Sopra Steria i Skandinavia

Sopra Steria er et ledende
internasjonalt konsulentselskap
som tilbyr en av markedets mest
omfattende tjenesteporteføljer
innen digitalisering.
Selskapet tilbyr strategiutvikling,
IT-rådgivning, infrastrukturog systemutvikling, digitale
løsninger og drift. Sopra Steria
bistår store private og offentlige
organisasjoner i Skandinavia
med å ta et digitalt lederskap
innen sin bransje.

Noen ganger trengs det hjelp fra eksterne støttespillere for å
takle kravene til endring. Store skandinaviske virksomheter får
hjelp med sine transformasjonsprosjekter hos Sopra Steria.
En storstilt digitaliseringsprosess i privat og offentlig sektor er i gang,
og tradisjonelle forretningsmodeller blir utfordret av nye digitale modeller.
Mange virksomheter har kommet godt i gang, men markedet utvikler
seg raskt.
Sopra Steria bistår virksomheter med å forbedre og transformere sin
forretnings- og informasjonsteknologi. Vi mener at et godt samspill mellom
forretning og IT er essensielt for å oppnå selskapets mål. Sopra Steria
har spesialister i både forretnings- og IT-rådgivning, og vi vet hva som
fungerer i praksis og hva som er forbigående trender. Det kan for eksempel
være forbedring av forretnings- og IT-strategier, styringsmodeller, digital
transformasjon, moderniseringsprogrammer eller kostnadsoptimalisering.

Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde
omsetning på €3,7 milliarder
i 2016.

En europeisk leder i digital transformasjon

Sopra Steria Group
Ende-til-ende-leverandør
Vi har en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer, deriblant
strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale
løsninger og drift.
Tjenesteporteføljen dekker hele verdikjeden – fra idéutvikling, styring og
ledelse til utvikling, gjennomføring og videre forvaltning.
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Solid bransjeforståelse
Skal du gjøre noe for en bedrift, må du forstå bransjen den jobber i. Grunnlaget for
Sopra Sterias sterke posisjon i markedet er vår solide bransjekunnskap. Med over
40 års virke har vi lært å kjenne både våre kunder og bransjene deres fra innsiden.
Måten vi jobber på
Sopra Sterias arbeidsform kjennetegnes av at vi setter seg grundig inn i kundenes
problemstillinger og egenart. Vi tror ikke på noe fasitsvar, det viktigste verktøyet
er å lytte, oppmerksomt og nøye, før vi anbefaler handling og løsning. Uansett hva
vi leverer, våre kunder skal føle seg trygge på at vi holder det vi har lovet, og at vår
ekspertise bidrar til reell verdiskaping.
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Kåret til Norges
beste arbeidsplass!

Great Place to Work - topp ti siden 2008
Sopra Steria har siden 2008 vært rangert som en av Norges ti beste arbeidsplasser og i 2017 tok vi førsteplassen! Som kunnskapsbedrift er Sopra Steria helt
avhengig av å være en arbeidsplass som tiltrekker seg de flinkeste menneskene,
holder på dem og utvikler dem videre i deres karriere. Dette betyr også mye for
våre kunder, ettersom glade og fornøyde medarbeidere gjør en enda bedre jobb
i sin arbeidshverdag.

Sopra Steria AS

Sopra Steria AS er ISO-9001-,27001- og

Biskop Gunnerus’ gate 14A

14001-sertifisert. Våre forretningsreiser og

Postboks 1172 Sentrum

datasentre er sertifisert som CarbonNeutral®.

0107 Oslo - Norway
Tlf: 22 57 56 00

soprasteria.no

© Sopra Steria Group 2017

