
CGI 

I DEN FINANSIELLLE SEKTOR 

Med flere end 16.000 medarbejdere med 

speciale i den finansielle sektor er CGI den 

perfekte partner. Vi kombinerer lokale og 

globale ressourcer - og sikrer, at vores 

kunder ikke udvikler løsninger, som allerede 

eksisterer.   

 CGI samarbejder med 21 af top 25 banker i 

Europa 

 CGI samarbejder med 7 af top 10 

internationale forsikringsselskaber 

 40% af verdens udenlandske valuta- 

betalinger går gennem CGI-løsninger 

 94% af verdens totale valutahandler 

filtreres dagligt af CGI's AML-løsninger 

 CGI 'Protect The Bank'-løsninger 

supporterer vores bankkunder med AML, 

KYC, ISL og case management 

 CGI’s Intelligent Gateway til financial 

messaging har som verdens første 

standard produkt integreret Blockchain-

funktionalitet med Ripple Connect 

 CGI's Robotic Process Automation (RPA) 

hjælper vores kunder med virtuelle 

arbejdsteams 

 

 

 

 

 

 
Red Hat® OpenShift 
  
Styrk din organisation med ressourcer fra CGI – og få fuldt udbytte af din 

investering I Red Hat Openshift  
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CGI kan hjælpe med at få det bedste og meste ud af din 

virksomheds investering i RedHat OpenShift, hvad enten 

den er on-premise eller i cloud. 

Med vores gennemprøvede program for Poof-of-

Concepts, styring af hele programmer eller måske blot 

specifikke ressourcer til eksisterende projekter, kan CGI 

hjælpe både IT og forretningen med at komme i mål med 

projekter på RedHat-platformen.   

 

Med afsæt i vores globale og lokale kompetencer kan CGI hjælpe din 

virksomhed med at komme i mål med dine IT-projekter baseret på 

RedHat Openshift-platformen. Med hjælp fra CGI-fageksperter kan vi 

hjælpe dig med at: 

 Gennemføre 2-6 ugers POC sammen med forretningen og 

hurtigt nå frem til en beslutning om en løsning/applikation  

 

 Bygge en solid OpenShift-infrastruktur On-Premise eller i 

Cloud - og hjælpe med at skalere den løbende 

 

 Bygge alle typer applikationer med standard OpenShift-

værktøjer som RHMAP, BPMS, FUSE, AMQ, osv.  

 

 Pakke eksisterende, gamle appikationer ind i containere så 

alle kan afvikles på samme driftsplatform 

 

 Gennemføre designsprint på 1-2 uger med alle 

interessenter - og udarbejde kravspecfikation og prototyper 

 

 Styre hele projekter sikkert gennem alle faser - fra design til 

implementering og efterfølgende support og 

vedligeholdelse 

 

 Transformere til DevOps-kultur. Et af de vigtigste 

succeskriterier for RedHat OpenShift-projekter er en kultur, 

der understøtter styrkerne ved DevOps og OpenSource. 

 

 

 



 

 

MOBIL VEJHJÆLP 

SOS International a/s havde brug for en 

samarbejdspartner på RedHat OpenShift-

platformen, der på kort tid kunne udvikle et 

fuldt funktionelt system til at supportere 

deres netværk af eksterne chauffører til 

vejhjælp. Systemet skulle bestå af en 

mobilapp som frontend, der skulle erstatte 7 

fysiske hardwareenheder i de nuværende 

biler samt virke i off-line mode. Backend 

skulle integreres meget tæt til kundens 

eksisterende sagshåndteringssystemer. 

Sammen med SOS International a/s, 

leverede CGI på rekordtid løsningen i et helt 

nyt design, målrettet til mobile grænseflader. 

Systemet var det første på kundens nye On-

Premise OpenShift-platform, gik live efter 7 

måneder og var fuldt udrullet i hele Sverige 

efter 12 måneder. Systemet bruges dagligt i 

Sverige af flere end 300 brugere, og hver 

dag ryger flere end 400 ordrer gennem 

systemet..  

 

https://www.sos.eu/se/nyheter/2018/sos-

international-lanserar-nytt-system-foer-digital-

orderhantering/ 
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Få mere at vide om CGI på vores 

hjemmeside cgi.dk eller send os en 

mail på cgi.dk@cgi.com 

 

Lokalt kerneteam - globale ressourcer  

Vi har dokumenteret succes med vores meget omkostningseffektive 

samarbejdsform. Den bygger på en stærk kombination af et lokalt, 

dansktalende kerneteam og CGI's globale ressourcer. 

Vores mange specialister har omfattende erfaring fra og dyb indsigt i 

den finansielle sektors udfordringer og behov. Løbende 

videreuddannelse sikrer, at vi altid leverer tekniske kompetencer og 

domæneviden i særklasse. 

Og vi vurderer altid, om en kunde med fordel kan bruge en af de mange 

løsninger, som CGI har implementeret hos andre finansielle institutioner 

rundt om i verden. 

 

 

 

Vejen til succes: En stærk leverancemodel 

Vi lægger vægt på langvarige kunderelationer. Derfor stiller vi strenge 

krav til os selv, og vores gennemprøvede leverancemodel er med til at 

sikre, at sikkerheden og kvaliteten af vores arbejde er i top hver gang. 

Kun på den måde lever vi op til det, CGI er kendt for: At levere 

førsteklasses arbejde til den aftalte tid, til den aftalte pris og til kundens 

tilfredshed. 

 

 

 

 

 

Kontakt CGI og hør mere om vores services til den finansielle 

sektor 

 

Michael Jacobsen 

michael.jacobsen@cgi.com  eller telefon 2248 8860  

Michael Zakarias 

michael.zakarias@cgi.com eller telefon 2518 8042  
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