
CGI NORGE AS - CONSULTING 

CGI Norges Consulting-avdeling tilbyr 
et bredt spekter av tjenester. Vi har 
egne underavdelinger for:  

 

• EPiServer 
• SharePoint 
• Test 
• Business Intelligence 
• Systemintegrasjon 
• UX / Brukeropplevelse 
 
Vi som jobber med portaler og mobile 
løsninger er et team bestående av 
fageksperter som sørger for at de gode 
idéene blir gjennomført og 
implementer. Det er vår jobb å sørge 
for at ting faktisk virker. Vi leverer! 
 
 
 
 
 
 
 
Vil du vite mer? Ta kontakt med 
jens.fossum@cgi.no, besøk 
www.cginorge.no eller www.cgi.com  
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Digital tilstedeværelse 
med EpiServer 

elfungerende kommunikasjon med kunder og ansatte 
gjennom digitale kanaler er et være-eller-ikke-være 
både i små og stor bedrifter, privat og offentlig sektor.   

Om det dreier seg om bedriftens nettsider, intranett, medlemssider, E-
handel, mobilapplikasjoner eller mobilsider: Vi kan ta deg hele veien fra idé 
til ferdig utviklet og implementert løsning – eller hjelpe deg på en bit av 
veien hvis du ønsker det. 

EPiServer 

EPiServer CMS er en publiseringsløsning for nettsider. Løsningen har vært 
markedsledende både for private og offentlige virksomheter de siste ti 
årene.  

 

Med EPiServer får du en brukervennlig løsning som hjelper webredaktører 
med å publisere innhold som skaper effekt og sprer informasjon. Kombinert 
med en solid teknisk plattform får du raske og responsive nettsider med 
markedets kanskje beste brukergrensesnitt.   

 

Vår kompetanse og erfaring 

Svært få har like lang og bred erfaring med EPiServer som vi har. CGI 
Norge har jobbet med EPiServer siden det kom på markedet og har vært 
svært involvert i utviklingen av den funksjonaliteten som finnes i dagens 
løsning. 

 
Våre utviklere, som jobber dedikert med EpiServer, har levert alt fra små 
informasjonsnettsider til noen av de mest profilerte portalene i Norge. Vi gjør 
alt fra .NET-utvikling til HTML5/CSS3 front-end utvikling. Du trenger med 
andre ord ikke tenke på .NET, C#, MVC, WCF, HTML5, CSS3, JavaScript, 
Jquery eller responsive rammeverk – det tar vi oss av.  

 
Vi samarbeider tett med vår egen UX-avdeling, noe som bidrar til vi ser det 
totale bildet og leverer de beste løsningene både i et teknisk-, forbruker- og 
forretningsmessig perspektiv.   

 
Hvis du er bekymret for IT-prosjektene dine, kan du senke skuldrene i 
samarbeid med oss. Vi leverer nemlig 95 prosent av våre prosjekter til avtalt 
pris, avtalt tid og avtalt kvalitet! 
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