Vill du ha en riktigt
bra IT-konsult,
prova en gasell.
Vi har några år blivit utnämnda till gasellföretag i Dagens Industri. Det betyder inte
bara att vi växer, utan att vi gör det på ett hållbart sätt. Och det är på det sättet vi
utvecklar dina system i Open Source: Så att de ska vara långsiktigt hållbara, och
stödja dig och dina kollegor i vardagens verksamhet.

Konsulter inom systemutveckling
Open Source. Med fokus på dig.
Våra konsulter har i snitt mer än tio års erfarenhet. Bland dem finns
både äldre, seniora, och yngre, mer juniora, konsulter inom systemutveckling, systemarkitektur samt projektledare. Vi har konsulter
med kompetens inom de vanligaste MVC-ramverken, till exempel
Laravel, Yii och Symfony.
Samtliga har såväl specialistkunskaper som bred
teknisk grund, från servernivå till gränssnitt. Dessutom har de det gemensamt att de är intresserade
av dig och din verksamhet. Vilket ger en bra grund
för att utveckla system som fungerar bra i praktiken
och är enkla att underhålla.
När vi åtar oss ett uppdrag, är vi alltid noga med att
matcha rätt person för rätt uppdrag. Vi tar då inte
bara hänsyn till den tekniska kompetensen, utan
även till personligheten.

Men hur ser det då ut bakom konsulterna? För det
första har en konsult från Elicit alltid ett nära nätverk bakom sig, med tillgång till rätt kompetenser för
uppgiften. Dessutom har vi väl utvecklade strukturer för utveckling och spridning av kompetens
samt omvärldsbevakning. Vi gör löpande konsult
utvärderingar och satsar stort på kompetensutveckling till alla konsulter för att säkerställa kvaliteten.

Kunskapsområden
Lösningsarkitektur, systemutveckling, databasmodellering,
kravhantering, scrum, systemering, SOA, webbutveckling,
webbapplikationer, systemintegration, systemförvaltning,
systemadministration, agila utvecklingsmetoder, GIS, rapportgenerering, industriella applikationer, webApi, objektorienterad
systemutveckling och GUI/användbarhetsdesign.

Programspråk
PHP, Python och Java.

Servermjukvara
MySQL, Apache, LDAP, Sendmail, Subversion, Samba, Vagrant,
Varnish, MongoDB och Redis.

Operativsystem:
FreeBSD, Redhat/Fedora/CentOS, Ubuntu, Arch och Linux.

Open Source produkter
Wordpress, Drupal, OpenOffice.org, LibreOffice, Subversion,
Git och AlFresco

Ramverk
Laravel, Symfony, CakePHP, CodeIgniter och Yii.
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