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PEM - Pragmatic Environment Management
IT infrastrukturkonsulenter fra Pragmatic Consult

Pragmatic Consult tilbyder at drive IT infrastrukturen for virksomheder med udviklings-,
test-, præproduktions- og produktionsmiljøer.

Når I vil selv vil fokusere på det
forretningsnære
Mange virksomheder har besluttet, at deres
egen IT-kompetence skal koncentreres om
det forretningsnære – dér hvor IT-kompetencen blandes med branche- og virksomhedskendskabet og hvor kreative idéer til værdiskabelse og styrkelse af konkurrenceevnen
opstår. Opgaven at få IT infrastrukturen til at
understøtte forretningen kan godt overlades
til andre, der har specialiseret sig på dette
felt.
Måske I oplever, at IT infrastruktur opgaven
kræver mere og mere:







Nye hardwareteknologier
udvikles på få år
Softwareteknologierne
ændrer sig hurtigt
Eksisterende operativsystemer,
specialservere og databasesystemer skal opgraderes og
patches med korte intervaller
Applikationerne opdateres med
nye releases
Nye applikationer skal tilføjes
hvert kvartal

IT Infrastruktur og Application
Management
Det kræver opmærksomhed og kræfter at
følge med og sikre, at IT-miljøerne er up-todate, dokumenterede og pålidelige. Opmærksomhed og kræfter, der måske burde bruges
på dialog med og levering af service til forretningen.
Hos Pragmatic Consult har vi specialiseret os
i at bringe virksomheders løbende styring og
vedligeholdelse af IT-miljøerne under kontrol.
Vi tager ansvar for en del af IT infrastrukturen
– eksempelvis:




Et givet applikationsområde
Alle testmiljøer
Et større udviklingsprojekts behov for
test- og udviklingsmiljøer

Vi servicerer de behov og ønsker, der rejses i
kundens organisation i forhold til infrastrukturen, herunder:

Pragmatic hjælper dig til at
undgå:









Kriseløsninger
Brandslukning
Overforbrug af teknikressourcer
Flaskehalse
Ustabile lappeløsninger
Manglende dokumentation
Destabilisering af kritiske systemer
Nedslidte teknikspecialister






Etablering af nye miljøer - med fuld
dokumentation
Ændring af etablerede miljøer
Overvågning af miljøer og indgående
ressourcer samt afhjælpning af flaskehals problematikker
Roll-back af miljøer til en tidligere
tilstand

I samarbejde med jer afgrænser vi den ønskede opgave, og sammen opstiller vi krav til
Service Levels i en SLA (Service Level
Agreement). Pragmatic Consult tilbyder en
kundetilpasset afrapportering af konkret leveret service i forhold til det aftalte.

PEM - Pragmatic Environment Management
IT Infrastrukturkonsulenter fra Pragmatic Consult

På periodiske statusmøder fremlægger vi
overblik over kvalitet og stabilitet, og fremlægger eventuelle forslag til forbedringer af
IT infrastruktur og processer hos jer. Du kan
således trygt overlade de daglige opgaver til
vores specialister, og samtidig bevare den
overordnede styring og det fortsatte indblik i
opgaveløsningen.

Konsulenternes erfaring og
Pragmatics egenudviklede
værktøjer giver:
 Et markant løft i kvalitet og
service
 Hurtigere opgaveløsning – ITprojekterne undgår forsinkelser
 Fejlfrekvensen falder drastisk –
Brugernes tiltro vokser
 Professionel dokumentation af alt
infrastrukturarbejde – automatisk
og altid up-to-date

Pragmatic Consults erfaring,
processer og værktøjer
Vi har specialiseret os i at drive serverbaserede IT infrastrukturer. Det har været helt
grundlæggende, at det kan ske med højere
kvalitet, højere effektivitet og højere sikkerhed end tidligere set. Derfor har vi investeret
betydeligt i at opbygge:

Slagkraftige værktøjer
Håndtering af IT Infrastruktur er et stort
arbejde med en enorm mængde detaljer
og konfigureringsopgaver. Et arbejde,
der gentages hver gang et miljø ændres
og skal etableres med de nye ændringer.
Hos Pragmatic Consult indså vi tidligt
problematikken - og derfor har vi over en
årrække investeret i udvikling af en unik
værktøjskasse til håndtering af IT miljøer.
Netop værktøjskassen er en af de vigtigste årsager til, at vi er særdeles effektive
og konkurrencedygtige, når det gælder
styring af IT infrastruktur.

Teknisk kompetence
Vi beskæftiger kun tunge IT infrastrukturspecialister med mange års praktisk erfaring
med server- og applikationsdrift. Vores medarbejdere har erfaringen og overblikket til at
tage en målrettet dialog med jer og på den
måde finde den bedste vej fra opgave til løsning.
Effektive processer
Gennem det seneste årti, har ITIL best practice modellen bevist sin anvendelighed. Pragmatic Consult arbejder efter ITIL principper i
opgaverne omkring styring af IT miljøerne, og
vi tilpasser vores processer, så de understøtter jeres organisation. Den seneste version af
ITIL (version 3) indeholder nogle væsentlige
forbedringer på områderne: Release & Change
Management, og de afledte processer indgår
i Pragmatic Consults egne best practices.
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