Om DMIT Konsult AB

DmDm-it Konsult AB består av ett antal mycket välutbildade och kompetenta medarbetare med erfarenheter från skiftande IT-miljöer.
Några är fast anställda, andra driver egen verksamhet inom sina specialgebit och kontrakteras utifrån våra kunders specifika behov.
Gemensam nämnare är en mycket hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder.
Det spelar ingen roll vilken av våra tjänster ni väljer, allt vi gör har
samma kvalité och ni kommer att bli nöjda!
Vi vill skapa långsiktiga kundrelationer som bygger på förtroende
för vår förmåga att leverera det just ert företag behöver. Vi deltar
gärna i planeringen av hela er IT-miljö. Vårt mål är att vår kompetens skall bidra till en mycket bra totalekonomi för er.
Ett företag skall inte behöva anpassa sig efter sin ITIT- miljö,
miljö tyvärr så
tror många företag det. Vår bild av en IT-miljö är att den skall vara
ett stöd till den dagliga verksamheten, där den underlättar för personalen att utföra det de får betalt för. När IT-miljön har blivit så viktig som den är idag kan den inte stå still, varje minut kostar.
Vi vet hur viktigt det är att det alltid fungerar och vi kan hjälpa er
med det.
Ett avtal med oss är inte bara ett avtal,
- det är ett personligt engagemang.
Med vår erfarenhet och kompetens vet vi att de jobb vi utför blir bra
och kundens intresse är alltid i fokus. Många har sett hur IT-projekt
går över budgeten och känner att de inte får vad de betalar för. Konsulter som inte rapporterar vad de gjort och en tung faktura kort därefter.
Allt vi gör präglas av kvalitet och vi erbjuder alltid den bästa lösningen för er. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi ett
flertal tjänster där vi syr ihop en lösning speciellt för era behov.

Tjänster hos DM IT Konsult
Utredning / Analys
Integration
Förvaltning
Tekniskt Stöd
Strategier
Utbildning
Affärsidé
Att ge kunder en IT-miljö som
bidrar till deras verksamhet.
-INTE styr den.
Kompetenser
Samtliga konsulter är experter
på sina områden och har ett
djupt intresse för IT.
Referenser
FMV, rikstäckande
Försvarsmakten, Göteborg
WM-data, Göteborg
Ekonomi & Revision, Borås
Samarbete
Vi tillsammans med våra samarbetspartners kan leverera en
helhetslösning där allt anpassas
till era behov.
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