
Vi vill att du ska 
glänsa. Så är vi
också MS-Gold-
certifierade.
Vi är certifierade enligt Microsoft Gold. Men guld i all ära, det viktigaste är att 
du och dina kollegor får en lösning som är till god hjälp i vardagen. Därför har vi 
bara konsulter som är både lösningsfokuserade och gillar att arbeta med andra 
människor. Som dig och dina kollegor, till exempel.
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Konsulter inom systemutveckling 
Microsoft. Med fokus på dig.

.NET svarar upp mot de krav som ställs på en modern utvecklings-

plattform och underlättar utvecklingen av webbaserade system. 

Systemutveckling inom .NET är vår specialitet.

Våra konsulter har i snitt mer än tio års erfarenhet. 

Bland dem finns både äldre, seniora, och yngre, mer 

juniora konsulter inom systemutveckling, system-

arkitektur samt projektledare.

Samtliga har såväl specialistkunskaper som bred 

teknisk grund, från servernivå till gränssnitt. Dess-

utom 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 nät-

verk bakom sig, med tillgång till rätt kompetenser för 

uppgiften. Dessutom har vi väl utvecklade strukturer  

för spridning av kompetens samt omvärldsbevakning.  

Vi gör löpande konsultutvärderingar och satsar 

stort på kompetensutveckling till alla konsulter för 

att säkerställa kvaliteten.

Kunskapsområden

Lösningsarkitektur, systemutveckling, databasmodellering, krav-

hantering, systemering, SOA, webbutveckling, webbapplikationer, 

systemintegration, systemförvaltning, systemadministration, GIS, 

rapportgenerering, industriella applikationer, objektorienterad 

systemutveckling och GUI/användbarhetsdesign.

Plattformar och tekniker

ASP.NET, MVC, .NET Framework, ASP.NET Web Forms,  

Webservices, WebApi, WCF, Windows Server, EPiServer, CSS, 

Microsoft Dynamics CRM, WPF, Reporting Services, REST,  

Integration SCADA, OPC, LDAP, WinForms och AS400.

Språk

C#, VB.NET, VB6, Javascript, jQuery, HTML, HTML5, AJAX,  

XML/XSL, SQL, TSQL, VBScript, PL/SQL, C, JSON och Twitter 

Bootstrap.

Databaser

Microsoft SQL Server, Oracle, MS Access, MySQL och DB2.

Verktyg samt metoder

Visual Studio, Team Foundation Server, GIT, Subversion, IIS, Entity 

Framework, MS Office Systems, RUP, UML, Scrum, agila utveck-

lingsmetoder.
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