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Selskapet
Management-IT AS er et norsk leverandøruavhengig
konsulentselskap som tilbyr erfarne rådgivere og
konsulenter til næringsliv og offentlig forvaltning innenfor
forretningsområdene :

Infrastruktur
Prosjektledelse
Anskaffelser
Systemrådgivning
Omstillinger

Selskapet

Management-IT
Management-IT AS er et norsk leverandøruavhengig rådgivingsselskap, som tilbyr erfarne
rådgivere/konsulenter til næringsliv og offentlig forvaltning. Vi leverer tjenester innenfor ledelse,
anskaffelsesprosesser, IT, Internett/intranett-anvendelse og telekommunikasjon/infrastruktur. Vår
uavhengighet skiller oss fra mange av konkurrentene og sikrer oppdragsgiveren objektive vurderinger.
Management-IT satser systematisk på kompetanseutvikling, og vi legger stor vekt på å overføre kunnskap
til oppdrags-giverens organisasjon. Management-IT vil bidra til hurtig nytteverdi og verdiøkning for våre
kunder og deres kunder/leverandører. Vi har erfart at vår kombinasjon av fagkunnskap og kompetanse om
kunder og bransjer har gitt meget gode resultater.

Forretningsområder: Management-IT har en

Metodikker og prosedyrer som MIT benytter er

bred erfaringsbakgrunn og kan bistå kundene våre
i prosessen fra idé til realisering. Management-IT
legger vekt på en effektiv og målrettet
gjennomføring av alle typer prosjekter. Våre
viktigste fagområder er:

tilpasset og utprøvd gjennom en rekke vellykkede
prosjekter. Konsulentene våre har bred erfaring
med å benytte oppdragsgivernes prosedyrer og
metoder. Som en grunnpilar i all prosjektstyring,
benyttes metodeverk standardisert av Project
Management Institute (PMI).

 Infrastruktur: Tele- og datakommunikasjon,
planlegging og design av nettverk, sikkerhetsanalyse, kvalitetssikring, Cisco-kurs og
prosjektledelse.
 Prosjektledelse: Leveranseprosjekter,
utviklingsprosjekter, anskaffelsesprosjekter,
strategi- og utredningsprosjekter og
"management for hire".
 Anskaffelser: Anbudsforespørsler,
konkurranse med forhandling,
kravspesifisering, evaluering og
kontraktsforhandlinger og prosjektledelse.
 Systemrådgivning: Analyse, utredning,
spesifikasjon, design, utvikling,
kvalitetssikring og prosjektledelse.
 Omstillinger: Omstillinger og
organisasjonsendringer, prosessvurderinger
og forretningsutvikling.

Kompetanseprofilen til konsulentene i
Management-ITs stab viser en solid operativ
forankring:

PMI har over 650.000 medlemmer på
verdensbasis og regnes som verdens ledende
organisasjon for prosjektledelse.

Kunder: Management-IT har uført oppdrag for
bl.a. følgende virksomheter:
Aker Solutions, Evry, Norsk Hydro/Hydro IS
Partner, Telenor, E-CO Energi, Oslo kommune,
Sosial- og helsedirektoratet, Utenriksdepartementet, Statnett, Utdannings- og
forskningsdepartementet, Baker Hughes INTEQ,
Universitetet i Oslo, Aizoon, ISS, Sykehuset
Østfold, Helse Fonna, Hydro Texaco, ITakademiet, Horizon, Enitel, Meta Group
Consulting, Equant, Itworks, Wicom, Viterra, SAS,
Norad, AzLAN
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NORWAY
Telefon: +47 67 17 01 08
Fax: +47 67 17 01 09
E-post: info@management-it.com

Hjemmeside:

www.management-it.com

