
Hvordan kan du dra nytte av Managed 

Services? 

• Alltid være  i forkant med den nyeste teknologien og

de  innovative løsningene fra Microsoft

• Tilgang til KPMGs markedsledende

rådgivningstjenester

• Oppfølging av sak til du er tilfreds med resultatet

• Global brukerstøtte tilgjengelig 24/7

• Én portal for å sende inn, eskalere, spore og

analysere sakene dine

• Ledende praksis for styring av tjenester (ITIL)

• Minimere risikoen og sikre pålitelige systemer i din

virksomheten

• Forutsi kostnader ved å samle IT-relaterte

utgifter som opplæring, utstyr og personell i form av

én fast månedlig avgift.

Managed Services — “en proaktiv løsning” 

Managed Service lar deg overlate dine IT-problemer 

til noen andre! Har selskapet ditt lansert et nytt IT-

system, men er lei av å bruke tid på problemer 

knyttet til oppgraderinger og brukerrettigheter? Lurer 

dere på om dere bruker systemet på den mest effek-

tive måten? “Managed Services” er en proaktiv måte 

som lar eksperter håndtere disse spørsmålene.  

La oss hjelpe deg med å realisere det fulle 

potensialet i dine teknologi-investeringer 

gjennom vårt program 

“Managed Services for Microsoft D365” 

Hvordan kan KPMG hjelpe deg? 

KPMG er et ledende multinasjonalt selskap som tilbyr 

tjenester innen rådgivning, revisjon og jus. Managed 

Services utgjør en sentral del av KPMGs tjenester, der 

team bestående av lokale eksperter får bistand av 

globale ressurser. Som en strategisk samar-

beidspartner for Microsoft, innehar KPMG dyp teknisk 

ekspertise. Konsulentene våre bidrar med å realisere 

potensialet av ditt system, samtidig som det skredder-

sys etter bedriftens behov. Dette sikrer leveranser av 

høy kvalitet som er tilpasset dine lokale forhold. 

KPMG er rangert som #1 i  

Norden når det kommer til 

kvaliteten på tjenester 

Vil du vite mer? 

Kontakt : stig.langset@kpmg.no 

Telefon: 911 64 00 7 

24/7 Global 

brukerstøtte 

20 års erfaring med  

Managed Services 

+4 000 Microsoft

fagfolk 

+130 kunder

verdensomspennende 

+1 800 Dynamics

eksperter

+500 Felles transforma-

sjonsprosjekter med 

Microsoft 

KPMG Managed Services inkluderer 

Fokus på kontinuerlige  

forbedringer og innovasjon 




