Exportframgångar
för svenska krediter
Med ett nystartat affärsområde som ska hantera en miljard
kronor om året gäller det att ha ett system som både kompletterar och samspelar med existerande lösningar. För att
kunna bygga en effektiv organisation för SEK Customer
Finances kundfinansieringslösningar krävs såväl ingående
kunskap om finansmarknaden som IT-kompetens och en
mycket bred erfarenhetsbas.
För Customer Finance kunde Pro4u via sitt nätverk ta
fram den rätta kompetensen.
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i såg att vi kunde göra mer
nytta för svensk exportindustri genom att finansiera våra
kunders kunder via leasing och avbetalningsköp, och för att komma
dit behövde vi system som var helt
nya för SEK. Arbetet med att införa
och att integrera dessa system med
Jane Lundgren
Ericsson, Executive
våra befintliga har gått över förDirector SEK
väntan. Konsulten Viktor Lindroth
spelar en viktig roll hos oss och har tillfört mycket
genom att kunna se helheten i projektet säger Jane
Lundgren Ericsson som är Executive Director och ansvarig för Customer Finance
inom SEK.
B Svensk Exportkredit, SEK,
–
Som vi ser det har Viktor
bildades 1962 av svenska
staten och de största svenska
tagit en större roll än den
bankerna. Sedan år 2002 är
som man traditionellt förstaten ensam ägare. SEK ska på
kommersiella grunder säkerställa knippar med IT-konsulter.
tillgång till finansiella lösningar
till nytta för svensk exportinHans kunnande om finans
dustri. Customer Finance är ett
bolagsverksamhet och om
affärsområde inom SEK.
Customer Finance affärsidé är
effektivisering
och struktuatt hjälpa svenska exportföretag
rering av krediter till småöka sin konkurrenskraft genom
att erbjuda så kallad crossoch medelstora företag har
border kundfinansiering.
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bidragit stort samtidigt som vi kunnat spara tid och
pengar i projektet, säger Jane Lundgren Ericsson.
Genom Viktor Lindroths erfarenhet av att leda
implementeringar av finansiella system har de interna
resurserna hos SEK Customer Finance kunnat utnyttjas
på ett effektivt sätt, samtidigt som verksamheten kunnat drivas utan störningar.
– SEK har under implementeringen av systemet
omorganiserat IT-funktionen, säger Jane Lundgren
Ericsson. Omorganisationen gjorde att Viktor Lindroths
roll blev av större betydelse då han fungerat som en
länk mellan verksamheten och IT-funktionerna.
– Jag har i princip bara haft kontakt med Viktor,
som har fungerat som projektets kontaktpunkt för verksamhet, styrgrupp och de olika funktionscheferna, förklarar Jane Lundgren Ericsson.
– SEK är en personberoende och resurseffektiv
organisation. Det innebär att vi ofta förlitar oss på
konsulter för att avlasta vår personal och för att vi ska
få rätt effekter av olika åtgärder. Pro4u har på ett bra
sätt förstått vilka behov vi haft och kunnat ta fram den
kompetens som behövdes för uppdraget, säger Jane
Lundgren Ericsson.
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