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Hvad er en webløsning? 

En webløsning kan være alt for en helt enkelt 

præsentationshjemmeside, til en avanceret 

applikation, hvor data fra mange systemer indgår, 

og hvor brugerne selv kan bidrage med indhold. 

Uanset hvad dine behov er, så hjælper vi dig i 

mål, og du skal ikke være bange for at udfordre os 

på hvad der kan lade sig gøre. 

Hvad kan I hjælpe mig med? 

Vi designer og udvikler moderne webløsninger til 

foreninger, virksomheder og organisationer af 

enhver art. Vi er typisk det rigtige valg, hvis 

opgaven indeholder en vis kompleksitet. 

Med mere end 20 års erfaring med imple-

mentering af forretningsløsninger i Danmark, er 

der ikke meget vi ikke har set før, men vi elsker 

når det sker. 

Hvordan kommer jeg videre? 

Hvis du har et behov for en løsning, kan du altid 

kontakte os for en helt uforpligtende snak. Vi 

starter med at lytte til dine behov, og byder gerne 

ind med yderligere inspiration. Derefter giver vi dig 

et forpligtende bud på, hvordan vi mener opgaven 

kan løses.  

 

Hvorfor skal jeg vælge Migrator? 

Vi har kompetencerne til at løse selv meget 

komplekse opgaver, og samtidig sætter vi en ære 

i ærlig rådgivning og fair priser. 

Samtidig har vi en moderne og effektiv 

projektmodel, som sikrer dig at du er i kontrol hele 

vejen og oplever udviklingsforløbet som 

inspirerende og givende. 

Hvad koster det? 

Det er ærlig talt et af de vigtigste spørgsmål, og vi 

viger ikke uden om at tale om det, lige fra starten. 

Vi forstår at økonomi og løsning skal hænge 

sammen, og man kan ikke separere de to. 

Vi giver derfor meget hurtigt, et overslag, så du 

bedre kan træffe dit valg om hvorvidt du ønsker at 

gå videre. 

I selve udviklingsprocessen, bryder vi de enkelte 

ting ned, og afgiver faste priser på de enkelte 

dele, så du kan vælge fra og til, og fremfor alt 

bevare kontrollen, også over økonomien. 

 

Få dine visioner om en webløsning realiseret 

Vi laver webløsninger der kan lidt ud over det sædvanlige, så uanset hvad dine behov, 

ønsker og ideer er, så gør vi det nemt og enkelt 


