
 

 

 

• Certifierade systemutvecklare Optimizely 

• Specialiserade inom Content Cloud - 

Optimizely 

• Lösningsarkitekter Optimizely 

• Agila arbetssätt, Devops, sAFe, SCRUM 

• Gränssnitt utvecklare  

• Optimering och prestanda 

• Förvaltning och vidareutveckling 

• Integratörer 

• Infrastruktur & Säkerhet 

• UX – designers  

 

         

 

 

 

For more information contact  

abraham.oussi@cgi.com 

m.pettersen@cgi.com  
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Globalisering i kombination med en osäker världsekonomisk 

utveckling tvingar handelsföretag att ständigt ompröva sina 

affärsmodeller. För att öka sin konkurrenskraft måste man stärka sina 

kundrelationer och bättre förstå kundernas behov. Därför är det viktigt 

att välja rätt företag i den digitala resan.  

Framåtriktade e-handelslösningar 

CGI är ett av världens största företag när det handlar om att skapa 

effektiva och innovativa e-handelslösningar. Vi hjälper er att leverera 

bättre service, öka er säkerhet, stärka er konkurrenskraft eller 

effektivisera verksamheten. CGI kan erbjuda e-handelskompetens i 

världsklass genom hela ledet. Vi tar er i handen och erbjuder stöd 

redan från det första steget.  

För att vara framgångsrik inom e-handel krävs stor kunskap om 

kunderna, deras köpprocesser och beteenden. Vi kartlägger därför 

kundresan genom strategisk rådgivning, förstudier och analys av 

UI/UX design. När vi har samlat in denna värdefulla information kan 

vi skräddarsy den perfekta lösningen för er.  

Vi erbjuder konceptutveckling, projektledning, webbutveckling, test 

och drift. Våra konsulter har en lång erfarenhet av att ta fram 

attraktiva och moderna lösningar och har expertkompetens inom 

CMS, DXC och Ecommerce inom B2B och B2C.  

Vi finns på 30 olika platser i Sverige och arbetar med lokal närvaro 

och global kapacitet för att få en gedigen förståelse för de 

sammanhang kunden befinner sig i. Hur många andra företag i 

Sverige kan säga att de har över 40 års erfarenhet av att skapa och 

driva samhällsbärande och affärskritiska lösningar? Därför är CGI 

den självklara partnern på den digitala resan. Vi vet vad vi pratar om.  

E-handel B2B B2C 
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For more information  

Visit cgi.com 

Email us at info@cgi.com 

 CGI:s unika styrka är att vi kan erbjuda en helhetslösning – från ett 

och samma företag. 

✓ Vi har expertis inom alla led i kedjan. 

✓ Vi vet hur viktigt det är att kontinuerligt tillämpa affärsnära 

lösningar där användarupplevelsen över alla kanaler är 

avgörande för att nå strategiska mål. 

✓ Vi implementerar tekniskt sunda och skalbara lösningar med 

hög kvalitet som baseras på open source och 

specialutvecklade applikationer baserad på .Net 

programvara.  

✓ Vi har 350 lokala specialister inom segmenten B2B och B2C 

som alla brinner för att skapa användbara och framåtriktade 

lösningar.  

✓ Vi hjälper till att utveckla smarta, flexibla och 

kostnadseffektiva system. 

✓ Vi vägleder, designar, bygger, integrerar, testar, implementer

ar och sköter komplexa systemlösningar.   

✓ Vi vågar utmana kunden och oss själva för att uppnå bästa 

resultat. 

✓ Vi tar fram smarta CMS-lösningar som är enkla att använda.  

✓ Vi skapa skalbara framåtriktade lösningar.  

✓ Vi är en leverantör för hela ekosystemet e-handel. 

✓ Vi skräddarsyr e-handelslösningar som är utformad efter er 

verksamhet. 

 Affärsmodell  

Vår implementeringsmetod bygger på agila metoder. Samtidigt 

erbjuder vi affärsstöd och konsulttjänster till er för att hjälpa att 

visualisera och genomföra era digitala strategier. En viktig pusselbit 

är att ha kontinuerliga avstämningar under arbetsprocessen och 

arbeta proaktivt när lösningen är på plats. Vi kan erbjuda:  

✓ Fastpris och/eller timbaserade projekt.  

✓ Förvaltning och support.  

✓ Vidareutveckling och kontinuerliga förslag på proaktiva 

åtgärder. 

✓ Resursåtaganden. 

✓ Agila utvecklingsteam. 
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