
– Vi er stolte av å være finalist sammen med dyktige konkurrenter, sier administrerende direktør Kjell Rusti (i midten).
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Sopra Steria nominert til Årets
konsulentselskap i Norge

Sopra Steria er en av tre selskaper som er nominert til den gjeve prisen Årets
konsulentselskap. Det er med prosjektet «Digitalisering av MøllerGruppen»
konsulentselskapet er nominert.

Konsulentguiden arrangerer kåringen i samarbeid med
arbeidsgiverorganisasjonen Virke, finansmagasinet Kapital, og i år går
kåringen av stabelen 7. september. Sopra Steria konkurrerer mot Deloitte og
Cap Gemini i finaleheatet, som er nominert for henholdsvis strategisk
ledelsesutvikling i finansbransjen og prosjektet «Trafikkagenten».

http://www.konsulentguiden.no/index.cfm?id=432400


– Vi er stolte av å være finalist sammen med dyktige konkurrenter. Det er en
stor ære å bli nominert for jobben vi har gjort for MøllerGruppen, og vi ser at
den delen av bilbransjen som er klare for digitaliseringen allerede finner nye
muligheter i markedet, sier administrerende direktør Kjell Rusti i Sopra Steria
Skandinavia.

I prosjektet Digitalisering av MøllerGruppen har Sopra Steria fokusert på «bil
som tilbehør til mobil» og hvordan bilhold best kan digitaliseres. Et av
resultatene i prosjektet er mobilappen «Mitt bilhold» der kundene kan legge
inn og samle all informasjon om en eller flere av sine biler.

– Dagens kunder har modnet digitalt, og forventer dermed økt tilgjengelighet
på egne premisser. MøllerGruppen har tatt konsekvensen av dette - og
digitaliserer bilholdet og kjøp av bil på nett, sier Rusti.

For MøllerGruppen betyr også digitalisering effektivisering av tjenestene som
selskapet tilbyr sine kunder og økt kundetilfredshet. En tilleggseffekt av
prosjektet viste seg å bli håndtering av dieselsaken som overraskende dukket
opp høsten 2015: Gjennom mobilappen "Mitt bilhold" fikk MøllerGruppen en
ny og effektiv kommunikasjonskanal til sine kunder hvor de forenkler
prosessen med å innkalle kjøretøy som må utbedres.

– Uansett utfall av kåringen er både Møllergruppen og vi allerede vinnere
med dette prosjektet. Digitaliseringen er med på å forme fremtidens Norge,
og det er fantastisk å få være med på reisen, avslutter Rusti.

7. september kåres vinneren av Årets konsulentselskap på Grand Hotel. Les
mer om prisen på Konsulentguiden sine sider.

Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering,
innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som
en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største
konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige
virksomheter med deres omstilling.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har
som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

http://www.konsulentguiden.no/index.cfm?id=432400


Sopra Steria har 50 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på €
5,1 milliarder i 2022. I Norge sørger 3000 medarbeidere for en årlig
omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Selskapet har kontorer i Oslo,
Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og
Tromsø.

Kontaktpersoner

Kristin Blix-Elton
Pressekontakt
Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Marked- og kommunikasjon
kristin.blix-elton@soprasteria.com
+47 970 28 616

mailto:kristin.blix-elton@soprasteria.com
tel:+47 970 28 616

