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Produktbeskrivelse 
IT Consultancy 

 

Et frugtbart partnerskab med kompetence og specialiserede it-konsulenter. 
 

 

 

Hvorfor IT Consultancy? 

Systemer til e-mail og intra-/ekstranet samt stabil netværk er blevet 

missionskritiske i de fleste virksomheder. Det er ikke kun interne 

brugere, der er afhængige af disse, men ligeledes virksomhedens 

kunder. Dette behov bliver ofte yderligere forstærket af, at disse 

systemer er virksomhedens ansigt ud af til. Endvidere er systemerne 

tæt integrerede og anvender fælles katalogtjenester - forhold der gør 

det vigtigt, at systemerne er etableret korrekt og forsvarligt i et 

driftsperspektiv. 

 

Vores frugtbare partnerskaber 

Fujitsu fokuserer på få producenter fx Microsoft og Cisco, som vi har 

arbejdet tæt sammen med i mere end to årtier. Det lange og 

fokuserede partnerskab med Microsoft, har resulteret i et stort fælles 

engagement, hvor vi gensidigt anvender hinandens kompetencer, 

når der er behov. Vi har blandt andet være ”MS goldpartner” i mange 

år. Denne status tildeles med baggrund i en specifik projektsammen- 

sætning, kompleksiteten i samme, samt ikke mindst den kvalitet, der 

er leveret i relation til vores gennemførte projekter. Netop det forhold 

at vores kunder oplever vores projektkvalitet som værende høj, gør os 

ekstra stolte. 

 

Fokus på spidskompetencer 

Fujitsu arbejder projektorienteret med implementering og 

integration af løsninger på Microsoft platformen, og arbejder 

samtidig målrettet med udviklingen af vores spidskompetencer, der 

inkluderer: 

 

■ Partnerskabet med Microsoft og deres mange ”early adopter” 

programmer. 

■ Aktiv kompetenceudvikling - hvorfor alle vores konsulenter er 

certificerede inden for deres respektive specialer. 

 

Denne fokusering underbygger vores målsætning om altid at være 

blandt de tre bedste leverandører i markedet. 

 

Specialisering er en forudsætning for succes 

Man kan ikke være god til alt! Derfor har vi valgt at specialisere os 

inden for kommunikation og informations-/vidensudveksling mellem 

brugere og systemer. 

 

 

De ydelser Fujitsu leverer, inkluderer typisk: 

■ Rådgivning og design. 

■ Resurseforstærkning. 

■ Implementering. 

■ Udvikling af integration til andre systemer. 

■ Projektledelse. 

 

Vi arbejder primært med nedenstående produkter og komponenter: 

■ Desktop Security. 

■ Cloud Readiness. 

■ Exchange server, herunder Lync. 

■ Mobility server. 

■ Windows-server 20XX Active Directory. 

■ Netværksinfrastruktur, herunder wan optimering. 
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Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet og 
tager forbehold for, at oplysningerne er 
fuldstændige, opdaterede og korrekte. 

 

  
 

  
 
 
 
 

 

Vi har naturligvis en massiv erfaring i relation til den infrastruktur, 

der er en forudsætning for, at løsninger såsom server 

operativsystemer, backup- og managementløsninger kan 

implementeres. 

 

Samarbejde i fokus 

Idet vi i Fujitsu mener, at sammenhæng mellem form og struktur, 

altid skaber de bedste resultater, arbejder vi altid projektorienteret. Vi 

kender dermed til vigtigheden af at sætte det rigtige hold - et hold 

der matcher vores kunders organisation. Dette gør vi, fordi vi har 

erfaring med, at det er mennesker og ikke teknik, der skaber 

resultater! 

 

Vores arbejde er altid baseret på de erfaringer, vi har gjort os 

igennem de sidste mange år. En viden der løbende opdateres og 

forankres i vores ”Best Practice” modeller. Denne viden og erfaring 

sikrer både høj kvalitet og stor præcision i vores leverancer. 

 

Vi anvender to modeller i vores leverancer: ”Total-ansvar”, hvor Fujitsu 

har det entydige ansvar for den samlede leverancen hos kunden, 

og ”Med-ansvar” hvor Fujitsu indgår i kundens egen 

projektorganisation, sparrer med kunden og medvirker til 

kvalitetssikring af det forestående projekt. 

 

Total-ansvar 

Fujitsu påtager sig altid gerne det samlede ansvar for vores 

leverancer. Vi har igennem mere end tre årtier udviklet og forfinet 

vores projektmodel og ramme, der kan tilpasses, så der tages de 

nødvendige branchehensyn. 

 

Fujitsus IT Consultancy gruppe har desuden sine egne projektledere, 

der er specialiserede inden for gennemførsel af netop infrastruktur- 

projekter.  

 

Med-ansvar 

I ”Med-ansvar”-modellen gennemfører vores kunder i stor 

udstrækning selv projektet, og Fujitsu indgår som rådgiver og 

sparringspartner for at sikre en succesfuld gennemførelse. Modellen 

er fleksibel, men Fujitsu bidrager typisk med:  

 

■ Indledende workshop hvor fokus og faldgrupper diskuteres. 

■ Fastsættelse af uddannelsesplan afhængig af behov og 

kompetencer. 

■ Skabelon for rammerne omkring det forestående projekt. 

■ Skabelon for designdokumenter. 

■ Løbende medvirken til kvalitetssikring af leverancen igennem 

review af designdokumenter og udført arbejde med baggrund i 

Fujitsus ”Best Practice” modeller. 

■ Spidskompetencer/resurseforstærkning inden for de områder i 

projektet, hvor det ikke er rentabelt for kunden selv at opbygge 

kompetencerne. 

 

Hvorfor Fujitsu? 

Fujitsu har oparbejdet de kompetencer og den erfaring, der sikrer 

levering af stabile, gennemtestede og omkostningseffektive 

løsninger til vores kunder. Med baggrund i standardiserede og 

afprøvede processer og governance modeller tilbyder Fujitsu en 

samarbejdsmodel, der sikrer levering og udvikling af vores kunders it. 

 

Med Fujitsus IT Consultancy får vores kunder: 

■ Et engageret og projektorienteret specialiseret team, der kender 

vigtigheden af et godt samarbejde. 

■ Konsulenter der er specialiserede inden for kommunikation og 

informations-/vidensudveksling mellem brugere og systemer. 

■ Høj kvalitet og stor præcision udarbejdet igennem mange års 

viden og erfaring fra mange forskellige projekter. 

■ En fleksibel leverancemodel. 

 

Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 

Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 

teknologiprodukter, løsninger og services. Mere end 173.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med 

udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens 

store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores 

kunder. 

 

Se mere om Fujitsus andre services, løsninger og produkter på: 

www.fujitsu.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Consultancy 

 tilbyder konsulenter, der alle er certificerede inden for 

deres respektive specialer. 

 er fleksible i tilgangen til opgaver. 

 skaber løsninger til vores kunders behov. 

 tilbyder konsulenter inden for mange segmenter - 

blandt andet Finansiel, Retail, Utility og Public.  

 hjælper vores kunder med at performe endnu bedre. 
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