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Vores samarbejde med kunder som
dig er et strategisk partnerskab båret
af ærlighed, åbenhed, transparens
og gensidig tillid. Når vi rådgiver dig
til en løsning, gør vi det fordi, vi
mener, det er det rigtige og mest
optimale for virksomheden.

Vi engagerer os 100 % i din
virksomhed og er dygtige til at forstå
dine behov og forretning. Vi arbejder
for kunder, der som dig har
tilbagevendende opgaver og
økonomiske muskler til at udvikle
din virksomhed. Vi har den
nødvendige tech stack og dygtige
projektleder, der får dit IT-projekt i
mål.

SIDE 3

OM NIMBUS NORDIC
Hos Nimbus Nordic udvikler vi intelligente IT-løsninger, der gør en forskel
for virksomheder og mennesker. Vores løsninger skal forenkle og optimere
processer
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Nimbus Nordic har mere end 10 års
erfaring med fullstack udvikling af
værdiskabende og intelligente IT-
løsninger.

Vi udvikler Systemer, Apps og
hjemmesider tilpasset dine individuelle
behov, prioriteter og ønsker.

Med Nimbus Nordic på holdet får du en
samarbejdspartner der giver værdi, og
som engagerer sig 100 % i din
virksomhed og et samarbejde baseret på
ærlighed, åbenhed og gensidig tillid.

Vi ønsker at have et sammenarbejder
hvor din virksomhed netop er i fokus, på
den måde kan vi udvikle banebrydende
systemer som i får værdi i at bruge.

Sammen kommer vi frem til en optimal
løsning gennem tæt samarbejde og
transparens i udviklingen – vores fokus
er, hvordan I får mest værdi.

Vi har et dedikeret team både inden for
udvikling af Frontend, Backend og dertil
design, på måde for i et produkt
tilpasset jeres nøjagtige behov.
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UDVIKLING AF
SOFTWARE 
Vi kigger sammen med jer, på hvad jeres behov
er,hvilke funktioner der skal være samt hvordan
designet skal spille ind i softwaret.

Vi udvikler derefter en MVP samt et Sitemap,
for at gøre udviklen så nem som muligt. MVP og
Sitemap delen meget vigtigt ift. At det færdige
produkt er uden fejl, og lever op til jeres
forventninger. 

Vi tager MVPen & Sitemappet, og begynder på
udvikling delen. Her arbejder vi på at vi lever op
til kravene, funktionerne samt designet. Hvis i
allerede har andre systmer kan vi også få dem
til at arbejde sammen.

Vi sørger for at udviklingen fuldføres. Vi er i
kontakt med jer, før under, og efter
udviklingen. På den måde kan i altid komme
med feedback, for at forbedre produktet.
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Konsultatation

Minimum Viable Product

Udvikling

Implementering
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Efter at jeres nye software er
udviklet og implementert/online.
Kan Nimbus Nordic tilbyde en
driftløsning, der sørge for at jeres ny
IT software altid er funtkionelt og
oppe at køre. Fordi vi mener, at
optimering og vedligeholdelse af
dine digitale systemer og websites er
mindst lige så vigtigt for at nå et godt
virksomhedsresultat.
 
Vores automatiserede overvågning
sikrer nemlig, at dine digitale
systemer og websites er i drift 24/7
– så du altid kan levere den bedste
oplevelse for dine kunder, skulle der
ske en fejl på jeres systemer, er
vores team hurtigt til at reagere og
få fikset fejlende.
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kontakt@nimbusnordic.dk


