
Få succes  
med din  

IT-portefølje 
– start din  

rejse i dag!
Med Miracle og RedHat  

Application, Modernization  
and Migration Program. 



Kender du det?
 · Du har svært ved at finde tiden til innovation   
 og nyudvikling?

· Du er bekymret over, at der er for meget status  
 quo og for lidt transformation?

· Din organisation stiller større og større krav til  
 IT-leverancerne, både hvad angår kvalitet,  
 omkostning og time-to-market.

Hvis du kan genkende det, så er vores Application, 
Modernization and Migration program noget for 
dig. Her får du inspiration til, hvordan du får mere 
fart på din forretning:

· Bedst høster dine fordele

· Får et overkommeligt omkostningsniveau

· Får skabt en IT-portefølje, der er mere  
 overskuelig og håndterbar.

Det handler om, hvordan du bedst får flyttet  
både IT-løsninger og IT-organisation i retning  
af nutiden og fremtiden. 

En fremtid der stiller krav om leverancer med korte 
tidshorisonter, et overkommeligt omkostnings- 
niveau og et løsningsdesign, der virker intuitivt og 
indbydende. Fordi IT-løsninger er afgørende for, 
om virksomhedens overlevelsesevne styrkes eller 
svækkes. 

Succes kommer ikke af teknik alene. Derfor foku- 
serer vi også på den menneskelige faktor og 
klæder jer på til at accelerere jeres digitale  
transformation med plads til individer, idéer og  
idealisme. 

Fordi det er mennesker, der skaber succes!



CIO-dilemmaet
Hvordan får du tid til transformation?

Hvis din virksomhed har nogle år på bagen,  
er der en høj sandsynlighed for, at I anvender  
legacy-applikationer. Undersøgelser viser, at  
virksomheders IT-afdelinger bruger 70% af tiden 
på at holde de nuværende løsninger kørende og 
19% på at udvide dem. Det efterlader 11% af den  
samlede tid til innovation og nyudvikling.
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Første skridt på din rejse
Det tager kun én dag at få skabt overblik og 
komme godt fra start. Inviter dig selv og dit team 
til workshop hos Miracle. 

Få skabt overblik gennem vores Application, 
Modernization and Migration Program. Hvilke  
behov, du og din virksomhed har, er individuelt. 
Derfor er første skridt vores 1-dags workshop. 
Workshoppen resulterer i nogle helt konkrete 
anbefalinger til den videre proces. På den måde 
bliver en opgave, som tit er uoverskuelig, gjort 
overskuelig. 

Udforsk

 Få kvalificeret dine 
muligheder

 Definer strategi, test- 
teknologi og business case

Design

 Skaler og implementer
Implementer



Andre har gjort det før dig. 
Tør du tage det første skridt?

Hvem er til stede på workshoppen?

Miracle og Redhat ekspertteam
  Projektleder
  Løsningsarkitekt
  CTO
  Innovation og strategiekspert

  Management/ledelse
  Beslutningstagere fra forretning og IT
  Infrastrukturarkitekter
  Operation leads

Application, 
Application, Modernization and Migration er et 
velafprøvet koncept, som andre virksomheder har 
haft stor succes med. Vi ved derfor, at det virker. 

Det eneste, du behøver at gøre for at komme fra 
start, er at sætte dit team, finde en dato og ringe 
til Miracle. Så tager vi os af resten.

Vi investerer vores tid og forventer,  
at du gør det samme.

Det er mennesker, der skaber resultaterne.  
Uanset hvilken projektmodel, platform eller 
arkitektur vi vælger.



Hvorfor?
... for at lægge fundamentet for high performance. 

High performers har 

5X
Lavere risiko for at fejle end low  

performers

High performers har

46X 
Flere deployments end low performers

High performers har

 96X
Hurtigere genetablering fra fejl

end low performers
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Start rejsen – ring nu


