
TJENESTER 

SHAREPOINT SERVICES - CGI  
SharePoint gir deg en enklere og mer 
strukturert arbeidshverdag. Vi tilbyr:  
• Visjon og strategi  
• Forretningsarkitektur  
• Informasjonsarkitektur  
• Taksonomi 
• Grafisk design  
• Software -og teknisk arkitektur  
• Utvikling og ALM  
• Applikasjonsintegrering  
• Installasjon  
• Utrulling 
• Governance  
• Endringshåndtering  
• Opplæring  
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SharePoint Services 

irksomheters suksess er avhengig av effektiv 
informasjonsdeling og lettvinn tilgang til kunnskap. 
For å oppnå dette er IT-systemer som sentraliserer 

og administrerer informasjon avgjørende. SharePoint, levert 
av kompetente og kunnskapsrike rådgivere, øker de 
ansattes produktivitet og viktige beslutningsprosesser 
forbedres.  

 

TETT SAMARBEID MED DITT TEAM 
 

Som Microsoft partner, er CGI godt posisjonert til å tilby effektive og 
nyskapende løsninger som svarer til dine behov og forventninger. For vårt 
team av sertifiserte SharePoint spesialister er dine forretningsmål vår 
hovedprioritet. Vi er en fleksibel og pålitelig partner som gjennomfører 
prosjekter med profesjonalitet. 

LØSNINGEN 

Microsoft SharePoint Server 2013 er en førsteklasses portalløsning for 
samarbeid og informasjonsdeling. SharePoint kan distribueres raskt og med 
en stor grad av interoperabilitet. CGI og SharePoint gir kundene følgende 
fordeler: 

 
• Én enkelt brukerflate for deling av alle typer informasjon for samtlige 

brukere og grupper i virksomheten  
• Et lettforståelig, kjent og homogent brukermiljø 
• Forbedring av produktiviteten samt forenkling av daglige gjøremål 
• Et sentralisert verktøy for informasjonsadministrering som forenkler 

raske endringer i virksomheten  
• Oppbevaring og lagring av forretningskritisk data i henhold til gitte 

sikkerhetskriterier 
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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 
Vil du vite mer om SharePoint og vår 
erfaring på området? Ta kontakt! 

 

Karl Martin Kjendlie – CGI 
SharePoint  

+47 934 80 602  

karl.martin.kjendlie@cgi.com 

 

Audun M Solheim – Department 
Manager  

+47 977 44 444  

audun.solheim@cgi.com 
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For mer informasjon om CGI, gå til 
www.cginorge.no   

 
EN VELPRØVD OG EFFEKTIV VEI TIL MÅL  

 
CGIs team av SharePoint-spesialister bruker metoder som har vist seg 
effektive i flerfoldige prosjekter. Vi baserer vår fremgangsmåte på smidig-
metodikk (SCRUM og MSF). Fra start til slutt i prosjektet, tar vi hensyn til din 
virksomhets forretningsstrategi. Hovedfasene i våre 
implementeringsprosjekt er: 

• Definisjon: Prosjektets visjon defineres. Det innebærer blant annet 
identifisering og presisering av prosjektets omfang og tekniske mål samt 
kvalitetssikring av disse 

• Løsning: I denne fasen samarbeider CGI-teamet tett med dere for å 
definere prosjektets behov og krav. Vårt team jobber iterativt (SCRUM), 
og dere vil tidlig i prosjektet være med på å påvirke leveransen. 

• Bygging: Omfatter alle utviklingsaktiviteter for å sikre at disse er 
kompatible med systemspesifikasjonen. De viktigste aktivitetene i 
denne fasen er installasjon, konfigurering og tilpasning av de forskjellige 
SharePoint-komponentene, samt utvikling av de egendefinerte 
komponenter som er nødvendige for virksomhetens spesifikke behov. 

• Utrulling: I overgangen fra løsningens utvikling til utrulling iverksetter vi 
korrigerende tiltak for å løse eventuelle uregelmessigheter, forbedre 
distribusjonsplaner, gjennomføre overføring av kunnskap samt 
opplæring av brukere og team for å kunne håndtere økende bruk over 
tid. 

• Drift: Omfatter håndtering av applikasjoner støttet i plattformen for å 
sikre effektiv drift. CGI tilbyr også å drifte løsningen for deg i vårt 
moderne datasenter. 

• Optimalisering: Forbedrende tiltak og endringer gjøres på bakgrunn av 
statistikk og tilbakemeldinger fra brukerne av systemet. 

 

NÅ DINE MÅL MED CGI SOM PARTNER 

Med CGI blir kompetanse kilden til et lønnsomt partnerskap. Vi tilbyr klare 
råd når det kommer til valg av IT-løsning, og i partnerskap med CGI får 
virksomheten tilgang til IT-løsninger og kontinuitet som gir en unik 
posisjonering for fremtiden.  
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