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DataVision var den første netværksvirksomhed i 

Danmark med en forretningsmodel baseret på at 

formidle freelance it-konsulenter til kunder i både 

den private og offentlige sektor. Meget har ændret 

sig, siden vi blev grundlagt i 1993, men dengang 

som nu er det kompetente mennesker, der er for-

udsætningen for vores succes. Og i takt med at  

it har fået en større betydning, har adgang til de 

rette it-kompetencer faktisk fået afgørende betyd-

ning for både den daglige drift og den strategiske 

udvikling i såvel private virksomheder som offentlige 

organisationer. Derfor vil vi også i de næste 

mange år fokusere på at levere it-konsulentydelser 

af højeste kvalitet, som bidrager til vores kunders 

konkurrenceevne. 

Ønsker du at vide mere om DataVision og vores 

konsulenter, så kontakt salgsdirektør Bettina 

Thorkelin på tlf. 7023 2522 eller bit@datavision.dk. 

Du kan læse mere på www.datavision.dk.

DataVision A/S

Kirkebjerg Allé 84, 1. th.

2605 Brøndby

Tlf 7023 2522

 

Mennesker til forskel
Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Kompetencer øger vækst.

Your vision our mission
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Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i

DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulent- 

branchen har Tom afprøvet mange forretnings-

modeller gennem årene.

”Visionen hos DataVision er, at føre kunder og it-

konsulenter sammen ud fra en forretningsmodel, 

som giver en mere gennemsigtig udvælgelsespro-

ces, både for kunden og konsulenten. På den måde 

bliver det nemmere for kunderne at vide, hvad de 

rent faktisk køber, hvilken kvalitet de får med den 

pågældende konsulent, og hvorvidt de betaler en 

fair pris for det.”

”For os selv er historien en konstant påmindelse 

om værdien af at gøre et godt stykke arbejde og 

at gøre det på en ærlig og redelig måde. Det har 

virket rigtigt siden 1993, så det holder vi fast i.”

Markedets stærkeste kompetencer!

DataVision tager altid udgangspunkt i vores 

kunders forretningsmæssige behov og leverer de 

kompetencer, som professionelt bidrager til at nå 

ønskede forretningsmæssige mål.

DataVision er en partnerdrevet virksomhed, der de 

seneste 15 år har været en værdsat formidler af 

it-kompetencer for vores kunder i både den private 

og den offentlige sektor. Vores kompetencer og 

erfaringer inden for it, vores kendskab til markedet 

og vores relationer til erfarne it-konsulenter gør, 

at vi har enestående forudsætninger for at levere 

fleksible ydelser af den højeste kvalitet til en reel 

pris. Samtidig tillader vores forretningsmodel samar-

bejdsformer, der gør det muligt for vores kunder

at tilpasse sig den teknologiske udvikling og for-

andringer i deres forretningsvilkår ved at hente 

specielle eller nye kompetencer ind i organisationen, 

når det er nødvendigt.

Du kan læse mere på www.datavision.dk

Du skal som kunde tænke på at beskrive den pågældende op-
gave grundigt for DataVision, så sørger vi for resten. Samtidig 
er konsulenten en del af et professionelt netværk hos Data-
Vision, der gør, at han/hun går ind til opgaven med den portion 
professionalisme, viden og positive indstilling, der skal til for 
at give det mest optimale resultat for dig som kunde.

BEC
Bankernes EDB Central
Vi har valgt Datavision som leverandør af konsulenter til nogle af vores 
projekter, fordi de er i stand til at matche vores behov hurtigt, smidigt, 
effektivt og til konkurrencedygtige priser.

Samtidigt fungerer det daglige samarbejde med Datavision omkring 
konsulenterne gnidningsløst og vi er yderst tilfredse med samarbejdet.

Palle Mogensen Chefkonsulent
(Ansvarlig for konsulent indkøb)

Hvad er en vision uden en mission? Hvad får du, når du vælger DataVision?

Tom Slivsgaard
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Evaluering: 

Når kontrakten udløber, foretager DataVision en 

evaluering af forløbet, som deles med både kunden 

og konsulenten.

Fakturering: 

DataVision fakturerer kunden på månedsbasis ud 

fra timeregnskab fra konsulenten, som naturligvis 

er godkendt af kunden. 

Status: 

Under konsulentopgaven afholder DataVision 

statusmøder med både kunden og konsulenten for 

at sikre at begge parter er tilfredse. 

Følger med tiden 

Datavision laver altid - via statusmøder – løbende 

behovsanalyser for at definere dit behov som 

kunde hos os og for at udvikle vores udbud af 

kompetencer. På den måde sikrer vi, at vores 

netværk omfatter det udbud og de konsulentprofiler, 

som modsvarer vores kunders ressourcebehov. 

Samtidig gennemfører vi ligeledes løbende 

kvalitetskontrol af de konsulenter, som bliver en 

del af DataVisions netværk. Vores strategi er at 

have 30 % fastansatte konsulenter, hvilket giver 

stor objektivitet i udvælgelsesprocessen, når vi 

skal finde den rette kompetence til den rette pris.

Du kan læse mere på www.datavision.dk

Steria A/S udtaler: ”Perfekt samarbejde.”

”Vi har siden starten af år 2000 samarbejdet med DataVision og deres 
kompetente konsulenter omkring Skats vareførselssystemer (import, 
eksport, tarifering mm). Samarbejdet fungerer til alles tilfredshed og er 
en styrkelse af både Steria og DataVision.”

Klaus Maitland, Afdelingschef hos Steria.

Interview: 

Konsulenternes profil præsenteres for kunden, som 

udvælger kandidater til interview. 

Kontrakt: 

Når en konsulent er godkendt, underskriver Data-

Vision kontrakt med kunden. DataVision tager det 

fulde ansvar for konsulenten.  

Søgning: 

Ud fra kundens behov gennemgår vi egnede kandi-

dater og udvælger de bedst egnede. Alle konsulenter 

i vores database er på forhånd kvalitetssikret og 

vurderet af vores Relations Manager.

RFK: 

Account Manageren hos DataVision analyserer 

sammen med kunden behovet for konsulentassi-

stence. Dette resulterer i en ressourceforespørgsel 

(RFK) hos vores Relations Manager og i konsulent-

databasen.

Udvælgelsesproces: 

DataVision interviewer hver kandidat for at sikre, at 

de tekniske, administrative og sociale kompetencer 

passer til kunden og den pågældende opgave. Vi 

checker også reference på den enkelte konsulent, 

hvis ikke det allerede er registreret i vores konsu-

lentdatabase.

Kontinuerligt samarbejde - processen. Sådan sikrer vi kvaliteten.
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Mangfoldighed er nøgleordet.
Løbende dialog giver bedste resultater

De fleste it-projekter  tager udgangspunkt i en 

it-strategi, men det er ikke altid, at behovet for 

ekstra konsulenttilførelse melder sig samtidig. Vi 

leverer konsulenter til alle faser af it-projekter, 

men foretrækker at være med så tidligt i projektfasen 

som muligt, for at sikre det endelige resultat.

Uanset hvilken fase dit projekt er i, formidler vi 

kompetente konsulenter, ofte med speciel kompe-

tence inden for flere områder.  

•  Projekt- og testledelse 

• Systemanalyse, -design & -udvikling 

• Databasetekniker/databaseudvikler 

• Programledelse

• Testkonsulent 

• Forretningskonsulent 

Vi arbejder med et bredt udsnit af it-systemer 

som f.eks.:

• Finansielle systemer (bank, forsikring, 

 realkredit og pension)

• Kvalitetsstyringssystemer

• Personalesystemer

• Forretnings-/økonomistyringssystemer

• Telefonisystemer

• Mobile løsninger

• Embedded softwaresystemer

Vi favner bredt - bredere end du aner! Konsulen-

terne arbejder på mange forskellige platforme 

med opgaver inden for systemintegration, SOA, 

databaseadministration, embedded softwareud-

vikling, applikations- og forvaltningsudvikling 

samt driftssupport. 

Du kan læse mere på www.datavision.dk

Den rigtige specialist.
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Konstruktion
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.NET

C# C, C++
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