Microsoft Business
Platform
ya tekniska innovationer gör att världen förändras
snabbare än någonsin. I allt större utsträckning
kommunicerar vi genom sociala medier, jobbar via
mobila enheter och hämtar applikationer och data
från molnet. Framtidens IT-lösningar förändrar hur vi arbetar
och hur vi lever.

N

CGI levererar genom erbjudandet Microsoft Business Platform - ett
heltäckande utbud av tjänster och lösningar baserade på Microsofts
plattformar. Tillsammans med Microsoft levererar vi nästa generations IT
där vi sammanfogar olika lösningar i en och samma plattform, tillgänglig var
du än är och åtkomlig från vilken enhet du vill. Helheten av en plattformsstrategi är större än summan av delarna i de olika produkterna.
På CGI är vi specialiserade på att realisera teknikens möjligheter där vi
förverkligar våra kunders affärsstrategier. Den nya tekniken möjliggör en
kostnadseffektiv IT, där vi som partner kan identifiera områden för
effektivisering av er verksamhet. En tjänstebaserad plattformsstrategi går
snabbare att realisera än traditionell produktleverans, vilket ger er en
snabbare återbetalning av er investering.
CGI har ett väl etablerat samarbete med Microsoft som startade för över 25
år sedan. För våra framgångsrika leveranser och våra nöjda kunder har vi
över tiden belönats med flertalet utmärkelser såsom; Microsoft Partner of
the Year, Årets Business Solution Partner, Årets Desktop Partner samt
Utvald Partner för Det Nya Arbetslivet och Enterprise Social.

MICROSOFT STRATEGI SKAPAR EN FRAMTIDSSÄKRAD IT
Med kunden i centrum ställs större krav på verksamheten att snabbt kunna
anpassa sig och agera på förändringar. Detta kräver en betydligt mer
flexibel IT-miljö med en skalbar arkitektur. En framtidssäkrad IT-strategi
skall löpande kunna uppgraderas, utökas och förändras allt eftersom ny
teknik lanseras. De förändringar som vi nu ser på marknaden kommer att
fortsätta i en ännu snabbare takt, vilket kräver en långsiktig och trygg
partner.
En framtidssäkrad IT-strategi och affärsplattform är en förutsättning för att
ditt företag ska kunna växa och vara konkurrenskraftigt.

CGI LEVERERAR
AFFÄRSNYTTA BASERAT PÅ
MICROSOFT’S PLATTFORM
TJÄNSTEOMRÅDEN
 Business Consulting;
Management Consulting, Enterprise
Architecture, Program and Project
Management, Business Change
Management, ITSM
 Business Applications; Dynamics
AX, Dynamics NAV, Dynamics
CRM, CRM Online
 BI & Big Data; SQL Server,
SharePoint, Office 365, PDW
 Integration, Architecture &
Development; SQL Server,
BizTalk, Azure
 Application Management;
Maintenance and development,
Portfolio Analysis and Mgmt
 Unified Communications;
Office 365, Lync, Voice, Exchange
 Portals and Collaboration;
SharePoint, Office 365, Yammer
 Mobile Solutions; Application
Development, MDM, Windows
Phone, Windows Devices
 Workplace Solutions; Deployment,
Migration, System Management,
Device Mgmt, Windows, Intune
 Data Center Solutions; Private
Cloud, System Management, Azure
IaaS, Windows Server, Hyper-V
 Enterprise Services; CGI Local
Cloud, IaaS, SaaS
 End User Services; DLM, DHM,
MDM
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EN HELHETSLEVERANTÖR AV MICROSOFT KOMPETENS OCH
TJÄNSTER
Med fler än 8 000 medarbetare som arbetar med Microsoft-lösningar worldwide tillhör CGI en av Microsofts fem största och ledande partners på global
nivå. I Sverige är vi över 4 500 medarbetare där över 1 500 medarbetare
arbetar för att maximera nyttan av våra kunders investeringar i Microsoftteknologi. Baserat på vår breda och djupa produktkompetens, levererar vi
tjänster inom:


Strategi, arkitektur och design.



Utveckling, integration och implementation.



Drift och förvaltning.

OM CGI
CGI, grundat år 1976, är en ledande
affärs- och IT-tjänsteleverantör som
fokuserar på att hjälpa kunderna att
uppnå resultat.
Med 68 000 medarbetare i över 40
länder har vi närvaro, kompetens och
kompletta IT-tjänster för att möta
kundernas affärsbehov var som helst,
när som helst.

Vi levererar moderna och kostnadseffektiva lösningar inom bl.a. följande
områden:


Verksamhetskonsulting – branschanpassade strategiuppdrag.



Verksamhetssystem – ERP, CRM.



Data plattform – Business Intelligence, Master Data Management
och hantering av ”Big Data” samt integration.



Informationshantering – intranät, sociala media,
dokumenthantering, webbplatser och portaler.



Effektiva arbetssätt – moderna arbetsplatser och mobila enheter,
e-post, snabbmeddelande och videokonferenser.



Serverkapacitet, kommunikation och lagring – i molnet, hos CGI
eller i egna datacenter ofta som hybridlösningar.

Tillsammans med er kan vi etablera framtidens affärslösningar och
arbetsplatser.
ER FRAMGÅNG ÄR VÅR FRAMGÅNG
Vi ser till er verksamhets unika behov och förutsättningar och skapar en
Microsoftbaserad plattform som stödjer er affärsstrategi.
Våra större kunduppdrag finns idag inom tillverkande industri, distribution,
detaljhandel och offentlig verksamhet.
CGI´s helhetsperspektiv gör att ni har en partner, i ett åtagande, med fullt
ansvar. Er framgång är vår framgång.
Experience the commitment®

För mer information om CGI, besök
www.cgi.se
eller skicka e-post till info.se@cgi.com.
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