Konsulenttjenster
CloudSupplier tilbyr et bredt spekter av tjenester, produkter og løsninger. Våre
konsulenter har omfattende erfaring spesielt fra Telecom-sektor, og har levert flere
vellydende prosjekter gjennom 25 år. Sammen med våre kunder og partnere og
gjennom profesjonell gjennomføring skaper vi resultater!
Telekom-bransjen er i stadig endring med et tempo
raskere enn noensinne. Dette medfører bl.a. etablering
av nye tjenester/produkter, nye aktører, men også
endring av spillereglene. Dette kan være en utfordring
for mange bedrifter, også for de etablerte selskapene. Vi
i CloudSupplier har til enhver tid oppdatert kunnskap om
hva som endrer seg i Telecom-markedet, mest gjennom
deltagelse i seminarer, medlemskap i telecomorganisasjoner
etc.
For å være i forkant av konkurransen og for å takle nye
utfordringer benytter operatørene seg av vår kompetanse
i feltet. CloudSuppliers konsulenter holder høyt fagnivå,
og kan dermed være din bedrifts samarbeidspartner for å
bidra til en positiv løsning av utfordringene din bedrift møter.
Kombinasjonen konsulent og operatørerfaring hos våre
konsulenter er unik og vi tilbyr støtte til en rekke operatører
som står overfor bl.a. konkurranse og deregulering.
CloudSuppliers brede spekter av tjenester går ut på på
å bygge lønnsomme Telecom bedrifter som gir merverdi
til operatører, forbrukere og Telecombransjen generelt.
Gjennom 30 års erfaring i bransjen har vi bygget ett betydelig

nettverk av erfarne konsulenter som bistår CloudSupplier.
Har dere utfordringer som går på strategi, prosjektledelse,
omorganisering, Telecom, kvalitetssikring, etc., kan du
kontakte oss i CloudSupplier for en prat. Du skal være
trygg på at vi skal tilby dere profesjonelle og skreddersydde
løsninger for å løse dine problemer.
Vår konsulent portefølje omfatter i hovedsak:
• Interim ledelse
• Prosjektledelse
• Coatching
• Business case produksjon og analyse
• Due diligence
• Strategisk og grunnleggende nettverksplanlegging
• Regulatoriske tjenester
• Omorganisering
• Telecom prosjektledelse
• Transformasjon tjenester (Omformingen og organisering
av en problemfyltbedrift som er i ferd med å miste
markedsandeler, eller assistere en nisjeoperator hvor
eieren ønsker at selskapet skal forvandles til en moderne
konkurranse operatør).
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