
MOBILE LØSNINGER 
MOBILETJENESTER - CGI  
• Mobil selvbetjening 
• Mobil salg/CRM  
• Mobil rapportering  
• Mobilbank 
• Mobilisert ERP 
• Mobil handel og betaling 
• Mobilt dashboard og analyse 
• Unified Communications  
 

KONSEPTER 
• Mobilt kontor 
• Kundedialog 
• Automatisert identitet på 

håndholdte enheter 
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Mobile tjenester 

Er du klar for å gjøre din bedrift mobil? 

I en utvikling drevet av innovasjon og brukerkrav, er mobile løsninger og 
teknologi i rask vekst innenfor de fleste organisasjoner. Mobile applikasjoner 
har blitt forretningskritiske hjelpemidler som kan øke ansattes produktivitet, 
gjøre driften mer effektiv og forbedre kundelojalitet. 
 

CGI utvikler robuste og overbevisende mobile applikasjoner som skaper 
verdi for din forretning. Vi designer, utvikler og administrerer mobile 
løsninger for alle brukergrupper, fra sluttkunder og bedrifters ansatte til 
Business-to-Business (B2B). Vi kombinerer analyse og design, 
brukeropplevelse med ledende kompetanse og vår utprøvde 
utviklingsmodell for å hjelpe deg å nå dine forretningsmessige mål. 
 

Gjennom vårt dyktige kompetansemiljø, som er supplert av global og 
offshore kompetanse og et sterkt økosystem av mobilitetspartnere, leverer 
vi den beste løsningen for deg. Vårt arbeid er støttet av våre ISO-sertifiserte 
rammeverk, kunnskap om beste praksis og vår anerkjente leveringsevne.  
 

• Mobile applikasjoner rettet mot forbrukere utvikles av våre talentfulle 
interaksjonsdesignere, som lager intuitive grensesnitt og design basert 
på brukertesting og analyse. 
 

• Bedriftsapplikasjoner bygges på vår lange erfaring med 
systemintegrasjon og bransjekunnskap. Vi sørger for å mobilisere dine 
forretningsprosesser og kjernesystemer med tilstrekkelig skalerbarhet 
og redundans. 

 

HVORFOR CGI? 

 
Ved utvikling av mobile applikasjoner benytter vi CGI Omni Gateway, som 
er bygget på åpne standarder, og inkluderer allerede bygde mobile 
akseleratorer som gjør at vi raskt kan levere kostnadseffektive løsninger. Vi 
gjenbruker eksisterende komponenter og utnytter service-orienterte 
teknologier. I tillegg kan vi levere produkter og løsninger fra ett omfattende 
partnermiljø. 

 
 
 
 

  



 

 

CGI arbeider i samarbeid med 
kunden for å designe, utvikle og 
distribuere innovative mobile 
applikasjoner som gir reell 
forretningsverdi. 
 

• Solide leveranser 
• Referanser 
• Bransje erfaring 
• Globale kompetansemiljøer 
• Etablerte 

leveranseprosesser 
• Livssyklusmodeller 
• Brukeropplevelse  
• Integrasjon 
• Agile utvikling 
• Omfattende partnermiljø 

 
 
OM CGI 
CGI er en global leverandør av IT- og 
forretningstjenester, grunnlagt i 1976. 
Våre 69 000 medarbeidere i 40 land 
leverer høykvalitetstjenester innen 
systemintegrasjon, outsourcing og 
forretningsrådgivning. Vi er 
bransjeledende på leveranser til 
avtalt tid og i henhold til budsjett, og 
vi jobber alltid i samsvar med 
kundenes forretningsstrategi for å nå 
deres mål. 
. 

 

KONTAKT 
Pål Dragseth 

Enterprise Mobility 

Pal.dragseth@cgi.com 

 

cgi.com 
© 2013 CGI GROUP INC. 

For mer informasjon om CGI, gå til 
www.cginorge.no  eller send til 
info@cgi.com 

 
 
VÅRE TJENESTER 

• Rådgivning om digital strategi   
• Mobil utvikling 
• Mobile løsninger 
• Rådgivende mobilarkitektur 
• Prosess for mobil brukermedvirkning (brukervennlighetsanalyser) 
• SAP mobil 
• SharePoint mobil 
• EPiServer mobil 
• Mobilt integrasjonslag som en tjeneste 
• Mobile Device Management 
 

VÅR TILNÆRMING 

CGIs utvikling av mobile tjenester er drevet av vårt velprøvde Service 
Delivery Framework.  Dette rammeverket har gjort oss i stand til å levere 
vellykkede prosjekter og distribusjoner til ledende selskaper i ulike bransjer. 
Service Delivery Framework bygger på vårt ISO 9001-sertifiserte 
rammeverk for kvalitet. 
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