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1) Udgangspunktet er  
jeres virksomhed

Den it-løsning vi leverer til jeres virksom-

hed, skal understøtte jeres arbejdsgange 

så godt som muligt. Derfor skal vi først og 

fremmest have et grundigt kendskab til 

jeres virksomhed.

Vi mødes både med beslutningtagere og 

dem der faktisk skal bruge løsningerne. Og 

vi kigger på hvad I gør i dag. På den måde 

kan vi i fællesskab finde frem til den løsning, 

der er bedst for jer.

2) Projektbeskrivelsen

Næste skridt er, at vi beskriver den løsning 

I skal bruge. Vi laver en grundig beskrivelse 

af både de processer, som it-løsningen skal 

understøtte og af den funktionalitet som 

løsningen skal have.

For jer som kunde sikrer dette:

•	 At vi er enige om hvad løsningen   

 skal kunne 

•	 En fast pris på opgaven, så  

 budgettet holder

3) Vi laver løsningen  
sammen med jer

Så snart den basale funktionalitet er på 

plads, viser vi første gang løsningen til 

vores kunde. Dette gentager vi gennem 

projektet. Og kan noget laves smartere, 

laver vi det om.

Ved at lade jeres medarbejdere teste og 

evaluere i løbet af projektet, sikrer vi at 

løsninger så godt som muligt kommer til at 

løse de opgaver den skal.

Projekter med Centic

Skræddersyede løsninger 

Vi kan lave det, som standardsystemerne ikke kan levere.  

Er jeres virksomhed ikke som de andre, så har I sandsynligvis 

brug for en skræddersyet løsning. Og ofte er det billigere end en 
standardløsning.

Lav risiko - faste priser 

Hos os løber projektet ikke løbsk, så prisen bliver langt højere end 
forventet. Vi laver en grundig projektbeskrivelse og giver en fast 
pris. Fra starten er I klar over, hvad I får og betaler for.



ET UDPLUK AF TILFREDSE KUNDER HOS CENTIC

”Vi havde en ret kort tidsramme til rådighed for projektet, og vi var faktisk ret bekymrede for 
om vi kunne finde en leverandør der kunne nå at løse opgaven. Men Centic de stillede med 
et effektivt team og en agil tilgang til opgaven, og så blev opgaven faktisk løst på under den 
afsatte tid.”

Projektansvarlig Søren Larsen Webmaster, LIFE
Københavns Universitet



Mobilapplikationer

IT konsulenter til fair timepriser

Markedet for apps og webapps til mobile enheder vokser voldsomt og 
ændrer sig meget. Dette er en stor udfordring for virksomheder der gerne 
anvende de mobile platforme.
Centic er en god udviklingspartner for jeres virksomhed, fordi vi både kan 
lave løsninger direkte til iPhone/iPad og Android, men også løsninger til 
flere platforme på en gang med bedre udviklingsøkonomi til følge. Vi kan 
både levere enkeltstående mobilløsninger og større webbaserede løsninger, 
hvor mobil apps udgør en del af den samlede løsning.

En konsulent er den direkte vej til løsning af opgaver inden for  
programmering mm.

Blandt Centics medarbejdere eller fra vores netværk af meget erfarne free-
lancere kan vi normalt finde en person med de rette kompetencer og som 
kan begynde inden for få dage.

Fordele ved konsulentmodellen:

• I styrer præcis, hvad konsulenten skal lave og kommer hurtigt i mål
• Konsulenten kan komme og sidde hos jer
• Der er ingen mellemled i kommunikationen
• Al tid I betaler for er effektiv



Skræddersyede it-løsninger
Centic er eksperter i at udvikle it-løsninger der passer optimalt til  
arbejdsgangene i jeres virksomhed. Vi tager udgangspunkt i jeres forretning 
og jeres medarbejdere og laver en grundig beskrivelse af den løsning  
der skal laves.

Vi anvender moderne udviklingsteknologier, hvor megen funktionalitet  
allerede findes, og derfor kan vi udvikle løsningerne inden for kortere  
tidsrammer end kunderne ofte forventer. Og ofte er den løsning vi kan  
tilbyde billigere end en standardløsning.

Eksisterende løsninger
Har I en kørende løsning i jeres virksomhed, som ikke skal udskiftes forelø-
big, så kan Centic hjælpe jer med denne løsning. Vi kan både rette fejl og 
udvikle ny funktionalitet, sådan at I kan komme videre.

Hvis I har en ældre løsning som I er usikre på om er brugbar fremadrettet, 
så kan vi lave en teknisk analyse for jer, og hjælpe jer med om den kan an-
vendes videre frem eller der er brug for nyt.



CASE: Københavns Universitet
En ny løsning var påkrævet
LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet har i mange år brugt  
digital tilmelding til besøg fra folkeskoler og gymnasier, og  
universitetet ville også gerne have digitaliseret processen for 
de andre fakulteter. Men LIFE’s løsning var udviklet inden for 
rammerne af fakultetets CMS-løsning, og kunne derfor ikke 
videreudvikles. Og derfor ønskede KU at få udviklet en ny fælles 
løsning, som var uafhængig af andre IT-systemer på KU.

Fleksibel fælles bookingportal
Den ny løsning blev en fælles portal til booking af forskellige 
besøg på de  naturvidenskabelige fakulteter, Statens  
Naturhistoriske Museum mm. Ud mod de besøgende er  
løsningen opbygget sådan at hver del er fokuseret på en 
bestemt type af besøg og med det pågældende fakultets 
designprofil, mens der mod de sekretariater der administrerer 
besøgene er en fælles backend.

På denne måde er booking af besøg tilpasset den enkelte en-
heds design og særlige behov, så bookingen er gennemskuelig 
for lærerne, mens KU samtidig har de økonomiske fordele ved 
at indkøbe og drifte et fælles system på tværs af de enkelte 
fakulteter.

I løbet af 2011 er de første af fakulteter i drift med den nye 
fælles bookingløsning, og en række flere er på vej, ikke kun de 
naturvidenskabelige fakulteter, som var med i projektet fra 
begyndelsen, men også de samfundsvidenskabelige fakulteter 
ser ud til at ville tage løsningen i brug.

På de sekretariater, der administrerer de mange besøg  
vækker bookingløsningen også glæde.
Med den nye løsning kan der nu håndteres flere bookinger 
med de samme medarbejdere, og kommunikationen mellem 
sekretariat, undervisere, lærere, lokaleadministration mv. sker 
med langt færre fejl.



“Det siger kunderne

”Vi er meget tilfredse med konsulenten 
fra Centic. Han satte sig hurtigt ind i vores 
setup, og han har også en god fornem-
melse for hvornår han skal lave en opgave, 
og hvornår det er os der skal lære at gøre 
noget. Centic er en leverandør af it-konsu-
lenter, hvor man får rigtig god værdi for 
pengene.”

Morten Andersson, Økonomichef 
Kost & Ernæringsforbundet

”Vi er imponerede over hvor hurtigt Centic 
var i stand til at levere vores nye løsning, og 
hvor få tekniske problemer der har været 
med løsningen siden vi fik den lavet. En
anden ting vi har været meget glade for 
er , at vi på et meget tidligt tidspunkt har 
kunnet se og teste løsningen, så vi kunne 
komme med vores input og dermed sikre 
at løsningen blev optimal i forhold til
vores faktiske arbejdsprocesser. Endelig er 
vi glade for at der også er et testsystem. 
Det giver os ekstra tryghed i forhold til 
stabiliteten i driften.”

Anne-Mette Tofte Petersen, Driftschef
Uddanelsescentret Fredericia Kommune

”Samarbejdet med Centic har været super. 
De input vi har fået har været gode, det har 
været en god og gensidig proces og til en 
fornuftig pris. Applikationer til smartphones 
var ikke noget vores bagland havde
beskæftiget sig med på det tidspunkt, og 
Centic var en fin hjælp til at vi kunne være 
innovative på vores organisations vegne.”

Thomas Peter Rolff Christiansen, 
Pressemedarbejder

Europa-Kommissionen

”Vi havde sat os selv lidt under pres, med 
PC-bestillingsløsningen, men heldigvis var 
der rigtig god fremdrift i Centics konsulent,
og måden vi i fællesskab valgte at gribe det 
an på. Så det endte med at vi nåede det
vi skulle. Og timeprisen hos Centic var også 
yderst rimelige - og kvaliteten var helt i top.”

Tim Munch Jensen, Contract Manager
Rambøll A/S



Centic kan hjælpe jeres virksomhed med:

• Skræddersyede webbaserede løsninger 
• Mobil apps 
• IT-konsulenter 
•  Fejlretning og videreudvikling af eksisterende løsninger

En løsning leveret af Centic er af høj kvalitet og giver høj værdi til jeres virksomhed, fordi:

• Vi lægger stor vægt på at forstå jeres virksomhed og arbejdsgange 
• Vi er et team af kompetente udviklingsfolk, som alle sidder på samme lokation i Odense 
• Vi bruger moderne udviklingsmetoder og teknologier 
•  Vi inddrager vores kunder hele vejen i opgaverne

Derfor rummer listen af glade kunder en lang række af velkendte danske offentlige 
og private virksomheder.

Egelundsvej 18  |  5260 Odense S 

kontakt@centic.dk  |  Tlf: +45 40 40 83 17

Specialister i udvikling af software


