Conecto Technical Advisor

Kontinuerlig sikring og udvikling af din IT-platform!
Elegance og fleksibilitet
Uanset hvordan man vender og drejer det, er det nødvendigt kontinuerligt at vedligeholde og videreudvikle sin
centrale IT-platform. Nye forretningskrav kommer til, andre
falder bort. Nye applikationer skal afvikles, mens ældre
applikationer skal fjernes. Best practices for hvordan man
driver sin platform ændrer sig også.

Det kalder vi Conecto Technical Advisor, og dét giver værdi.
Ikke bare nu, men kontinuerligt.

Conecto Technical Advisor omfatter:
• Strategisk & Taktisk rådgivning om:
- Ny funktionalitet og muligheder
- Kontinuerlig sikkerhedsvurdering

Conecto tilbyder en dedikeret teknisk specialist, som i samarbejde med dig sikrer, at alt dette er på plads. Sammen
identificerer vi de opgaver og indsatsområder, der skal være
fokus på for at sikre at platformen er ideelt opsat til jeres
behov. Der fokuseres på arkitektur, men også på helt specifikke tekniske konfigurationer.

- Ressource vurdering
- Rådgivning om underliggende infrastruktur
- Conecto Metodik alignment
- Best practices alignment (Microsoft, Citrix mm.)
- Optimering af platform

Metodik og erfaring
Conecto har en metodisk tilgang til teknologier herunder
bl.a. Microsoft, Citrix, Imprivata mm. – den erfaring, som vi
inddrager gennem vores store konsulentteam, ønsker vi, at
din virksomhed konstant bliver informeret og delagtiggjort
i. Det sikrer, at løsningen ikke driver væk fra det, som var
intentionen – nemlig at understøtte forretningen og de
opgaver, brugerne skal udføre.
Hos Conecto har vi videreudviklet vores produktmetodik
over mange år og vi oplever, at denne metodik ændrer sig
fra måned til måned baseret på versioner, erfaringer og nye
features, som man ønsker at anvende. Det kræver derfor
løbende dialog og fokus på platformen for at opnå den
optimale konfiguration og dermed den bedste brugeroplevelse.

CONECTO A/S
WWW.CONECTO.DK

• Opstartsworkshop med:
- Business Manager
- Arkitekt / Specialist
• Fast on-site besøg efter aftalt frekvens
- Business Manager
- Arkitekt / Specialist
• Detaljeret afrapportering.

Kontakt
Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om Conecto Technical Advisor og komme godt i gang med en kontinuerlig
sikring og udvikling af din IT-platform.

GLADSAXEVEJ 376
DK-2860 SØBORG

TLF: +45 3336 3738
INFO@CONECTO.DK

