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CGI – en överblick

CGI
ett av världens

största
oberoende företag
inom IT och affärsprocesser

Avancerad
IT och Business

Consulting

End-to-End
tjänster för IT och 
affärsprocesser

Hundratals 
kontor i världen

Kundnärhet
i kombination med global 

leverans

Över 150+
affärskritiska IP-baserade 

lösningar

Fokuserad bransch- och 
strategisk

expertis

68.000 medarbetare

75% aktieägare

$10B+ CAD 
årlig omsättning

40 år
av framgångsrikt samarbete

5000 kunder
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…4 av de 5 världsledande aktörerna
inom flygsektorn och 5 av de 10 mest
trafikerade flygplatserna i Europa 
använder våra IT-lösningar? 

Visste du att…
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…det är vi som ligger bakom 
eFrikort, som automatiserar och 
digitaliserar högkostnadsskyddet 
i landstingen?

Visste du att…
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…information från över 
1 000 000 elmätare 
hanteras av vårt 
Kundinformationssystem 
som används av energi-, VA- och 
miljötjänste-branschen i Sverige? 

Visste du att…
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…svenska tjänstepensioner till ett värde av ca 
2 000 miljoner kronor betalas ut varje månad 
med hjälp av våra system? 

Visste du att…
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…våra lösningar används av 
fler än 
1 000 organisationer inom 
hälso- och sjukvård, som 
tillsammans hjälper över 195 
miljoner människor över hela 
världen?

Visste du att…
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…över 80 miljoner vårdtagare 
i Europa och USA får sin 
information från portaler som 
vi har utvecklat? 

Visste du att…
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…vi producerar var fjärde elektronisk faktura som
skickas till privatpersoner i Sverige?

Visste du att…
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…vi har designat och byggt 11 av de 17 centrala
energimarknadssystemen som finns i världen idag? 

Visste du att…
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…vår eID-tjänst används för
inloggningar och underskrifter till 
Skatteverkets e-tjänster, 
bland annat e-deklaration? 

Visste du att…
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…vi har levererat system för vädersatellitdata till nytta för
3 miljarder medborgare runt om i världen? 

Visste du att…



v

13

…vi hjälper drygt 250 av
Sveriges kommuner och över
100 myndigheter med olika
typer av
IT-tjänster?

Visste du att…



Digitalisering leder till hållbara företag coh organisationer



Vad är

Digital Transformation?Länk



Skapa nya värden genom 

kontinuerlig transformation som 

möjliggörs av digital teknik
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CGIs definition
av Digital Transformation



Våra kunder är fokuserade på att bli digitala organisationer
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Koppla samman det 
traditionella och det 
digitala för att 
genomföra en 
förändring inom hela 
företaget för att 
trygga överlevnaden

Förändras 
för att utvecklas

Undersök 
för att förstå

Börja reagera på 
kommande 
kundbehov och 
aktörer som utgår 
från det digitala.

Experimentera 
för att lära

Skapa distinkta 
digitala projekt, 
främst för att 
tillhandahålla 
konsumentinriktade 
lösningar

Procent av ledningen 
som nämnde förbättrad 

kund/medborgar
upplevelse som en av 

deras prioriteringar 

62%

72%
I ledningen identifierade 
överbrygga det interna 
motståndet att bli en 

digital-först kultur som 
den största utmaningen 

för att implementera 
digital transformation

Källa: CGI Global 1000 (2016)



Förändringstakten ökar exponentiellt
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Tid

Förändring

Din verksamhet

Tekniska möjligheter

Verksamheter behöver kontinuerligt 
transformera sig för att vara konkurrens-
kraftiga och möta kundens krav Ny konkurrent

Storlek på 
marknads 
disruption

Ny konkurrent kommer 
in på marknaden

Shift Shift



Digital teknik möjliggör och accelererar transformationen
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People, Process and Technology Transformation

Digital

IT Operating Model Transformation

Blockchain

Customer-Centric Business Transformation

AR & VRAny device



Våra erbjudanden

20

Develop innovative solutions and processes

Enhance customer / 
citizen experience

Plan and lead your digital transformation journey

Empower your 
employees

Ensure best-in-class processes

Digital Transformation strategies and roadmap | Digital day | Opportunity assessment | Control framework

Client innovation workshop | Business model innovation | Open innovation | Internet of things | Virtual 
and mixed reality | Artificial intelligence 

ERP | Finance | HRM and payroll | Supply chain | Document and data services | Enterprise 
asset management

User experience | Insights | Analytics 
| e-Commerce | Loyalty | CRM |
Payments |
Data management |
Any device

Mobile workforce | Digital workplace |
Automation | Portals | Collaboration |
Knowledge sharing | Culture |
Learning and curiosity

People, Process and 
Technology Transformation

IT modernization & Operating model 
Transformation

Customer Centric
Transformation

Secure your business

Improve operational 
efficiency and quality 

IT modernization | Enterprise architecture | 
Application portfolio management | Cloud 
advisory | Transformational outsourcing |
Infrastructure management | Application 
management | BPS

Security assessment |
Managed security | Security operations 
center | Regulatory requirements |
Penetration testing | Performance testing |
Managed testing | Quality assurance

Communications

Financial Services

Government

Health

Manufacturing

Transportation

Post & Logistics

Oil and gas

Utilities
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Retail

WE LISTEN | WE INNOVATE | WE LEAD | WE DELIVER



CGI och FN:s 17 globala hållbarhetsmål
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Ingen fattigdom

Hållbar energi för 
alla

Bekämpa 
klimatförändringen

Ingen hunger Hälsa och 
välbefinnande

God utbildning åt 
alla

Jämställdhet Rent vatten och 
sanitet

Anständiga 
arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt

Hållbar industri, 
innovationer och 
infrastruktur

Minskad 
ojämlikhet

Hållbara städer 
och samhällen

Hållbar 
konsumtion och 
produktion

Hav och marina 
resurser

Ekosystem och 
biologisk 
mångfald

Fredliga och 
inkluderande 
samhällen

Genomförande 
och globalt 
partnerskap

GLOBALA 
MÅLEN

För hållbar utveckling

1 1 3 2

2

3 1

4 3 1 3 4

1 3 111
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Hemtjänsten är mobil
länk
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Augmented reality Link



i ledningen identifierade 
det interna motståndet 

som den största utmaningen 
för att implementera 
digital transformation

Källa: CGI Global 1000 (2016)



Vad kommer ni
transformeras till?


