Microsoft BizTalk Server
– Er værdikæden sprunget af

N

år en virksomhed udvider, udvides både antallet af itsystemer og antallet af samhandelspartnere typisk
også. Det resulterer ofte i usammenhængende
systemer, der ikke arbejder optimalt sammen.
SAMARBEJDE DER GÅR OP I EN HELHED
Med en integrationsløsning fra CGI som middleware kan du anvende hvert
system til det, det er bedst til, samtidig med at it-løsningerne arbejder
sammen som en helhed. Det gælder både de interne processer og
integrationen til samhandelspartnere, således at du opnår:
FACT SHEET



Optimering og effektivisering af hele værdikæden

MICROSOFT BIZTALK SERVER



Minimering af intern it-support, både tids- og omkostningsmæssigt



Større overblik og mulighed for overvågning og tracking



Mere fleksibel integration til samhandelspartnere

Hvad får du:
 Microsoft BizTalk Server sizeing og
licensing
 Enterprise Architecture review eller
implementering
 Dokumenteret arkitektur
 Standard snitflader til kunder og
partnere
 Højere oppetid
 Rådgivning omkring on-premise
eller Cloud

VEJEN FREM ER EN GENNEMTÆNKT INTEGRATIONSLØSNING
Med Microsoft BizTalk Server understøtter du ønsket om at skabe
integrerede og automatiserede forretningsprocesser på tværs af de
opgaveorienterede it-løsninger, som anvendes i organisationen. BizTalk
Server er designet til at løse både den interne integration af virksomhedens
egne systemer og samspillet mellem organisationen og dens samhandelsog samarbejdspartnere.

YDERLIGERE INFORMATION

Med Microsoft BizTalk Server får du:


Standardløsning som er hurtig at implementere



Mulighed for at forbinde en lang række forskellige systemer



Driftsikkerhed mellem centrale systemer både indenfor og udenfor
din organisation



En fremtidssikker løsning med dokumenterede systemer og
integrationer



Standardisering af eksisterende og kommende integrationer og
systemer



Klar viden omkring ejerskab og it-systemer



Understøttelse af en service orienteret arkitektur (SOA)



Markedets mest holdbare og skalerbare EDI-platform



Stabil indgang til skyen

Vil du vide mere, er du velkommen til at
kontakte Torben Christiansen hos CGI:
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Med mulighed for at integrere Business Activity Monitoring (BAM), RFID
samt IBM Host/Mainframe- og SAP-tilslutning, er BizTalk det sikreste og
mest stabile valg af integrationsplatform.

Ved at tilføje Windows Server AppFabric kan du desuden nemmere bygge,
skalere og håndtere web-applikationer. Og med Microsoft Cloud-teknologi
har du også mulighed for at skalere dine integrationer ud i skyen med
Windows Server AppFabric Service Bus med avancerede faciliteter som
load balancing og load leveling.

HVAD KAN VI, SOM ANDRE IKKE KAN?
Når det gælder integrationer og middleware så handler det om at holde
fokus på forretningen og få etableret en overordnet integrationsstrategi og
evt. en arkitekturstrategi, så det langsigtede it-integrationsperspektiv kan
etableres
I denne proces hjælper vi dig fra A-Z, således at du kan flytte fokus fra
brandslukning til forretning og de opgaver, som er med til at skabe værdi for
din virksomhed på kort og på lang sigt.
Fordelen ved at arbejde sammen med os er, at vi qua vores størrelse har en
bred viden om teknologiplatforme, og at vi dækker alle typer teknologer i ét
hus. For dig betyder det:


Stor ressourcepulje af specialister i integrationsproblemer



Dokumenteret track record for kvalitet og rettidig levering



Erfaring i design og levering af løsninger til komplekse
integrationsproblemer på tværs af brancher



Best practice baseret på erfaring i design, implementering, test og
support af komplekse integrationsløsninger



Dedikeret proces-framework for analyse, design og implementering
af integration



Specialiserede Enterprise arkitekter (EA) certificeret fra IT-U (ITuniversitetet Danmark)



Certificerede Microsoft BizTalk arkitekter

OM CGI
CGI har 68.000 medarbejdere på 400
kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores
kunder til succes ved at bringe globale
løsninger og kompetencer til deres
lokale dørtrin.
Samtidig har vi en disciplineret tilgang
til leverancer, som gør os
markedsledende inden for it-projekter til
tiden og inden for budget. Vores
forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing services har
en høj kvalitet, og ved hjælp af nye
teknologier og strategier maksimerer vi
vores kunders investeringer og
bundlinje.
Det afspejler sig i deres tilfredshed. I de
seneste 10 år har kundetilfredsheden i
gennemsnit været over 9 på en skala
fra 1 til 10.

”Da vi først havde set,
hvordan data ubesværet kunne blive sendt
nede fra Shop Floorniveau og op til ERP,
var der ingen tvivl i
vores sind.”
Lars Paisley, Chr. Hansen
IT Architect Global IT, Business
Applications

CGI
Lautruphøj 10
2791 Ballerup
Tlf.: 44 78 40 00
Fax: 44 78 40 01

For yderligere information om CGI, se
www.cgi.dk
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