
 

yA Bank inngår avtale med Banqsoft om modernisering 
av bankplattform 
 
yA Bank har inngått en treårig avtale med Banqsoft om å modernisere og 
drifte sin bankplattform som en tjeneste.  
 
yA Bank er en av de norske bankene som utvikler seg raskest, og representerer 
en ny generasjon av banker med en komplett portefølje av digitaliserte 
banktjenester for forbrukere. 
 
"Ved å serviceorientere leveransen av kjernebanktjenester og gjøre Banqsoft til 
vår partner, håper vi å kunne ta det neste skrittet i å tilby våre kunder en svært 
dynamisk og automatisert brukeropplevelse. Samtidig sikrer vi at økende 
systemkrav fra kunder og nasjonale og internasjonale myndigheter blir møtt til 
en rimelig kostnad, som kan deles der det er relevant”, sier Rune Strande, 
administrerende direktør i yA Bank. 
 
”Vi er veldig stolte av å støtte yA Bank i sin fremtidige vekst ved å tilby moderne 
banktjenester for hele verdikjeden. Banqsoft plattformtjenester vil gjøre det 
mulig for yA Bank å etablere nye tjenester med meget kort time to market, sier 
Johnny Rindahl, administrerende direktør i Banqsoft. 
 
Overtar miljø og leverandør 
Ifølge avtalen vil Banqsoft overta yA Banks eksisterende miljø, med ambisjon om 
å modernisere løsningene ved å tilføre Banqsofts plattformtjenester steg for 
steg. Å overta driften av det eksisterende miljøet innebærer et oppkjøp av den 
nåværende leverandøren Metatech AS.  
 
”Oppkjøpet vil tilføre oss flere dyktige folk med den rette erfaringen, og vil styrke 
oss som en sterk leverandør til bankene, sier Rindahl. 
 
"Selv om denne avtalen bare omfatter våre låne- og kredittkorttjenester, kan 
Banqsoft over tid blir vår foretrukne leverandør av alle kjernebanktjenester, noe 
som kan gi betydelige stordriftsfordeler", avslutter Rune Strande. 
 
Tilrettelegger for bankene 
Avtalen er en av mange nye kontrakter med både nye og eksisterende banker og 
finansinstitusjoner for Banqsoft i år. 
 
"Bankene må være rustet til å tilby fleksible og kundeorienterte løsninger for å 
kunne ivareta eksisterende kunder og tiltrekke seg nye. Våre plattformtjenester 
tilrettelegger for at bankene kan realisere innovasjoner og automatisere sin 
virksomhet", avslutter Rindahl. 
 
Om Banqsoft  
Banqsofts kjernevirksomhet er programvareløsninger for effektiv håndtering av 
lån, leasing, engros, flåte og innskuddsporteføljer for i bank- og finanssektoren. 
Etter mer enn 20 år i bransjen har Banqsoft opparbeidet seg en markedsledende 
posisjon i denne sektoren, og en stadig sterkere posisjon i privatbankmarkedet.  



Banqsofts har sine kunder i de nordiske landene, Polen, Storbritannia og 
Baltikum, og inkluderer blant annet Santander, Toyota Financial Services, 
Handelsbanken, Sandvik Finans, Komplett Bank, Bank Norwegian, Pohjola Bank 
og Volkswagen Finans. Banqsoft har 155 ansatte på kontorer i Norge, Sverige, 
Finland og Polen, og er tilsluttet det danske IT-selskapet KMD som et 
internasjonal datterselskap. Les mer på banqsoft.com. 
 
Pressekontakt Banqsoft: Andreas Ericson, Sales- & Marketing Director 
Mail: andreas.ericson@banqsoft.se 
Telefon: +46 709 31 66 31 
Nettside: banqsoft.com  
 
Pressekontakt yA Bank: Per-Jørgen Dam-Nielsen, IT-direktør 
Mail: pjdn@ya.no 
Telefon: +47 952 45 960 
Nettside: ya.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


