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FOREX Bank väljer Axians för ökad innovationstakt 
 
Med fokus på ökad innovationskraft, förbättrade kundupplevelser och digital omställning har 

FOREX Bank valt Axians som långsiktig partner för bankens förflyttning mot molnet.  

Axians åtagande innefattar operativ drift, säkerhet och en förbättrad IT- arbetsplatsupplevelse 

för FOREX Banks personal. 

FOREX Bank startades 1965 av resebyråmannen Rolf Friberg i samband med att han tog över 
valutakontoret från SJ på Centralstationen i Stockholm. Nordens marknadsledare på resevaluta 
erbjuder sedan 2003 också enkla och lättillgängliga banktjänster som inlåning, utlåning, 
betalningsförmedling, kassaservice samt bank- betal- och kreditkort. Idag har man 107 bankbutiker i 
Sverige, Danmark, Finland och Norge. 
 
En av förklaringarna till FOREX Banks tillväxt handlar om ett ständigt fokus på goda kundupplevelser. 
Idag ställer kunderna större krav på både snabbhet och agilitet än tidigare, FOREX Bank måste därför 
ha en IT-plattform som snabbt klarar av att få ut nya produkter och tjänster på marknaden. Det är också 
här molnet kommer in; genom att ta hjälp av Axians och flytta IT-infrastrukturen till Microsoft Azure 
kommer FOREX Bank att kunna öka sin innovationstakt och time-to-market för nya tjänster. 

 
-       Bankmarknaden är i snabb förändring och vi måste ständigt arbeta med utveckling för att fortsätta 
vara relevanta för våra kunder. Genom partnerskapet med Axians tillförs gedigen kompetens om 
molnbaserad infrastruktur, drift och säkerhet för molnet samt de olika regulatoriska krav som idag styr 
vår bransch säger Pasi Söderberg, CIO på FOREX Bank. 
 

Åtagandet omfattar ett större transitionsprojekt till Microsofts Azure. Axians kommer även att ansvara 
för implementationen av en förbättrad IT-arbetsplats genom införandet av Microsoft Intune och Office 
365 med tillhörande tjänster. 
 
-       Vi ser fram emot att kunna effektivisera våra arbetsplatser och samtidigt ge våra medarbetare en 
förbättrad användarupplevelse genom införandet av en modern IT-arbetsplatsmiljö baserad på 
Microsofts moln-plattform. Axians har bevisligen en lång erfarenhet av att både leda, implementera och 
drifta den här typen av klientmiljöer, fortsätter Pasi Söderberg. 
 
Projektet att ta FOREX Banks miljö till Azure påbörjas inom kort och kommer vara starten på ett 
partnerskap med IT-transformation som ledord.  
 

-       Vi är väldigt stolta över partnerskapet med FOREX Bank och ser fram emot en spännande resa 
tillsammans. Genom vår erfarenhet från våra olika kunder i bankvärlden har vi lärt oss hur IT kan 
understödja verksamheten på ett sätt som kan bidra med reellt värde för affärerna.  
För FOREX Bank var den stora frågan hur IT bättre kan understödja deras innovationstakt, säger 
Stefan Kulhanek, Vd på Axians AB. 
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