EXPERTKOMPETENS NÄR NI BEHÖVER
Deville IT-konsultbyrå erbjuder konsulter med expertkompetens
inom IT-området där ni saknar detta internt. Vi vill förenkla och
förbättra er vardag och kombinerar och paketerar tjänster för
att tillgodose era önskemål.

”Vi är det personliga konsultbolaget med
expertkompetens inom IT - infrastruktur
och System Engineering”
Vi har gedigen erfarenhet av att driva både operativa och
strategiska verksamheter, frågor och processer inom våra olika
expertområden som är:

PROJEKTLEDNING
Vi har gedigen
erfarenhet inom
projektledning.

SYSTEMFÖRVALTNING
Vi har kompetenta
konsulter inom
systemförvaltning.

KVALITETSSÄKRING
Vi har kunniga
experter inom krav,
test, risk och CM.

Söker ni skickliga konsulter och en pålitlig samarbetspartner inom
IT-området är det dags att lära känna oss på Deville!

Lär känna Deville
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VÅRA EXPERTOMRÅDEN
Deville erbjuder konsulter med expertkompetens
inom IT-området med fokus på IT-infrastruktur och
System Engineering. Våra konsulter har djup
kompetens inom:
▪
▪
▪
▪

Projektledning
Systemförvaltning
Testledning
Configuration
management

▪
▪
▪

Riskhantering
Kravhantering
Kvalitetssäkring

KONSULTVERKSAMHET
Vi erbjuder löpande konsulttjänster och vi åtar oss
även funktionslösningar. Med en konsult på
löpande räkning har du stor flexibilitet och du får
hjälp som möter dina behov precis när du
behöver det.
En funktionslösning gör att du som kund lämnar
över ansvaret till oss och inte behöver tänka på
vem som utför arbetet. Du kan lugnt luta dig
tillbaka och lita på att arbetet blir gjort enligt
dina förväntningar.

IT- INFRASTRUKTUR
IT-infrastrukturområdet är stort och omfattar
många olika delar. Vi hjälper dig att ta fram
användbara, pålitliga och kostnadseffektiva ITlösningar alternativt hålla ihop befintlig lösning
och se till att systemmiljön är trygg och stabil.

SYSTEM ENGINEERING
Vi är med och utformar och hanterar komplexa
system över en produkts livscykel. På Deville har vi
expertkompetens i att behandla arbetsprocesser,
testmetoder, optimeringsmetoder och
riskhanteringsverktyg i komplexa projekt.

VÅRA KONSULTER
Våra konsulter är experter inom sina områden. Vi
strävar efter ständig anpassning till utvecklingen i
branschen och våra kunders utveckling.
För våra konsulter är det viktigt att utvecklas, att
trivas och att känna motivation i arbetet. De
motiveras av intressanta och utvecklande
uppdrag, tillräckliga utmaningar och att kunna
bidra till förbättringar.

EN ATTRAKTIV PARTNER
Vi strävar efter att vara er mest attraktiva
samarbetspartner med stor lyhördhet för era
behov.
Vi arbetar ständigt med att vara en attraktiv
arbetsgivare vilket innebär att våra medarbetare
är delaktiga i utvecklingen av bolaget och i sin
egen kompetensutveckling.

DET PERSONLIGA MÖTET
På Deville värderar vi det personliga i mötet med
såväl kollegor som kunder. Detta betyder att:
▪ Vi värdesätter våra kunder och våra kollegor
▪ Vi tror att personlig kontakt ger ett bättre
resultat
▪ Vi vill ha ett nära samarbete med våra
kunder

VÅRA KUNDER
Våra kunder finns inom både näringslivet
såsom inom telekom- och tillverkningsindustrin
samt inom offentlig sektor, till exempel
Försvarsmakten, FMV och landstinget.
Våra kunder anlitar oss för ett kortare projekt,
några månaders jobb eller för flera år långa
uppdrag. Allt efter de behov och önskemål
som finns.

VI HJÄLPER DIG
Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om vad ni
behöver ha hjälp med för att förenkla och förbättra er vardag.
Kanske får vi bjuda dig på lunch och ta reda på hur era behov och
önskemål ser ut och berätta mer om oss och våra konsulter?

”Våra konsulter har arbetat i många år
och skaffat erfarenhet från flera olika
typer av systemlösningar, organisationer
och branscher”

AFFÄRSIDÉ

VISION

MISSION

”Att med kunden i
fokus erbjuda
expertkompetens
inom IT-området”

”Att vara kundens
och medarbetarens
självklara val på
den svenska
marknaden”

”Att skapa mervärde
och affärsnytta för
kunden. Vi utvecklar
oss kontinuerligt för
att möta marknadens behov”

Kontakt
Deville IT-konsulbyrå AB
Österögatan 1-3
164 40 Kista

E-post: info@deville-it.se
Telefon: 08 - 22 10 21
webb: deville-it.se

