Lunar
Lunar i fuld fart mod en økonomisk
omstilling med Unit4
Lunar er en ny markedsudfordrer, en moderne bank, der står i
direkte konkurrence til de store etablerede banker, og som har
mere end 400.000 kunder i Danmark, Sverige og Norge. Lunar er
100 % digital, hvilket giver både privatkunder og erhvervskunder
fuld kontrol over deres økonomi – alt sammen fra én enkelt
intuitiv og brugervenlig app. Lunar har hovedkontor i Danmark
og mere end 600 medarbejdere i hele Norden.

OPLYSNINGER
Finansielle
tjenesteydelser
BRANCHE:

400.000
kunder og mere end 600
medarbejdere
STØRRELSE:

LOKATION:

Danmark

Unit4 Enterprise
Resource Planning (ERP)
(ressourceplanlægning for
virksomheder)
PRODUKT:

Resultater
Gå live på bare 4
måneder
Hurtig implementering
baner vejen for en
intuitiv brugeroplevelse
med hurtige
integrationsfunktioner og
tilsluttet, færdigbygget
funktionalitet.

Smidige processer
Intelligent, end-toend-automatisering
strømliner budgettet
og automatiserer
godkendelsesprocesser,
så medarbejderne kan
bruge mere tid på at
fokusere på strategi.

Delte,
gennemskuelige data
Giver en enkelt kilde
til sandheden med
klart definerede,
overvågede processer
og dataintegritet, der
integreres med Lunars
centrale banksystem.

Udfordringen
Lunar Bank har bevæget sig igennem opstartsfasen inden for kort tid og er allerede
nu en stor aktør i den nordiske banksektor. Lunars tidligere Enterprise Resource
Planning (ERP)-platform havde svært ved at følge med bankens ambitiøse kundeog markedsvækst. Lunars COO (driftsdirektør) Morten Sønderskov forklarer: “Vi er
ambitiøse, men vores kunder vil altid være i fokus. Med Unit4 ERP drager vi fordel
af en intuitiv og solid løsning med automatiserings-funktioner, der hjælper os med
at prioritere. ERP har også den fleksibilitet, vi har brug for til at understøtte vores
internationale udvidelsesplaner.”

“Den største fordel er at skabe mere synlighed på tværs af markeder
og produkter, så der kan fastsættes stærkere individuelle priser for
både markeder og produkter. Unit4 understøtter mine vurderinger
af kunders levetidsværdi i langt højere grad, end vi kunne før.”

How did Unit4 help?
• En samlet næstegenerations
Unit4 ERP-platform
implementeret for alle
600 medarbejdere for
at optimere kunde- og
medarbejderoplevelsen
• Cloudbaseret ERP samler
økonomien med henblik på at
skabe en enkelt og problemfri
digital oplevelse for hele
organisationen

Få flere oplysninger på:

• Omfattende og intuitiv
funktionalitet, der er tilpasset
Lunars behov og tilpasset
lokale forhold i flere lande
• En automatisk og skalrbar
åben platform forbinder
problemfritmed bankens
softwareøkosystem
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Jonas Larsen, CFO (økonomichef), Lunar

4 måneder
VÆRDIGENERERING

SMIDIGHED

FLEKSIBILITET

Unit4 ERP-løsning baseret
på mikrotjenester og implementeret på blot 4 måneder

Tilpasningsdygtige og automatiserede processer giver Lunar
mulighed for hurtig udvikling

Unit4’s skalerbarhed understøtter Lunars momentum
for fremtidig udvikling

