
Riksbanken förlänger samarbete med EVRY
Sveriges Riksbank har förlängt sitt nuvarande samarbete med EVRY, ett av Nordens största IT-tjänsteföretag. Förlängningen
innebär att EVRY fortsätter som leverantör av IT-stöd åt Riksbanken i ytterligare två år.

Riksbanken, Sveriges centralbank, har valt att förlänga nuvarande avtal med EVRY till och med hösten 2019. Därmed fortsätter EVRY att
sköta Riksbankens IT-infrastruktur ytterligare två år.

- EVRY kommer jobba vidare med att säkerställa en långsiktig och trygg tillgång till
IT-kompetens och ihop med Riksbanken ska EVRY effektivisera och kontinuerligt genomföra förbättringar av Riksbankens IT-miljö. Tack vare
att samarbetet förlängs kommer vi på EVRY fortsätta att leverera modern och säker IT-miljö med hög tillgänglighet, samtidigt som Riksbanken
kan behålla fokus på sin kärnverksamhet, berättar Fredrik Almén, Sverigechef på EVRY.

Samarbetet mellan EVRY och Riksbanken har pågått sedan november 2012 och kommer nu fortgå fram till november 2019.

- Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Riksbanken och är mycket glada över förtroendet att få vara deras partner i två år till. Riksbanken
är en mycket viktig myndighet i Sverige och vi är stolta att kunna leverera smarta digitala lösningar som gör nytta för dem, säger Fredrik
Almén.

 

Om EVRY
EVRY är ett av Nordens ledande IT- företag med stark lokal och regional närvaro i 50 nordiska städer. Genom rådgivning, teknik och lösningar
bidrar EVRY till utvecklingen av det framtida informationssamhället, och på så sätt skapar värde till förmån för sina kunder och samhället.
EVRY kombinerar djup branschkunskap och teknisk kompetens med en lokal leveransmodell och internationell styrka. EVRY har cirka 8.600
anställda, företaget arbetar målinriktat med att bevisa att nordiska kunder drivs bäst av dem som förstår nordiska verksamheten från insidan.
EVRY har en årlig omsättning på närmare 13 miljarder norska kronor.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Almén, Sverigechef, EVRY
Tel: +46 70 333 15 59
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