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”Finansbranschen har tröttnat på tidskrävande systemprojekt” 

Premiär för Crosskeys kapitalmarknadssystem 
 
– Tidskrävande integrationer och systembyten dränerar finansbranschen på 
energi medan slutkundernas förtroende naggas i kanten. 
Det säger Johan Dahlström på Crosskey när Ålandsbanken som första bank i 
Sverige bytt till Crosskeys nya kapitalmarknadssystem. 
 
I en bransch som präglas av tids- och resurskrävande IT-projekt är lanseringen av 
Crosskeys modulärt uppbyggda kapitalmarknadssystem en vändpunkt. 
 
– Många i finansbranschen sitter fast i flera föråldrade system som bildar ett dyrt och 
resurskrävande pussel. Att vi i det marknadsläget nu erbjuder ett enhetligt 
kapitalmarknadssystem som Software As A Service-tjänst ser vi som ett 
kostnadseffektivt och smidigt alternativ till utdragna integrationsprojekt, säger Johan 
Dahlström, ansvarig för Capital Markets på Crosskey. 
 
Han påpekar att alla i en organisation påverkas av komplicerade IT-projekt som 
dränerar de anställda på deras energi. 
 
– Ingen får arbetsro att utveckla kärnverksamheten när man distraheras av olika IT-
frågor. Signalerna jag snappar upp från marknaden är tydliga: man har tröttnat på de 
här tidskrävande systemprojekten. 
 
Enligt VD Peter Wiklöf på Ålandsbanken har övergången till Crosskeys 
kapitalmarknadssystem varit väl använd tid. 
 
– Som pilotkund förstod vi att projektet skulle kräva tid och engagemang från vår 
sida. Samtidigt gavs vi möjlighet att vara med och skapa något helt nytt och det är vi 
nu live med för vår svenska verksamhet, säger Wiklöf. 
 
Han konstaterar att Ålandsbanken vill ha kraftfulla, enkla och koncerngemensamma 
lösningar, till en så låg kostnad som möjligt. 
 
– Vi vill ge våra kunder extraordinär service. Med det nya kapitalmarknadssystemet 
kan vi fokusera på den enskilda kunden medan Crosskey levererar en högklassig 
tjänst. 
 
Crosskeys kapitalmarknadssystem i korthet: 
 

• En verktygslåda för Capital Markets bestående av moduler i en integrerad 
plattform. 

• Fullständigt stöd för fond- och kapitalförvaltning samt depåhantering. 

• Lösning för trading- och orderexekvering. 

• Integrerat med MS Dynamic CRM för enkel hantering och helhetsbild av 
kundens affärer. 
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