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Nordax Bank och Banqsoft tecknar avtal avseende nytt
banksystem
Nordax Bank and Banqsoft har tecknat avtal om ett nytt banksystem. Den nya
systemlösningen moderniserar Nordax IT-plattform och ersätter den nuvarande ITlösningen. En modern och standardiserad plattform stödjar de framtida tillväxtplanerna
för Nordax, bland annat genom att möjliggöra snabbare lansering av nya produkter.
"Efter en noggrann utvärdering av olika leverantörer i regionen så var Banqsoft det naturliga valet för oss. Vi är
mycket nöjda med valet av Banqsoft som leverantör för vårt nya banksystem och vi ser fram emot ett bra
samarbete. Nordax har ambitiösa tillväxtplaner för de närmaste åren, som inkluderar fler produkter i flera länder,
och vi känner oss säkra på att kunna leverera på planerna tillsammans med vår nya partner” säger Ragnhild Tell
CIO på Nordax.
"Vi är glada över att ha fått möjlighet att samarbeta med Nordax Bank. Återigen kan vi bevisa att Banqsofts
erbjudande är ett av de mest konkurrenskraftiga i Norden. Med det här avtalet ser vi också fram emot att ha vår
första kund som kommer att använda vår bolånelösning för flera länder i Norden. Detta är viktigt för vår strategi
framåt" säger Terje Kjøs, VD Banqsoft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Frid, Kommunikationschef och mediakontakt, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se

Om Nordax
Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge,
Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra
genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet
har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Nordax har cirka
200 anställda som arbetar från ett central kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är Nordax
spetskompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars
2018 uppgick utlåningen till allmänheten till 14,1 miljarder kronor och inlåningen till 7,7 miljarder kronor. Läs
mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se .
Om Banqsoft
Banqsoft är en ledande leverantör av finansiell mjukvara i Norden, som erbjuder lösningar till banker och
kapitalförvaltare. Banqsoft grundades 1994 och är sedan 2015 ett dotterbolag i den danska IT-koncernen, KMD.
Läs mer on Banqsoft på banqsoft.com.
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