
                                                                                                            
 

Fora, första pensionsaktören med kärnsystemet i molnet 

Fora valde under hösten 2018 Itellos affärssystem Inca som nytt IT-stöd för sin verksamhet och 

väljer nu även Itello Live som leveransmodell. Fora sökte en effektiv och säker driftlösning till Inca 

som skulle underlätta vardagen för verksamheten. Valet föll på Itello Live från Itello.  

– Vi är mycket stolta över att ha fått ytterligare förtroende från Fora. Avtalet stärker vårt strategiska 

partnerskap och bekräftar konkurrenskraften i Itello Live. Genom att ta sitt affärskritiska IT-system till 

molnet går Fora verkligen i bräschen för den tekniska och digitala utvecklingen i branschen, säger 

Mats Lillienberg, CEO Itello. 

Med Itello Live kompletteras Inca med en molnbaserad drifttjänst vilket ger Itello ansvaret även för 

driften och det ger i sin tur Fora bättre förutsättningar att fokusera på affärsnytta, säger Christoffer 

Eile, CIO Fora. 

Genom att erbjuda ett alternativ till branschens historiska arv av egenutvecklade system har Itello 

med sin teknologi förändrat den nordiska spelplanen avseende affärssystem för livförsäkrings- och 

pensionsbranschen. Med Itello Live har Itello tagit ytterligare ett steg för att kunna erbjuda 

branschens aktörer en helhetslösning för en modern och framtidssäkrad IT-plattform. 

Molnet gör det möjligt för Itello att göra det Itello gör bäst; tillhandahålla marknadens främsta 

affärssystem för livförsäkrings- och pensionsbranschen. I partnerskap med Microsoft kombinerar 

Itello marknadens främsta PAS, Policy Administration System, med den ledande molntjänsten för 

finans, bank och försäkring, Microsoft Azure. 

– Den pågående digitaliseringen förändrar förutsättningarna för våra kunders affärsverksamhet. En 

effektiv applikationsdrift är ett måste för att kunna möta marknadens allt tuffare krav – därför tittar 

allt fler pensionsbolag på molnbaserade SaaS-tjänster. Vår ledande position som leverantör för 

nordiska pensionsbolag har gett oss djup förståelse för branschens framtida behov och hur dessa ska 

vägas mot den reglerade verkligheten. Vi är glada över att få utökade möjligheter att stödja i Foras 

arbete som fundament i ett tryggt arbetsliv, säger Salifou Bah, affärsområdesansvarig SaaS, Itello. 

Avtalet innebär en Proof-of-Concept av tjänsten som vid framgång omsätts i produktion under 2020. 

 

Om Fora 

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Varje år förmedlar Fora drygt 19 miljarder kronor i 

premier och avgifter från 235 000 företag till ett 40-tal pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser 

och fonder. Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO och drivs utan eget vinstintresse. För 

mer information, besök www.fora.se.  

 

Om Itello 

Itello AB är ett insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och 

digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder 

produkter och lösningar med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesserna samt 

möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder. För mer information, besök 

www.itello.com. 
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