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BearingPoint RegTech laajentaa liiketoimintaansa Ruotsissa 

GCC Capital AB on valinnut BearingPointin Abacus360 Banking -järjestelmän 
viranomaisraportointiin. Ratkaisu toimitetaan RaaS-ratkaisuna (Regulatory-as-a-
Service) ja se sisältää räätälöityn pilvipohjaisen integraation lähdejärjestelmiin. 

Frankfurt/Tukholma, 13. helmikuuta 2020 – BearingPoint Reg Tech, johtava kansainvälinen innovatiivisten 
viranomaisraportointi- ja riskiteknologian (RegTech ja RiskTech) ratkaisujen toimittaja, on saanut 
Tukholmassa sijaitsevan GCC Capital AB:n (GCC) Abacus360 Banking -ratkaisunsa uudeksi asiakkaaksi. GCC 
tulee käyttämään Abacus360 Banking -ratkaisua viranomaisraportointiin (EBA-raportointi). 

Abacus360 Banking tarjotaan GCC:lle RaaS-ratkaisuna (Regulatory-as-a-Service), jonka tavoitteena on 
keventää IT-infrastruktuuria ja helpottaa raportointia. RaaS-mallissa BearingPoint RegTech ylläpitää 
viranomaisraportointiohjelmistoa EU:n ulkoistamissäännösten mukaisesti. 

RaaS:n lisäksi GCC:n ratkaisu sisältää myös asiantuntijapalveluja, jotka kattavat pilvipohjaisen 
tietojärjestelmän luonnin sekä Abacus360 Banking -sovelluksen käyttöönoton. Erityinen tekijä toteutuksessa 
on GCC:lle räätälöity pilvipohjainen tiedonhallintaratkaisu. BearingPoint toteuttaa eri lähdejärjestelmistä 
dataa yhdistävän pilviratkaisun RegTech Abacus-tietomalliin perustuen. Ratkaisu tarjoaa GCC:lle kestävän, 
suorituskykyisen ja nykyaikaisen tiedontallennusjärjestelmän. Pilvipohjainen tiedonhallinta antaa GCC:lle 
myös lisää joustavuutta ja skaalattavuutta. 

”Halusimme saada viranomaisraportointiprosessit paremmin hallintaamme, ja pystyä käyttämään tietoja 
myös analyyseihin ja muuhun päätöksentekoon. Tarvitsimme palveluntuottajan, joka tarjoaa ratkaisun, jota 
pystymme ylläpitämään itse kohtuullisilla infrastruktuurimuutoksilla. BearingPoint RegTechillä on laaja 
ymmärrys viranomaisraportoinnin kokonaisprosesseista, ja odotamme innolla yhteistyötä heidän kanssaan”, 
kommentoi GCC Capital AB:n head of Treasury, Kawi Lam. 

”Olemme ylpeitä GCC:n meille osoittamasta luottamuksesta viranomaisraportoinnin kumppanina. Erityisen 
tyytyväisiä olemme siitä, että GCC on valinnut koko ratkaisuvalikoimamme, joka koostuu ohjelmistoista, 
tiedonhallintaratkaisuista ja asiantuntijapalveluista. Tämä on erinomainen esimerkki tarjontamme laadusta, 
joita olemme tuottaneet nyt yli 15 vuoden ajan”, sanoo BearingPoint RegTechin toimitusjohtaja Jürgen Lux. 

”BearingPoint RegTech on toiminut Ruotsin markkinoilla vuodesta 2013 lähtien ja on auttanut paikallisia 
rahoituslaitoksia parantamaan viranomaisraportoinnin laatua sekä positiivisesti vaikuttanut 
rahoitusjärjestelmän vakauteen. Markkina-asemamme laajeneminen Ruotsissa yhdessä GCC Capitalin 
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kanssa on meille suuri menestys, ja me odotamme innolla tuottavaa, kestävää suhdetta uuteen 
asiakkaaseemme”, kertoo BearingPoint RegTechin maajohtaja Filip Rydman. 

Abacus360 Banking Regulatory on standardiohjelmisto kansalliseen ja kansainväliseen pankki- ja 
rahalaitostoiminnan vakauden raportointiin, tilastolliseen raportointiin sekä yksityiskohtaiseen ja erilliseen 
raportointiin, Abacus-alustaa hyödyntäen. Abacus-ratkaisuja käyttävät valvontaviranomaiset ja keskuspankit 
sekä rahoituslaitokset, jotka edustavat kansainvälisesti yli 3 000 raportointiyksikköä, heidän joukossaan 
suuri osa tärkeimpiä eurooppalaisia pankkeja, jotka kuuluvat YVM:n (Yhteinen Valvontamekanismi, Single 
Supervisory Mechanism) valvontaan, erityislaitokset, vakuutuksenantajat ja rahoituksen tarjoajat. 

 

Tietoa GCC Capital AB:stä 

GCC Capital AB on yksityisomistuksessa oleva rahoitusyhtiö, jolla on valtion talletussuoja. GCC:n pääkonttori 
sijaitsee Tukholmassa, ja yhtiö toimii pääosin Ruotsissa ja Suomessa. GCC Capital on perustettu vuonna 
1953 josta lähtien GCC ollut itsenäinen ja laajentuva toimija, joka rahoittaa pääasiassa pienten ja 
keskisuurten kasvuyritysten investointeja. GCC tarjoaa rahoitusta leasing- ja lainatuotteilla ja rahoittaa 
esimerkiksi pieniä lentokoneita, helikoptereita ja erityyppisiä kiinteistölainoja. GCC toimii myös Balanzia-
brändillä tarjoten lainoja kuluttajille ja pienyrityksille myös Suomessa. 

www.gccab.com 

 

Tietoa BearingPointista 

BearingPoint on itsenäinen liikkeenjohto- ja teknologiakonsultointiyritys, jolla on eurooppalaiset juuret ja 
maailmanlaajuinen ulottuvuus. Yrityksessä on kolme liiketoimintayksikköä: Ensimmäinen yksikkö kattaa 
neuvontatoiminnan ja keskittyy viiteen avainalueeseen vauhdittaen kasvua kaikilla alueilla. Toinen yksikkö 
tarjoaa tietohallintopalveluja sekä asiakkaan liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluja tukien heidän 
liiketoimintansa menestystä. Kolmas yksikkö tarjoaa ohjelmistoja menestyksekkääseen digitalisaatioon ja 
sääntelyvaatimuksiin. Sen tarkoituksena on myös tutkia innovatiivisia liiketoimintamalleja asiakkaiden ja 
kumppaneiden kanssa rahoittamalla ja kehittämällä startup-yrityksiä sekä hyödyntämällä ekosysteemejä. 
BearingPointin asiakkaisiin kuuluu monia maailman johtavia yrityksiä ja organisaatioita. Yrityksellä on 
maailmanlaajuinen yli 10 000 henkilöä käsittävä konsultointiverkosto. Se palvelee asiakkaita yli 75 maassa ja 
auttaa heitä saavuttamaan mitattavissa olevan ja kestävän menestyksen. Suomessa ja Ruotsissa 
BearingPoint tarjoaa palveluita noin 100 asiantuntijan voimin molemmissa maissa. 
 
Lisätietoja saa osoitteesta: 

Verkkosivut: www.bearingpoint.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint 

http://www.gccab.com/
https://www.bearingpoint.com/en/
http://www.bearingpoint.com/
http://www.bearingpoint.com/
http://www.linkedin.com/company/bearingpoint
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Twitter: @BearingPoint 
 
 
Tietoa BearingPoint RegTechistä 
BearingPoint RegTech, liikkeenjohto- ja teknologiakonsultointiyrityksen BearingPointin liiketoimintayksikkö, 
on johtava kansainvälinen innovatiivisten sääntely- ja riskiteknologiaratkaisujen (RegTech ja RiskTech) ja 
palvelujen tarjoaja rahoituspalvelujen sääntelyarvoketjussa. Asiakkaat, joihin kuuluu 6 000 yritystä ympäri 
maailmaa, kuten suuret kansainväliset pankit, suuri osa Euroopan suurimmista pankeista, johtavat 
vakuutusyhtiöt sekä valvontaviranomaiset ja keskuspankit, luottavat BearingPoint RegTechin tuotteisiin ja 
palveluihin. BearingPoint RegTech tekee tiivistä yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa ja osallistuu 
standardointielinten, kuten XBRL, jäsenenä aktiivisesti standardien laatimisprosessiin. BearingPoint RegTech 
yhdistää sääntelyosaamisen hyväksi todettuun, luotettavaan ja tulevaisuuteen suuntautuvaan RegTech-
ratkaisupakettiin, asiantuntijakonsultointiin, hallittuihin palveluihin ja koulutusseminaareihin. 
 
Lisätietoja saa osoitteesta: www.reg.tech 
 
 
BearingPoint RegTechin mediayhteyshenkilö 
Sandra Hering 
RegTechin markkinointi- ja viestintäjohtaja 

Puhelin: +49 69 13022 3666 
S-posti: sandra.hering@bearingpoint.com 

https://twitter.com/bearingpoint?lang=de
https://twitter.com/bearingpoint?lang=de
http://www.reg.tech/
http://www.reg.tech/
mailto:sandra.hering@bearingpoint.com
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