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Lunar

Käyttöönotto neljässä 
kuukaudessa
Nopea käyttöönotto 
sekä nopeat integroinnit 
ja yhdistetty, 
valmiiksi rakennettu 
toiminnallisuus 
mahdollistavat 
intuitiivisen 
käyttäjäkokemuksen.

Ketterät prosessit
Älykäs, päästä 
päähän -automatisointi 
virtaviivaistaa budjettia 
ja automatisoi 
hyväksymisprosesseja, 
jolloin henkilöstö voi 
keskittyä strategiaan.

Jaetut,  
läpinäkyvät tiedot
Keskitetty tiedonlähde, 
selkeästi määritellyt, 
auditoitavissa olevat 
prosessit ja eheät tiedot 
yhdistettyinä Lunarin 
ydinpankkijärjestelmään.

Vaikutus

Saavutukset

AIKA  
ARVONTUOTTOON

Mikropalvelupohjaisen Unit4 
ERP -ratkaisun käyttöönotto 
vain neljässä kuukaudessa

Mukautuvat ja automatisoidut 
prosessit mahdollistavat 
Lunarin nopeat muutokset

Unit4:n skaalautuvuus 
tukee Lunarin jatkuvaa 
kasvua

• Uuden sukupolven 
yhtenäinen Unit4 ERP 
-alusta otettiin käyttöön 600 
työntekijälle, jotta asiakas- 
ja työntekijäkokemus 
saadaan optimoitua

• Pilvipohjainen ERP yhdistää 
taloushallinnon luodakseen 
yhden saumattoman 
digitaalisen kokemuksen 
koko organisaatiolle

• Monipuolinen, intuitiivinen 
toiminnallisuus, kooltaan 
Lunarin tarpeisiin sopiva 
ja useita maita varten 
lokalisoitu

• Automatisoitu, skaalautuva 
avoin alusta yhdistyy 
saumattomasti pankin 
ohjelmistoekosysteemiin

Lunar ampaisee kohti taloushallinnon 
muutosta Unit4:n avulla
Lunar on uudenaikainen haastajapankki, jolla on yli 400 000 
asiakasta Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Lunar toimii täysin 
digitaalisesti, jolloin sen henkilö- ja yritysasiakkaat pystyvät 
hallitsemaan talouttaan kokonaisvaltaisesti yhdellä intuitiivisella 
ja läpinäkyvällä sovelluksella. Lunarin pääkonttori sijaitsee 
Tanskassa, ja sillä on yli 600 työntekijää Pohjoismaissa.

TIEDOT
TOIMIALA: Rahoituspalvelut 
KOKO: 400 000 asiakasta  
ja yli 600 työntekijää
SIJAINTI: Tanska
TUOTE: Unit4 Enterprise 
Resource Planning (ERP)

”Tärkein etu on näkyvyyden lisääminen markkinoilla ja tuotteissa, mikä 
auttaa määrittämään paremmin yksilölliset hinnat niin markkinoille 
kuin tuotteillekin. Unit4 tukee asiakkaiden elinkaariarvon määritystä 

huomattavasti paremmin kuin mihin pystyimme aiemmin.”

Jonas Larsen, Chief Financial Officer, Lunar

Lunar Bank on jo nyt merkittävä toimija Pohjoismaiden pankkisektorilla, ja se 
on muuttunut lyhyessä ajassa start-up-yrityksestä kasvuyritykseksi. Lunarin 
edellinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ei pysynyt pankin kunnianhimoisen 
asiakasmäärän ja markkinakasvun mukana. Lunarin Chief Operating Officer 
Morten Sønderskov kertoo: ”Olemme kunnianhimoisia, mutta asiakkaat ovat 
edelleen keskiössä. Unit4 ERP tarjoaa intuitiivisen ja kestävän ratkaisun, 
jonka automaatiotoiminnot auttavat meitä priorisoimaan. Järjestelmä on myös 
joustava, mikä tukee kansainvälisiä laajenemissuunnitelmiamme.”
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