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Et marked i konstant udvikling
Stigende krav fra forbrugerne om optimal anvendelse af data, øget brugervenlighed og 
intelligente ydelser og produkter betyder øgede krav til spillerne på markedet for mobil 
telekommunikation. Samtidig tager flere og flere producenter og serviceudbydere 
fra nær og fjern del i den allerede hårde konkurrence om at komme til at dominere 
markedet. Teknologi og løsninger har en altafgørende rolle i denne konkurrence, hvor 
udviklingen foregår i et højt tempo, og produkternes levetid bliver stadigt kortere. 

Som producent eller serviceudbyder inden for mobil telekommunikation har du 
to muligheder: Følg med udviklingen og hold dig på forkant med forskning og 
produktudvikling – eller alliér dig med en partner, der gør det.

END2END: “Vi bliver simpelthen klogere 
af at arbejde sammen med Wirtek…”

Et samarbejde med Wirtek giver dig blandt andet:

• Kreativitet og sparring i udviklingsforløbet

• Stærke tekniske kompetencer inden for udvikling af software til trådløs kommunikation

• Indgående kendskab til udfordringer inden for trådløs kommunikation

• Nyeste viden om teknologier på telekommunikationsområdet

• Fleksibilitet i valg af projektmodel med fokus på behov og kvalitet

• Fleksibel samarbejdsmodel med stor kapacitet og mulighed for insourcing og outsourcing

• Effektiv projektledelse

• ISO 9001:2000 certificeret kvalitetssikringssystem

• Nærhed

Markedet for mobil 
telekommunikation kan ses 
som en værdikæde med mange 
forskelligartede virksomheder 
involveret og slutbrugeren 
som det sidste led i kæden. 
Som underleverandør af 
softwareudviklingsydelser
flere steder i kæden har 
Wirtek en omfattende indsigt 
og forståelse for årsager og 
sammenhænge.

Styrk konkurrenceevnen med Wirtek
Et partnerskab med Wirtek kan være med til at styrke din markedsposition og 
konkurrenceevne. Vi kender udfordringerne i markedet og ved, at høj kvalitet og hurtig 
reaktionsevne er to væsentlige faktorer, når telefoni og trådløs kommunikation skal gå 
op i en højere enhed. Innovative kvalitetsprodukter og –løsninger og hurtigere time-
to-market er afgørende konkurrenceparametre. Overvejer du, hvordan du kan tilføre 
din virksomhed de rette kompetencer?



Fleksibel samarbejdsmodel
Forskellige udviklingsopgaver stiller forskellige krav. Nogle opgaver ligger så tæt på 
kerneforretningen, at et samarbejde med en ekstern partner kræver en meget tæt 
kontakt. Andre opgaver kræver hurtigst mulig eksekvering, mens det andre gange 
kan være konkurrencedygtige priser, der er altafgørende. Wirtek gør det nemt at 
tilpasse sourcing efter behov. Hos Wirtek har vi en samarbejdsmodel, der tager højde 
for, at behovene varierer. Derfor tilbyder vi både insourcing af eksperter til dit eget 
udviklingsteam eller outsourcing af hele eller dele af et udviklingsprojekt.

Wirtek har udviklingsafdelinger i både Danmark og Rumænien, hvilket muliggør 
den meget fleksible samarbejdsmodel. Det er kombinationen af flere forskellige 
sourcingmodeller, der gør pris og risiko skalérbar.

TEXAS INSTRUMENTS: “Det er dygtige folk med en stor viden, og de er 
fleksible til at rykke hurtigt ud. Med Wirtek kan vi tyvstarte et projekt.”

Softwareudvikling inden 
for fleksible rammer, der 
tilpasses dine behov – uanset 
om det drejer sig om minimal 
risiko eller lavest mulig pris.
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Værdi i hele samarbejdsforløbet
Vi lægger stor vægt på, at du – før du investerer – ved, hvilken værdi et samarbejde 
med Wirtek vil tilføre din forretning. Vi starter som oftest med et møde, hvor vi 
indkredser jeres behov. Det giver det rette fundament for en efterfølgende workshop, 
hvor vi arbejder med ideer og nærmer os en strategi. Først derefter taler vi om 
betingelserne for det videre parløb.



Wirtek er et softwareudviklingshus med kernekompetencer inden for indlejret software, 
applikationer og infrastruktur til mobil telekommunikation. Stærke kompetencer inden 
for softwareudvikling og projektledelse, indgående kendskab til telekommunikations-
sektoren og en fleksibel samarbejdsmodel, sikrer kernekunderelationer baseret på høj 
grad af tillid i samarbejdet og stor kundetilfredshed.

Wirtek blev etableret i 2001 af tidligere Nokia medarbejdere, alle med dyb indsigt i den 
mobile it-verdens teknologier. På kundelisten er internationale koncerner som Nokia, 
Motorola, End2End og Texas Instruments.

Hovedkontor
Wirtek a/s
Nibevej 54
DK-9200 Aalborg SV
Danmark

Telefon: +45 7214 6660
Telefax: +45 7214 6659

Afdelingskontor
Wirtek a/s
Bregnerødvej 144
DK-3460 Birkerød
Danmark
 

Telefon: +45 4594 9740
Telefax: +45 7214 6659

Udviklingscenter
SC Wirtek SRL
Maestro Business Centre
21st Dec. Boulevard, 104
RO-400124 Cluj Napoca
Rumænien

Telefax: +40 3641 01608

KERNEVÆRDIER
• Kunden i centrum
• Gensidig respekt
• Kvalitetsbevidsthed
• Kreativitet
• Faglig dygtighed

www.wirtek.com E-mail: info@wirtek.com


