Og vi kan skræddersy løsninger efter dine behov
Dine ønsker og forventninger er det centrale i
vores produktudvikling

Hos WedoIT har vi ekspertise indenfor områderne:
Undervisning



Webdesign



Rådgivning

Hvem er WedoIT…
WedoIT er stiftet af Chefkonsulent, Søren Jørgensen.
WedoIT er en virksomhed, der beskæftiger sig med undervisning og IT-rådgivning indenfor
den offentlige og private sektor.
Gennem mange års erfaring med strategisk arbejde indenfor IT-feltet har vi opnået de
kompetencer, du har brug for.
WedoIT’s grundlæggende idé er igennem sin samlede virksomhed, at skabe et forum for idé
og metodeudvikling, som sætter fokus på at hjælpe mindre virksomheder og organisationer
med at optimere deres anvendelse af den nye teknologi i harmoni med firmaets
medarbejdere. Vi formidler ganske enkelt kundskaber og færdigheder!
WedoIT har, udover de fast tilknyttede konsulenter og ansatte, et konkret samarbejde med
en meget bred vifte af ressourcepersoner i Danmark, som hver for sig og tilsammen,
repræsenterer specifikke erfaringer og massiv viden om firmaets kerneydelser.
Alt vores arbejde tager udgangspunkt i vores værdier, som vi til hver en tid tilstræber at
efterleve.
Forum for idé og metodeudvikling
Specifikke erfaringer og massiv viden
Undervisning og rådgivning

”Vores værdier gennemsyrer WedoIT
– De er det grundlæggende
udgangspunkt i vores arbejde.”
Søren Jørgensen
Chefkonsulent
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Vores værdier
Kvalitet
• Vi vil være stolte af alle vores løsninger, og vi overlader intet til tilfældighederne.
• Vi sætter store krav til os selv – det er vores måde at finde de bedste løsninger på.
Effektivitet
• Vi løser opgaverne hurtigst muligt – men altid når det passer ind i planerne for din
virksomhed.
Troværdighed
• Vi holder hvad vi lover, og løser dine problemstillinger med respekt for dig og din
virksomheds hverdag.

”Det vigtigste for WedoIT er dine behov. Vi sætter en stor ære i, altid at have dig i
centrum. Vi ved, at vi er et af mange forskellige tilbud, som du kan benytte, men vi
tilstræber til hver en tid, at være det bedste tilbud. Derfor udvikler vi hele tiden
vores produkter og ydelser igennem dialog med vores kunder, og via inspiration
fra markedet – det er grundtanken bag vores vision!”
- Søren Jørgensen, Chefkonsulent i WedoIT
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Undervisning
Kompetenceudviklende undervisning.
Vi ønsker at assistere virksomheder og organisationer i udvikling af medarbejdernes
kompetencer - til gavn for såvel medarbejdere, kunder og virksomheden selv.
WedoIT afholder skræddersyede firmakurser for brugere af Office programpakken: Outlook,
Word, Excel, PowerPoint, Access, Front Page og Internet, men også andre kurser f.eks.
Lotus Notes og dokumenthåndtering står på menukortet.
Formidlingsteknikken er et vigtigt element i vores undervisning.
På vores kurser er mennesket altid i centrum. Hver enkelt kursist skal have en god
oplevelse af at komme på kursus uanset forudsætningerne. Vi leverer solid undervisning af
høj kvalitet og taler et sprog, alle forstår.
Læse mere om WedoIT’s undervisningstilbud på vores hjemmeside www.wedoit.dk.

Mange fordele ved firma kurser …
Vi arbejder ud fra ideen om, at når mere end 4 personer fra en virksomhed skal på
samme kursus, kan det bedst betale sig at bestille et firma kursus.
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Webdesign
WedoIT tilbyder webdesign på et højt plan, hvor funktionalitet, professionalisme og den
røde tråd, er tre centrale begreber, når vi tilbyder webdesign.
Virksomhedens profil

Stor overskuelighed

De kommunikative budskaber

Navigationsvenlighed

Er en række af de parametre vi arbejder ud fra. Først når du har godkendt og eventuelt
justeret oplægget, bliver den videre produktion af websitet sat i gang.
Vores teoretiske viden og praktiske erfaring har skabt de mange løsninger, vi har udviklet.
Fra enkelte sites til større webuniverser. Læs mere om vores referencer på
www.wedoit.dk
Vores praktiske arbejde følger den planlægning vi har haft succes med – punkterne i vores
arbejde er:






Målsætning
Handleplan
Eksekvering
Løbende orientering
Opfølgning/evaluering
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Rådgivning
Mange virksomheder oplever i dag, at IT skal inddrages i det strategiske arbejde for at
opretholde den nødvendige konkurrenceevne. Både som et organisatorisk redskab, og som
et kompetenceudviklende element hos medarbejderne – det er tænkt ind i WedoIT’s
arbejdsgange.
Vores kompetencer indenfor rådgivning åbner mulighederne for:







Udviklingsplanlægning
Handlingsplanlægning
Intern markedsføring
Projektledelse
Leje af en IT-chef
Overførsel af viden og videndeling

Hos WedoIT anskuer vi det som vores fornemmeste opgave at skabe harmoni mellem dine
behov og de teknologiske muligheder. Vi vil tilføre kompetencer på de
markedsføringsmæssige, strategiske, ledelsesmæssige og medarbejderudviklende områder.
Vor målestok for succes er din oplevelse af succes på indtjening og kompetenceudvikling
hos de ansatte. Vi vil ikke blot analysere og rådgive, men i høj grad deltage i aktiviteter for
kunden, hvormed der kan implementeres et autokommunikativt element i virksomheden.
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Derfor!
Erfaring og kompetence skaber succes
”Hos WedoIT tror vi på, at vores store erfaring indenfor IT-området kombineret
med vores evne til at udvikle os og vores kompetenceniveau er grundstenen i de
gode løsninger.”
- Søren Jørgensen, Chefkonsulent i WedoIT

Ring og fortæl om dine tanker, og så vil vi udarbejde et uforpligtende løsningsforslag, der er
særligt tilpasset dine behov.

Du kan også læse mere om WedoIT og om vores tilbud på vores hjemmeside

www.wedoit.dk

"I forbindelse med en videreudvikling af vores standardarbejds-dokumenter,
kvalitetssikringssystem samt ved edb-indkøb og etablering af eget intranet har
Lyngkilde a/s fundet en god samarbejdspartner i Søren F. Jørgensen fra
WedoIT".
- Per Kaas Rasmussen, Lyngkilde a/s, 4700 Næstved
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WedoIT
Strategisk arbejde med IT, der
lever op til dine krav
– og overgår dine
forventninger!

www.wedoit.dk
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