
OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.
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Insta Money Transfer winnaar van 24H-CodING
ING heeft de winnaar bekend gemaakt van de ING Hackathon: 24H-CodING.
Het idee, dat ondernemers en particulieren in staat stelt real-time
internationale transacties uit te voeren, is door de jury als beste idee
gekozen. In de komende maanden wordt dit concept verder uitgewerkt en
uiteindelijk zullen klanten deze dienst ook kunnen gebruiken.

De afgelopen dagen werd er tijdens de ING Hackathon: 24H-CodING in de Heineken Music

Hall in Amsterdam Zuidoost door 400 deelnemers in 61 multidisciplinaire teams 24 uur lang

gewerkt aan innovatieve ideeën voor de bank. Medewerkers en klanten van ING, studenten en

startups konden zelf hun vernieuwende ideeën aandragen. Na 24 uur presenteerden alle teams

hun idee met een werkend prototype. ING wil graag in rap tempo nieuwe vormen van

dienstverlening ontwikkelingen en uiteindelijk aanbieden die aansluiten op de veranderende

klantbehoeften. De ING Hackathon draagt hier aan bij.

Virtual assistance

Uit de ruim 140 online ingediende ideeën werd Orhan Tastan, student Architectuur uit

Limburg, met zijn idee ‘24/7 personal virtual assistent’ geselecteerd. Tijdens 24H-CodING is hij

met een multidisciplinair team van ING aan de slag gegaan om hiervan een werkend prototype

te maken. Bright.nl heeft Orhan 24 uur gevolgd en hiervan is een compilatievideo gemaakt.

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
https://www.youtube.com/watch?v=29Y_POE8tuw
https://app.frame.io/f/9tPEK7dA


De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.
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