
A great place to 
work is generally
a great company
to do business with.
Vi har fått topplaceringar i Great Place to Work – Sveriges bästa arbetsplats – tre 
gånger. Det är vår bestämda uppfattning att ska man leverera toppresultat, måste 
man också vara en bra arbetsplats. Det gäller inte minst när vi anlitas som sourcing 
partner: då är vi kundens IT-avdelning. Och den ska vara en bra arbetsplats.



Sourcing partner är mer än bara 
resursförstärkning.

Din verksamhet har rätt till en riktigt bra IT-avdelning. Med det menar 

vi en IT-avdelning som matchar era behov vid varje givet tillfälle.

Som sourcing partners arbetar vi långsiktigt tillsam-

mans med din verksamhet. Vi sätter samman ett 

dedikerat kundteam som lär sig din verksamhet lika 

bra som vår egen. Vilka som kommer ingå i just ditt 

team bestäms efter en kartläggning av ert nuläge 

och era framtida utmaningar. Det kan handla om 

nyutveckling men även drift, förvaltning och support 

på systemen.

Att ditt team blir lagom stort innebär kostnads-

effektivitet. Över tid optimerar vi storleken och 

kompetensprofilen på teamet – som utgör er  

IT-avdelning – efter era behov. Du betalar alltså 

bara för de resurser du behöver – inte mer. Ett  

lagom stort team betyder också att vi kommer  

lära känna varandra väl. Vilket är en förutsättning 

för hög effektivitet.

Inom ramen för vår roll som sourcing partner får 

du tillgång till de delar av vårt erbjudande du har 

behov av; business analysis (verksamhetsanalys), 

systemutveckling, utveckling för mobila plattformar 

och/eller systemförvaltning och support.

Hela tiden med full kontroll över tidsramar och 

kostnader.
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