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Rejlers tecknar avtal med 

Kirkens Nødhjelp 
 

Rejlers Embriq har tecknat ett avtal med den norska hjälporganisationen Kirkens Nødhjelp om leverans av Valo 

Intranät med stöd för Office 365. Som en av Nordens största hjälporganisationer med arbete i länder där det 

inte alltid finns en fungerande infrastruktur, har Kirkens Nødhjelp ett stort behov av en enklare och smidigare 

samverkan mellan personal och kontor över hela världen. Rejlers Embriq har levererat IT-tjänster till Kirkens 

Nødhjelp under många år genom avtal om IT-drift och -förvaltning som har förlängts åtskilliga gånger. Nu 

utökas avtalet med framtidsinriktade IT-verktyg som ska hjälpa till att förbättra personalens samverkan och 

samarbete. 

Valo Intranät och Office 365 skapar förutsättningar för en mycket god samverkan 

– Kirkens Nødhjelp har beslutat sig för att använda Valo Intranät tillsammans med Office 365 för att skapa ett 

modernt, användarvänligt och effektivt verktyg för samverkan, berättar Morten V. Eriksen som är Teamleader 

SharePoint på Rejlers Embriq.  

– Vårt samarbete med Valo ger oss möjlighet att erbjuda en lättanvänd intranätlösning med moduluppbyggd 

infrastruktur som Kirkens Nødhjelp kommer att integrera i sina befintliga system. Lösningen omfattar 

nyhetspublicering, sociala funktioner, bloggar, videoklipp, evenemang, idéhantering och mycket annat. Det här är en 

långsiktig lösning som är 100 procent integrerad med Office 365 och har mer än 300 000 användare över hela 

världen, berättar Morten vidare. 

Största möjliga hjälp under extrema förhållanden 

– Kirkens Nødhjelp arbetar med att bygga upp säkra och robusta samhällen för att kunna skydda och rädda livet på 

människor som lever i extrem fattigdom eller utsatthet, eller som har drabbats av katastrofer, på ett så bra och 

effektivt sätt som möjligt, säger Kirkens Nødhjelps IT-chef Bjørn Are Geithus.  

– Vi jobbar ofta under mycket svåra förhållanden med begränsade resurser och ibland även med bristande 

infrastruktur. I dessa situationer är det viktigt med en välfungerande samverkan mellan våra olika stationer, så att 

våra medarbetare får möjlighet att göra ett så bra jobb som möjligt, fortsätter han. 

Om avtalet 

Avtalet omfattar installation, drift och förvaltning av Valo Intranät för Kirkens Nødhjelps drygt 500 användare, som 

befinner sig på över 20 olika fältkontor spridda över världen. Starten av arbetet planeras till före sommarsemestern 

med en fullskalig driftsättning av intranätlösningen i mitten på september 2017. 
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Om Kirkens Nødhjelp 

Kirkens Nødhjelp startades 1947 som en mindre insamlingskampanj av de norska kyrkorna. Idag är organisationen 

en av Nordens största hjälporganisationer med en årlig förvaltning av runt en miljard norska kronor i anslag och 

insamlade medel och närvaro i 31 länder.  Dessutom stödjer Kirkens Nødhjelp humanitärt hjälparbete, 

utvecklingsarbete och påverkansarbete via ACT Alliance i mer än 130 länder. www.nca.no 

Om Rejlers Embriq 

Rejlers Embriq är en del av Rejlerkoncernen med 160 medarbetare och en årlig omsättning på nästan 400 miljoner 

norska kronor. Rejlers Embriq hjälper företag att nå bättre affärsresultat genom digitalisering av fysisk infrastruktur, 

smarta val och strategisk IT-användning. Bolaget utformar, utvecklar och förvaltar IT-lösningar och har ett tydligt 

fokus på Norden med närvaro i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg, Stockholm och Motala.  

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se 

Thomas Pettersen; vd Rejlers Embriq och Rejlers Norge, tel. +47 950 22 323, e-post: thomas.pettersen@embriq.no  
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