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Tilgjengelig og kostnadseffektivt offshore team

Avant IT sin utviklingsavdeling består av både eget
team med norske utviklere og et dedikert offshore
team. Med kombinerte team oppnår man fordeler
med at vårt lokale team er de som holder kontakt
med deg som kunde, kjører kundeworkshop,
utarbeider løsningsforslag og kravspesifikasjon,
følger opp prosjekt og framdrift, og sørger for at
utviklet løsning er iht til kravspesifikasjonen. Samtidig som man kjenner til norsk næringsliv, kultur
og forretningsprosesser har vi etablerte effektive
arbeidsmetoder mot offshore team. Offshore team
bringer kostnadseffektiv.

Gateway Technolabs (GTL)

Kostnadseffektiv og effektiv
utvikling

I det norske markedet har Gateway
Technolabs (GTL) valgt Avant It som
strategisk samarbeidspartner for å tilby
utviklingstjenester i det norske markedet. GTL er en global aktør med 1500
ansatte med hovedkontor i India. De er
representert over hele verden, men med
hovedvekt i Nord Europe med egne
kontorer i bl.a. Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og England. Blant
Microsoft sine 79000 partnere er GTL
rangert som nr 29 når det kommer til
antall sertifiseringer og kompetanse
innenfor full-stack Microsoft teknologi.

Bruk av offshore utvikler tjenester
gir tilgang til både rimeligere
tjenester og mer fleksibilitet i
forhold til ressurstilgang. Man kan
raskt skalere opp til et større team
for å raskere få gjennomført et
prosjekt og etter gjennomført
prosjekt skalere ned igjen. Man
slipper dyre rekrutteringsprosesser og det er enklere å få til ønsket
«Time to market» med nye ideer
og produkter.

Vi tar oss av kravspesifikasjon og prosjektoppfølging
Mange har opplevd eller hørt om at det krever
mye tid i å lage en svært detaljert kravspesifikasjon for at sluttresultatet skal bli bra ved bruk av
offshore utviklere, samtidig som det krever mye
tid i oppfølgning og administrasjon. Dette
slipper du å tenke på ved bruk av Avant IT da du
som kunde kun forholder deg til oss.
Våre egne utviklere vil kjøre workshops og
utarbeide løsningsforslag og kravspesifikasjon
på vegne av deg, samt følge opp offshore
teamet i hele prosjektet og sørge for at
sluttresultatet blir korrekt og med høy kvalitet.

Virksomheter med egen utviklingsavdeling
For bedrifter med egen utviklingsavdeling kan vi tilby ulike
modeller som eget dedikert offshore team som driftes og
administreres av kundens egne utvikleransvarlige. Dette kan
være alt fra 1 utvikler og oppover. Vi kan også tilby deployment av on-site team i perioder av et prosjekt i kombinasjon
med vårt eget norske utvikler team. Du som kunde kan forholde deg til Avant IT som merkantil partner, eller direkte til GTL
om det er hensiktsmessig.

Sikkerhet og GDPR
Ved bruk av Avant IT som lokal partner og kontakt sørger vi
for at informasjonssikkerhet og GDPR er ivaretatt ved at våre
rutiner følges og ved at lokalt norsk team benyttes der det er
påkrevd for å være compliant med GDPR, generell informasjonssikkerhet og tilganger.

Global tilstedeværelse, teknologisk i framkant
Med Avant IT og GTL har man tilgang til en stor ressurspool med teknologisk spisskompetanse på en rekke
områder og løsningserfaring både lokalt og Global i en rekke bransjer. Vårt hovedfokusområde er full-stack
Microsoft teknologi og løsninger som Dynamics 365, Sharepoint og Azure baserte tjenester.
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