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Öka ditt kundfokus med en 
modern bankplattform som tjänst

cgi.com

I ny bankkostym: CGI i gott 
sällskap av SAP och Applicon

Vi vet att det är ett stort steg att tänka helt nytt inom 
Core Banking. Vi vet också att du, när du väl är redo, inte 
kan vara i tryggare händer än hos oss. Den banklösning 
vi erbjuder är resultatet av ett strategiskt samarbete 
mellan tre erfarna företag: CGI, SAP och Applicon. 

CGI CLOUD BANKING

Du fokuserar på kunden. 
Vi tar hand om resten.  

Kontakta Magnus Lagercrantz 
Vice President Banking 

på telefon +46 8 671 06 11 
eller besök vår webb för att läsa mer 

www.cgi.se/cloudbanking

Vill du veta mer?

CGI – den finansiella sektorns IT-partner 
Sedan CGI grundades har vi gått i spetsen för ut
vecklingen inom banksektorn. Vi strävar ständigt efter 
att erbjuda tjänster och lösningar som placerar våra 
bankkunder i framkant. Som initiativtagare till Cloud 
Banking fortsätter vi att investera i framtiden. 

SAP – ledande leverantör av affärssystem för banker
Idag använder över 180 banker SAP:s lösningar för sina 
kärnbanksaffärer världen över. Med SAP:s högt rankade  
dataplattform SAP HANA, får banken dessutom tillgång 
till datadrivna analyser i realtid, vilket skapar förutsätt
ningar att möta förändrade kundbehov och samtidigt 
hålla koll på risker.

Applicon – IT-experten på svenska bankmarknaden
Applicon är ett svenskt ITföretag med fokus på bank 
och finans. Vi är experter på att lokalisera internationella 
banksystem. Applicon har anpassat och integrerat SAP:s 
banksvit för ett flertal banker i Sverige och Norden. 



Nya tider kräver nya 
affärsmodeller

Bankvärlden är inte som förr. Säg adjö till helkunder, 
lojalitet och förutsägbarhet – och hej till höga för vänt  
ningar, oändliga valmöjligheter och nya konkurrenter.  
De förändrade förutsättningarna sätter både din inre  
och yttre effektivitet på hårda prov.  

Känner du igen dig? Vi vill gärna berätta om en annan  
väg framåt.

Varsågod, alla tjänster på kran

Vill du bli mer snabbrörlig och öka ditt kundfokus? Nu har 
du möjlighet att skapa en starkare position med CGI Cloud 
Banking, en standardiserad och tjänstebaserad plattform 
som innehåller ett brett utbud funktioner för att låna, spara 
och betala. Genom att köpa kärnbankssystem på kran, 
betalar du bara för det du använder.

Som den första moderna, molnbaserade banklös
ningen på svenska marknaden, förändrar den dina 
förutsättningar radikalt.

Ökad intern effektivitet. Standardisering och 
automatisering ger en mer kostnadseffektiv hantering 
och administration.

Ökad extern effektivitet. Lösningen ökar 
flexibiliteten och hjälper dig att möta framtidens 
kundförväntningar.

Släpp teknikfokuset  
– och öka takten

Genom att välja en modern bankplattform som tjänst, 
undviker du höga initiala investeringar i teknik och 
infrastruktur till förmån för en förutsägbar kostnad per 
bankkund. CGI Cloud Banking sätter helt enkelt en ny 
standard för moderna banktjänster.
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Gjord för svenska bankmarknaden med 
samtliga kopplingar till betalsystemen

Enkel prismodell – du betalar för det du 
använder

Lätt att lägga till nya tjänster och 
funktioner

Ger ökad konkurrenskraft och kortad 
time-to-market

5 fördelar med CGI Cloud Banking

Frigör innovationskraften. Fokusera på kunden.

Betala för nyttjandet. Kranmodellen gör  
det enklare.

Släpp teknikfokuset. Låt oss ta hand om det.


