Trusted Advisory:
Våra rådgivande experter hjälper er
att framtidssäkra er IT.

AXIANS RÅDGIVANDE EXPERTER - från beslutsunderlag till CIO-STÖD:

Omvärldsbevakning
Axians Trusted advisors
En Trusted Advisor på Axians befinner sig i gränslandet
mellan verksamhet och teknologi och har djup kunskap inom sitt expertisområde. Det gör att du som beslutsfattare kan känna dig trygg med att de lösningar
som tas fram optimerar förhållandet mellan kostnad
och affärsnytta.
Våra Trusted Advisors täcker ett flertal områden men
primärt verkar vi inom följande:
Microsoft Office 365, Business Productivity, Microsoft
Azure Platform, Omvärldsbevakning, Digitalisering,
Identitetshantering och Säkerhet.

Office 365 Suite och Azure Platform är produkter som står under ständig utveckling där nya
funktioner, licensregler och förutsättningar är
dagliga utmaningar som beslutsfattare behöver
stå inför. Utvecklingstakten som Microsoft har på
dessa produkter är enorm och informationsflödet
med nyheter är så stort att det kan vara svårt att
ta till sig. Viktigt att beakta är att uppdateringarna
som släpps kan vara i form av nya produkter som
är intressanta för verksamheten men också ändringar som förändrar funktionen för de tjänster
ni redan nyttjar och som kan komma att påverka
den befintliga verksamheten.

blir enkelt att ta beslut om nästa steg. Omvärldsbevakning kommer som en rapport anpassad för
er som kund utifrån de tjänster som ni nyttjar och
funderar på att nyttja. Rapporten levereras med
regelbundna intervall och följs upp med ett möte
vid behov där vi lyfter upp påverkan och planerar
för lämplig åtgärd.

Vi bevakar Microsofts molntjänster och utveckling åt er Axians Trusted Advisors inom
Microsoft molntjänster bevakar området åt er och
presenterar nyheterna i en form som gör att det

Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst möte!
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Med tjänsten Omvärldsbevakning ser våra
Trusted Advisors till att hålla er uppdaterade inom
Office 365 Suite och Azure Platform. Det innebär att IT-avdelningen kan lägga mer fokus på
kärnverksamheten och affären.
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