IT Rådgivning
Varför behöver man extern
rådgivning i IT-frågor?

Vad kan IT-rådgivningen bestå av, rent
konkret?

Hur kan Senior Partners hjälpa Dig
som IT-rådgivare?

Mindre och medelstora företag
saknar ibland tillräckliga resurser för
att själva analysera sina IT-behov och
-system. IT-frågorna upplevs som
kostsamma men får ändå inte den
uppmärksamhet de kräver. Ofta blir
det bara akuta åtgärder utan analys
om rätt åtgärd vidtagits och om ITsystemen fortfarande stöder
affärsverksamheten på bästa sätt.

Senior Partners kan bistå
företagsledning och styrelse med bla.
följande:

IT-rådgivande Partners på Senior
Partners har lång och gedigen
erfarenhet från sälj-, upphandlingsoch användarfunktioner inom
IT-System. Såväl stora som mindre
projekt och system.

Ett företags verksamhet förändras
kontinuerligt och den affärsmodell
som gällde när affärssystem
upphandlades kanske har ändrats,
kompletterats eller helt bytts ut.
Det är alltså inte självklart att
företagens användning av sina
affärssystem är optimal och här kan
Senior Partners IT-rådgivande
Partners med sin långa erfarenhet
från IT-branschen och affärssystem
fungera som rådgivare åt företag och
organisationer. Tanken är att hjälpa
företagen till att affärssystemet blir
ett lönsamt verktyg i
affärsverksamheten.








Analys av det aktuella läget
Bollplank och rådgivning
Framtagande av
upphandlingsunderlag
Projektledning
Framtagande av IT-Policy
Framtagande av
Informationssäkerhetspolicy

Analysen av det aktuella läget kan t.ex.
ge svar på frågor som:
 Utnyttjas företagets IT-hjälpmedel
på bästa sätt?
 Fungerar driften av IT-systemen
effektivt och till rätt kostnad?
 Vad tycker användarna och vad vill
de ändra på?
 Används företagets mobila datorer,
avancerade telefoner och andra
handhållna enheter på ett
säkert sätt?
 Stämmer företagets affärsmodeller
med hur IT-systemen fungerar?

Detta innebär att vi snabbt kan
identifiera kritiska områden och
också medverka i genomförandet av
nödvändiga förbättringar.
Våra Partners erbjuder:
 Kort startsträcka, baserat på lång
erfarenhet och kunskap inom sitt
område
 Stort engagemang kombinerat
med prestigelöshet
 Flexibilitet, ödmjukhet och
lyhördhet samt hög integritet

Ni kan alltid med förtroende kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan lösa ert specifika
Problem!
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