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HANDLARRUM 2
IT-Support

Beskrivning
av tjänsten
Ström2 erbjuder kvalificerade IT-supportfunktioner
för verksamheten inom handlarrummet. Primärt
är det support till medarbetare som arbetar med
värdepappershandel som till exempel analytiker,
traders, sales, middle office- och back officepersonal.
STRÖM2 ERBJUDER HANDLARRUMSUPPORT I
TVÅ OLIKA MODELLER UTIFRÅN BEHOV:
• Specialistkompetens. Utvalda ITkonsulter med erfarenhet av bank- och
värdepappersverksamhet ger support
utifrån givna ansvarsområden. ITkonsulterna har kunskap och erfarenhet av
de specialiserade IT-system som används
inom handlarrummen.
• Driftsansvar. Ström2 tar över ansvaret
för hela eller valda delar av driften
av supportfunktionen, till exempel
kompetensinvertering, bemanning,
planering och leverans av supportfunktioner.

Gemensamt för våra handlarrumsuppdrag
är högt ställda krav på supportfunktionen. I
handlarrummen används verksamhetskritiska
applikationer och arbetet sker i ett högt tempo.
För att säkerställa en professionell leverans
samtidigt som verksamheten måste fortgå,
delar vi in uppdragen i tre huvudmoment
som vi kontinuerligt följer upp och utvecklar

tillsammans med uppdragsgivaren; vad ska
göras, hur ska det göras, varför ska det göras?
VAD SKA GÖRAS?
Våra team och konsulter har alltid god
IT-kompetens när det gäller Microsoftplattformar, klientmiljö med Office,
synkroniserad programvara för PDA/
telefoner/Blackberrys, virusskydd etc. Givetvis
har de också kompetens kring nät och AD.
Kunskapskravet matchas med SLA eller
motsvarande avtal så att våra medarbetare
alltid har rätt kunskap för överenskomna
uppgifter. Rätt kunskap tillsam¬mans med
klarlagda och dokumenterade processer
för incidenthantering, problem- och
changehantering säkerställer att vi löser våra
uppdrag på bästa sätt. Om processerna inte är
klargjorda och dokumenterade, ser vi till att
de blir det.
HUR SKA DET GÖRAS?
Vi ser till att våra konsulter agerar efter de
spelregler som gäller hos uppdragsgivaren och

KORT OM STRÖM2 CONSULTANT GROUP AB
Ström2 startade i januari 2004. Vårt kontor ligger på
Tegeluddsvägen 92 i Stockholm och vi har kunder i hela
Mälardalsområdet. Vi har tre ledord; teknik, struktur,
verksamhetsförståelse.
Teknik. För oss är teknik viktigt. Vi har god teknisk kompetens
inom de områden vi verkar. Vi jobbar med teknik med målet att
underlätta arbetet för de människor som nyttjar tekniken i en
specifik verksamhet!

stöttar genom aktivt ledarskap rätt beteende
för våra konsulter. Det räcker inte med att
vara kompetent inom IT för att ge bra support
och skapa nöjda kunder. Man måste också
säkerställa att det finns policys och regelverk
för HUR ärenden ska prioriteras och lösas.
VARFÖR MÅSTE DET GÖRAS?
Mål, mening och förståelse för
uppdragsgivaren och dess verksamhet är
nyckelfaktorer för att våra konsulter ska
kunna kommunicera, prioritera och utveckla
uppdragen. Därför får alla Ström2 konsulter
genomgå introduktionsutbildningar som
skapar insikt inte bara i kundens organisation,
utan även i handlarrumsinstrument samt
hur värdepappersbranschen fungerar och
utvecklas.
Genom att arbeta med ”vad-hur-varför”
tillsammans med våra uppdragsgivare skapar
vi en leveranskvalitet som tål att jämföras
och som säkerställer att handlarna har bästa
möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb!

För oss är också en bra struktur viktigt, både vad gäller vår egen
struktur och förståelsen för våra kunders struktur, arbetsmetoder
och processer.
För oss är också verksamhetsförståelse viktigt. Framförallt när
det gäller områdena bank, finans, energi, försäkringsbolag samt
försvarssektorn där vi har djup kunskap och lång erfarenhet.
Vi sätter även ett värde i att vara enkla att ha att göra med.
Välkommen till oss!
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