
NYCKELFAKTA 

 CGI grundades 1976 

 Ett av världens största oberoende 
företag inom IT- och 
affärsprocesstjänster 

 70.000 medlemmar på hundratals 
platser i världen. 

 Globala leveranser via 
servicecenters på 5 kontinenter 

 Omsättning 2015: C$ 10,7 miljarder 

 Uppskattad orderstock: C$ 21 miljarder 
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CGI i korthet 
tt göra våra kunder framgångsrika och nöjda är 
grunden för vår verksamhet. Med ett konsekvent, 
disciplinerat och ansvarstagande tillvägagångssätt 

levererar CGI på en branschledande nivå. 95 procent av 
våra projekt levereras i tid och enligt budget och vi har en 
genomsnittlig kundnöjdhet som uppgår till 9 av 10. 

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 Lokal närvaro - Vi lever och arbetar nära våra kunder för att kunna 
vara lyhörda och agera snabbt. Ditt lokala CGI-team talar ditt språk, 
förstår din affärsmiljö och samarbetar för att uppnå dina mål och 
utveckla ditt företag. 

 Engagerade experter - CGI:s medarbetare har omfattande bransch-, 
affärs-, och teknikexpertis för att hjälpa dig att lyckas. En majoritet av 
våra medarbetare är delägare, vilket skapar extra motivation att se till 
att du lyckas. 

 Global räckvidd - Vår lokala närvaro kompletteras av ett expansivt 
globalt nätverk som ser till att du har tillgång till den kapacitet och de 
resurser som du behöver dygnet runt. 

 Omfattande kvalitetsprocesser - CGI:s investeringar i kvalitetsarbete 
och strukturerade kundnöjdhetsmätningar gör att vi kan leverera 
projekten i tid och enligt budget. 

 Digital expertis - CGI tillhandahåller en uppsättning digitala 
möjliggörare som hjälper våra kunder att bli digitala organisationer med 
kunden i centrum. Genom vårt handgripliga förhållningssätt till 
innovation kan vi leverera digitala tjänster och lösningar som inte 
stannar vid idéer utan leder till verkliga, praktiska resultat. 

VÅRA TJÄNSTER 

 Verksamhetsrådgivning och IT-konsulting - expertis som utvecklar 
din verksamhet, ökar dina intäkter, förbättrar effektiviteten i din 
verksamhet och gör dig mer flexibel 

 Systemintegration – systemarkitektur, systemutveckling och 
implementering av affärs- och IT-lösningar. 

 Applikationsutveckling och förvaltning - design, utveckling, 
implementering, underhåll och förbättring av kundens 
verksamhetsapplikationer 

 Infrastrukturtjänster - omfattande kapacitet inom infrastrukturområdet 
som anpassas till kundernas unika affärskrav och tjänsteprioriteringar 

 Affärsprocesstjänster - hantering av backoffice- processer för att 
effektivisera verksamheter 
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REPRESENTATIVA KUNDER 

 ABN AMRO 

 Air France – KLM 

 Australia and New Zealand Bank 
(ANZ) 

 AXA 

 Bell Canada 

 Blue Cross Blue Shield 

 BNP Paribas 

 Bombardier 

 BT Group plc. 

 Carrefour 

 EADS 

 E.ON 

 EDF 

 EDP 

 GDF Suez 

 Government of Canada 

 ING 

 New York City 

 Pfizer 

 PostNord 

 Rio Tinto 

 Société Générale 

 Southern California Edison 

 State of California 

 Statoil 

 TD Bank Financial Group 

 U.S. Department of Defense 

 U.S. Department of State 

 U.S. Environmental Protection Agency 

 Vodafone 

 Volvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  www.cgi.se för mer information, 
eller e-posta oss på: info.se@cgi.com 
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 CGI:s lösningar - en portfölj med egenutvecklade verksamhets- och IT- 
lösningar som sänker kostnaderna och ökar effektiviteten 

VÅR BRANSCHEXPERTIS 

 

 Financial services - vi hjälper marknadsledande finansiella 
institutioner, banker och försäkringsbolag att öka farten i den digitala 
transformationen mot framtidens affärsmodeller 

 Health - vi samarbetar med statliga hälsomyndigheter, kommersiella 
individuella vårdinstitutioner, integrerade hälsovårdssystem och hjälper 
läkemedels- och life science-bolag att utveckla verksamheten och 
förbättra de kliniska resultaten 

 Government - vi hjälper statliga verksamheter att förbättra offentliga 
tjänster och öka effektiviteten genom framgångsrika förändringsprogram 

 Communications - CGI stöttar förändringsprocesserna hos ledande 
kommunikationstjänsteleverantörer i Nordamerika, Europa och Asien för 
att vinna den digitala striden om kunderna 

 Utilities - vi samarbetar med hundratals stora utilities-företag, däribland 
företag som levererar el, gas och vatten för att skapa kundfokuserade 
affärsmodeller och nå operational excellence 

 Oil and gas - vi hjälper våra kunder att få ut mer värde i varje steg av 
värdekedjan 

 Manufacturing - vi möjliggör digitalisering över organisationsgränserna 
i olika branscher så som flygindustrin, fordonsinsdustrin, gruv- och 
metallindustrin, kemikalieindustrin, massa- och papperindustrin samt 
high-tech- och elektronikindustrin 

 Transportation - vi arbetar med ledande flygbolag, flygplatser, 
järnvägsorganisationer och statliga transportorganisationer, 
transportmyndigheter och tillsynsmyndigheter för att nå lönsam tillväxt 

 Post and logistics - vi hjälper stora post-  och logistikföretag att ligga 
steget före i en bransch som förändras snabbt 

 Retail and consumer services - vi hjälper företag inom detaljhandel 
och konsumentvaror att optimera sina värdekedjor och förbättra 
kundupplevelsen 

 

VÅRT ENGAGEMANG 
 

CGI:s kontinuerliga tillväxt är ett bevis på våra kunders förtroende för oss 
och för det engagemang som finns hos våra medarbetare. På CGI känner vi 
ägarskap och vi tar ansvar. Det är därför en majoritet av oss är delägare i 
CGI. 

Resultatet för våra kunder: vi är helhetsleverantören med de globala 
resurserna, branschexpertisen, stabiliteten och de engagerade experterna 
som behövs för att uppnå resultat. 

 

 


