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Enoro tecknar avtal med Nordic Green Energy och 
stärker sin position i Sverige och Finland 

Enoro har tecknat avtal med Nordic Green Energy (NGE) om att leverera Enoro CIS (Customer 

Information System) till företaget i Sverige och Finland. NGE var först i Norden med att 

erbjuda el från enbart förnybara energikällor och kommer nu vara den första svenska 

elhandlaren som tar Enoro CIS i bruk. CIS-systemet kommer att ytterligare digitalisera NGE:s 

kundverksamhet och därigenom minska deras driftskostnader. 

Enoro CIS kommer att hantera kundservice och fakturering för över 140 000 energikunder i Sverige 
och Finland. Kundinformationssystemet planeras att produktionssättas i båda länderna under 2017. 
Avtalet med NGE, i kombination med Fortum-affären som blev klar i augusti, gör att Enoro nu stärker 
sin position på den nordiska marknaden. Värdet på avtalet med NGE är flera miljoner kronor. 

“Tack vare Enoro’s kundinformationssystem kan vi erbjuda våra kunder en förstklassig 
kundupplevelse. Enoro CIS kommer att automatisera och digitalisera vår kundverksamhet ytterligare. 
Kvaliteten på våra tjänster kommer att öka, samtidigt som verksamhetskostnaderna blir lägre. Enoro 
erbjöd den bästa lösningen för oss då de är innovativa och har god insikt i hur digitalisering kan 
komma till användning för konsumenterna. Enoro har också en tydlig strategi för framtiden. Vi känner 
oss trygga med Enoro CIS och att det ska ge våra kunder den bästa kundresan genom den 
pågående förändring som sker i branschen,” säger Jan Johnsen, VD för Nordic Green Energy. 

“Vi gläds oss åt att få stödja NGE:s vision om en hållbar utveckling för samhället. Enoro CIS kommer 
stärka förhållandet mellan NGE och deras kunder genom att kommunicera med dem i flera digitala 
kanaler. Enoro CIS kommer att stödja NGE med att kostnadseffektivisera verksamhetsarbetet genom 
att tillföra en stor andel skalbara och automatiserade affärsprocesser. Det finns redan över 100 
energibolag som använder Enoro CIS, och vi hälsar NGE hjärtligt välkomna till denna skara som 
använder Nordens största kundinformationssystem,” säger Stian Madsen, VD Enoro CIS. 

För intervjuer eller mer information, kontakta: 

Marie Söderqvist, Director Sales and Service Sweden 

+46 70 811 50 33 

marie.soderqvist@enoro.com  

Om NGE 

Nordic Green Energy är Sveriges äldsta gröna elbolag och är idag Nordens ledande leverantör av el 
från sol, vind och vatten till hushåll, företag och offentlig sektor. Nordic Green Energy har tre 
kärnvärden: 100% grön el, bra priser och exceptionell kundservice. Företaget finns idag 
representerat i Sverige, Finland och Norge. Under 2016 etableras Nordic Green Energy i Danmark. 
www.nordicgreen.se 

Om Enoro 

Enoro utvecklar och levererar mjukvarulösningar och tjänster för att skapa konkurrensfördelar för 
energibolag i och utanför Europa. Med över 20 års erfarenhet och mer än 250 anställda har vi en 
unik branscherfarenhet. Mer än 400 företag i Europa använder dagligen Enoros lösningar för att 
förbättra sin verksamhet och 15 miljoner energikunder förlitar sig på data från Enoro. 130 



          

ENORO  –  PRESSMEDDELANDE  2/2 

 
 

energibolag i Norden har valt Enoro för det affärskritiska område som är kundinformations- och 
faktureringssystem (CIS). Vi har en stark och beprövad kunskap med 140 CIS-experter i vårt team. 
Enoros hanteringssystem för energidata bygger på en djup förståelse för energihandeln, regelverk, 
IT-system och affärsprocesser. http://www.enoro.se  

Om Enoro CIS 

Enoro Customer Information System (CIS) är en tjänst för fakturering och kundvård hos energibolag. 
Det gör det möjligt för energibolag att bättre förstå och kommunicera med sina energikunder, samt 
erbjuda nya och anpassade energitjänster. Enoro CIS tillhandahåller flexibilitet och 
kostnadseffektivitet för optimal kundhantering. Dessutom använder Enoro CIS digitala kanaler för 
kundengagemang och självbetjäning. Enoro CIS erbjuds som en mjukvarutjänst (“software as a 
service”, SaaS) och det är ett standardsystem för energibranschen som är optimerat för skalbarhet 
och flexibilitet för att stödja affärsbehoven i en pay-as-you-go-modell. www.enoro.se/kis 


