
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os nu 

Og bliv klogere på, hvordan CGI 

Application Management giver dig 

frihed til at fokusere på forretningen 

i stedet for it-applikationerne. 

T: +45 44 78 40 00 

E: cgi.dk@cgi.com 

 
 
 
 
 
 
 

It-applikationer bliver mere og mere komplekse. Derfor vælger stadig 

flere private og offentlige virksomheder at overlade ansvaret for sup-

port, vedligeholdelse, udvikling og overvågning af deres it-applikatio-

ner til en professionel leverandør af applikationsservices. 

Men det er ikke ligegyldigt, hvem du vælger. For at få det fulde ud-

bytte af Application Management skal du have en partner, som for-

står din forretning. Du skal også have partner, som formår at sam-

mensætte en aftale, der understøtter din forretning på både det stra-

tegiske og det operationelle niveau. 

Analyse, rådgivning og sparring 

CGI er en førende udbyder af Application Management services ud 

over det sædvanlige. Vi leverer support, vedligeholdelse, udvikling og 

overvågning. 

Med CGI får du en partner, som gør din it-drift proaktiv i stedet for re-

aktiv, og som analyserer, rådgiver og sparrer med dig om fremtidige 

valg og nye muligheder. 

Vi er lokale og globale på samme tid, så vi er altid tæt på dig. Og vi 

har både bredden, dybden og styrken til at håndtere enhver opgave, 

uafhængigt af software, platforme, infrastruktur og andre tekniske 

faktorer. 

Fordele = forretningsværdi 

CGI Application Management giver dig en lang række fordele, som 

hurtigt skaber ny forretningsværdi: 

• Fuld transparens - ingen overraskelser 

• Single point of contact - én fast kontaktperson 

• Skræddersyet og skalerbar aftale 

• Skarpt fokus på forretningsværdi 

• Branchens bedste governance og kvalitetssikring 

• Support på alle niveauer (fra level 0 til 4) - også på dansk 

• Sparring og rådgivning 

• Mulighed for global 24/7/365 tilgængelighed på tværs af tidszoner 

• Gennemprøvet og veldokumenteret rammeværk til at håndtere 

tickets og følge op på kvaliteten af vores arbejde 
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OM CGI 

Insights you can act on 

CGI er grundlagt i 1976 og en af 

verdens største leverandører af kon-

sulentydelser og services inden for it 

og forretningsrådgivning. Vi leverer 

indsigt og skalerbare, bæredygtige 

løsninger, der skaber resultater. 

I CGI går global styrke og kompe-

tencer hånd i hånd med lokalt kend-

skab og nærhed til vores kunder via 

400 kontorer over hele verden.  

CGI giver dig viden, du kan bruge til 

noget. 

Mere information  

Besøg cgi.dk 

Skriv til os cgi.dk@cgi.com 

 

Sådan kommer du i gang 

For os i CGI er alle kundeforhold lige vigtige. Vi skelner ikke mellem 

"projekt" og "drift", og vi er først tilfredse, når du som kunde får suc-

ces og ny forretningsværdi med de løsninger og services, vi leverer. 

Derfor begynder enhver snak om CGI Application Management med 

en grundig - og helt uforpligtende - analyse af din virksomheds nuvæ-

rende situation, ønsker og specifikke behov. 

Med udgangspunkt i den udarbejder vi sammen en aftale, som er 100 

procent skræddersyet til dine behov - og som du altid kan skrue op 

eller ned for, hvis virksomhedens situation ændrer sig. 

https://www.cgi.dk/
mailto:cgi.dk@cgi.com

