Firmaprofil

Værdifremmende
forretningsudvikling
Som din partner på Microsoft
Dynamics NAV skal vi ikke alene
leve op til de forpligtelser der
udstikkes fra Microsoft, men også
til dine ønsker om kompetence og
kundefokus. Her ønsker Curabis at
gøre en forskel.

Med vægten lagt på at skabe
værdifremmende løsninger
i samarbejde med dig som
kunde, har vi udviklet vores egen
dokumentationsstyringssystem, der i
sig selv er en kvalitetssikring, og din
virksomheds garanti for et vellykket
projekt.

Vores metode er agilt, men samtidigt
gennemskueligt.
Når du indgår en aftale med os som
din Dynamics NAV partner, vil du fra
start til slut kunne følge projektet
og følge op på det budget, som vi i
fællesskab har lagt.

Vertikale løsninger - fra tanke til drift
Mange virksomheder starter med et standard økonomisystem og i takt med din
virskomheds vækst stilles der større krav til forretningsprocesserne. Her handler det
om at gøre rutinerne mere rationelle og samtidigt holde systemerne brugervenlige
uden at miste konkurrenceevnen.

Vi arbejder med alle niveauer i din virksomhed og udarbejder relevante analyser, vi
skræddersyer tilretninger, rådgiver i prekvalifikationer eller supplerer med decideret
projektledelse.

Værdifremmende løsninger skal i ordets forstand kunne ses i sorte tal på din
bundlinje. Det siger sig selv. Ofte kan forretningssystemet i standardversion
ikke klare de krav og ønsker du og dine ansatte stiller, og derfor kan det være
nødvendigt at lave tilretninger, udvikle add-ins eller brancheløsninger.
Vi udfører alt fra integrationsløsninger mellem forskellige platforme til rendyrket
udvikling og tilpasning af Microsoft Dynamics NAV til din virksomheds specialområder. Vi
ser at netop du er speciel i forhold til din konkurrent. Præcis der hvor du løfter dig fra din
konkurrent træder vi til. For du skal kunne udvikle din virksomhed i din retning og ikke
føle begrænsninger i den standardiseret ramme.

Professionel håndværk til tiden
Vores forretningsetik hviler på målsætninger der tilsigter levering
af sikkerhed for aftaler, applikationsintegration, ensartethed, tillid
og tryghed. Vigtige ingredienser for at kunne operere i et felt af
komplekse forretningsløsninger.

Vore konsulenter har nogle af landets mest krævende opgaver bag sig.
De arbejder platformsuafhængigt med vertikale løsninger lige såvel
som tilretninger til din eksisterende Microsoft Dynamics NAV løsning.
Hos Curabis får du en konsulent med indsigt i mange forskellige
brancher, men med fokus på din forretning og dine specialer.
Vore kompetencer rækker tilbage til Navisions DOS-baserede
løsninger og helt frem til nyeste .NET teknologi.

Curabis projektmetode
giver dig det bedste fra to
verdener. Vi forener PRINCE2
med SCRUM og anvender de
elementer vi kan forene med
dine opgaver.

Curabis
Projektm

Vi ser dine tre væsentlige
elementer i et projekt:
Penge, tid og risiko.
Vi kan grundlæggende ikke
udfærdige en garanti for at
dit projektet ikke udvikler sig
igennem forløbet.

Hvad er PRINCE2?
PRINCE2 er et projektmodel
som anvendes på tværs af
landegrænser og i over 100
lande.
Metoden anvendes i
mange forskellige brancher
til projektstyring lige fra
organisationsudvikling over
softwaredesign over til
byggebranchen.
Metoden kendetegnes
igennem en klar
definition af aftaler og

forventningsafstemning.
PRINCE2 metoden er en
fleksibel metode og tilpasses
dermed til din virksomhed
og dit individuelle projekt.
Den store styrke i PRINCE2
er veldefinerede roller
og ansvarsfordeling, som
støtter både op om ledelses
informationsbehov men også
om projektledernes styrende
rolle.

Men vi kan garantere dig at vi
udvikler dine ønsker inden for
de aftalte rammer og inden for
den fastsatte økonomi.
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Vi kan også give dig redskaber,
som giver dig mulighed
for at beslutte og prioritere
dine opgaver og dermed din
investering.

Hvad er SCRUM?
SCRUM er en metode
som stammer fa softwareindustrien. Metoden er
indadvendt mod os som
udviklingshus, og giver dig
grundlæggende ikke nogen
styringsredskaber.
Den eneste eksterne fordel
i denne metode er at du får
optimalt udnyttelse af vores
interne ressourcer.
Mange udviklingshuse
markedsfører i dag

SCRUM metoden som
projektsyringsværktøj. Dette
betyder dog at du giver
afkald på to væsentlige
styringsparametre – penge
og tid.
SCRUM projekter
sælges ofte som agile
implementeringsmetoder, men metoden er
grundlæggende hverken
mere eller mindre agilt end
PRINCE2.

Om Curabis
Curabis har sit hovedsæde i
Hedehusene, og desuden en afdeling i
Hvidovre. Vore systemarkitekter har alle
mere end 15 års erfaring og har en bred
indsigt i de generelle systemer inden for
analyse, design, udvikling, projektledelse
og implementering af Microsoft
Dynamics NAV.
Vi arbejder målrettet med din Dynamics
NAV og vil gerne opleves som en
innovativ og agil virksomhed med
handlekraft, personlighed, empati og
kompetencestærk faglighed.
Det er selvsagt prætentiøse ønsker,
som stiller krav til de værdinormer
vi skal arbejde efter. Derfor er vores
fundamentale visioner baseret på det
bedste af de erfaringer vi har gjort
os igennem mange års arbejde med
Microsoft Dynamics NAV.
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