Tjänstebeskrivning

Installation och projekt

Våra projektledare är vana
att hantera accelererade
utrullningsplaner. Hela
vägen, från planering till
genomförande

Tjänstebeskrivning

Varför projektledning från Visma EssCom?

Visma EssCom erbjuder professionell projektledning
inom alltfrån enskilda mindre projekt till stora,
rikstäckande utrullningar i hög takt. Vi har lång
erfarenhet av krävande utrullningsprojekt inom bland
annat retail, lokaltrafik och spel. Våra branschedande kunder ställer höga krav på driftsäkerhet och
förståelse för sina affärskritiska miljöer.

•

Vana att hantera stora installationsprojekt

•

Vår branschförståelse ger oss möjlighet att

Våra projektledare arbetar efter Praktisk Projektstyrning (PPS) i alla projekt, vilket optimerar
möjligheterna att resursplanera, beräkna risker,
kontrollera budget och hålla bästa möjliga framförhållning i projekt som är stora och har många
beroenden.
Visma EssCom tar ansvar hela vägen, från planering
till genomförande och rapportering. Projektledaren
finns tillgänglig som primär kontaktperson för
exempelvis regelbundna statusuppdateringar och
rapporter gällande risker, resurser samt planerade
och utförda installationer. Arbetet utförs på tider
som passar kundens verksamhet och tiden på plats
minimeras genom att installationsmaterial såsom
kabelstammar förbereds innan installationen.
Vi arbetar efter principen “öppen informationsdelning”
och drar gärna nytta av kundens egna erfarenheter
och kunskaper om sin egen miljö.

fungera som rådgivare och samarbetspartner
inför och under projektet
•

Projektledning, support, logistik, administration och teknisk service under ett tak

•

Kapacitet att utföra stora projekt och hantera
förändringar i planeringen

•

Vi tillämpar Praktisk Projektstyrning (PPS)

Med helhetstänk och stor branschinsikt är
Visma EssCom en pålitlig partner för projekt
i affärskritiska IT-miljöer, stora som små.
Vi tar ansvar hela vägen från planering till
slutrapport.

Läs mer

Vi erbjuder

•

Planering och konsultation

•

Pre-fabricering av delar

•

Inköp och hantering av installationsmaterial

•

Preparation av hård- och mjukvara

•

Lager- och logistiktjänster

•

Destruering/återvinning

•

Asset management

•

Pilotinstallationer, teknikerinstruktioner
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och checklistor
•

Utbildning av kundens personal

•

Överlämning till driftorganisationer

Om Visma EssCom
Visma EssCom ingår i Vismas CIS-division och är en
rikstäckande totalleverantör av teknisk service, support
och IT-drift. Vi installerar, driftar och supporterar
IT-system för att minimera driftstopp och
intäktsbortfall.
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Med lång erfarenhet från branschledande kunder har vi en unik förmåga
att få kundens IT-miljö att fungera
effektivt, utan onödiga avbrott – oavsett
om det gäller kontor, butik eller tåg.
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