
PRESSMEDDELANDE 2017-10-23 
 

Indecap igång med ny tjänst för fondadministration 
från Crosskey 
 
 
Crosskeys nya kapitalmarknadskoncept vinner mark. I oktober började Indecap 
använda Crosskeys molnbaserade tjänst för fondadministration. 
– Resultatinriktade bolag vill ägna sig åt affärsutveckling och inte bekymra sig över 
dagliga system och IT-frågor, säger Eva Thelin som är produktstrateg på Crosskey.  
 
Genom affären får Indecap tillgång till nödvändiga verktyg för att smidigt sköta sina 
processer för fondadministration. Verktygen levereras som en Software As A Service-tjänst 
från Crosskeys datacenter och mjukvarudelen baseras på kapitalmarknadssystemet 
OneFactor från Crosskeys partner Model IT. 
 
– Crosskeys erbjudande är resultatet av en tjänsteorienterad strategi och därför är det 
naturligt att vi tillsammans vår partner levererar en helhet omfattande såväl system som 
relaterade tjänster till Indecap. Resultatinriktade bolag vill ägna sig åt affärsutveckling och 
inte bekymra sig över dagliga system och IT-frågor, säger Eva Thelin. 
 
När kunderna nu kan fokusera fullt ut på affärsutveckling ser Eva Thelin att Crosskeys 
kapitalmarknadskoncept möter de behov som uppstår – idag såväl som i morgon.  
 
– Vi erbjuder det nordiska Capital Markets-segmentet en komplett verktygslåda med 
samspelande moduler. Fondförvaltningen är en modul i plattformen och vi har också fullt 
stöd för Asset Management och depåförvaltning, inklusive en integrerad lösning för trading- 
och orderexekvering.  
 
Resultatet blir en snabb och smidig hantering av alla transaktioner. Dessutom minimeras 
behovet av systemintegrationer och slutkunden får en enkel och tydlig helhetsbild av sina 
affärer.  
 
På Indecap ser VD Mats Lagerqvist flera tecken på en långsiktig relation till Crosskey. 
 
– Vi ser inte bara en modern och flexibel lösning för fondadministration, vi ser också ett 
engagerat och skickligt team som matchar oss på Indecap. Alla förutsättningar finns för ett 
gott samarbete, säger Mats Lagerqvist. 
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Eva Thelin, Product Strategist, Capital Markets, Crosskey Ab 
Tfn 073 023 7110 
E-post: eva.thelin@crosskey.se 
 
VD Mats Lagerqvist, verkställande direktör, Indecap Ab 
Tfn 08 411 37 70 
E-post: mats.lagerqvist@indecap.se  
 


