VI SÄTTER TEKNIKEN
I ETT SAMMANHANG
Teknisk expertis inom informations- och kommunikationsområdet
kombinerat med en förståelse för verksamheten och affären –
det är vad vi levererar till våra kunder.

TEKNISKA MANAGEMENTKONSULTER
Vår grund för framgång är vår höga tekniska
kompetens inom informations- och kommunikationsområdet och att vi sätter tekniken i ett sammanhang
när vi kombinerar den med verksamhet och
skapar affärsvärde.

VÅR TEKNISKA EXPERTIS
KOMMUNIKATIONSSYSTEM

TEKNISKA MANAGEMENTKONSULTER
VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA

Nya kommunikationskrav från slutanvändare, operatörer och
myndigheter innebär stora utmaningar för dagens
kommunikationssystem och affärsmodeller. En rad kapacitetsökande teknologier såsom nya frekvensband, små celler,
heterogena nät och avancerade antennsystem kombineras för att
möta de nya kraven. Moln- och virtualiseringstekniker införs som
ett led i IT- och kommunikationskonvergensen.

Vi är tekniska managementkonsulter som arbetar med utveckling
av såväl verksamhet som koncept och system. Vår uppgift är att
få verksamheten och tekniken att jobba tillsammans. Våra kunder
anlitar oss när förändringar sker eller när sammanhangen är
krångliga.

Vi utför uppdrag i den nya teknikens framkant och hjälper våra
kunder att hantera utvecklingen av kommunikationssystemen.

Vi hjälper kunden att på ett strukturerat sätt hantera
verksamhetens krav och informationsflöden. Vårt mål är alltid
att öka affärs- och verksamhetsnyttan av teknik och IT.

INFORMATIONSSYSTEM

Vår djupa kompetens gör att vi anlitas som experter för att
göra utredningar och ge objektiva råd vid tekniska vägval.

Informationssystem är hjärtat i de flesta organisationer, stora som
små. Information ska finnas tillgänglig för rätt person, i rätt format
och vid rätt tidpunkt, med rätt säkerhetsnivå. Det kan vara frågan
om ledningssystem eller verksamhetssystem för ett företag eller en
organisation. Många teknologier kan vara inblandade i samma
informationssystem och dessa måste samspela väl.

Vi anlitas oftast för uppdrag inom:
• Verksamhetsutveckling & strategi
• Ledning & styrning
• Test & validering
• Arkitektur

Vi kan informationssystem och hjälper kunden att hantera såväl
verksamhetens krav som arkitektur och teknikutveckling.

SJÖLAND&THYSELIUS

INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM
I takt med att utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologier går framåt ökar antalet applikationsområden och
därmed möjligheterna inom mobilitet, transporteffektivitet och
-säkerhet för såväl resenärer, fordon som infrastruktur. Allt
eftersom fler fordon utrustas med trådlös kommunikation ökar
både tjänsteutvecklingen och affärsmöjligheterna för alla parter.
Vi kan tekniken och förstår verksamheten. Vi utför behovs- och
kravanalyser, koncept- och affärsutveckling samt
expertutredningar åt våra kunder.

SJÖLAND&THYSELIUS COMMUNICATIONS
Gunilla Rydberg
• 0761 – 41 69 47
• gunilla.rydberg@st.se

Inom affärsområdet Communications är vi en grupp tekniska
managementkonsulter som har mångårig erfarenhet inom våra
olika expertområden. Vi har kontor i både Stockholm och
Göteborg men hjälper kunder varhelst verksamheten finns.
Vi är främst verksamma inom samhällssäkerhet, försvar,
logistik och transport, telekom- och fordonsindustrin.
Några av våra kunder är MSB, FMV, Tullverket, Saab,
Lindholmen Science Park och Volvo.

• www.st.se
• LinkedIn: www.linkedin.com/company/sj-land-&-thyselius-ab
• Twitter: STkonsulter

