LTI เลือก เทมินอส เป็ นพันธมิตรเปิ ดตัว
แพลตฟอรมดิจิทัลแบงกกิ ้งในตลาดนอรดิก
– แพลตฟอรม Banking-as-a-Service ของ LTI จะมาชวยปรับปรุงระบบธนาคารแบบเดิมใหทันสมัยอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ดวยการสนับสนุนจากเทมินอส
Larsen & Toubro Infotech (LTI) บริษท
ั ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชน
ั ่ ระดับโลก ไดจับมือเป็ น
พันธมิตรกับ เทมินอส (Temenos) ซึ่งเป็ นบริษท
ั ซอฟตแวรสําหรับธนาคาร เพื่อเปิ ดตัวแพลตฟอรมดิจิทัลแบงกกงิ้ ที่
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีของเทมินอส ซึ่งจะมาชวยปรับปรุงระบบธนาคารหลักดงั ้ เดิมในภูมิภาคนอรดิกใหทันสมัย
ทําใหสถาบันการเงินมีความคลองตัวและปรับขนาดไดมากข้ น
ึ  ขณะเดียวกันก็ลดตนทุนการดําเนินงาน และเปิ ด
โอกาสใหธนาคารสามารถใชประโยชนจากแพลตฟอรมเพื่อเปิ ดตัวผลิตภัณฑและบริการใหมๆ ไดเร็วข้ น
ึ
แพลตฟอรมดิจิทัลแบงกกงิ้ นี้จะมานําเสนอการผสานรวมแบบครบวงจรดวยบริการ Temenos Transact, Temenos
Infinity, Temenos Payments และ Temenos Financial Crime Mitigation รวมถึงโซลูชน
ั ่ ฟินเทค เชน การ
รายงานตามกฎขอบังคับ การรับรองความถูกตอง โซลูชน
ั ่ KYC บริการบัตร และโซลูชน
ั ่ การชําระเงินที่อยูใน
Temenos Marketplace ดวยความสามารถที่ครอบคลุม ทัง้ นี้ LTI และ Syncordis Consulting ซึ่งเป็ นบริษท
ั ใน
เครือของเทมินอสที่มีประสบการณในภูมิภาคยุโรปมานานกวา 15 ปี  จะมารับหน าที่ดูแลบริการทงั ้ ในดานการจัดการ
และการใชงาน
ความรวมมือดังกลาวนับเป็ นการเปิ ดศักราชใหมใหกับธนาคารในนอรดิกผานการควบรวมความเชี่ยวชาญดานโดเมน
ของ LTI เขากับความเขาใจอันลึกซ้ งึ เกี่ยวกับการทํางานของเทมินอส รวมถึงระบบ cloud-native ขัน
้ สูง ระบบ
cloud-agnostic ตลอดจนโซลูชน
ั ่ เทคโนโลยี AI และ API ซึ่งเป็ นที่ช่ น
ื ชอบของธนาคารกวา 3,000 แหงในกวา 150
ประเทศ
Sanjay Jalona ซีอีโอและกรรมการผูจัดการของ LTI กลาววา “ความรวมมือของเทมินอส และ LTI ในครัง้ นี้ จะ
นํ าประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความหลงใหลในนวัตกรรมที่ไมมีใครเทียบมามอบใหกับธนาคารและสถาบัน
การเงินในภูมิภาคนอรดิก แพลตฟอรมสําหรับธนาคารรูปแบบใหมที่มีประสิทธิภาพซ่ งึ ใชเทคโนโลยี cloud-native
ของเทมินอส จะชวยใหธนาคารสามารถปรับขนาด ปรับปรุงใหทันสมัย และลดตนทุนดานไอทีลงอยางมาก นอกจาก
นี้ เรายังสามารถเพิ่มผลลัพธดวยเวลาออกสูตลาดที่เร็วข้ น
ึ และยังคงใหบริการดานการธนาคารที่ทันสมัยอยางโดดเด
น ซ่ งึ จะชวยใหธนาคารสามารถกาวหน าไดอยางรวดเร็วในเสนทางการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล ผานชุดเครื่องมือ
Temenos Accelerator Toolkit สุดพิเศษของเรา ”
Max Chuard ประธานเจาหน าที่บริหารเทมินอส กลาววา “นี่คือการลงนามที่มีความสําคัญตอกลยุทธของเทมินอ
สในนอรดิก เรามีความยินดีที่จะขยายความรวมมือของเรากับ LTI และ Syncordis เพื่อนําเสนอแพลตฟอรมดิจิทัล

แบงกกงิ้ รุนตอไปออกสูตลาด ขณะเดียวกัน เราก็ไดรวมมือกับพันธมิตรในการเปิ ดใหธนาคารสามารถเขาถึงความ
เชี่ยวชาญดานการธนาคารระดับโลกของ LTI ดวยโซลูชน
ั ่ เต็มรูปแบบของเทมินอส เพื่อมาปรับใชกับความตองการ
เฉพาะของภูมิภาคนอรดิก เทคโนโลยีคลาวดและ AI ขัน
้ สูงของเราเมื่อผสานรวมกับรูปแบบการทํางานของธนาคารที่
เรามีอยู จะกลายมาเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับธนาคารและสถาบันการเงินในนอรดิก เราจะชวยใหธนาคารตาง
ๆ สามารถปรับปรุงระบบเดิมของพวกเขาใหทันสมัยเพื่อรองรับแพลตฟอรมการธนาคารในอนาคต ในขณะเดียวกันก็
สามารถนําเสนอบริการเชิงนวัตกรรมใหกับลูกคาของพวกเขาได”
LTI เป็ นหนึ่งในผูใหบริการดานไอทีระดับชน
ั ้ นําในภูมิภาคนอรดิก บริษท
ั ถูกจัดอยูในอันดับ 2 ในแงของความพึง
พอใจของลูกคาทว
ั ่ ยุโรปในรายงาน IT Sourcing Study 2020 นอกจากนี้ ยังไดรับการยกยองจากลูกคาใหเป็ น
ธนาคารและสถาบันการเงินชน
ั ้ นําของภูมิภาคดวย
เกี่ยวกับ LTI :
LTI (NSE: LTI) เป็ นบริษท
ั ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลระดับโลก ที่ชวยใหลูกคามากกวา 400 ราย
ประสบความสําเร็จในโลกแหงการเชื่อมตอ ผานการดําเนินงานใน 32 ประเทศ เราทําเกินกวาความคาดหวังและ
ความคาดหมายเพื่อชวยใหลูกคาเปลี่ยนเป็ นดิจิทัลไดเร็วข้ น
ึ ดวยแพลตฟอรม Mosaic ของ LTI ที่นําพาลูกคากาว
เดินไปบนเสนทางแหงโมบายล โซเชียล การวิเคราะห อินเทอรเน็ตออฟธิงส (IoT) และคลาวด LTI กอตงั ้ ข้ น
ึ ในปี
1997 ในฐานะบริษท
ั ยอยของ Larsen & Toubro Limited พรอมดวยประสบการณและความเชี่ยวชาญที่หาจาก
ที่ไหนไมได เพื่อแกปัญหาความทาทายที่ซับซอนที่สุดขององคกรธุรกิจในทว
ั ่ ทุกอุตสาหกรรม โดยในแตละวัน ทีม
งาน LTItes มากกวา 32,000 คนสามารถชวยใหลูกคาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานทางธุรกิจและเทคโนโลยี
ตลอดจนสงตอคุณคาใหแกลูกคา พนักงาน และผูถือหุนของพวกเขาไดอีกทอดหนึ่ง ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.lntinfotech.com หรือติดตามเราทาง @LTI_Global
เกี่ยวกับ เทมินอส :
เทมินอส เอจี (Temenos AG) (SIX: TEMN) เป็ นผูนําระดับโลกในดานซอฟตแวรสําหรับธนาคาร โดยมีธนาคารกวา
3,000 แหงทว
ั ่ โลกรวมถึงธนาคาร 41 แหงใน 50 อันดับแรกของโลกที่พ่ งึ พาเทมินอสในการประมวลผลธุรกรรมราย
วันและการโตตอบกับลูกคาของธนาคารมากกวา 1.2 พันลานราย เทมินอสนําเสนอระบบสวนหน า (front office) ที่
ทํางานบน cloud-native, cloud-agnostic และขับเคลื่อนดวย AI การธนาคารหลัก การชําระเงิน และซอฟตแวร
การบริหารกองทุนที่ชวยใหธนาคารสามารถมอบประสบการณลูกคาทุกชองทางไดอยางราบร่ น
ื  และเพิ่มความเป็ น
เลิศในการดําเนินงาน
ซอฟตแวรของเทมินอสไดรับการพิสูจนแลววา ชวยใหลูกคาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถบรรลุอัตราสวนตนทุนตอ
รายไดที่ระดับ 26.8% ซึ่งเป็ นครึ่งหนึ่งของคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุน 29% สูงกวา
คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 3 เทา ขณะเดียวกัน ลูกคาเหลานี้ยังลงทุนในงบประมาณดานไอที 51% ไปกับการเติบโต
และนวัตกรรมเทียบกับการบํารุงรักษา ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 2 เทา จึงพิสูจนไดวาการลงทุนดานไอที
ของธนาคารสามารถเพิ่มมูลคาที่จับตองไดใหกับธุรกิจของพวกเขา

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.temenos.com
เกี่ยวกับ Syncordis:
ในฐานะที่เป็ นผูดูแล LTI ของเทมินอส Syncordis มอบการดําเนินงานและโครงการรวมระบบครบวงจรที่มีคุณภาพ
สูงตามแนวปฏิบัติของเทมินอส พรอมบริการเสริมตาง อาทิ การใหบริการดานซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน
่ ผานทาง
อินเทอรเน็ต (Software as a service : SaaS) ที่ไดรับการควบคุม (ไดรับการรับรอง PSF) ตลอดจนการสนับสนุน
ดานการผลิตที่ครอบคลุมผลิตภัณฑเทมินอสทัง้ หมดรวมถึงระบบของบุคคลที่สามโดยรอบ
กลุมผูเชี่ยวชาญที่เป็ นมืออาชีพในประเทศและตางประเทศ ตางกําลังสงมอบความเชี่ยวชาญทงั ้ ในดานธุรกิจและดาน
เทคนิค และชวยกันปรับแตงแตละโครงการใหเป็ นไปตามขอกําหนดและความตองการสวนบุคคลของลูกคา
Syncordis มีภารกิจในการขับเคลื่อนความเป็ นเลิศดานดิจิทัลในภาคการธนาคารและชวยใหลูกคาทุกคนตระหนักถึง
พลังของการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล ควบคูไปกับการจัดหาสถานที่ทํางานที่ยอดเยี่ยมใหกับพนักงานทุกคน
www.syncordisconsulting.com
โลโก: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpg

