Kyndryl-engan duen konfiantza berritu du Kutxabankek bere
eraldaketa digitalerako plana sendotzeko
•

Bi erakundeek akordio bat sinatu dute, bankuaren plataforma
teknologikoaren (sistema zentralak, erabiltzaile-postuak, banku-bulegoak...)
kudeaketa integrala barne hartzen duena

•

Akordioak bankuaren arkitekturaren zibersegurtasun- eta erresilientziazerbitzuak zabaldu eta indartzen ditu

2022ko otsailaren 22an. Kutxabankek, Europan kaudimen oneneko tamaina ertaineko
finantza-erakundeetako batek, eta Kyndrylek (NYSE: KD), azpiegitura modernizatzeko
zerbitzuen munduko hornitzaile handienak, akordio baten sinadura iragarri dute
Kutxabanken plataforma teknologikoaren kudeaketa integralarekin eta eraldaketarekin
jarraitzeko.
Kutxabankek eta Kyndrylek lan-harreman estua dute aspaldidanik. Akordio berri honek
eraginkortasuna hobetuko du eta Kyndrylek Kutxabanki ematen dizkion zerbitzuak
zabalduko ditu, eraldaketa digitaleko eta jasangarritasuneko planean lagundu ahal
izateko. Kyndrylek Kutxabanki bere azpiegitura zentrala teknologikoki garatzen
lagunduko dio, azpiegitura hori bere negozio-lerroen euskarri baita, zerbitzu zentralak
eta banku-sukurtsalak barne, egungo cloud pribatuan. Eredu berri horrek
eraginkortasun eta malgutasun handiagoa emango dio Kutxabanki bere negozioeragiketen berrikuntzarako datuen tratamenduan. Bankuak bezeroei produktuak
emateko arintasun eta lastertasunetik ere irabaziak lortuko ditu.
Segurtasun- eta erresilientzia-zerbitzuak ere indartu egin dira akordio berrian,
bankuaren eragiketetan erabat integratutako eredu batean. Eredu horrek zerbitzu oso
bat barne hartzen du: identifikaziotik hasi eta alerten prebentzioraino, bankuari
finantza-sektoreko eskakizun teknologiko zorrotzak betetzea bermatu eta horretan
laguntzen dion bitartean.
“Akordio honekin, Kutxabankek zerbitzu eta produktuak indartzen jarraitzen du
bezeroentzako eskaintza hobetzeko, gaitasun teknologiko berri sendoago, malguago
eta eskalagarriagoen laguntzarekin, zerbitzuaren kalitate-eskakizunak hazten ari diren
testuinguruan”, adierazi du Javier García Lurueñak, Kutxabankeko CEOk.
“Kutxabank funtsezko finantza-erakundea da Espainiako panoraman. Proiektu honen
bidez, bankuari lagunduko diogu azpiegituretan egiten dituen inbertsioak optimizatzen
eta etorkizuneko beharrak planifikatzen, ardatza zibersegurtasun, erresilientzia eta
jasangarritasunean jarrita; eta zerbitzuek eskaripeko gaitasunaren plangintza,
osagaien modernizazioa eta zerbitzuaren abiadura eta arintasuna areagotzea bilatzen
dute”, ziurtatu du Luis Rocak, Espainia eta Portugaleko Kyndryl-en presidenteak.
Finantza-sektorearen barruan funtsezko enpresen berrikuntza-planei erantzuteko
Kyndrylek duen gaitasun teknologikoa erakusten du akordioak. Kutxabankek Kyndryl
aukeratu du, ereduak hodei arin eta malguagoetara eraldatzen daukan esperientzia eta
ezagutzagatik. Era berean, eraldaketa digitalean TI inguruneak kudeatzeko,
eraldatzeko eta modernizatzeko Kyndrylek bazkide teknologiko gisa duen sendotasuna
indartzen du, baita Kutxabank bezalako erakunde handien segurtasun eta
erresilientziarako bere proposamena ere.

