørgen A.
stede deres forretningsgrundlag på ingen
Horwitz er fremtidens bank både digital og
tid,” siger Jørgen A. Horwitz
mobil, men han forudser ikke,
videre.
at filialerne vil forsvinde helt.
Vi driver
Finansrådets direktør læg”Lige nu ser vi, at flere
digitali- ger dog ikke skjul på, at udbanker lukker filialer, og selv
viklingen vil sætte sine spor i
om der også åbnes filialer, må
seringen af
forhold til den klassiske rådvi må forvente, at det samlede
Danmark frem
givningssituation, som hidtil
antal af filialer vil falde,” sier foregået ud fra omnibusger Jørgen A. Horwitz.
princippet i filialerne.
”Den danske banksektor er fulgt med
tiden og den digitale udvikling. Skræk”Vi kender det allerede fra sundhedseksemplerne på det modsatte har vi jo set
væsenet, hvor man samler fagekspertisen i

særlige enheder for at øge kvalitetsniveauet
og dermed sikre patienten den bedste, faglige behandling. I nogle banker er man i færd
med at samle tilsvarende kompetenceenheder, og jeg er ikke i tvivl om, at det er noget,
som mange banker fremover vil forsøge sig
med,” forklarer Jørgen A. Horwitz.
Det betyder ikke, at der bliver længere
og længere til specialenhederne, for mange
banker vil, nogle gør det allerede, tilbyde
onlinerådgivning over en platform som eksempelvis Skype.

Vi går forrest
Fremtidens bank vil ifølge Jørgen A.
Horwitz byde på nye digitale tiltag in-

denfor emner som pension, ejendomshandel,
engagementsoverførsler
og
clearing af betalinger. Og bankerne vil
fortsætte samarbejdet med det offentlige
omkring udvikling af mere simple, effektive og sikre digitale løsninger til danskerne.
”Det samarbejde er unikt dansk. Næsten alle danskere bruger NemID, boligejerne har i de seneste år taget Digital
Tinglysning til sig. Fremtiden vil kun byde
på flere af den slags samarbejder,” forudser
Jørgen A. Horwitz og understreger:
”Vi vil være den sektor, der går forrest og driver digitaliseringen af Danmark
frem.”

Vores HD studerende kan levere resultater!
På CBS uddanner vi jeres medarbejdere til at leve op til de krav,
der stilles til fremtidens finansielle virksomhed. CBS tilbyder to
HD 2. dels linier, der er målrettet den finansielle sektor.

HD 2. del Finansiering

HD 2. del Finansiel Rådgivning

– skærper de faglige kompetencer til at træffe
finansielle dispositioner og vurderinger.
Kontakt HD F på tlf. 3815 3610 eller
mail hdf@cbs.dk

– sikrer det faglige grundlag for finansiel
rådgivning af private og mindre erhvervskunder.
Kontakt HD FR på tlf 3815 3606 eller
mail hdfr@cbs.dk

Læs mere på www.cbs.dk/hd
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Mange regelsæt kræver
ekstra ressourcer
Stigende datamængder og større detaljeringsgrad betyder mere
arbejde for danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber.
ning til myndighederne med udgangspunkt
1-tekster),” siger Helle Søby Thygesen, der
i Solvens II-regimet, men man skal huske på,
i den nye lovgivning foretages her i løbet
er kontorchef i Børsmæglerforeningen.
at der har hersket stor usikkerhed om tidsaf foråret på grundlag af første kvartals
Hun påpeger, at der er en række områplanerne, og at det allerede nu har kostet voTekst Jess Ulrik Verge
data.”
der i niveau 1-teksterne, hvor der udestår
res medlemmer rigtig meget i administrative
“Ændring i reglerne fra Basel II til Basel
detaljerede regler (niveau 2-tekomkostninger at nå så langt.”
III er omfattende – især indberetningen til
ster). Disse regler er langt hen
For at skabe stabilitet og tiltro til den
“Vi har gradvist siden 2000
myndighederne. De nye indberetningskrav,
ad vejen afgørende for, hvordan
finansielle sektor er der i kølvandet på fibevæget os imod Solvens IIder følger den såkaldte fælles europæiske
bankerne indretter sig.
nanskrisen lavet nye regler og strammet
principperne – og vi har da helCOREP standard (Common ReForslag til niveau 2-tekster
op på eksisterende for at reguleler ingen selskaber, som har
porting), medfører en stigning
kommer formentlig i høring i
re såvel markedspladserne som
fået problemer på grund af fii såvel omfanget som i detaljeslutningen af maj.
markedsaktørerne.
nanskrisen.”
ringsgraden af den information,
For bankerne strammes der
“Det er ikke nødvendigvis
der skal indberettes. Det øger
op med bl.a. gradvis indfasning
fordi, vi er klogere end alle anDetaljeret regelsæt
kravet til kompetencer, dataaf Basel III, medens der i forsikdre, men forsikrings- og pen- Kenneth Østergaard,
Detaljer er der også nok af i
indsamling og koordinering for
ringsbranchen i en årrække har
sionsselskaberne
lever
helt jurist i Alm. Brand Bank. FATCA-regelsættet, der pålægbåde os og vores datacentral”,
været arbejdet på at indføre fælgrundlæggende af at have en
ger banker at give oplysninger
siger Carsten Jakobsen.
les risikobaserede solvensregler.
præcis og skarp risikostyring”.
om kunder, der indikerer at de har et til“Det giver også udfordringer,
Konsoliderede finansielle in- Carsten Jakobsen, økoSolvens II-kravene er blevet udskudt
hørsforhold til USA.
at de forskellige regelsæt (CRD
stitutter i Danmark er ikke så nomichef i Spar Nord.
igen og igen, og som følge af dette er der
Baggrunden for regelsættet er, at de
IV/CRR, EMIR, FINREP mv.)
udfordret på krav om kapital,
stadig en del uafklarede spørgsmål.
amerikanske skattemyndigheder ønsker
kommer på næsten samme tidspunkt og
solvens og likviditet som på det admini“Derfor har vi i Danmark indført indivioplysninger om personer, der kan være
skal træde i kraft i hælene på hinanden.”
strative arbejde, der skal udføres for at opduel solvens, som er udregnet på baggrund
skattepligtige i USA.
Med hensyn til krav om kapital og likvifylde indberetningskravene.
af den model, der kommer til at gælde un“Det pålægger banker og datacentraler
ditet er han ikke bekymret på
der Solvens II. Lidt spøgende siet arbejde med at få identificeret disse perbankens vegne.
ger vi, at Danmark er på Solvens
soner. Dels skal datacentralens IT-system
Kapaciteten er øget
“Vi har allerede nu bedre
1,75,” lyder det fra Per Bremer
tilpasses, og banken skal tilrette sin proceI Spar Nord udtrykkes forståelse for, at
nøgletal end Basel III-regulatiRasmussen.
dure for oprettelse af nye kunder og ændre
regulering er nødvendig. Men samtidig
vet kræver,” siger Carsten Japroceduren for indrapportering til Skat af
bemærkes det, at det kræver betydelige reskobsen.
nye kunder, som kan have tilknytning til
sourcer at imødekomme de nye regler.
Høring om MiFID i maj
USA,” siger Kenneth Østergaard, der er
“Vi har mandet op på medarbejdersiden
Der er endnu en række uklarhejurist i Alm. Brand Bank.
og øget kapaciteten i vores systemer for at
der forbundet med reguleringen
Vigtigt med ordentlig
En del af regelsættet træder i kraft den
kunne følge med,” siger økonomichef Caraf bankernes indretning i forrisikostyring
1. juli, og derefter kommer successive
sten Jakobsen og fortsætter:
hold til MiFID II, som er det diKnap så positiv en udmelding Per Bremer Rasmussen,
deadlines.
“Basel III regelsættet, der lovgivningskommer fra Per Bremer Ras- adm. direktør i branche- rektiv, der regulerer markederne
foreningen Forsikring &
“Med hensyn til de eksisterende kunder
mæssigt implementeres gennem et direktiv
for handel med værdipapirer.
mussen, der er adm. direktør i Pension.
skal vi gennemgå disse for at finde ud af,
(CRD IV) og en forordning (CRR), træder
”Der er således opnået en pobrancheforeningen Forsikring
om vi har registreret oplysninger, som indii kraft i løbet af 1. kvartal 2014, men vil
litisk aftale, som skal stemmes igennem
& Pension.
kerer et tilhørsforhold til USA,” siger Kenførst vil være fuldt implementeret i 2019.
EU-parlamentet i april. Først herefter får
“Vores medlemmer er generelt godt rustet
neth Østergaard.
Ikrafttrædelsen betyder, at første indberetvi de endelige overordnede regler (niveau
i forhold til de krav, der kommer til at gælde
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Risikostyring kræver overblik
og automatiserede arbejdsprocesser (STP =
Straight Through Processing) står højt på
prioriteringslisten.
“Ved f.eks. styring af markedsrisiko er
målet, at en værdipapirhandel forløber i én
samlet proces – fra handelens indgåelse til
den endelige rapportering.
En masse kontroller skal indbygges som
Risikostyring
en del af processen, hvilket skal sikre, at alt
tjekkes. Dermed fjerner vi manuelle proTekst Jess Ulrik Verge
cesser og flytter en del af risikostyringen
helt frem til de disponerende enheder så at
Opfattelsen af risikostyring har ænsige,” forklarer Jan Walther Andersen.
dret sig markant i de senere år. Før fiDet er også vigtigt, at bannanskrisen blev risikostyring
kens økonomistyring spiller
håndteret oppe fra og ned af
100 procent sammen med ribankens ledelse og direktion.
sikostyringen. Fordelene ved
Men i takt med at omgivelsammenhængende balancestyserne er blevet mere komplekse,
ringsløsninger er, at værdi- og
er der opstået behov for at oprisikoopgørelser alle baseres på
bygge en decideret risikokultur,
samme grundforudsætninger.
der gennemtrænger hele organi“Hos os og BEC er det måsationen.
let, at alle markedsværdier og
“Efter vores opfattelse handler Jan Walther Andersen,
det om at skaffe sig et ukomplice- adm. dir. for Arbejdernes beregninger kan opgøres i realLandsbank.
tid, og at der benyttes de samret overblik over alt det komplekme ‘regnemotorer’ på tværs af
se. Det er en meget stor opgave,
Det
koncernen.
hvor man bygger op fra rohandler
Tidligere havde mange
den af alle forretningsgange og
banker
såkaldte silo-systemer,
processer,” siger Jan Walther
om at skaffe sig
hvor forskellige processer forAndersen, der er direktør i Aret ukompliceret
løb hvert sit sted. Målet for os
bejdernes Landsbank.
overblik over alt er at få et sammenhængende
det komplekse
system, der kan operere i forSammenhængende
skellige
simuleringsmiljøer.
systemer
Det giver et hurtigt overblik og muliggør
Arbejdernes Landsbank benytter sig af en
fremskrivninger, så vi kan danne os et tidekstern datacentral (BEC), hvor effektive

Moderne risikostyring skal indlejres og bygges op nedefra. Det
handler om at gøre stor kompleksitet overskuelig.

ligt overblik over bankens risiko, indtjening, balance og kapitalforhold.”

Selvbetjening med fordele
“Mange af de førnævnte opgaver, som vi løser i samarbejde med BEC, passer vældig fint
ind i vore ønsker om at være med helt fremme
i den digitale udvikling. Vi ser en fremtid med
øget interaktion mellem kunde og bank,” forklarer Jan Walther Andersen og tilføjer:

“Eksempelvis kan kundens egen levering
af økonomioplysninger øge kreditboniteten. Jo bedre bonitet, des lavere kapitalbehov har banken, hvormed der er skabt
grundlag for en lavere udlånsrente og øget
kreditværdighed. En dag kan selvbetjeningskunden stå i et storcenter og ”tanke
kredit” på mobiltelefonen til billig bankrente, fordi kunden selv har medvirket til
forarbejdet”.

Regner I rigtigt
på jeres
markedsværdier?
Actulus Portfolio Calculator er den første softwareløsning,
der beregner policen som en helhed i en 7-tilstandsmodel
og ikke på grundformsniveau. Det er en forudsætning for
korrekt beregning af liv- og pensionsprodukter med fripoliceoption.
DEN ENKLE, FREMTIDSSIKRE LØSNING
Actulus Portfolio Calculator er en cloudbaseret løsning, som
opdateres centralt. I skal ikke investere i ny hardware, og
der er ingen uforudsete udgifter til vedligeholdelse.
Actulus bygger på den nyeste forskning og er forberedt
til at understøtte vilkårlige tilstandsmodeller, håndtering af
reserveafhængige intensiteter og option for udskydelse af
pensionsordning.

Edlund A/S er Danmarks førende leverandør af software til liv- og
pensionsbranchen. Actulus beregningskernen er udviklet i samarbejde
mellem Edlund A/S, Københavns Universitet og IT-Universitetet.

PRØV GRATIS
Frem til 31. marts kan du prøve Actulus Portfolio Calculator
gratis i 30 dage.
Ring i dag til Mads Lauridsen på 3615 0660 eller læs mere
på www.edlund.dk.
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Nu tager kunden magten
Også i den finansielle sektor skal man reorganisere sig mod en ny, brugercentreret virkelighed. Slaget om finanskundernes tegnebog kommer til at
foregå i cyberspace.

Slaget om kunderne
Tekst Carsten Schmidt, Henry Corporation

Finanssektorens traditionelt procedure-fokuserede og indefra-og-ud tilgang
til kunder og forretning udfordres netop nu af nye forretningsmodeller. Hvor
skranken i lokalafdelingen og rudekuverten indtil for få år siden var de primære
kontakt-punkter, vender digitalisering,
globalisering og kundekrav om en multiplatforms-tilgængelighed i disse år op og
ned på sektoren.
I samarbejde med Next Forsikrings administrerende direktør, Pelle Martin Smidt,
giver vi her et bud på, hvad der skal til for
at vinde kampen om kundernes opmærksomhed og gunst.

Sociale medier øger tilliden
Fremtidens kunde vil tegne forsikringer og
administrere sine finansielle forretninger online. Chat afløser breve og emails fra banken
og formelle, uigennemskuelige tilbud erstattes af en overskuelig portal. Modsat hvad
man måske skulle tro, øger denne nye form
for relation faktisk tilliden til den finansielle
udbyder. Hvor formelle breve og langsommelig postgang skabte distance, skaber on-

line portaler og chat-baseret dialog nærhed
og tillid. I følge Pelle Martin Smidt tegnes op
mod 40% af alle forsikringer online i England. I Danmark er tallet under 1%.

Din finansielle rådgiver har ret:
De sælger dig faktisk produkter
Groft sagt er forsikring og banklån produkter eller services på linie med telefonabonnementer, elektricitet og vinduespudsning:
Du betaler løbende et beløb til en virksomhed og får så en ydelse til gengæld.
Men hvor eksempelvis forsikring er et
såkaldt “back-of-mind product” med forholdsvis sjældent skift mellem udbydere, er
bl.a. telefoni nu et af de områder, hvor vi ser
stadig større bevægelighed, og dermed øget
konkurrence til gavn for forbrugeren. Bank
og forsikring er konservative brancher. Men
også konservative brancher forandrer sig.
Pelle Martin Smidt: Med NemID fik vi
en vigtig byggeklods til vores front-end,
dvs den online “butik”, hvor Next Forsikring udbyder egne forsikringsprodukter.
Hermed har vi kombineret gennemskuelighed og fleksibilitet med den høje sikkerhed,
som forbrugerne har krav på.

Sociale mediers indtog i forretningen
Sociale medier har hastigt udviklet sig fra
at være netop sociale medier, over mar-

Pelle Martin Smidt, administrerende direktør Next Forsikring.

kedsføringskanaler til decideret platforme
Kernekunden er ham eller hende, som forefor handel.
trækker at klare sig selv. Det fysiske møde og
Som
markedsføringskatelefon-rådgivingen erstattes
nal har sociale medier afløst
af online chat, som en inteAt “like”
mund til mund anbefalinger
greret del af købsprocesen.
er blevet
fra naboen. Det er ikke kun
Det reducererer i følge Pelle
det måske vigtiste Martin Smidt administratiMedina eller faster Anna’s
markedsføringsnye kjole, som vi “liker”. At
onsomkostningerne betragredskab
“like” et nyt produkt eller
teligt, samtidig med, at det
service er blevet det måske
faktisk mange gange giver
vigtigste markedsføringsredskab for virken bedre service, fordi kunderne kan komme
somheder i den digitale økonomi.
til når de vil, og ikke først efter at de har booket et møde med deres finansielle rådgiver.
Sådan er fremtidens kunde
Slaget om kunderne skal altså slås online og midlerne hedder selvbetjeningskoni de finansielle butikker
cepter, gennemsigtighed og nærhed via
I følge Pelle Martin Smidt, ligger first-mosocial medier samt transparente og letforvers til Next Forsikrings services på en
ståelige vilkår og forretningsbetingelser.
gennemsnitsalder i starten af 40’erne.

Mobiletelefonen er fremtidens betalingsmiddel
Mobiltelefonen har på få år nærmest revolutioneret dagligdagen for det moderne menneske. Den er blevet den vigtigste personlige teknologi, og den har
opslugt de tre andre hidtil uundværlige personlige teknologier: Pungen, uret
og nøglen. Eller er ved at gøre det.

Mobile betalinger
Tekst Christian Barnholdt

Den udkom i november 2013 og er udarbejdet af Betalingsrådet, der blev nedsat af
Nationalbanken i 2012 med en kreds af interessenter, der skal forsøge at blive enige
om fremtidens betalingsstruktur og dermed også om fremtidens Dankort.

I hele den moderne civilisations historie er der løbende sket store teknologiske ændringer på stort set alle områder af
Den uundværlige mobil
menneskets aktiviteter. Det gælder også for
Jan Damsgaards forudsigelse er blandt anbetalingsmidler, hvor de første mønter blev
det påvirket af et eksperiment, han har laskabt i Lilleasien omkring år 600 fvt, de
vet i sin undervisning:
første sedler i Kina omkring år 1000 og de
”Jeg bad de studerende om at overlade
første checks i Holland omkring år 1600.
deres mobiltelefon til deres sidemand og
Og hvor det helt dominesende den videre til den nærende betalingsmiddel i daste sidemand. Det havde de
Mobilte- ekstremt svært ved, og det vigens Danmark, Dankortet,
lefonen
blev skabt i 1983 og nu er
ser jo, hvad vi jo nok vidste i
blevet så udbredt, at 98 % af vil blive fremtiforvejen. At mobilen er blevet
den voksne befolkning bruger dens vigtigste
vores vigtigste personlige tekdet.
betalingsmiddel nologi, som vi jo næsten har
Men udviklingen fortsætmed i seng og som vi meget
ter, og prognosen er klar:
nødigt slipper af syne.”
Mobiltelefonen vil blive fremtidens vigtigJan Damsgaard er derfor overbevist om,
ste betalingsmiddel og vil på sigt også opat mobiltelefon bliver fremtidens digitale
sluge Dankortet.
pung, og at den derfor også vil erstatte
Så klart lyder forudsigelsen fra Jan
Dankortet. Formodentlig på den måde, at
Damsgaard, der er professor og leder af
Dankortets funktioner bliver flyttet over
afdelingen for IT-ledelse ved CBS, Copenpå mobiltelefonen, mens det bagvedliggenhagen Business School, og er medforfatter
de betalingssystem vil blive bevaret stort
til ’Rapporten om nye betalingsløsninger’.
set, som det er i dag.

Jan Damsgaard, professor og leder af afdelingen
for IT-ledelse ved Copenhagen Business School.

En anden grund til at tro på mobilen
som den digitale pung er, at den lever op

til de fire fundamentale krav til fremtidens
betalingsmiddel, som er nævnt i Betalingsrådets rapport: At det skal være hurtigt,
nemt, billigt og trygt.
Derfor er Jan Damsgaard ikke i tvivl
om, at mobiltelefonen er fremtidens betalingsmiddel. Men hvordan den bagvedliggende betalingsstruktur kommer til at se
ud, er han mere i tvivl om:
”Danske Bank har jo på kort tid fået kæmpesucces med sit initiativ Mobile Pay, og de
øvrige banker har lanceret det, der hedder
Swipp, og de fire store teleskaber har netop
præsenteret deres eget betalingssystem med
navnet Paii. Så vi har kun set begyndelsen på
en udvikling, der vil bringe masser af nye spillere og nye betalingsløsninger på banen.”

Andel der vil betale med mobiltelefon
Til mindre beløb

Til betlinger uanset beløbsstørrelse

Anm.: Figuren viser andelen af deltagere i undersøgelsen, der ville bruge deres mobiltelefon
til betalinger, hvis det var muligt.
Kilde: Danmarks Nationalbanks forbrugerundersøgelse, 2013. Fra Betalingsrådets rapport.
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Forankrede IT-strategier
med skarpt kundefokus
IT er mere end nogensinde blevet afgørende for hele virksomhedens udvikling. Det gælder ikke mindst løsninger i forhold til kunderne. Vi har spurgt tre IT-chefer om strategier, investeringer og
indsatsområder.
Tekster: Jess Ulrik Verge

rer compliance og bidrager til at reducere
omkostninger og risiko.
Der foregår en løbende udvikling af løsninger, der skaber værdi for
vore kunder. Desuden er der
skarp fokus på at forenkle ITlandskabet.

Poul Raaholt
Koncern-CIO i Nordea
Hvordan er jeres ITgovernance strategi udformet?
Strategien er udformet i et samarbejde mellem forretnings- og
IT-ledelsen. Dette skal sikre,
at IT-strategierne er i overensstemmelse med Nordeas forretningsmæssige prioriteringer og
holder fokus på at skabe gode
kundeoplevelser.
IT-governancemodellen er
forankret i en IT-komité, der
tager beslutninger om IT-anliggender i Nordea. Komiten
ledes af et medlem af koncernledelsen, og medlemmerne er
koncern-CIO’en og lederne af
IT-forretningsområderne.

Hvordan påvirker nye regulativer IT-investeringerne?

Der
foregår
en løbende
udvikling af
løsninger, der
skaber værdi for
vore kunder

Hvad prioriteres i udviklingsporteføljen?
Nordea prioriterer IT-løsninger, der tilfører såvel værdi som kvalitet samt adresse-

Lars Mathiesen
CIO i Nykredit
Hvordan er jeres ITgovernance strategi udformet?
Det grundlæggende i vores
governancemodel er, at prioriteringen af porteføljen af udviklingsprojekter er forankret i
koncerndirektionen. Et niveau
længere nede har vi defineret
nogle
hovedindsatsområder
med tilknyttede programkomiteer, hvor
også koncerndirektionen deltager.
Grunden til at vores IT-governancemodel er så centralt forankret er, at IT er afgørende for hele virksomhedens udvikling.
Det gælder også i forhold til kunden, hvor
vi ser, at kunderne har taget de nye digitale
muligheder i anvendelse.
Hvad prioriteres i udviklingsporteføljen?
Vi prioriterer bl.a. digitalisering, partnersamarbejde, mobile platforme og videosamtaler.
På digitaliseringssiden udvikler vi videre
på den digitale underskrift. Næste skridt er
at samle flere underskrivere på det samme
dokument. Det kan være på lånedokumenter, der jo typisk kræver to underskrifter.
Målet er at vi i 2015 kommer op på 90
procents digitalisering af dokumentsiden i
enhver form for kommunikation med kunden.
Med hensyn til partnersamarbejde har
vi et samarbejde om realkredit med de fle-

Compliance er af stor vigtighed
for Nordea, hvilket påvirker
IT-investeringerne. Gennem
nye investeringer sikrer Nordea, at systemerne er fleksible
og kompatible med gældende
lovgivning.
Hvordan ser behovet for nye
systemer ud?

Nordea afvejer hele tiden
behovet for nye systemer
med bestræbelserne på at forbedre de
eksisterende således, at de på den bedst
mulige måde understøtter kundernes behov.

ste pengeinstitutter. Det samarbejde vil vi
styrke i 2014 således, at det bliver lettere
for pengeinstitutterne at formidle vores produkter. Også
her handler det om at effektivisere og digitalisere så meget
som muligt.
På de mobile platforme
ser vi, at lige godt halvdelen af kundedialogen sker via
smartphones og tablets. Her vil
vi løbende udvikle ny funktionalitet til kunderne.
Inden for videosamtaler er vi i gang med
et nyt initiativ, hvor kunde og rådgiver kan
dele skærmen, så begge parter kan se det
samme skærmbillede. Vi fornyer platformen til kunderne og implementerer det
bredere internt. Efterhånden tror vi, det
bliver lige så sædvanligt at føre en videosamtale som en telefonsamtale.
Hvordan påvirker nye regulativer IT-investeringerne?
Vi bruger en væsentlig del af vores IT-investeringer på compliance og overholdelse
af EU-regler. Tendensen har været stigende
de seneste cirka fem år, og der kommer stadig rigtig mange nye regulative krav. Såvel
antallet af nye regler som detaljeringsgraden er stigende, og det medfører store ITinvesteringer.
Hvordan ser behovet for nye systemer ud?
Vi har en moderne IT-sammensætning, så
dagsordenen for 2014 går på anvendelsen
af det, vi allerede har.

Vi arbejder også med en række værktøjer, som skal give kunderne endnu bedre
muligheder for selvbetjening og
som vil automatisere mange interne processer.
Desuden bruger vi mange
kræfter på at omstrukturere
vores egne IT-funktioner. Denne udvikling drives af ønsket
om kortere udviklingstid, øget
fleksibilitet, nye partnerskaber
og omkostningsreduktioner.

Espen Opedal
CIO i Tryg
Hvordan er jeres ITgovernance strategi udformet?
Vi har strammet op på vores ITgovernance-strategi for at sikre,
at vi kan holde den linje, vi har
lagt. Det handler om at simplificere vores IT-systemlandskab.
Strategien er her at reducere
antallet af applikationer og
at fastholde vores IT-arkitektur. Vi vil vælge standardsystemer og beholde disse som
standard.
Governancemodellen har
vi nu udformet på en sådan
måde, at eventuelle afvigelser fra den lagte strategi eller arkitektur skal besluttes af
CIO’en og koncernledelsen.

Tryg
forventer
at skulle investere relativt
meget i ny
teknologi i de
kommende år

Hvad prioriteres i udviklingsporteføljen?
Hovedprioriteringerne i 2014-15 er et
klart kundefokus, digitalisering af kundedialogen og bedre tarifværktøjer, som skal
give os en mere nøjagtig risikodifferentiering af forskellige kundegrupper.

Hvordan påvirker nye regulativer IT-investeringerne?

I Tryg har vi i de seneste par år
forberedt os på de kommende
regulativer. Derfor regner vi
med kun at skulle bruge en
lille del af vores IT-udvikling
på dette i den nærmeste fremtid. Dette for at sikre, at vi løbende tilpasser vore systemer
til de rapporteringskrav, der kommer.
Hvordan ser behovet for nye systemer ud?
Tryg forventer at skulle investere relativt meget i ny teknologi i de kommende år. Dette
kommer til at foregå i forbindelse med den løbende konsolidering og omstrukturering.
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IT-sikkerhedstrusler i bank og forsikring:

IT-sikkerhed er et kapløb
I takt med digitaliseringen af de finansielle løsninger flytter de kriminelle med ind i det
digitale univers, og det er de finansielle virksomheder nødt til at kunne reagere på. Derfor er sikkerhed blevet mere og mere vigtigt i de seneste år. I banker og forsikringsselskaber bølger kampen mod hackerne, og selvom der ikke findes 100 procent sikre løsninger
på internettet, er truslen under kontrol, fordi der hele tiden investeres i sikkerhed.

IT-sikkerhed
Tekst Finn Bruun

Kriminaliteten på nettet er ofte kendetegnet ved gammelkendte fup- og svindelnumre, som gennemføres elektronisk. I
forhold til netbankindbrud benytter hackerne sig af en metode, hvor de viser
falske hjemmesider
for brugeren og snyder koderne ud af
ofrene.
Hos forsikringsselskabet
Topdanmark
oplyser
koncern IT-sikkerBrian Lind, Koncern
IT-sikkerhedschef,
hedschef Brian Lind,
Topdanmark.
at selv om man ikke
som bankerne har et
egentligt pengeflow
at beskytte, så ligger man i høj grad
inde med følsomme
oplysninger,
ikke
mindst privatkunders cpr-numre og
pensionsoplysninger.
Jan Person, koncern”Kunderne er jo
sikkerhedschef, SEB Bank.
hele vores forretningsgrundlag, og
ud over lovens krav
skylder vi vore kunder at passe godt
på deres betroede
oplysninger. Trusselsbilledet ændrer
sig konstant på hele
dette område, og
Christian Jensen,
det vi ser generelt er,
Lektor DTU.
at hackermiljøet går
efter personoplysninger, som de kan
bruge – altså misbruge, hvad enten
det er identitetstyveri eller andre informationer, de vil
udnytte,” siger han
og nævner, at både
Henriette Rolskov,
kundeinformationer
Juridisk konsulent,
og den daglige drift
Finansrådet.
skal beskyttes.
”Derfor følger vi med i trusselsbilledet
og dæmmer op mod det,” fortæller han.

Digital tegnebog
I SEB Bank peger koncernsikkerhedschef
Jan Person på, hvordan mobiludviklingen
vil gøre telefonen til en digital tegnebog.
Dermed risikerer man at miste sine penge,
hvis man ved røveri bliver nødt til at oplyse koden. Desuden er identitetstyveri nu en
alvorlig faktor, som kræver opmærksomhed. Forbrydelsen kan ske ved at lokke
folk via phishing mails og gennem telefon-

samtaler, men SEB advarer også om, at et
identitetstyveri kan føre til falske låneansøgninger i den afluredes navn eller endda
forfalsket bestilling af kreditkort fremsendt til hackerens adresse. Udviklingen
stiller høje sikkerhedskrav til bankerne,
men også til kunderne om at være bevidste
om risikoen, anbefaler SEB.

Løbende angreb
En udfordring i forhold til bekæmpelsen
af kriminalitet på nettet er ifølge lektor på
DTU Compute Christian Damsgaard Jensen, at det her drejer sig om kunder, som
ikke alle er særlig sikkerhedsbevidste. Derfor skal løsningerne være lette at forstå:
”Men det gør dem lettere at omgå. Folk
kommer måske til at gå ind på de forkerte
sider og oplever det man kalder ”man in
the middle” angreb hvor en hackers maskine sidder mellem kunden og banken.
Hackeren kan bryde ind i kommunikationen og gøre, hvad han selv vil,” siger Christian Damsgaard Jensen og fortsætter:
”Alt sikkerhedsarbejde er et våbenkapløb i en eller anden forstand, og jeg har
indtryk af, at den finansielle sektor er under angreb mere eller mindre konstant.”
I Finansrådet peger juridisk konsulent
Henriette Rolskov på, at en 100 pct. sikker serviceydelse ikke er mulig, når man
er koblet på internettet. Men NemID og
bankernes løsninger er robuste, og sikkerheden er meget høj. Det skyldes, at der
konstant arbejdes med sikkerhed som en
dynamisk disciplin, samt at sikkerheden i
en løsning består af flere led, hvor der hele

tiden kan arbejdes med sikkerhedsniveauer
klikker på i mails (links), og hvad vi fortælrettet imod den enkelte transaktion.
ler folk i telefonen, når de ringer ind (op”Bankerne holder konstant øje med det
lysninger gives ikke ukritisk). Vi skal også
kriminelle marked for at spotte nye tenvide, hvem vi lukker ind ad vores døre, for
denser eksempelvis i udlandet,
hackerne i dag er så avancefordi trusselsbilledet hele tiden
rede, at de ikke længere kun
Alt
udvikler sig. I takt med udbruger teknik. De forsøger
sikkerviklingen skal vi arbejde med
også at manipulere f.eks. via
hedsarbejde er telefonsamtaler eller ved at
it-sikkerhed både på det tekniske, administrative og menet våbenkapløb komme ind i vores fysiske
neskelige niveau. Det er en
i en eller anden omgivelser og prøve at snakbalancegang, og det skal gøke sig gennem receptionen og
forstand
res på en måde, så løsningerne
forbi nogle medarbejdere, så
følger med tiden og indfrier
de pludselig er inde i huset og
kundernes forventninger til brugervenligmåske kan sætte noget lytteudstyr eller anhed,” forklarer Henriette Rolskov.
det op. Så vi skal alle være opmærksomme
uden at være Fort Knox,” siger han.

I er vores firewall

Topdanmark har garderet sig sikkerhedsmæssigt med masser af teknik, men satser
desuden på at klæde ledere og medarbejdere på til at håndtere oplysningerne på en
god måde:
”Det afgørende er, at medarbejderne tænker over, hvad det er for informationer, de
sidder med, og hvordan de behandler dem”,
siger Brian Lind og oplyser, at Topdanmark
lige har kørt en awareness kampagne.
Som finansiel virksomhed, der reguleres
af Finanstilsynet, skal Topdanmark leve op
til et omfattende regelsæt. ”Det gør vi naturligvis. Men regler og teknik gør det ikke
alene. Derfor må vi have medarbejderne
ind som positiv medspiller og sige: I er den
menneskelige firewall i Topdanmark, og vi
kan komme langt hvis, vi tænker over, hvad
vi stopper i maskinerne (usb), og hvad vi

Cyber Crime
I forhold til den internationale trussel bliver det hele tiden af større betydning at
kunne agere internationalt såvel præventivt i forbindelse med opklaring af kriminalitet. Derfor ser Finansrådet det som en
vigtig beslutning at oprette det nye Center for Cyber Crime, som kan fokusere på
truslerne og samle kræfterne, siger Henriette Rolskov.
Der er et stort behov for at øge it-sikkerhedskompetencerne over alt i det danske
samfund. Henriette Rolskov mener derfor,
at oprettelsen af en ny uddannelse på DTU,
hvor det nu er muligt at tage en kandidatgrad i computersikkerhed og underspecialisere sig i cyber security, er et væsentligt
skridt i den rigtige retning for hele Danmarks sikkerhed.
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Udlandet tager teten med
aktie crowdfunding
De lovgivningsmæssige rammer
for aktie crowdfunding er på plads
flere steder i udlandet. Men i Danmark spænder loven stadig ben for
den alternative form for kapitalfremskaffelse.

Crowdfunding
Tekst Eline Holm

Lande som Sverige, Italien, Frankrig
og senest England har via lovgivningen åbnet op for, at iværksættere kan fremskaffe
kapital til at realisere deres ideer via aktie
crowdfunding. Men den alternative måde at
give virksomheder luft under vingerne på er
stadig ikke en mulighed i Danmark, hvis donorerne skal have aktier til gengæld for den
økonomiske indsprøjtning. Det ser Michael
Eis, stifter af Crowdinvest og Dansk Crowdfunding Forening som et stort problem.
”Så længe rammerne ikke er der i Danmark, er risikoen, at virksomhederne i stedet starter op i f.eks. Sverige. På den måde
går Danmark glip af nye virksomheder, nye
arbejdspladser og i sidste ende skatteindtægter,” mener Michael Eis, som peger på,

at aktie crowdfunding kan være et middel i
kampen for at slippe ud af den kapitalmæssige stilstand, vi befinder os i, hvor bankerne er tilbageholdende med at
låne penge ud.
Michael Eis erkender, at vores
egen lovgivning på et tidspunkt
vil blive overflødiggjort af, at
der kommer EU-regler på området. Men hvis vi i Danmark vil
have mulighed for at præge de
rammer, som EU kommer til at
sætte, gælder det om at komme Michael Eis, stifter af
Crowdinvest og Dansk
i gang.

ligefrem vil revolutionere den
måde, virksomheder i fremtiden
vil fremskaffe kapital.
Samspil med den
”Aktie crowdfunding kan
klassiske investor
være en medhjælpende ting til
Hos Dansk Iværksætterforening
at få hjulene i gang for virker der dog ikke den store bekymsomhederne. Men det er et redring for, at medlemmerne endnu
skab, man kan bruge på lige fod
ikke kan benytte sig af aktie
med andre redskaber i skuffen
crowdfunding på dansk jord.
og ikke nøglen til vækst,” siger
Formand Christian Walther,
han og fremhæver, at en bred
som er administrerende direktør
kreds af ´løse` investorer aldrig
i Vidensbanken A/S, ser ikke no- Christian Walther, forvil kunne erstatte banken og den
get problem i, at vi i Danmark mand for Dansk Iværksætter Forening.
klassiske investor, der udover
afventer, at udlandet og EU takapital stiller sin erfaring til rådighed for
ger førertrøjen på i forhold til at bestemme
de unge virksomheder.
regelsættet for finansieringsmetoden. Sam”Pengene er selvfølgelig vigtige for at
tidig afviser han, at aktie crowdfunding
Crowdfunding Forening.

komme i gang, men sparringen og den
kritiske vinkel fra en investor spiller en
næsten ligeså stor rolle for en nystartet
virksomheds succes,” oplever han.

Crowdfunding
• Mens aktie crowdfunding ikke er muligt i Danmark endnu, er rewardbaseret crowdfunding
i vækst i Danmark. Sidste år steg succesraten
for projekter, der blev gennemført på baggrund
af denne form for kapitalfremskaffelse, med
250 procent.
• I USA blev der crowdfundet for over en milliard dollar sidste år.
Kilde: Booomerang.dk

Behov for bedre kommunikation om pension
Vi er verdensmestre i pension. Alligevel står branchen over for en stor
udfordring: At få kunderne til at forstå og involvere sig i, hvordan de sparer bedst op til alderdommen. IT kan være en del af løsningen.
ikke vokser som forventet. Hvis den enkelte pensionskunde ikke får tilpasset sin pension til at tage højde for det, er risikoen, at
Tekst Eline Holm
der ikke er nok at leve af i alderdommen,”
siger hun og peger på, at IT kan være et
nyttigt redskab til at involvere kunderne
Et brev fra pensionsselskabet ender
på en nem og overskuelig måde.
ofte i stakken af post, der enten aldrig åb”Man kunne for eksempel
nes – eller kun værdiges et flygforestille sig en app, der autotigt blik. Selv om danskerne er
matisk sendte en besked til kungode til at spare op, kniber det
den, når han eller hun skulle
nemlig med vores interesse for
giftes, fik børn eller ændrede sit
området. Et af problemerne er,
liv på andre afgørende punkter.
at branchen ikke er god nok
På den måde kunne pensionsseltil at kommunikere i øjenhøjde
skabet sikre, at kunden fik relemed målgruppen. Det mangvant information om, hvad en
lende engagement i egen pensådan livsændring betyder for
sion kan få store økonomiske Karen Kofoed, Skandia.
pensionsopsparingen, og sålekonsekvenser for den enkelte,
des hjælpe med at garantere en
fremhæver Karen Kofoed, som
ordning, der var tilpasset det liv,
i Skandia er i gang med en Ersom kunden lever,” siger Karen
hvervsPhD om kommunikation
Kofoed og tilføjer, at det selvføltil pensionskunder.
gelig kræver, at pensionsselska”Mange danskere tager det
bet får mulighed for at kunne
som en selvfølge, at de har en
bruge oplysninger fra forskelordentlig pension, fordi vi har et
lige registre.
sikkerhedsnet af dels folkepension, dels de pensionsopsparin- Jan V. Hansen, Underger, som de fleste af os har via direktør i Forsikring og
Vi skal sikre basale
Pension.
vores arbejdsgiver. Men vores
færdigheder
livsvilkår ændrer sig jo løbende, og samtiUnderdirektør i Forsikring og Pension, Jan
dig er vi i en periode, hvor vores opsparing
V. Hansen, fremhæver, at danskerne – på

Pension

re til at kommunikere centrale nøgletal,
trods af udfordringerne med at skabe ender giver forbrugerne overblik over deres
gagement i den enkeltes pensionsopsparing
pension. Blandt andet Pensi– samlet set er godt stillet.
For andet år i træk har det
Selvom vi onsinfo, som giver et samlet
overblik over kundens foranerkendte Melbourne Merikke er
skellige pensioner og forsikcer Global Pensions Index
helt i mål endnu, ringer, samt hvad der er til
rangeret Danmarks pensihar vi gjort merådighed ved pensionering,
onssystem som verdens bedste. Men også Jan V. Hansen
get de senere år efterløn, alvorlig sygdom mv.
kobler vores evne og villigfor at blive bedre Men vi så gerne, at finansiel
forståelse blev styrket genehed til at lægge til side til altil at kommunirelt, for eksempel ved at underdommen tæt sammen med
kere centrale
dervise i det i folkeskolen,
klar og tydelig kommunikanøgletal
som man gør i Holland. Det
tion fra pensionsselskab til
ville betyde, at de basale færpensionskunde.
digheder var på plads,” fremhæver Jan V.
”Selvom vi ikke er helt i mål endnu, har
Hansen.
vi gjort meget de senere år for at blive bed-

Over 1,1 mio. unikke brugere af PensionsInfo, 2007-2012
Kilde: Forsikring & Pension
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Fokus på kunder og processer
En undersøgelse fra virksomheden Management Events viser, at bank- og
forsikringssektoren i øjeblikket satser mest på forbedring af kundeorienteringen, fornyelse af forretningsprocesserne og på reduktion af omkostningerne.
“Ikke så overraskende ligger omkostningsbesparelser nummer tre. Dette har
været et højt prioriteret område i flere
Tekst Jess Ulrik Verge
år, og vi ser, at en stor del af besparelserne høstes gennem it-systermer, som digitaliserer og automatiserer stadig flere
Siden 2006 har virksomheden “Maprocesser,” forklarer Malene
nagement Events” hvert år
Johansson.
kortlagt bank-, pensions- og
forsikringssektorens prioriterinHun tilføjer, at “time to marger inden for IT- og forretningsket” generelt præger hele sekudvikling.
toren. “Det at tingene skal ske
I år baserer undersøgelsen
hurtigt og med høj effektivitet er
sig på deltagelse af 45 danske
udtryk for, at der hersker hård
finansvirksomheder og på svar
konkurrence. Man er nødt til at
fra 170 topledere.
følge med udviklingen for hele
“Forbedring og udvikling Malene Johansson, pro- tiden at være blandt de bedste
af kundeorientering kommer i jektlederchef hos Maog mest innovative og attraktive
nagement Events.
år ind på en førsteplads. Nu
for kunderne.”
fokuseres der altså skarpest
Forbedpå segmentering,” fortælIT’s rolle vokser
ler Malene Johansson, der er
Undersøgelsen peger desring og
projektlederchef for Manage- udvikling af
uden på, at virksomhederne
ment Events.
i udviklingen af deres forkundeorientePå andenpladsen kommer
retningsstrategier har mest
fornyelse af forretningspro- ring kommer i år
fokus på eksisterende og alcesser, og det udtrykker sig ind på en førstelerede definerede områder.
ved massive investeringer i di- plads
Her koncentreres indsatsen
gitale kundeprogrammer på
om at revurdere og forbedre
især de mobile platforme.
forretningsprocesserne.

IT-investeringer

“Vi kan også se den tendens fortsætte, at
IT spiller en stadig større rolle, hvilket udtrykker sig ved, at man aktivt forener ITarkitekturen med hele forretningen.”
På investeringssiden ligger Business Intelligens og informationsstyring fortsat
øverst på agendaen.

Talentudvikling kommer sidst
I undersøgelsen ranglistes en række af
væsentlige succesfaktorer, og her kommer talentudvikling ind på en sidsteplads.

“Dette er bemærkelsesværdigt og måske
lidt bekymrende, da udvikling af kundeorientering til sammenligning har den højeste
rang, men sektoren bør ikke glemme, at
det kræver gode medarbejdere for at kunne
tiltrække nye kunder og fastholde de eksisterende,” lyder det fra Malene Johansson.
Management Events holder den 1.2.april det årlige arrangementet “StrategiTorvet Bank, Finans & Forsikring,” på hotel
Comwell i Snekkersten hvor beslutningstagere og eksperter giver deres bud på sektorens fremtidige trends og udfordringer.

Væsentlige succesfaktorer

I undersøgelsen ranglistes en række af væsentlige succesfaktorer. Kilde: Management Events.

Bank på en anden måde
Med en anderledes kundedialog, ingen gebyrer og en sammensmeltning
af supermarked og filial træder Coop Bank nye stier i branchen.
ne lød på enkle og overskuelige bankprodukter til en god pris.”
“Men forudsætningen for dette er,
Tekst Jess Ulrik Verge
at vi kan holde omkostningerne nede.
Derfor har vi fokus på at køre de administrative processer så billigt og så ubeI sommeren 2013 blev Coop Bank
rørte af menneskehænder som muligt,”
etableret som Danmarks yngste full serforklarer Charlotte Skovvice-bank med 25 ansatte og en
gaard.
vision om at tilbyde sig som privat bank for Coops medlemmer.
Som bankcentral har Coop
Bank valgt BEC, fordi den ifølI dag har banken 60 ansatte
ge Charlotte Skovgaard var
og 1200 ‘filialer’ – nemlig Coops
mest imødekommende over for
butikker, hvor man gebyrfrit kan
bankens behov for STP-underindsætte og hæve penge.
støttelse (Straight Through ProProdukterudvalget omfatter
cessing).
lønkonto, kassekredit, forbrugs“Det er essentielt, når man
lån, opsparing samt et kredit- Charlotte Skovgaard,
skal ekspedere mange kunder, at
kort og en pc/tablet/mobilbank. direktør Coop Bank.
operationen fungerer upåklageRådgivning klares over telefoligt, og vi vil gerne påvirke BEC
nen alle ugens dage.
i retning af endnu mere STP-unAnden kontakt foregår via
derstøttelse,” lyder det fra Coop
computer, tablet og mobilteleBanks direktør.
fon. Også tilmeldingen, der koster et depositum på 200 kr.

Ny bank

Skaber værdi for
medlemmerne

En anden brugeroplevelse

BEC betragter Coop Bank som
en interessant og vigtig kunde.
“Vi kan være en anderledes bank, Henrik Jensen, BEC.
“Vores fokus er at udbygge
fordi vi er ejet af vores medlemden platform, som alle vores
mer og ikke af aktionærer,” siger Charlotte
kunder står på, så alle får glæde af det,
Skovgaard, der er direktør i Coop Bank.
som Coop Bank får udviklet hos os,” siger Henrik Jensen, der er chef for eBusi“Vi har spurgt vores medlemmer hvilken
ness i BEC.
slags bank, de kunne tænke sig, og ønsker-

Vi kan være en anderledes bank, fordi vi er
ejet af vores medlemmer og
ikke af aktionærer

“Jeg tror, tendensen er, at den digitale
kommunikation med banken vil glide mere
og mere over på kundernes præmisser, og
her går Coop Bank foran og viser vejen
ved fx at indføre en dialog, der vender om
på den klassiske rækkefølge. I stedet for
at kræve en formel godkendelse som indgang til dialog tager Coop Bank dialogen
med det samme og lukker af med en formel
godkendelse via NemID.”
“F.eks. sker en lånebevilling på baggrund
af en foruddefineret scoring af kunden.

Processen kan derfor køre fuldt automatiseret, uberørt af menneskehånd via STP.”
“Jeg tror dette bliver den naturlige måde
at arbejde med flere kunder på i fremtiden,” siger Henrik Jensen.

Coop
Coop har i dag 1,4 millioner medlemmer. Foreløbig
er mere end 20.000 blevet kunder i Coop Bank.
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Nye kundeoplevelser med nye digitale løsninger
Shoppingoplevelser, personliggørelse og bedre interaktion er dynamiske
udviklingsområder inden for digital kommunikation.
“Ved internetkøb skal du jo have dit
kreditkort op af lommen og taste en masse
tal ind i en formular. Kan vi binde MobiTekst Jess Ulrik Verge
lePay sammen med internetkøb, gør vi det
lettere for kunden at betale,” forklarer Jesper Nielsen.
Flere og flere kunder er til stede på
Han forestiller sig også, at MobilePay
de forskellige digitale kanaler samtidig
kan udvikles til at fungere sammed, at nettet af digitale kommen med en elektronisk tegnemunikationsmuligheder bliver
bog (wallet) og dermed fungere
mere og mere komplekst.
sammen med en række andre
Denne udvikling udnytter
kreditkort.
virksomhederne i den finansiel“Det er også supervigtigt at
le sektor til at blive klogere på
udnytte teknologien til at gøre
kundernes adfærd og behov for
shoppingoplevelsen mere perdermed bedre at kunne segmensonlig,” siger Jesper Nielsen og
tere budskaber og udvikle protilføjer:
dukter og rådgivning.
Jesper Nielsen, chef for
forretningsudvikling i
“Via en placeringstjeneste
Danske Bank.
fanger MobilePay, at du befinSucces for Danske Bank
der dig i en bestemt butik – f.eks. en kafDanske Bank rider i øjeblikket på en bølge
febar – der benytter MobilePay Business.
af succes med MobilePay, der gør det let at
Dermed ‘kender’ butikken dig og kan
overføre mindre pengebeløb.
f.eks. sende beskeden: Jesper, din kaffe er
Nyeste afart er “MobilePay Business”,
klar!”
hvor tilmeldte butikker kan sælge produkter til deres kunder for beløb op til 1500
kr. om dagen pr. kunde.
Bedre interaktion
“Sikkerheden er det helt afgørende, men
Hos Nykredit er det oplevelser og mulighejeg tror, at vi om 1-2 år er klar til at hæve
der inden for kunderådgivning, der spiller
beløbsgrænsen til måske 10.000 kr,” siger
en central rolle i udviklingen af kundekomJesper Nielsen, der er chef for forretningsmunikationen.
udvikling i Danske Bank.
Det er lykkedes så godt, at Nykredits
rådgivningscenter “Nykredit Direkte” sidMobilePay vil i nærmeste fremtid blive udste år vandt EFMA’s innovationspris for de
viklet, så den får endnu bredere anvendelse.

Digital kommunikation

bedste tiltag inden for kundeoplevelser og
traditionelle kanaler skaber vores samlede
multikanalstrategi.
kommunikationsløsning. Men vi vil ikke
“Vi kombinerer oplevelsen af
være på alle kanaler for bare at
det fysiske møde i filialen med
være der,” siger Peter Tranberg,
interaktiv digital rådgivning og
der er digital marketing mana100 procent selvbetjening,” siger i Codan.
ger Bjørn Bøje Jensen, der er di“Vi bruger mange kræfter
rektør i Nykredit.
på hele tiden at optimere vo“Fremover vil selvrådgivning
res website, som er det sted,
være i fokus. En del af vores
hvor al vores kommunikakunder ønsker at kunne komme
tion skal være til stede. De
længere ved egen hjælp,” siger Bjørn Bøje Jensen, direk- enkelte kanaler bruger vi til
Bjørn Bøje Jensen og fortsætter: tør i Nykredit Direkte.
en finere granuleret kommu“Efter afklaringsfasen er det
nikation.
vigtigt, at kunden kan komme et skridt viDesuden bruger vi meget tid på at
dere i processen, men hvor der nu kommer
kunne forstå kundernes behov og aden rådgiver ind i billedet.”
færd. Online kan vi jo et langt stykke hen
“Endelig er det vigtigt, at
ad vejen se forskellige typer af
kunden kan tage det fysiske
adfærd og udnytte dette til at
møde i filialen som det sidste
skabe en bedre dialog.
skridt, hvis det f.eks. er en større
Vi begynder også at kunne
beslutning, der skal træffes. Det
se, hvad det er for en kombinavigtigste er, at kunden selv kan
tion af kanaler, som skaber invælge kanal,” siger Bjørn Bøje
teressen hos kunden, eller som
Jensen.
gør os i stand til at servicere
kunden bedst muligt. Med den
information kan vi tilpasse al
Kendskab giver innovation Peter Tranberg, digital
vores kommunikation meget
Også forsikringsselskabet Co- marketing manager i
bedre.
dan mener, at det er vigtigt at Codan.
finde ud af, hvilke kanaler der giver mest
Innovationen ligger simpelthen i denmening for hvilke segmenter af kunder.
ne forhøjede kendskabsgrad til vore
“Det er det mere og mere komplekse
kunders behov og adfærd,” siger Peter
net af digitale kanaler, der sammen med de
Tranberg.

DANSK ERHVERSLIV
MÅ KLARE SIG UDEN OS
Danmark har fået en ny bank; Coop Bank. Banken er

dem, de fleste skal bruge bl.a.; lønkonto, madkonto,

ejet af Coops 1,4 mio. medlemmer, som har ønsket sig

kassekredit, forbrugslån og opsparingskonto med

en enkel og gennemskuelig bank. Det har vi givet dem

god rente.

– inklusiv et løfte om at gøre livet lettere og billigere

Banken er åben og alle er velkomne. Også hvis

for private kunder. Erhvervskunder må derfor klare

du i forvejen har en bank og bare vil teste, hvordan

sig uden os. Det beklager vi.

det er at være kunde i Danmarks nye og anderledes

I Coop Bank har vi ikke formuerådgivning, komplicerede fordelsprogrammer eller et hav af produkter,
der kan vælges på kryds og tværs. Til gengæld har vi

privatkundebank.
Bliv kunde på coopbank.dk eller kontakt bankens
kundeservice på 43 86 11 11.

coopbank.dk
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Nu kræves der et helhedssyn på risici
Nye regelsæt kræver, at bankerne får et helhedssyn og automatisering af
risikoberegningerne for at få hurtigere og tydeligere risikorapportering,
fortæller Ann-Charlotte Kjellberg, der er adjungeret professor ved KTH,
Den Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, og nordisk chef for området Risk Management hos SAS Institute.

Risikoberegninger
Tekst Cristina Leifland & Christian Barnholdt

At tage risici er hele forretningsidéen bag bankernes virksomhed. Men det,
som man tjener penge på, er ønskede risici,
f.eks. kreditrisici, markedsrisici og likviditetsrisici, og disse skal være overskuelige
og korrekt udregnede og rapporterede.
Finanskrisen i 2007 viste, at mange banker ikke havde forudsætningerne for at
opdatere risikoeksponeringen for de forskellige dele af banken på en automatiseret
og hurtig måde. Ifølge en undersøgelse som
Basel-komitéen har foretaget, er der stadig
udfordringer, og derfor mener komitéen,
at yderligere krav er nødvendige for at beskytte bankernes kunder og i sidste ende
hele samfundet.
Derfor har man vedtaget et nyt regelsæt
for styring og risiko for de førende banker
som et supplement til Basel III.

Uden risici, ingen penge
Uden risici tjener bankerne ingen penge.
Men både bestyrelsen og ledelsen skal
have kontrol over, hvilke risici man tager,

for de er i sidste ende ansvarlige. Det er
et problem, hvis bankerne har meget manuelt arbejde i deres risikoberegning og
risikorapportering, fordi det kan føre til
store operationelle risici, hvis der opstår
fejl.
En vigtig konsekvens af det nye regelsæt
er, at strukturen omkring de gældende beregninger og risikodata bør automatiseres
i langt højere grad. At bruge Excel, som
man fortsat gør i dag i mange banker i et
antal separate led, fungerer ikke længere.
Eftersom der oftest er mange manuelle trin
Ann-Charlotte Kjellberg, adjungeret professor ved KTH, Den Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
i risikorapporteringen, er der også mange
potentielle fejlkilder og risici.
Selv om regelsættet kun er obligatorisk
adskilte enheder, men i stedet vil beregnin”En anden udfordring
for de globalt førende banker, så anbefagerne blive baseret på de samer, at de forskellige risici
ler Baselkomitéen de forskellige nationale
me data, så de bliver nemmere
Strukturen at sammenligne, aggregere og tilsynsmyndigheder at indføre regelsættet
ofte behandles hver for sig
i dag,” siger Ann-Charlotte
mere overordnet i sektoren.”
stressteste.
omkring
Kjellberg, som underviser på
”Det kan for visse banker betyde en stor
de gældende
KTH i Stockholm i finansiel
udgift at skifte systemer,” siger Ann-CharEt
holistisk
perspektiv
beregninger og
matematik i relation til risilotte Kjellberg: ”Men på sigt er det til gavn
”Vi vil få et mere holistisk
risikodata bør
kohåndtering, og som også
for alle. Undersøgelser, som førende maperspektiv med en risikobeautomatiseres i
er ansvarlig for den nordiske
nagementvirksomheder har gennemført,
handling for hele virksomRisk
Management-gruppe
langt højere grad heden i stedet for mange viser, at det gavner den operative del af
hos SAS Institute.
virksomheden, og at omkostningerne falder
manuelle trin. Risikorappå længere sigt. Vi har set alt for mange ekporteringen bliver derfor
Med de nye direktiver vil
sempler på forkert rapportering og på, hvor
betydeligt mere pålidelig,” understreger
kredit-, markeds- og likviditetsrisici sanduhørt store konsekvenser det kan få.”
Ann-Charlotte Kjellberg.
synligvis ikke længere blive behandlet som

eSKATdata høvler papirbøvlet ned
Digitalisering af Danmark rummer klare effektiviseringsgevinster. Et af
de steder hvor plusserne virkelig står i kø, er eSKATdata-løsningen, hvor
bankkunder kan få deres kreditvurderingsdata hentet direkte hos SKAT
som led i et samarbejde mellem pengeinstitutterne og myndigheden.

eSKAT
Tekst Finn Bruun

Løsningen er blevet betegnet som en
triple-win situation og handler om, at de
typiske oplysninger, som lånekunder afgiver til brug for kreditvurderingen – årsopgørelser og de tre seneste lønsedler – nu
kan bevæge sig direkte fra SKAT til pengeinstituttets beregningssystemer.
Underdirektør i SKAT, Richard Hanlov,
glæder sig over, at den digitale ordning skaber præcision, som fjerner bøvl fra borgerne og dermed også fra SKATs telefonsluser.
Ordningen har vist sin duelighed efter
en pilot-periode hos Danske Bank, og i dag
har ca. 70 procent af bankerne aftaler med
SKAT.
Kontorchef i Finansrådet Mette Ørsted
peger på, at det nye digitale samarbejde
flytter kreditvurderingsoplysninger, som
ellers har ligget på papir, over i en anvendelig digital form.
”I stedet for at lede efter årsopgørelse og
lønsedler og fremsende dem, kan kunden i
sin netbank blive guidet videre og med sin
NemID signere en samtykkeerklæring, så
oplysningerne automatisk bliver hentet hos

Richard Hanlov, Underdirektør SKAT.

SKAT. Det er jo rigtig smart for kunden. Og
banken får oplysningerne direkte fra kilden og kan med sine modtagesystemer for
beregning til kreditvurdering slippe for at
medarbejderne skal sidde og taste oplysningerne ind. Typisk vil det også være en langt
hurtigere måde at få de nødvendige oplysninger frem på,” forklarer Mette Ørsted.

Danmark længst fremme
SKATs interesse – ud over god borgerbetjening – består i forenklingen ved, at løn-

tykke må bruges én gang inden for 24 tisedler nu ligger fuldaktuelle digitalt og kan
mer, og oplysningerne videregives til brug
overføres samtidig med, at restance-attester
for en konkret kreditgivningssituation. Det
senere også kan følge med.
vil i princippet kunne ske, at
”I dag må vi til brug for krekunden kommer ind ad døren
ditvurdering ofte lave attester
Vi bliver i banken og giver sit samtykpå, at der ikke er restance til
ved med ke, mens man sidder sammen.
det offentlige. Det venter vi
at finde nye
Hvis alt er opdateret, komvil komme med i næste fase
mer oplysningerne meget huraf eSKATdata. Så vil vi få en
veje til at øge
tigt,” siger hun.
fuld-digital løsning. Vi vil medet digitale
Hun nævner, at der også
get gerne forfine vores skattesamarbejde
arbejdes på at udvide lovbebetaling i forhold til borgerne,
stemmelserne, så det kan bliog det betyder altså også, at vi
ve muligt at videregive oplysninger til brug
har interesse i, at pengeinstitutterne i højere
for rådgivning i en situation, hvor kunden
grad leverer noget tilbage,” siger Richard
henvender sig og beder om rådgivning,
Hanlov, som også ser et fremtidigt perspekuden at der foreligger en konkret kredittiv ved en digital løsning i form af automagivningssituation.
tiseret kreditgivning ude i pengeinstituttet.
”Her vil en digital transaktion tilbage til
SKAT om, at banken har bevilget lån gøre
SKAT i stand til at ændre folks forskudsskema.”
”Vi bliver ved med at finde nye veje til at
øge det digitale samarbejde,” siger Richard
Hanlov og vurderer, at Danmark nok er
længst fremme i verden på dette felt.

Kredit og rådgivning
Ifølge kontorchef Mette Ørsted er grundlaget for at komme ind i denne win-win-win
ordning, at pengeinstituttet indgår kontrakt med SKAT, hvor det indgår blandt
vilkårene, at man skal overholde lovgivningen, herunder personlovgivningen.
”Der videregives kun oplysninger, hvis
kunden har givet sit samtykke. Dette sam-

Mette Ørsted, Kontorchef Finansrådet.
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Finsk storbank i historisk sourcing-projekt
Bank- og finansverdenen har et svært årti bag sig. Samtidig med den økonomiske krise er branchen blevet oversvømmet af en flodbølge af nye
krav og regler, som tilsammen har ført til højere omkostninger og til en
strammere kontrol fra myndighedernes side.

Outsourcing
Tekst Christina B. Winroth

For at klare udfordringerne og bevare sin konkurrenceevne har OP-Pohjola-gruppen, der er Finlands førende
finansgruppe med cirka 180 andelsbanker,
gennemført en tilbundsgående analyse af,
hvordan gruppen bedst kan drive sin virksomhed for at forblive en stærk aktør på
finansmarkedet.
Konklusionen blev, at der skal tænkes
nyt, og det førte til en helt ny sourcing-strategi, hvor OP-Pohjola i september 2013
underskrev en applikationsudviklings- og
supportaftale med konsulentvirksomhederne CGI og Accenture med den opgave
at drive og videreudvikle OP-Pohjolas informations- og kommunikationssystemer.
Petri Imberg, der er Executive Vice President og CIO i OP-Pohjola-gruppen, fortæller om bankens rejse fra at være en
’inhouse organisation’ til at købe tjenester
og projekter hos udvalgte leverandører:
”For at overvinde virkningerne af den
økonomiske krise i Europa og se fremad
og skabe grundlaget for fremtidens konkurrencekraft, har hele OP-Pohjola-grup-

pen analyseret, hvorledes udviklingen og
lovgivningen påvirker virksomheden.”
”Konklusionen blev, at OP-Pohjolagruppen havde brug for at tænke nyt,”
fremhæver Petri Imberg, der har det overordnede ansvar for et af de største sourcing-projekter i Finlands bankhistorie.

Køber helhedsløsninger
For at ruste sig til fremtiden lancerede OPPohjola-gruppen i 2012 et omkostningseffektiviseringsprogram på 150 millioner
Euro. Programmet havde to formål: Højere effektivitet og mere internt fokus på
det, som virkelig giver merværdi til bankens kunder. Begge dele med henblik på at
styrke bankens markedsposition.
For at nå disse mål grundlagde man i
2011 en servicevirksomhed med en opdateret sourcing-strategi, hvor man i detaljer
beskriver, hvad der er bankens kernevirksomhed. Strategien peger klart på, at på de
områder, hvor eksterne leverandører kan
forstærke bankens position, der skal man
udnytte mulighederne.
”Vores nye sourcing-strategi har ført
til, at vi nu altid undersøger mulighederne for at købe helhedsløsninger og tjenester fra eksterne leverandør i stedet for at
gøre det hele selv. Denne opgave tager vo-

Petri Imberg, Executive Vice
President og CIO, OP-Pohjola.

res nye servicevirksomhed sig af, for de har
nu ansvaret for udviklingen af services og
produkter, og for driften af ISS – Internal
Shared Services – og for vores it- og kommunikationssystemer.”

Forretningsmæssige krav
Når det gælder de eksisterende ’legacy’
systemer lader banken nu sine leverandører bygge en serviceorienteret arkitektur, kaldet SOA eller Service Oriented

Architecture, som kan udnytte den nuværende systeminformation og dermed
opfylde de forretningsmæssige krav til et
it-system.
At valget faldt på CGI og Accenture forklarer Petri Imberg således:
”For det første kan vi kun arbejde sammen med en troværdig leverandør, der har
muskler til at kunne understøtte os i vores strategiske målsætninger. Et andet krav
har været, at vores leverandører skal have
en solid brancheviden indenfor bank og finans. Desuden har vi lagt vægt på, at det
personale, der bliver flyttet fra OP-Pohjola
bliver taget ordentligt imod på deres nye
arbejdsplads.”
”Kravet om et konkurrencedygtigt tilbud og veldokumenterede kvalifikationer,
både hvad angår drift, projektledelse og
leverancer har været indlysende. Overordnet har vi også stillet det krav, at de
pågældende virksomheders værdisæt skal
være i overensstemmelse med bankens. At
gå fra en inhouse-organisation til at købe
tjenester og projektleveranser fra udvalgte
leverandører er jo et stort omstillingsprojekt.”
”Vi regner med, at det vil tage to til tre
år, inden vi når den modne fase og kan se
den nytte, som vi har sat som mål for forandringen, men at gøre alting inhouse var
ikke længere muligt. I dag er vi cirka tre
måneder henne i leverancen. Personalet
er flyttet over til deres nye arbejdsgivere,
og det er glædeligt at se, at alting fungerer
som planlagt,” slutter Petri Imberg.
Erhvervspræsentation
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På vej mod næste mobilrevolution
Alle banker har fokus på udvikling
af de digitale kanaler for at øge
selvbetjeningen. Næste udfordring
er at udnytte de mobile platforme
til rådgivning, så det fysiske
kundemøde kommer i øjenhøjde
og bliver mere vedkommende for
kunderne.

Erfarne mobiludviklere
Som softwareudviklingshus er Trifork en
af de mest erfarne mobil applikationsudviklere i Norden. Virksomheden har blandt
andet – i samarbejde med Danske Bank –
udviklet en bred vifte af mobile smartphone- og tabletløsninger, senest MobilePay,
der har revolutioneret danskernes brug af
smartphonen til mobilbetalinger.
Dertil kommer over 100 mobile løsninger til finansielle og ikke-finansielle

Lean er vejen frem

Foto: Michael Altschul

Fra de første netbanker så dagens lys i
slutningen af 1990’erne til i dag, er der
sket en markant udvikling hos kunderne.
Fra passivt at acceptere netbanken som
et tilbud om selvbetjening, stiller kunderne nu øgede krav til bankerne om mere
og mere digitalisering og forventer brugervenlige løsninger på de mobile platforme.
“I dag har over tre millioner danskere
en smartphone, og over to millioner har en
tablet. Det er en strømpil for udviklingen,”
siger Peter Rørsgaard, der er direktør for
Mobile Solutions i Trifork.

af rådgivningen kommer i øjenhøjde og
bliver mere vedkommende.”
“Der vil komme nogle nye og spændende løsninger, vi endnu ikke har set i Danmark. Det kræver selvfølgelig mod hos
bankerne at lancere nye mobile rådgivningsløsninger, og det skal naturligvis ske
i tæt samspil med kunderne.”

virksomheder samt over 20 avancerede
mobilbankløsninger i Nordeuropa.
“Indtil nu har bankerne investeret heftigt
i at udvikle de digitale kanaler til selvbetjening, og udviklingen vil uden tvivl fortsætte.
Men vi forventer, at det næste store slag skal
slås indenfor mobile rådgivningsløsninger,”
siger Peter Rørsgaard og fortsætter:
“I dag er der et misforhold mellem hvad
kunderne oplever på de mobile platforme,
og hvad de oplever, når de holder et faceto-face møde med en bankrådgiver. Efter
vores mening er det nødvendigt at redefinere det fysiske rådgivningsmøde om bolig,
pension, investering m.m. og tilbyde mere
digitale og letforståelige løsninger, såfremt
banker i fremtiden vil invitere kunder ind
til et face-to-face kundemøde.
“Udfordringen for bankerne er derfor at
finde en måde, hvorpå man kan udnytte de
mobile platforme, så kundernes oplevelse

Peter Rørsgaard, direktør for
Mobile Solutions i Trifork.

Den teknologiske udvikling går så hurtigt,
at bankerne er nødt til at tænke i 3-9 måneders udviklingsforløb, i stedet for 12-36
måneders projekter.
Trifork peger på den agile udviklingsfilosofi som en central del af Triforks DNA.
Virksomheder bruger oftest al for lang tid
på at få løsninger på markedet.
“Med agil udvikling bliver man hurtigt
enige om, hvad løsningen skal kunne – i
store træk. D.v.s. at man prioriterer de vigtigste funktionaliteter, som skal være med i
løsningen, før den rulles ud, og man aftaler
en fast lanceringsdato.”
“Med 14 dages udviklingsforløb, hurtig og enkel feedback og hyppige tests muliggøres en kort ‘time-to-market’. Dermed
kan man måske overraske sine konkurrenter, og også få løsningen testet hurtigere
hos kunderne og høste nogle værdifulde
erfaringer,” forklarer Peter Rørsgaard.
Han pointerer, at den trinvise agile udvikling også sikrer, at kunden ikke binder
en uforholdsmæssig stor investering i et
fuldt kravsspecificeret produkt, der risikerer ikke at slå igennem hos brugerne.

“Vi vil derfor opfordre til, at man ikke
brænder inde med sine gode ideer, men
slipper dem løs i en agil innovationsproces.
Det har Trifork hjulpet sine kunder med i
en årrække og med gode resultater,” siger
Peter Rørsgaard.

i
Trifork er et innovativt softwareudviklingshus, der startede i 1996. Selskabet
beskæftiger 280 medarbejdere fordelt
på otte kontorer i Europa og USA.
Det forretningsmæssige fokus er på
mobile løsninger, agile udviklingsprocesser og cloud computing.
For at være på forkant med den teknologiske udvikling afholder Trifork
GOTO udviklingskonferencer og
-kurser. Hvert år deltager ca. 6-8.000
udviklere og 900 teknologieksperter
som talere.
Trifork A/S
Borgergade 24B
1300 København K
Tlf.: +45 43 24 12 12
Direktør, Mobile Solutions
Peter Rørsgaard
Email: pro@trifork.com
Tlf.: +45 20 42 24 94
trifork.com
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Martin Petersen, administrerende direktør for
CGI Danmark, og Jeppe
Hansen, direktør for den
finansielle sektor, CGI
Danmark.

Fremtidens banker mødes
af tårnhøje krav
Foto: Michael Altschul

Bankernes store udfordring er at fastholde indtjeningen og samtidig honorere kundernes
tårnhøje krav om nye services. Disse er dyre at udvikle på gamle legacyplatforme, og
derfor skal bankerne tænke proaktivt og tage et opgør med gammel virksomhedskultur.
“Fremtidens bankkunder vil kræve at kunne gøre hvad som helst, når som helst og
hvor som helst. Og det skal ske meget hurtigt og meget let.”
“Faktum er bare, at bankernes eksisterende IT-systemer ikke kan opfylde disse
krav.”
Det siger Jeppe Hansen, der er direktør
med ansvar for den finansielle sektor i CGI
Danmark.
Han påpeger dog, at nogle banker har
været endog meget dygtige til at præsentere
flotte brugergrænseflader til deres kunder.
“Men det er meget dyrt at udvikle nye,
tidssvarende services på disse legacyplatforme, som det jo reelt er. Det kræver, at
man gør en masse krumspring for at få det
til at fungere. Derfor ser vi også en stor efterspørgsel på end-to-end services såsom
Cyber Security frem for traditionelt konsulent- og projektarbejde.”
Samtidig er bankerne udfordret af en
stadig strøm af nye lovgivningskrav, og
compliance lægger således beslag på en
stor del af IT-budgettet.

Kundeloyaliteten falder
“Men bankerne er ikke kun udfordret på
omkostningssiden. Kundernes loyalitet
mod bankerne er for nedadgående og vil
fortsætte den vej. I fremtiden vil kunderne
være loyale mod en service og ikke mod en
bank,” siger Jeppe Hansen.
Det er således et komplekst billede, vi
kigger på. En af bankernes store udfordringer er at få renoveret eller udskiftet de
gamle systemer. Når det er gjort, skal der

udvikles nye services, hvilket også er dyrt.
Derfor er bankerne nødt til at få frigjort
kapital, og det kan vi hjælpe med,” siger
Jeppe Hansen.
Som leverandør af IT-services er CGI
blandt verdens fem største udbydere. Da
CGI i 2011 købte Europas største IT-serviceleverandør Logica, blev CGI en verdensomspændende koncern med 68.000
medarbejdere.
“I kraft af vores kapacitet kan vi tage os
af alt det, som er bankens såkaldte ‘back
office’. Det ville sige alle de grundlæggende
rutiner, der kræves for at man kan drive en
bank,” siger Martin Petersen, der er Senior
Vice President og administrerende direktør
i CGI Danmark.
CGI har udviklet dette som en slags
standardiseret hyldevare kaldet ‘Bank in a
Box’, hvor alle processer er optimeret og
understøtter hinanden således, at driften
kan gøres billigere, end hvis banken selv
skulle gør dette arbejde.

“Så det, der er bankernes ‘back office’,
er vores ‘front office’ og kernekompetence,” siger Martin Petersen.
Han er ikke i tvivl om, at bankerne er
nødt til at kigge denne vej, hvis de vil fastholde deres indtjening og samtidig honorere kundernes krav.

Finsk bank viser vejen
I Norden har vi set det første eksempel
på, at en bank lægger en del af sit ‘back
office’ ud til en leverandør. Den finske
finansgruppe OP-Pohjola har lagt hele
sit informations- og kommunikationssystem ud i et selskab, som CGI ejer sammen med banken, og hvorfra CGI skal
drive og videreudvikle bankens IT-installation.
“Ideen med at lægge en del af bankens
drift ud af huset er jo at lade en leverandør
tage sig af det, som er skjult for kunderne,
så banken får mulighed for at bruge tid og
kræfter på at udvikle det, som er synligt

for kunderne, og som dermed kan differentiere banken og styrke dens konkurrenceevne,” tilføjer Jeppe Hansen.

Kræver omstilling
“Men hvis danske banker skal drage fuld
nytte af de muligheder for driftsoptimering, der ligger i outsourcing, skal de
igennem en omstillingsproces og tage et
opgør med deres eksisterende virksomhedskultur,” siger Martin Petersen og
fortsætter:
“De fleste banker benytter sig i dag
af flere forskellige leverandører, som de
selv styrer og koordinerer. Men i fremtiden forventer vi at se, at de proaktive
banker vil kombinere leverandøraftalerne med de nye, standardiserede services,
som især de større leverandører har erfaringen med. Det er her, jeg tror vi som
leverandør og samarbejdspartner kan
gøre en betydelig forskel,” siger Martin
Petersen.

i
CGI er grundlagt i 1976 og er i dag verdens femte-største
udbyder af services inden for IT-services og forretningsprocesser med 68.000 medarbejdere på 400 kontorer i
40 lande. Koncernen servicerer tusinder af globale kunder med en omfattende portefølje af services inden for
forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing
services. CGI har stor fokus på sine kunders tilfredshed,
som måles løbende og ligger højt på over 9 (ud af 10 mulige). CGI har en årlig omsætning på mere end 48 mia.
DKK og er børsnoteret på TSX (GIB.A) og NYSE (GIB).

Lautrupvang 10, 2750 Ballerup, Tlf.: +45 44 78 40 00
martin.petersen@cgi.com, jeppe.lau.hansen@cgi.com, www.cgi.dk
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Banker bør tænke i nye
outsourcingmodeller

Outsourcing i den internationale banksektor har udviklet sig kraftigt i de seneste 1520 år. I slutningen af 1990’erne så vi de
første store banker outsource processer og
applikationer ud fra et simpelt ønske om at
reducere deres omkostninger.
“Man kan sige, at den traditionelle outsourcing gik ud på at flytte en funktion for
at få den udført et andet sted i verden. Mange gange blev dette foretaget i egne centre,
de såkaldte captives. Dermed outsourcede
man også sine eventuelle ineffektive processer og arbejdsgange. I kontraktperioden skete der ofte ingen udvikling, hvilket
for nogle af bankerne betød, at de mistede
konkurrencekraft.”
“Men nu er fokus på den totale bundlinie-værdi henover perioden,” siger Bent Dalager, der er Managing Director og nordisk
ansvarlig for Financial Services i Accenture.

Bankerne udfordres på kundesiden
“Bankerne er fortsat under pres på omkost-

ningerne, men er samtidig udfordret på kundesiden, hvor der er hård kamp om at skaffe
nye kunder og bevare de eksisterende. Disse
forhold tvinger bankerne til at koncentrere
sig mere og mere om at udvikle områder af
deres forretning, hvor de både kan differentiere sig og spare penge.” siger Mads Raahede, der er Accentures Managing Director for
Financial Services Banking i Danmark.
Disse forhold tvinger bankerne til at
koncentrere sig mere og mere om at udvikle områder af deres forretning, hvor de kan
differentiere sig.
For at optimere driften, trimme organisationen og holde fokus på det, der skaber
merværdi for bankens kunder lægges flere
funktioner ud af huset. Det kan være hele afdelinger, værdikæder og forretningsprocesser,
der outsources (”Divisional outsourcing”),
hvor det før – f.eks. inden for IT – ofte kun
var en enkelt applikation, man outsourcede.
”Allerede for år tilbage valgte Velux at
outsource al IT til Accenture, men nu begynder finansvirksomhederne også at dukke op,” udtaler Bent Dalager.
Et eksempel er den finske finansgruppe
OP-Pohjola, hvor alle forretningssystemerne i bankdelen nu er blevet outsourcet til
Accenture.
Et andet eksempel er en fransk storbank,
der har haft store omkostninger til udvikling af en digitaliseret post trade-funktion
til afregning/clearing af værdipapirer. Denne
funktion har banken lagt ud til Accenture
i erkendelse af, at dette er grundlæggende
bankvirksomhed, som kunderne tager for givet og som derfor ikke differentierer banken.

“Dermed får banken mulighed for at kapitalisere en del af sin investering, fordi vi
som en uafhængig tredjepart kan stille systemet til rådighed som et standardprodukt for
andre banker,” siger Bent Dalager og tilføjer:
“Samtidig løfter det medarbejderne til
et nyt niveau, hvor de før har været lidt
gemt i baglokalet. Faktisk ser vi ret ofte
at medarbejdertilfredsheden øges i forbindelse med at en virksomhed gennemfører
outsourcing-initiativer. Det er sådanne eksempler, der illustrerer, at vi nærmer os et
nyt niveau inden for outsourcing, hvor måden man outsourcer på ændrer sig”

Nye outsourcing skaber værdi
Den nye outsourcing handler om at transformere og skabe mere værdi for den part, der
outsourcer,” siger Bent Dalager og fortsætter:
“I stedet for blot at kopiere den forretningsproces, der skal outsources, transformerer vi den, så den bliver struktureret og
effektiviseret.”
“I denne forbindelse er videnoverførsel
helt central og en af de kernekompetencer,
som vi har udviklet på siden 1995. I dag
ved vi, at branchekendskab og funktionelt
kendskab er helt centralt for at sikre en
god vidensoverførsel.”
Den værdiskabende outsourcing har allerede materialiseret sig rundt om i verden og
er på vej til den nordiske banksektor. Her
handler det bl.a. om at udnytte den efterhånden høje koncentration af kompetencer,
der findes i f.eks. Indien og på Philippinerne.
“Banker efterspørger i stigende grad
outsourcing inden for Business Intelligence

Business Value
1

Captives

2

Traditional Outsourcing

3

Divisional Outsourcing
e.g. whole departments

4

4

Business critical
e.g. Analytics and Fraud

3
Outsourcing business
value development

2
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En ny generation af outsourcing
er ved at vise sig i den
nordiske banksektor. Tidligere
tiders ensidige fokus på
enhedsomkostninger er ikke
længere tilstrækkeligt, mens
nye outsourcingmodeller er
mere skarpt fokuseret på
kernekompetence og optimering
af processer.

Mads Raahede, Accentures Managing Director
for Financial Services Banking i Danmark.

og har brug for analyseværktøjer og regnekraft,” forklarer Mads Raahede.
En af Accentures kompetencer er at tilvejebringe og analysere det datagrundlag,
som bankerne skal bruge til segmentering,
innovation, produktudvikling og mersalg.
“Til det formål har vi fem centre rundt om
i verden, hvor mere end 1000 specialister er
fuldtids-dedikerede inden for ‘analytics’. Dermed har vi opnået den ‘kritiske masse’, der
gør os i stand til at levere relevant information billigere, bedre og mere effektivt, end hvis
den enkelte bank selv skulle udføre dette ellers krævende arbejde,” siger Mads Raahede.
”Analytics er et eksempel på værditilførsel. Tilsvarende ser vi nu megen interesse i
Norden inden for outsourcing af indkøb og
af visse regnskabsfunktioner. Man skal bare
kigge syd for grænsen for at finde markante
eksempler på outsourcing af disse områder,
tilføjer Bent Dalager og fortsætter:
“Men det er naturligvis ikke kun banker, der kan hente betydelige gevinster. Eksempelvis har Tryg valgt at outsource alle
deres ikke-kernesystemer til Accenture
som et andet eksempel på brug af de nye
outsourcingmodeller.”
”Tendensen internationalt er tydelig:
Førende globale spillere på de finansielle
markeder er begyndt at arbejde med outsourcing på en ny måde.”

i
Accenture er en global virksomhed,
der opererer i 120 lande inden for
management consulting, teknologi og
outsourcing. Virksomheden beskæftiger i alt 280.000 medarbejdere
globalt, hvoraf ca. 35.000 ansatte arbejder specifikt med financial
services. I Danmark beskæftiger Accenture i alt 600 medarbejdere.
Accenture
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
Tlf. +45 72 28 80 00
Fax: +45 72 28 81 00

1

bent.dalager@accenture.com
mads.raahede@accenture.com
www.accenture.com

Outsourcing Value Trend - Illustrative

Cost Savings

Bevæggrundene for outsourcing har ændret sig gennem tiden. Fra ren omkostningsreduktion i timepriser
til i dag at være en værdiskabende faktor som eksempelvis ’business critical’ outsourcing.
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Brug mulighederne i den digitale tid
Big data-bølgen er for alvor over os og skaber nye muligheder
i både bank- og forsikringsbranchen. Direktør Keld Zornig fra
SAS Institute tager pulsen på den digitale fremtid.
”Den teknologiske udvikling har fået
mængden af data til at eksplodere og har
givet nye muligheder for at analysere data
på tværs. Det kan banker og forsikringsselskaber udnytte,” slår Keld Zornig fast.
”Første trin i den digitale udvikling har
vi allerede taget ved at optimere de kendte
processer. Nu er det tid til at tænke nyt og
indarbejde de digitale muligheder i forretningsmodellen. Når banker og forsikringsselskaber også kan tilgå kunderne digitalt,
hvilke muligheder giver det så? Skal vi som
bank klæde vores kunder på, så de er ligeså
vidende som vores rådgivere? Skal vi som
forsikringsselskab rådgive kunderne, så vi
sammen kan være på forkant og minimere
deres risici? Hvilke behov peger kundernes
digitale vaner egentlig på? Vi skal til at arbejde med værdikæden på en helt anden
måde, og de mange tværgående data giver
et fantastisk fundament at tænke ud fra.”

Keld Zornig, SAS
Institute, ser frem
mod en ny tid.

Data giver muligheder
Den massive slipstrøm af data som vi efterlader, når vi bruger sociale medier, apps,
søgemaskiner og laver transaktioner i det
digitale rum, giver nye muligheder inden
for de fleste brancher. Medieindustrien har
allerede gennemgået store forandringer, og
aktørerne er begyndt at skabe nye markedsmuligheder.
Forestil dig en virksomhed, der udlejer
film. Virksomheden benytter sig af muligheden for digital interaktion med slutbrugerne og får på den måde en mængde
informationer om deres præferencer og adfærd – en viden, som den kan bruge til at
møde kundernes behov mere direkte. Det
kan kunderne godt lide, og virksomheden
får lettere adgang til dem. Virksomheden
anvender sin viden klogt og spiser sig langsomt baglæns i egen værdikæde for til sidst
at producere filmene selv og overtage hele
værdikæden.
”Der er store konkurrencemæssige fordele i at bruge disse mængder af data, hvis
vi ellers formår at gøre dem til viden,” siger Keld Zornig og understreger, at det
selvfølgelig skal ske inden for den gældende lovgivning.
”Eksemplet ovenfor er allerede virkelighed, og der er slet ikke så langt fra
medieindustrien til banker og forsikringsselskaber. Forestil dig, at du som bank bliver presset bagud i din egen værdikæde
af en virksomhed, som forstår dine kunders behov og kender deres smag. Bankforretning ved de ingenting om, men de
har skabt et brand ved at have dybtgående kundekendskab via de digitale medier.
En dag kommer virksomheden til dig og
fortæller, at de har 100.000 af dine kun-

Foto: Michael Altschul

der som interessenter og på deres vegne vil
bede dig om at sænke kundernes udgifter
og gøre deres lånemuligheder bedre. Det
giver dem en konkurrencefordel, og snart
begynder virksomheden måske selv at tilbyde banktjenester og overtage din rolle i
værdikæden. Det er den vej, udviklingen
går, så det er klogt at begynde at tænke de
digitale muligheder ind i forretningsudviklingen allerede nu.”

Se fremad
Det er ikke mindst omkring de yngre bru-

gere, at det digitale slag skal slås, slår Keld
Zornig fast:
”Når vi taler digitalisering, så taler vi
også visualisering. De nye brugere stiller
større krav til, at løsningerne er både visuelle og hurtige at bruge. Og samtidig
skal de være mobile og kunne bruges på
både telefon og iPad. På den måde driver visualiseringen en udvikling, der stiller nye krav til forretningens processer og
ikke mindst til it-systemerne, som skal
understøtte den fortsatte forretningsudvikling.”

Keld Zornig anerkender, at det i dag
kræver mange ressourcer bare at leve op til
de store regulatoriske krav, der bliver stillet til banker og forsikringsselskaber.
”Vi ser jo, at Basel III og lignende
trækker en masse udviklingsressourcer
lige nu, men reelt set giver det arbejde
ingen direkte forretningsfordele. Derfor
vil jeg gerne slå et slag for, at virksomhederne ser fremad og udnytter de mange
muligheder, som big data og digitaliseringen giver for at fremtidssikre forretningen.”

i
SAS Institute er markedsleder på software
og services inden for business analytics
og er den største uafhængige leverandør
inden for business intelligence. SAS hjælper over 70.000 kunder med at styrke
forretningen og træffe bedre beslutninger.

Selskabet har 1300 kunder i Norden og
Baltikum og har kontorer i København,
Skanderborg, Stockholm, Oslo, Stavanger, Helsinki, Riga og Vilnius. Siden 1976
har SAS Institute leveret ”THE POWER TO
KNOW”. Læs mere på www.sas.com/dk.

SAS Institute
Købmagergade 7-9
1150 København K
Tlf. +45 70 28 28 70
E-mail: info@sdk.sas.com

www.sas.com/dk
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Digitaliseringen tager fart
i alle dele af forretningen
I kølvandet på, at såvel kunder som myndigheder stiller højere krav
til forsikrings- og pensionsbranchen, oplever Schantz en stigende
efterspørgsel på IT-løsninger, der kan effektivisere forretningsprocesser, øge
brugervenlighed og i sidste ende forbedre konkurrenceevnen.

Foto: Michael Altschul

Jesper Essendrop, administrerende direktør i Schantz.

IT-løsninger, som kan effektivisere og udvikle forretningen, bliver et stadigt vigtigere redskab til at styrke konkurrencekraften
i forsikrings- og pensionsbranchen. Det
oplever Jesper Essendrop, administrerende
direktør i Schantz, leverandør af IT-løsninger til finanssektoren.
”Vi kan mærke, at der kommer flere og
flere henvendelser. Det hænger bl.a. sammen med, at IT efter finanskrisen er blevet
et stadig vigtigere redskab til at effektivisere forretningsprocesserne. Samtidig
efterspørger kunderne i højere grad helhedsrådgivning og brugervenlige løsninger
til selvbetjening, som er blevet et vigtigt
konkurrenceparameter. Endelig kræver det
et avanceret IT-system at leve op til myndighedernes stigende krav til eksempelvis

Solvens II: På forkant med lovgivningen

IT-løsning giver effektive forretningsprocesser

Tre måneder fra start til slut. Så
hurtigt gik det, da Alm. Brand
Liv og Pension i samarbejde med
Schantz implementerede en løsning
til beregning af blandt andet de
nye Solvens II lovkrav per 1. januar
2014. Derudover er selskabet allerede nu klar til at møde de krav,
som venter i ’15 og ’16.
”Medarbejderne har arbejdet
Mikael Sundby,
stenhårdt, og vi har valgt en langDirektør i Alm. Brand
sigtet løsning, så vi ikke behøver
Liv og Pension.
at bruge mere tid på det de kommende år. Det betyder, at vi nu kan koncentrere os om at
udvikle den kundevendte del af forretningen, samt at forbedre indtjeningen,” forklarer Direktør i Alm. Brand Liv og
Pension, Mikael Sundby.
I stedet for at egenudvikle et system har selskabet valgt
at samarbejde med en ekstern partner om at løse opgaven. Dels for at øge driftssikkerheden ved at sprede viden
og kompetence ud til en større kreds, dels fordi det giver
økonomisk mening.
”Effektiviteten er med til at minimere omkostningerne,
og det kommer i sidste ende vores kunder til gode,” siger
Mikael Sundby.

Siden 2011 er betalingshåndteringen i det kundeejede JØP, hvor
50.000 djøf’ere har deres pensionsopsparing, blevet 50 pct.
mere effektiv. Det er resultatet af et
samarbejde med Schantz, som har
hjulpet pensionskassen med at forbedre forretningsprocesserne. Fuld
systemunderstøttelse har desuden
reduceret de manuelle processer
Torben Visholm,
og givet højere kvalitet.
direktør i JØP.
”Især muligheden for at lave
online-beregninger ud fra konkrete, ajourførte pensionstal
er et nyttigt værktøj for både vore kunder og rådgivere,”
fremhæver Torben Visholm, direktør i JØP.
Samtidig har et relanceret website forbedret kundeoplevelsen, så kunderne nu kan se den aktuelle pension,
indbetalinger, depotoversigter, arkiv og meget mere. Med
en årlig kundevækst på fem procent er stærke it-løsninger
afgørende for, at pensionskassen kan levere et højt serviceniveau til en lav pris.
”Som kundeejet pensionskasse tjener vi penge til kunderne, ikke på kunderne. Samtidig er djøf’ere generelt
pensionsinteresserede og kræver derfor service og rådgivning med kvalitet,” siger Torben Visholm.

beregning af hensættelser,” siger Jesper Essendrop.
Hvor der førhen har været tradition for
egenudvikling i branchen, skifter trenden
nu i retning af at vælge standard IT-løsninger, som konfigureres til det enkelte selskab. På den måde holdes omkostningerne
nede, fordi selskaberne ´deles` om det, de
ikke konkurrerer på. Som Jesper Essendrop ser det, er det en god ide at komme
i gang med at opgradere IT-systemerne nu.
”Både organisation og medarbejdere
modnes gradvist til at gøre tingene på en ny
måde. Derfor er det anbefalelsesværdigt at
tage det et skridt ad gangen,” siger Jesper Essendrop, som trækker på erfaringerne fra de
mange spændende opgaver, som Schantz har
løst i 2013 – læs et par eksempler nedenfor.

i
PRODUKTER
Schantz Life
Moderne modulopbygget væg-til-væg
standardsystem med indbyggede
forretningsprocesser og integreret
selvbetjeningsunivers til effektiv administration af forsikringsporteføljer
inden for liv og pension.
Schantz Advice
Avanceret grafisk rådgivningssystem
til holistisk finansiel planlægning.
Systemet omfatter FormuePlan,
PensionsPlan, BudgetPlan samt selvbetjeningsløsning til simulering af
kundens samlede økonomi via en kundeportal.
Schantz Valuation
Fuld fleksibel tilstandsmodel med
standardiserede beregningsmetoder
til opgørelse af cashflows, markedsværdihensættelser og stresstests i
forbindelse med livselskabers lovmæssige forpligtelser.

i
Om Schantz
Schantz er en innovativ IT-virksomhed, som udvikler og implementerer
standardiserede IT-løsninger til effektivisering af forretningsprocesser og
styrkelse af kundeoplevelsen i liv- og
pensionsselskaber, banker, realkreditinstitutioner og finansielle rådgivere.

Kundeoplevelsen er blevet tusindfold bedre
Kunderne i Nordea Liv og Pension kan nu
danne sig et nemt overblik over egne pensionsog forsikringsdækninger hjemme fra sofaen.
Via et nyt tiltag i Netpension kan kunderne
f.eks. beregne, hvor mange penge der er til rådighed ved pensionering, hvad det vil betyde
at skrue op for indbetalingerne eller vælge
supplerende forsikringsdækninger. Målet er at
gøre op med en uvane i branchen, forklarer
udviklingsdirektør i Nordea Liv & Pension, Finn
Rasmussen.
”En af branchens største udfordringer har
været at kommunikere simpelt samt at skabe involvering omkring egen pension. Tidligere har
man fået sin police tilsendt, mødt et uforståeligt

ord på første side, og derfor ikke orket at gøre
mere. Gennem Netpension involverer vi kunderne på en måde, der er nem at forstå. Det
giver medejerskab,” siger han.
Det unikke ved systemet, som er udviklet i
samarbejde med Schantz, er, at kunden udover
at få adgang til oplysninger om sine pensionsdækninger i Nordea Liv og Pension også kan
se, hvad der udbetales af offentlige ydelser, fra
ATP og fra andre pensionsleverandører.
”Det gør det nemt at forholde sig til, hvad
man kan forvente at have sparet op på et givet
tidspunkt. Vi forventer, at det vil få langt flere
til at interessere sig for deres pension,” siger
Finn Rasmussen.

Schantz A/S
Kigkurren 10
DK-2300 København S
Tlf. +45 3332 1984
www.schantz.com
Finn Rasmussen, udviklingsdirektør i Nordea Liv & Pension.
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Our digital lives are changing
banking at its core
Nordic banks have long been pioneers of innovative digital solutions. Now they
stand on the threshold of the next level of digitalization, meeting changing customer
expectations with truly personalized products and services.
Cognizant is at the forefront of helping the banking industry transform business
models and become winners in the new economy.
We live in a world where individuals,
things and processes are generating ever
increasing amounts of digital information. These vast fields of information are
connecting people, devices and processes,
creating unique virtual identities. Cognizant calls these fields of digital information
“Code Halos” – and they are key to creating value and successful enterprises in the
coming years.
“Truly understanding the data generated by social tools, mobile devices
and applying analytic technologies will
strengthen processes, products and generate value. This will be what distinguishes
successful businesses in the future,” says
Euan Davis at the Cognizant Center for
the Future of Work. “We have already seen
this happening in several industries, where
the winners have been tremendously skillful at using algorithms to analyze digital
footprints—Code Halos—to create a better customer experience. By doing so, they
have completely overtaken their respective
markets.”

Nordic banks lead the way
Euan Davis points out that in the Nordic market, banks were early in building
comprehensive electronic infrastructures,
with sophisticated digital channels reaching into their customers. This gives them a
lead, now that digitalization is moving to
the next level.
“Nordic banks are at the front of this
development and are extremely forwardlooking. They have already digitalized
business to a great extent and are often
way ahead of other parts of the world
when it comes to things such as online and
mobile solutions. I believe the next logical
step in this innovative process is to start to
make more meaning from data and create
entirely new ways to interact with customers,” says Euan Davis.
Closely connected to the new business
opportunities provided by the ocean of
digital information surrounding us are the
needs and expectations of the next generation of banking customers – the millennials. In order to understand what the
younger generation wants out of banks,
Cognizant ran an online community called
“You are the Future of Banking” targeting
young people in Sweden. Two areas stand
out – millennials want more personalized
banking and they want faster, more innovative products. They expect the same
degree of personalization and innovation
from their banks as they are getting from
other industries that they do business with.
And if they do not get what they want out
of traditional banks, they will not hesitate
to switch to emerging digital alternatives.

“Young people are clearly asking for a
richer digital experience,” says Euan Davis. “They want better profiling so that services are customized around their financial
needs, with tools to instantly access and
make sense of their financial data. Products need to be innovative, with more
niche products and faster product development. And there is a real willingness to
collaborate with banks on designing solutions. Banks should really plug into this.”

Global leader
While data privacy and security remain
central concerns that need to be addressed properly, banks which want to
keep their competitive edge and become
winners in the new economy need to utilize digital data to mass customize services and products throughout the value
chain. Harnessing and managing Code
Halos will create truly digitally minded
business models, which can meet rapidly changing customer expectations.
Cognizant is a global leader in business
and technology services, with deep industry expertise and experience. Consistently ranked as one of the top consulting
and IT service providers, the company
has a unique vantage point in delivering
state-of-the-art solutions.

i
Cognizant (NASDAQ: CTSH) is
a leading provider of information
technology, consulting, and business
process outsourcing services, dedicated to helping the world’s leading
companies build stronger businesses.
Headquartered in New Jersey (U.S.),
Cognizant combines a passion for
client satisfaction, technology innovation, deep industry and business
process expertise, and a global,
collaborative workforce that embodies the future of work. With over 50
delivery centers worldwide and approximately 171,400 employees as
of December 31, 2013, Cognizant is
a member of the NASDAQ-100, the
S&P 500, the Forbes Global 2000,
and the Fortune 500 and is ranked
among the top performing and fastest
growing companies in the world.
Visit us online at www.cognizant.com
or follow us on Twitter: @Cognizant

“We are witnessing something of a revolution,” says Euan Davis. “Companies
that make meaning of these digital footprints – these Code Halos – are the ones
who will win in the new marketplace with

Euan Davis
at Cognizant
Center for the
Future of Work.

products and services that customers want
– not least the new generation of customers. Leaders at Nordic banks get this. I believe we will see this as the main driver of
business over the next decade.”
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Se, tilpas, implementer og klar til start – imple
mentering af et forsikringssystem i fire nemme trin
Der findes et utal af forskellige forsikringssystemer på markedet, leveret af et utal af
leverandører fra mange forskellige geografiske regioner og med stort set samme funktionalitet.
Det kan ofte være svært at se forskel på fordelene fra det ene system til det andet, fordi
processen med at vurdere, implementere og gå i luften kan tage så lang tid, at slutresultatet
først kan ses efter flere år. Kan man gøre noget ved det?
Prototyping
Idéen med at lave prototyper af et produkt
eller af en løsning er ikke ny, og mange
virksomheder fra forskellige brancher gør
det. Virksomheder som Microsoft, Disney og Boeing gør det, for blot at nævne
nogle få. Prototyping er en proces, som
virksomheder bruger til at være innovative, til at kommunikere både med kunder
og med hinanden internt og til at udvikle
og forbedre deres produkter. Boeing bygger digitale prototyper af sine fly, så man
opdager uoverensstemmelser i designet før
enkeltdelene er produceret og samlet. Disney bruger ’storyboards’ til at arbejde sig
gennem processen med at producere film i
spillefilmslængde. Men selvom idéen ikke
er ny, så bliver prototyping metoden kun
sjældent brugt til at udvikle forretningsorienterede forsikringssystemer, selvom metoden både er innovativ og kundeorienteret.

Sælgers indfaldsvinkel
Fadata er kommet langt med at udvikle sit
vigtigste produkt, INSIS Insurance Suite,
ved at fastholde et konstant højt investeringsniveau i forskning og udvikling, for at

gøre INSIS til en af de bedste løsninger på
markedet til at automatisere forsikringsforretningerne. I løbet af sine mere end 20
års engagement i forsikringsbranchen har
Fadata akkumuleret en rigdom af erfaringer fra en lang række succesrige implementeringer i Europa, Rusland, Mellemøsten,
Latinamerika og Afrika.
Med baggrund i denne erfaring, i vores
multinationale indsigt og i vores dybe viden
om både forsikringer og de teknologiske udviklingstendenser, har vi hos Fadata besluttet
at gå ét skridt videre og forsyne forsikringsselskaberne med færdige ’ud-af-boksen’ løsninger til de forskellige markeder.
Det vigtigste mål med dette er ikke kun
at levere en kraftig maskine til at konfigurere produkter, processer og interfaces til
vores kunder, men også at levere præ-konfigurerede og nøglefærdige løsninger, der
dækker alle forretningsområderne, livs-,
ikke-livs- og sundhedsforsikringer, som på
meget kort tid kan blive sat i drift og indgå
i virksomhedens forretningslandskab. Med
INSIS Prototype får forsikringsselskaberne
en større evne til at minimere omkostningerne ved at ensrette processerne og tek-

nologien ved at bruge den platform, som
i forvejen er blevet skabt og fintunet på
baggrund af markedets krav og udnyttet af
mange virksomheder.

Readytomarket løsning til den nordiske region
Ready-to-market prototypen dækker alle forretningsområder
og indeholder al den funktionalitet, der findes i INSIS pakken, med følgende regionsspecifikke konfigurations- og
kundetilpasning, plus total frihed i den trinvise implementeringsproces:
Prækonfigurerede obligatoriske produkter (dvs. produkter der
er bestemt ved national lov og af de forsikringsregler, der er
fælles for alle de forsikringsselskaber, der findes i regionen
eller i det enkelte land.)
Prækonfigurerede produkter der specielt dækker regionen.

Afregning af fordringer og subrogation.
Reassurance (inklusive valgfri genforsikring, fronting og
medforsikring).
Provisioner.
Fakturering og opkrævning.
Udbetaling.
Batch processing.
Prækonfigurerede front-end løsninger (portaler):
INSIS agentportal.

Prækonfigurerede kommercielle produkter der er fælles for
alle regioner.
Prækonfigureret indtægtsstyring og fakturering.
Prækonfigurerede standardprocesser baseret på Fadatas referenceprocesmodel – fælles for alle regioner:
Nye forretningsområder (internetsalg, partnersalg, backoffice salg).
Assurandører.
Policeadministration (ændringer, opsigelser etc.)

INSIS kundeportal.
INSIS til mobile applikationer.
Præbyggede interfaces til integration med lovbundne systemer.
Præbyggede interfaces til integration med andre systemer, der
er almindeligt brugt i regionen.
Præbyggede interfaces til at levere data til lovbunden rapportering.
Fuld understøttelse af lokale sprog.

i
Fadata blev etableret i 1990 og er
en førende leverandør af softwareløsninger til forsikringsselskaber over
hele jorden. Dets hovedprodukt INSIS
Insurance Suite har kunder i Portugal,
Frankrig, Dubai, Bahrain, Bulgarien, Rumænien, Ukraine, Rusland,
Kazakhstan, Azerbaijan, Columbia,
Etiopien, Estland, Spanien, Danmark,
Polen, USA, Slovakiet og Ungarn.
Som Oracle Platinum Partner tilbyder
Fadata også sine kunder løsninger og
konsulentydelser på området Oracle Applications: Oracle e-Business
Suite, Oracle Siebel CRM, Oracle
Enterprise Content Management og BI
løsninger.
Med hovedkontor i Sofia i Bulgarien
og afdelinger i Rumænien, Serbien,
Rusland, Danmark, Argentina og
Portugal har Fadata et globalt distributør- og partnernetværk i mere end
20 lande, som leverer service til mere
end 110 kunder på verdensplan.
16, Cherni Vrah Boulevard
1421, Sofia, Bulgarien

Forretningsmæssige gevinster
Metoden med prototyping gør forsikringsselskabet i stand til
at få ægte ’feel and touch’ med systemet på et meget tidligt
tidspunkt og derfor få mulighed for at lave de nødvendige
ændringer på et tidligt tidspunkt, hvis det er behov for det.
Dermed forkortes implementeringsprocessen væsentligt, risici
reduceres og udgifterne bliver mindre. Samtidig får kunden

Med baggrund i denne akkumulerede
erfaring, har Fadata skabt vores ’readyto-market’ prototyper til de nordiske lande.

Tel: +359 2 963 2141
Mail: office@fadata.eu
den basale funktionalitet til en meget konkurrencedygtig pris
og baseret på gennemprøvet teknologi og professionelt leveret til den aftalte tid og pris. Med prototyping undgår man
problemerne med ’big-bang’ metoden ved at give kunden
frihed til at vælge, om man vil implementere hele løsningen,
et enkelt modul eller et helt forretningsområde.

www.fadata.eu

22

Erhvervspræsentation

© NextMedia

Flemming L. Jensen,
CEO for Atos’ danske
og nordiske aktiviteter.

Datasikkerhed er virksomhedens vigtigste aktiv
Foto: Michael Altschul

Big data og cyber security er nogle af de mest diskuterede emner blandt forretningsfolk rundt
omkring i verden. Data er hurtigt blevet et af virksomhedens vigtigste aktiver, og beskyttelse af
de følsomme oplysninger er derfor blevet altafgørende – og med det følger et stort ansvar.
For den internationale IT-virksomhed Atos
er det en nødvendig forudsætning at tilbyde kunderne den bedst mulige datasikkerhed kombineret med højeste stabilitet i
driften. På europæisk plan er Atos ansvarlig for driften af it i væsentlig infrastruktur
i forhold til f.eks. energisektoren, finansielle virksomheder og centrale offentlige systemer (f.eks. transportsystemer) – et stort
ansvar, som ikke levner plads til at fejle,
hvilket Atos er ekstremt bevidst om.

Schengen for data
Efter debatten om overvågning i 2013 foreslog Thierry Breton, international CEO for
Atos, at oprette et ”Schengen for data”.
Breton anbefaler, at man når til enighed
om en ny aftale, hvor europæiske virksomheders data kan beskyttes ved at blive
placeret i europæiske datacentre. På denne
måde vil økonomi og jobskabelse blive understøttet, samtidig med at forbrugere og
handlende stadig ville blive sikret den frihed, som forventes af internettet.
“Cyberspace er morgendagens ”sorte
guld”, og vi har brug for regler til at sikre,
at kunder får garantier for databeskyttelse
og adgang til data på tværs af Europa. Dette må aldrig blive det vilde vesten med bløde regler, snarere skal lovgivningen stå sort
på hvidt, og det er kernen af, hvad Atos arbejder på at sikre,” udtaler Thierry Breton.

Sikkerhed skaber tillid
I Europa efterspørger flere og flere virksomheder, herunder de finansielle institutioner, i stigende grad beskyttelse mod
internetovervågning, cyberterrorisme og
hacking, oplever Flemming L. Jensen, CEO

for Atos’ danske og nordiske aktiviteter.
En skudsikker barriere mod uvedkommendes indtrængen er nemlig afgørende for at
opretholde tilliden til systemet.
“Der er ikke alene mange penge at tabe,
når det lykkes for kriminelle at bryde ind
og stjæle f.eks. kortoplysninger fra bankkunder. Det værste er, at kunderne taber
tillid til det system, der er bygget op, hvor
hele samfundet er afhængigt af digitale
pengetransaktioner. Er tilliden væk, bryder
systemet sammen,” forklarer han.
Vi lever i dag i et næsten kontantløst
samfund, og det understreger vigtigheden af høj sikkerhed – og i ligeså høj grad
af, at IT-infrastrukturen under f.eks. betalingssystemerne altid fungerer, og at vi
kan stole på IT-platformene, så brugernes
identitet og hele indholdet af betalingstransaktionen er sikkert. Med datacentre
og fysisk placering af flere servere i Danmark kan Atos beskytte kundernes digitale infrastruktur, så data kun kan tilgås
eller deles af de personer, som har adgang
hertil. Uanset hvilken type virksomhed,
der er tale om.
“Er der nedbrud i driften på f.eks. betalingssystemerne på bare fem minutter, er
det breaking news i medierne. Det berører
hele samfundet, når folk ikke kan betale
over internettet og handle i supermarkedet.
På en række europæiske markeder er Atos
en del af sådan kritisk infrastruktur, og
derfor tager vi opgaven med at opretholde driftssikkerheden meget alvorligt. Fordi
vi kan det, er vi blevet en af de største på
markedet,” siger Flemming L. Jensen.
Han tager det som en selvfølge, at Atos er
med til at sikre, at kunderne overholder såvel

de danske love som EU-reglerne omkring databeskyttelse. Og når det kommer til lovgivningen, ser Atos det ikke kun som sin opgave
at følge den, men også at hjælpe myndighederne med at foregribe udviklingen.
“Vi ligger inde med en stor ekspertise omkring, hvilke risici ny teknologi bringer med
sig. Derfor tager vi aktiv del i at rådgive omkring, hvordan disse risici kan forebygges og
bekæmpes,” siger Flemming L. Jensen.

Udvikler fremtidens betalingsløsninger
Atos er en af de hurtigst voksende IT-virksomheder i Europa, og virksomheden er
også i kraftig vækst i Danmark. En af årsagerne er ifølge Flemming L. Jensen, at virksomheden – foruden sin lange erfaring fra
40 års arbejde med IT-sikkerhed og infrastruktur – kommer hele vejen rundt til også
at omfatte selve betalingsløsningerne. Datterselskabet Worldline er med sine omkring
7.000 medarbejdere Europas største betalingsvirksomhed, som investerer massivt i
at opretholde og forbedre sikkerheden og
driftsstabiliteten for betalingsløsninger.
Samtidig arbejder Worldline hele tiden
på bringe os skridtet videre mod det kontantløse samfund ved at skabe nye løsninger
og yde service til banker og finansielle institutioner, som vil gøre det endnu lettere for
både forbrugere og handlende at overføre
penge imellem sig – uden at gå på kompromis med sikkerheden og driftsstabiliteten.
“Bag disse nye betalingsløsninger ligger
en kompliceret teknologi, og intet må gå
galt. Det er vores opgave at være ´usynlige` og sørge for, at det fortsat vil være en
selvfølge, at de mange transaktioner foregår gnidningsfrit. Det kan vi gøre, fordi vi

kommer hele vejen rundt fra Atos’ viden
om alt det bagvedliggende IT til Worldlines
ekspertise i hele den udvidede værdikæde,”
siger Flemming L. Jensen.

i
Atos har 77.100 ansatte i 52 lande
og omsætningen i 2012 var på 8,8
mia. euro. Atos Danmark arbejder
sammen med landets store, internationale virksomheder, særligt inden for
finans og logistik.
I juli 2013 blev Worldline udskilt fra
Atos som et datterselskab dedikeret
til betalingsvirksomhed med en målsætning om at lave en børsnotering.
Worldline omsatte for 1.1 mia. euro i
2012 og har mere end 7.100 ansatte
globalt.
Atos IT Solutions & Services A/S
Dybendalsvænget 3
2630 Taastrup
Tlf.: +45 4331 1400
Fax: +45 4331 1402
www.atos.net
www.worldline.com
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