Mindgrape är en oberoende leverantör av konsulttjänster, utbildning & mjukvara
inom området IT-infrastruktur. Primära fokusområden är Applikationsleverans
och SCCM Deployment. Vårt mål är att hitta rätt lösning för just ert företag och
verksamhet. Vår förmåga att definiera och förverkliga en omfattande strategi för
Applikationsleverans och Plattformshantering gör Mindgrape till en unik spelare
på IT-marknaden.

Kompetens på kran

Kompetensområden

Mindgrape är en uppskattad partner inom kompetensförsörjning för
IT-infrastruktur. Vi är främst verksamma inom området applikations
hantering, oavsett vilken teknologi våra kunder har investerat i:
Thinapp, MSI, App-V, Citrix etc. Andra kompetensområden i vår portfölj är
Databashantering, Linux/ Unix-expertis och plattformshantering generellt.
Vi erbjuder även resurser i form av projektledning och håller gärna utbildningar inom ovanstående teknologier i syfte att öka samförståndet mellan
oss och kunden.

Konsulting:
• App-V
• MSI
• Citrix/RDS
• VMWare
• Thinapp
• Installfree
• SCCM
• Windows Server 2000/2003/2008/2012
• Windows XP/VISTA/7/8
• SQL, IIS, AD, GPO, Scripting
• Oracle, Linux/Unix
• Flexera AdminStudio
• App Portal
• InstallShield

Vill du veta vem du anlitar?
Alla konsulter på Mindgrape är seniora och har ett gediget track record.
Vi har goda referenser från kunder inom både offentlig och privat sektor.

Varför Mindgrape?
Våra ledord i verksamheten är långsiktiga relationer och ömsesidigt förtroende. Därför vill vi på Mindgrape snabbt och effektivt lösa våra kunders
behov och inte göra oss själva oumbärliga. Detta görs bäst i vår mening med
seniora och engagerade konsulter som brinner för just sitt teknikområde.
Fördelarna för kunden blir kortare startsträckor, snabb leveransförmåga och
att det skapas ett mervärde då våra konsulter ofta bidrar till positiva synergi
effekter i kundens IT-miljö. Mindgrape levererar mycket kompetens per
krona.

Närvaro & kommunikation
För att uppnå bästa möjliga resultat är närvaro och löpande kommunikation
ofta avgörande. Därför besöker vi på fasta tider kunden och har med jämna
mellanrum avstämningsmöten och uppföljningar med våra beställare.

Kontakta oss för mer information
www.mindgrape.com | info@mindgrape.se

Licensförsörjning:
• Flexera AdminStudio
• InstallShield
• App Portal
• Citrix
• Microsoft
Projektledning:
• IT infrastruktur
• Migreringar/utrullningar
• Utvecklingsprojekt
Utbildningsområden:
• App-V
• MDOP
• MSI
• Flexera AdminStudio
• InstallShield

