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FOREX Bank växlar till nytt fibernät från
Telia i hela Norden
Telia har fått i uppdrag att bygga ett helt nytt fiberbaserat datanät till FOREX
Banks verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Affären omfattar
även ansvar för drift, underhåll och utveckling av nätet som knyter samman
FOREX Banks 110 kontor och bankbutiker i Norden. Avtalet löper över 36
månader.
Ett stabilt, säkert och snabbt datanät är en förutsättning för FOREX Banks
verksamhet. Telia har fått ansvar för att bygga ett nytt fiberbaserat datanät,
som innefattar Datanet, Managed LAN, WAN och wifi-nät, till FOREX Banks

verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det nya nätet knyter
samman FOREX Banks 110 kontor och bankbutiker i Norden.
-Vi är naturligtvis mycket stolta och glada över förtroendet att få ta ansvar för
FOREX Banks hela datanät. Som bankaktör är de helt beroende av en stabil
och säker uppkoppling och leverantör när morgondagens digitala
infrastruktur planeras och implementeras säger Charlotta Rehman, chef för
Telias företagsaffär.
FOREX Bank har sedan starten 1965 jobbat med valuta och fick 2003 tillstånd
att driva bankrörelse i Sverige. Idag befinner sig FOREX Bank på en digital
resa där de fysiska valutakuverten kompletteras av bankkort och appar och
där allt fler kunder vill lösa sina ärenden online. Det nya nätet ger nya
möjligheter, till exempel effektivare kösystem genom digitala kölappar och
köstatus i realtid via webb och app som effektiviserar schemaläggning av
personal i bankbutikerna och förbättrar servicen för FOREX Banks kunder.
-Precis som våra kunder blir även vi alltmer digitala och i den utvecklingen
krävs nät som både klarar ökad kapacitet och stabilitet. Samarbetet med Telia
möjliggör en effektivare IT-drift som vi enkelt kan skala upp efter behov och
det skapar samtidigt bättre förutsättningar för att vi ska kunna utveckla och
införa nya digitala tjänster som förbättrar kundupplevelsen och förenklar
vardagen för våra medarbetare, säger Pasi Söderberg, CIO på FOREX Bank.
Avtalet med FOREX Bank, löper under 36 månader, och utrullningen av det
nya nätet förväntas vara slutfört under 2019.
Om FOREX Bank
FOREX Bank är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan
mitten av år 2003 erbjuds även ett växande utbud av andra banktjänster;
inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och
betalkort. FOREX Bank finns på över 110 centralt belägna platser över hela
Norden. Läs mer på www.forex.se

För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830
eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag.
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av
världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala
ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året
om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi
miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har
bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare
våra kunder. Läs mer på www.telia.se
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