
   

 

    

  

 
 

 

Beredskap, Covid-19 Pandemi - TietoEVRY – Business Unit Card Personalisation 

 

Mennesker og virksomheter over hele verden står overfor konsekvensene av spredningen av 

det nye Corona-viruset (Covid-19). 11. mars 2020 erklærte WHO Corona-viruset som en 

global pandemi. Regjeringer og helsemyndigheter i forskjellige land søker nå å stoppe eller 

bremse spredningen av Covid-19 viruset gjennom egne beslutninger og handlinger. 

Beredskapsplanen for Business Unit Card Personalisation - Mo i Rana og i TietoEVRY 

som helhet er også i tråd med myndighetenes anbefalinger. 

Materialer, underleveranser og transport 

Strategien for vår kortberedskap er å bruke flere PCI kortproduksjon og chipleverandører som 

forsyner selskapet med (PCI CP) sertifiserte kort- og chip. Plastkort er produsert ved flere 

fabrikker: G&D i Spania (Barcelona), TAG Systems AG i Andorra (Andorra la Vella) og 

Publicenter i Italia (Bologna). 

Card Personalisation i TietoEVRY har jobbet aktivt med våre kort- og chip leverandører som 

alle har tydeliggjort fabrikkenes beredskapsplaner for kortproduksjon og chip-produksjon. Våre 

leverandører har PCI CP-kompatible beredskapsplaner for sin virksomhet. Disse 

beredskapsplanene inkluderer muligheter for f.eks. skiftarbeid og backup-produksjon. 

Fra 11. mars 2020 har alle leverandører som omfattes av våre avtaler forsikret oss om at de 

foreløpig ikke ser kjente forsinkelser i sine forsendelser av plastkort. Alle våre leverandører 

har god tilførsel av plastråvarer og de har vært tidlig ute og bestilt råplast, blekk og 

hologrammer fra underleverandører. Innkjøp av disse materialene fra underleverandører har 

økt, og det er derfor vanskelig å forutsi effekten av økte ordrer. Dagens situasjon er under 

nøye overvåking og vi er i løpende dialog med våre leverandører. 

Kortleverandører globalt ser utfordringer innen chip leveranser. Dette skyldes den betydelige 

andelen av kinesiske fabrikker i halvlederindustrien, som også påvirker råstoff forsyningen til 

chip moduler og antenner. Driften er nå overført til europeiske fabrikker som har nådd sin 

kapasitet. Våre leverandører har også store chip ordre som raskt tømmer lagrene.  

Som en beredskapsplan anbefaler vi at alle våre kunder er proaktive og legger inn bestillinger 

så raskt som mulig. På lengre sikt oppfordrer vi kortutstedere å bytte til to forskjellige typer 

chip i sine produkter for å være bedre rustet ved globale endringer. Vår flerleverandørmodell 

gir en god mulighet for dette. 

Card Personalisation benytter en rekke forskjellige transport- og logistikkfirmaer for 

korttransport. 

I tilfelle redusert kapasitet til en enkelt operatør, er målet å bruke andre alternative 

tjenesteleverandører. Ved sterk reduksjon av tilgjengelige ressurser via lufttransport, kan 

bakketransport også brukes. Ekstraordinære logistikkordninger kan utvilsomt føre til noen 

forsinkelser i leveransene, ettersom situasjonen for transportører og flyselskaper rundt om i 

verden varierer fra dag til dag. 



   

 

    

  

 
 

 

Generelle forberedelser 

Situasjonen med Corona-pandemien er i stadig utvikling. Våre ansattes sikkerhet og helse er 

vår første prioritet. Samtidig er vi som alltid opptatt av å støtte våre kunders virksomheter og å 

sikre kontinuitet for våre tjenester. 

For å overvåke situasjonen har TietoEVRY opprettet en global arbeidsgruppe, utnevnt av 

toppledelsen, som foreslår og tar beslutninger og utfører nødvendige tiltak, inkludert 

kommunikasjon om situasjonen. Den globale arbeidsgruppen består av mennesker fra 

forskjellige forretningsenheter, støttefunksjoner osv.  

I tillegg til den globale arbeidsgruppen, er det koordinerte landsteam, servicelinje- og business 

unit teams, som vil overvåke lokale situasjoner nærmere, iverksette tiltak for å sikre kontinuitet 

og tilgjengelighet av tjenesteleveranser, samt en god informasjonsflyt på tvers i selskapet. 

TietoEVRY har også dedikerte Corona virus-grupper i våre interne nettverk, som blant annet 

gir de ansatte instruksjoner om de til enhver tid gjeldende reiserestriksjoner, 

karantenebestemmelser, samt håndhygiene, desinfisering av utstyr og andre forebyggende 

tiltak, i tillegg til veiledning om passende behandling dersom en person får symptomer som 

tyder på virussmitte.  

Business Unit Card Personalisation – Forberedelser: 

Med mindre vi er godt forberedt, kan Corona-pandemien i verste fall forårsake utbredt sykdom 

blant våre ansatte, og dermed bringe kontinuiteten i kortleveranser og tilgjengeligheten av 

spesialiserte tjenester innenfor kort produksjonen i fare. 

Det er økt fokus på kontinuiteten i kortleveranser og tjenester også sett i sammenheng med 

instruksjonene fra innsatsgruppen i TietoEVRY og nasjonale helsemyndigheter. 

Business Unit Card Personalisation - Tiltak: 

• Alle operative prosesser er gått gjennom med tanke på nøkkelpersonell. 

• Kontormedarbeidere som Business Management, Salg, Prosjekt, Innkjøp, 

Forretningsutvikling og deler av IT utfører arbeidsoppgaver hjemme via Microsoft 

Teams, telefon, og e-post, dette gjør det også mulig å jobbe i en evt. karantene 

periode. 

• Hver funksjon har backup. 

• Kontinuerlig desinfisering av alle områder. 

• Felles kantine er stengt. 

• Forbud mot besøkende. 

• Fra mandag 16.03.20 ble arbeidstiden for vårt operative personell innenfor HSA (High 

Security Area) Perso området endret, gjeldende ukene 12, 13, 14 og 15. HSA 

personalet blir delt i to team som jobber annenhver uke. Produksjonslokalene 

rengjøres mellom turnusene. Teamene jobber mandag til lørdag. Det vil også 

innebære ett direktiv som sier at våre ansatte i disse to teamene ikke får treffes privat 

de kommende fire ukene for å minimere muligheten for en evt. smittesituasjon. 

• Det jobbes med analyse av alle kunders lagernivåer i forhold til prognose. Der vi ser 

det nødvendig vil vi anbefale bestillinger for å sikre tilgang til materiell for løpende 

produksjon. 

 



   

 

    

  

 
 

 

Ekstra tiltak som blir iverksatt om situasjonen krever dette: 

• Begrensede endringer på eksisterende kortprodukter. 

• Begrenset oppsett av nye produkter. 

• Partier <100 kort vil bli produsert og sendt en gang i uken. 

• Kunder kan bli bedt om å prioritere produkter. 

 

Kunder vil bli informert i forkant dersom tiltakene ovenfor må benyttes. 

 

TietoEVRY Endringsrestriksjoner 

Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen knyttet til Covid-19 virusspredning er det i 

Crisis Management Team i Financial Services i TietoEVRY besluttet å innføre 

endringsrestriksjoner fra og med mandag 16.03.2020 fra kl. 08.00 og gjeldende inntil videre.  

Endringsrestriksjoner vil omfatte alle endringer som i dag krever godkjennelse i TietoEVRYs 

Change Advisory Board, og med en utvidet vurdering på endringer med konsekvens høy 

(uansett sannsynlighet), som kan være en risiko i forbindelse med bemanning, spesielle 

forhold hos kunde (eksempelvis ressurser til kundeverifikasjon og lignende).  

Endringer innenfor denne kategorien følger vanlige prosesser og rutiner for dispensasjon fra 
frys. Alle endringene skal ha godkjenning av ansvarlig Business Unit leder i TietoEVRY. 

 
• Endringer som allerede er planlagt og godkjent i Change Advisory Board, vil 

gjennomføres som planlagt. Disse har blitt vurdert i henhold til prinsippene ovenfor. 
 

• Øvrige endringer vil gå som normalt. 
 

• TietoEVRY har daglig oppfølging gjennom innsatsgruppen både globalt og lokalt. 
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson i TietoEVRY. 

 

TietoEVRY tar Corona-pandemien på største alvor og gjør alt for å unngå forstyrrelser i 

leveranser som denne kan forårsake. Vi minner likevel om at dette en global trussel, hvis 

mulige konsekvenser på nåværende tidspunkt ikke er klare for noen. 

Vi vil informere alle våre kunder fortløpende om eventuelle endringer i situasjonen som kan 

påvirke våre leveranser. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ruth Hessner 

COO, Business Unit Card Personalisation 

TietoEVRY 

 


