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Fra første desember får Intelecom
totalsnsvar for StatoilHydros kom
munskasjonsløsninger. Avtalen er
den største selskapet har signert
med en privat akter. Bare driftsav
talen med NAV, verdt 30 millioner
kroner årlig~ er større. Avtalen løper
i fem år med mulighet for fodengel
se i tre nye år.
Intelecom skal stå for servIce,
drIft, brukerstette og konsulent
bistand på kommunlkasjon på
oljegigantens fasttelefoni, sentral
bord, moblllosninger og kontakt
senterloanlngest
Avtalen gjelder hele oljekonser
net med 30.000 ansatte i 40 land, og
gjelder installasjoner både på land
og ofikhore.
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-Bankogflnanssektorenergenerelt
tidlig ute med å ta i bruk ny tekno
iogi,eflkktiviseringog samordning.
DnB Nor ervisjonære og trendset
terÇ bransjen. De setter premissene
trhvordan bransjen skal konkur
reie,aksyter Irene Wara, salgsdirek
tariavd&ngen for de store kundene
hos Telenor.
Telenor har akkurat fått fornyet
telefonilesningsavtalen de har med
hankkoosernet I s~nssne slengen
enskif DnB Nor å4pgradere og
modeç isere de
s ingen de
- De får nå enbellietligkommu
nikasjomløsning innen mobilitet og
dats,sierWara
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Den nyeTv~~~D~B Nor
240 millioner k{pndi og omfatter
leveranae av miftM~i&neoter,
mobile datatje4j~1iat~ og IP
åblefoni og sm4~iee~n.Målsetningen er åvjd~ftvildebapkens
førrttnlngso~~åbrykeny

DnB Nora telekomnsunlkasjons

— All kommunikasjon, uav
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løsningen.

alsmed -Visjonære

11års erfaring
-Vi har ti års erfåring med StatoilHy
dro og harhatt 30 prosent avleveran
sen knyttet til kommunikasjon frem
til ni StstoilH»lro har en sammen
satt kommunikssjonsinfrsstruktur
med levesanser fra flere alctorer, sier
Birgitte Johannessen, administreren
de direiner i Intelecom Norge.
I september starter Intelecom
osvrtskelsen av kommunil.ssjons
systemene frs de andre leversndø
rene, deriblant EDB IS og danske
TDC.
— Avtalen innebærer at vi blir en
partner med Ststoilklydro. Vi har
avtalefestet hvordan vi hvert år skal
bidra med kostnadsreduksjon, ef
fektivitet og verdiøkende tjenester,
sier Johsnnessen.
Bare deler svStstoilH~vlros Uni
fiedCommunications-losning er en
del av avtalen fordi oljeselskspet har
sendt ut en forespørsel for å få tilbud
på en driftet IJC-loming.
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tar over drift og
støtte på Statoll
Hydros kommuni
kasjonslosninger.
Avtalen ertrolig
verdt oppunder
100 millioner.
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sa 100 mil.
BOmå.NOK
18m11. NOK
240 mll.NOK
12 mil. NOK
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Det norske fl’-oelakajiet Dolpbln
ble etablert i l989ogomsetterå~
for 45 nsiilioner kroner.
Selskapet har spesialisertoegpå
kundeoenterløsninger og har levert
løsninger til blant annet Gjensidige,

‘i4r~gDnBNORipoetâbs.
‘~»**tnm~iKredinoinårdt
nillionorkroner,er årets største
ktraktforDolphia
Dolphin CDS & et flerkenals
kundesentersystent Det betyr at løs-

ningenhåreltererbådeinngåersdeog
utgåeixleheintsi&â&45l1fla kundeæntatogafllwillaktjlåndtesfsi
et og samme s,4ênjtn%tt om det
erteletbnoamtakre-poit$MS,føb,
brev, alarmer eller lignende.

hengig av hvor du er eller hvordan
du kommuniserer, integreres i en
Untfie&s19n3~~en~løsnfl%
sier wa
~k
Dette muliggjnr også integra
sjon mot alle kontorprodukter, som
arkiv og e-post. Vi integrerer også
de administrative prosessene inn i
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Det er særlig kundedialogen DnB
Nor er opptatt av, men også kom
munikssjonen internt vil nyte gedt
av den nye løsningen.
-Baiilemfårkrgtktkuivlenena
mere til seg. jeg oppleseratde er først
ute ogat de ervisjonære, sier Wsra.
DnB Nor er gjennom sin kom
pleksitet, krav til sikkerhet og profe
sjonelle kundedialog en svært spen
nende kunde for oss å jobbe mci
Vi Iår brynt oss, sier Abraham Foss,
leder for bedriftsmarkedsavdelingen
i Telenor i en pressemelding.
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lllstedel alle kanaler
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Både PC og mobil er blitt så ut
bredt, kanskje særlig blant oss
nordmenn, og det er blitt viktige
arbeidsverktøy for oss fordi det er
der kundene er. Derfor er det blitt
viktig for oss som bank å være hilstedci disse ksnalene, og det blir enda
viktigere i fremtiden, sier Cathrine
Kloumsn, konscmdirekler for IT i
DnB Nor-konsernet.
Vi gikk tidlig inn i inter
nettverdenene, nå er det mobile
tjenester som står for tur. Da vi
fornyet telefoniavtalen vår hadde
vi derfor denne gangen et ekstra
fokuspådetvivilha av nye Isosnin
ger med sainhsndling av mobil, te
lefoni og tjenester, sier hun.
Samtidig er vi opptatt av å
kutte kostnader og bli mer effektive,
blant annet ved å redusere reising.
Videokonferanser skal derfor for
eksempel være tilgjengelig fra de
ansattes PC-er.
Den ssmordnende kommuniks
sjonsplattformen gir i pilot i disse
dager, mens hele telefonilosningen
skal tss i bruk fra 1oktober.
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