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 �Åpner bank på 60 dager

Instabank, Ya Bank, Avida finans 
og Bank Norwegian har satset 
tungt på programvare fra Banqsoft, 
et selskap som for to år siden ble 
kjøpt av danske KMD.

IT-selskapets kjernevirksomhet 
er å utvikle, selge og implementere 
programvare for håndtering av 
konti og låneporteføljer.

– Vi kan hjelpe en nyetablert 
bank med å få på plass enkle 
bankløsninger på 60 dager, slik 
vi gjorde med Avida Finans, og 
vi kan levere en komplett bank-
løsning på fem måneder, sier 
adm. direktør Johnny Rindahl i 
Banqsoft.

Da Banqsoft jobbet med de til-

svarende løsninger i 2011 var pro-
sjekttiden på 36 måneder.

Bank Norwegian størst
Selskapet jakter både banker som 
skal etablere seg i SMB-segmentet, 
samt andre aktører som ønsker å 
utvide tjenestespekteret med fi-
nansieringsløsninger. I tillegg er 
det økende dialog med de de tra-
disjonelle, nordiske bankene, hvor 
Rindahl har tro på at selskapet kan 
bli en betydelig programvareleve-
randør for bankenes nye konsep-
ter. 

– I dag har vi løsninger for kjer-
nebank og frontløsninger, i tillegg 
til operative tjenester. Gjennom-
bruddet for de nye tjenestene kom 
med Komplett Bank da de etablerte 

seg i mars 2013, og banken var i 
drift ett år senere, sier Rindahl, og 
fortsetter:

– I 2014 signerte vi en femårig 
driftsavtale med Bank Norwegian. 
Det inkluderte konvertering av 
eksisterende kunder, siden banken 
allerede hadde en avtale med Evry.

I løpet av de seneste to årene har 
Banqsoft levert teknologi til nesten 
70 prosent av de nystartede banke-
ne i Norge. I tillegg har selskapet 
vært med Bank Norwegian på de-
res etablering i Sverige, Finland og 
Danmark.

Med over én millioner kunder 
er Bank Norwegian i dag Banqsofts 
nest største kunde etter Santander 
Consumer Bank i Norden.

– I Norge har mange av de ny-

startede bankene fått et stempel 
som kredittkortbanker, men det 
i disse bankene skjer det utrolig 
mye innovasjon som vil gi mange 
nye tjenester, sier Rindahl.

Boksmat
Banker som Instabank og Avida 
Finans har kjøpt Banqsofts løsning 
Bank-in-a-Box, der kundene selv 
krysser av hvilke komponenter de 
ønsker å tilby kundene. I bunnen 
ligger en standardisert plattform 
som er langt mindre ressurskre-
vende å håndtere enn det man 
tidligere har sett innenfor bank-
industrien.

Det betyr også at kostnadene 
ved å starte med banktjenester har 
gått drastisk ned. Nå er det fullt 
mulig å stable en enkel bankløs-
ning på bena for rundt fire millio-
ner kroner.

– Det kommer selvsagt andre 
kostnader på bordet, som for ek-
sempel å søke om lisens og regis-

trering, sier Rindahl, og fortsetter:
– I tillegg kommer det kostna-

der knyttet til selve driften, hvor 
volumet som skal håndteres spil-
ler inn, om man skal ha flere da-
tasentre og om banken skal være 
tilgjengelig døgnet rundt. 

Under KMDs vinger har 
Banqsoft fortsatt sterk vekst og har 
vokst med 35 prosent de 18 seneste 
månedene.

– Vi investerer tungt i program-
vare og ny funksjonalitet, men 
fremdeles ligger EBITDA-margi-
nen på 13–15 prosent, sier Rindahl. 

KMDs oppkjøp av Banqsoft har 
også gjort at sistnevnte har fått en 
viktig avtale med IBM, som skal 
løfte selskapets programvare uten-
for Norden.

– Det er en spennende avtale på 
leasing som vi har høye forventnin-
ger til og der løsningen skal driftes i 
skyen av IBM. Den avtalen ble sig-
nert i januar og kom som følge av at 
vi ble kjøpt av KMD, sier Rindahl. 

 � Startet i 1995 av fire gründere med 
bakgrunn fra Norsk Data.

 � Utvikler, selger og implementerer 
programvare for håndtering av 
konti og låneporteføljer.

 � Har gjort installasjoner i blant 
annet Norge, Sverige, Finland, Dan-
mark og Polen, men programvaren 
benyttes i flere titalls land.

 � Har kunder som Bank Norwegian, 
DNB, GE Money Bank og Volkswa-
gen Møller Bilfinans.

 � Solgt til KMD sommeren 2015.
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BANQSOFT VOKSER KRAFTIG HAR GREP OM NYETABLERINGENE

Banqsoft har kuttet dramatisk i tiden det tar å åpne opp for 
banktjenester. De to seneste årene har selskapet kapret 
nesten 70 prosent av de nyetablerte bankene i Norge.  

VINNER NYE BANKER: Banqsoft og adm. direktør Johnny Rindah selger 
programvare til virksomheter som ønsker å starte med bank og finansiering.   
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