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Ferranti Computer Systems lanserer MECOMS™ i Norge.
11. Juni introduseres Ferranti Computer Systems MECOMS™ for energi- og
kraftselskaper i Norge.
MECOMS™ er et system som automatiserer og forbedrer forretningsprosessene hos
energi- og kraftselskapene. Enten de ønsker å utvide virksomheten, operere mer
effektivt eller raskt tilpasse seg nye forskrifter eller markedsmessige endringer.
MECOMS™ tilfører verdi til selskaper som vil utvikle forholdet til eksisterende
kunder, samt skaffe seg nye. MECOMS™ gjør det mulig å:





Kontrollere og redusere kostnader: Driftskostnader er en vital faktor når man
prissetter et produkt.
Raskt gjennomføre endringer, enten det gjelder nye forskrifter eller endrede
konkurransevilkår: Vår erfaring med andre liberaliserte råvaremarkeder tyder
på at det i de kommende årene vil komme flere reguleringsendringer med
sikte på økt prisdifferensiering og økt konkurranse.
Bli bedre enn konkurrentene: I det fremtidige markedet vil raske endringer
og tilpasningsdyktighet være viktige elementer for å tilfredsstille kundene. I
MECOMS™ gjøres endringer i produktene som tilbys via konfigurasjon.
MECOMS™ endres rakst, tilpasses nye markedssituasjoner og er i forkant av
konkurrentene.

Ferranti Computer Systems har over 35 års erfaring med å jobbe i
konkurranseutsatte markeder. Denne kompetansen stiller vi til rådighet slik at våre
kunder i større grad lykkes i sine egne markeder.
Ferranti’s MECOMS™ Business Support System er utviklet for Microsoft Dynamics
AX. Løsningen tilbys på en fremtidsrettet plattform, med siste versjoner tilgjengelig
for våre kunder. MECOMS™ tilbys også som skyløsning. MECOMS™ er sertifisert for
Dynamics AX. MECOMS™ er Microsofts anbefalte løsning for energi- og
kraftselskaper verden over.
Bransjeanalytikere, som Gartner og IDC, anbefaler MECOMS™ som en primærløsning
for energi- og kraftselskaper.
MECOMS™ er implementert av et verdensomspennende nettverk med MECOMS™partnere. I dette nettverket finner vi ledende selskaper som Accenture og Avanade.
MECOMS™ er i dag implementert hos 35 kunder i 15 land. Du kan lese mer om hva
selskapene har oppnådd med MECOMS™, se link: www.mecoms.no.
MECOMS™ vil bli introdusert til energi- og kraftselskaper 11. Juni hos Microsoft på
Lysaker. Om du ønsker å delta, ta kontakt med Ole Martin Dahle.
Hvis du ønsker mer informasjon om MECOMS™ i Norge, kontakt Ole Martin Dahle på
e-post olemartin.dahle@ferranti.global eller på telefon +47 91 75 76 80.
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Om selskapet

Ferranti Computer Systems, et medlem av Nijkerk Gruppen, ble grunnlagt i 1976 i
Antwerp, Belgia.
Hovedfokuset til Ferranti er å kartlegge forretningsprosesser og utvikle
automatiseringsstrategier sammen med sine kunder. Målet er hele tiden å finne
forbedringer som gir økt effektivitet.
Selskapet er organisert rundt fire forretningsdomener: Energi- og kraftselskaper,
Offentlig Sikkerhet, Systemintegrasjon og ICT Infrastruktur. Besøk nettsiden
www.ferranti.be for mer informasjon, eller kontakt Ole Martin Dahle på e-post
olemartindahle@ferranti.global eller på telefon +47 91 75 76 80.
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