Client testimonials
TCS on yksi harvoista tässä tutkimuksessa olleista maailmanlaajuisesti toimivista palveluntarjoajista, joilta arvioinnissa on
ollut mukana yli 25 suurta ja muutosjohtamiseen liittyvää projektia Pohjoismaissa. Jos TCS:n tuloksia verrataan muihin
maailmanlaajuisesti toimiviin palveluntarjoajiin, jotka hoitavat vastaavansuuruisia toimeksiantoja, TCS on kyselyn mukaan
12–20 prosenttiyksikköä näiden yritysten edellä asiakastyytyväisyydessä.
TCS tarjoaa transformaatio palvelujaan muun muassa RSA Scandinavialle (Codan ja Trygg Hansa). Will Pritchett, yrityksen
Director of Change, sanoo: "TCS on auttanut meitä muuttamaan ratkaisumme korvauskäsittelyn, asiakaspalvelun ja
myynnin toimintojen osalta. Näin on luotu strategista arvoa RSA:lle ja voitu tehostaa toimintaamme Ruotsissa ja Tanskassa
yhteisellä pohjoismaisella ratkaisulla, jota voidaan laajentaa kaikille alueen markkinoille. Olemme todella tyytyväisiä siihen,
että TCS on tarjonnut alallemme sopeutettuja ja vaativia palveluja läheisessä yhteistyössä RSA:n ja
yhteistyökumppaniemme kanssa. Yhteistyö TCS:n kanssa on ollut ratkaisevan tärkeää tämän ohjelman onnistumisen
kannalta".
-RSA Scandinavialle, Will Pritchett, Director of Change
Toinen TCS:n asiakas on DNA, jonka tietohallintojohtaja Taneli Ropponen kommentoi: "TCS:n työryhmä on muuntanut koko
IT-toimintaympäristömme ja auttanut parantamaan loppuasiakkaiden kokemusta sekä parantamaan toiminnan vakautta.
TCS on ollut joustava ja vastuullinen yhteistyökumppani, joka on toteuttanut ennakoivasti innovatiivisia ratkaisuja
haasteidemme ja tavoitteidemme pohjalta.
-DNA, Taneli Ropponen, tietohallintojohtaja
Kolme perättäistä ykkössijaa asiakastyytyväisyyskyselyssä – vauhdittaa Tata Consultancy Servicen kasvua Suomessa (PDF,
409 KB)
“Tämän toimenpiteen myötä teemme välttämättömiä muutoksia, jotta voisimme tarjota asiakkaillemme innovatiivisia
palveluita, jotka ovat parempia kapasiteetin, nopeuden ja varmuuden osalta. Lisäksi voimme tarjota parempaa laatua sekä
äänen että datan siirrossa sekä varmistaa savutettavuusvaatimusten täyttämisen.”
-Telenor Norwayn toimitusjohtaja, Ragnar Kårhus
Norjan Telenor valitsee Tata Consultancy Servicesin uudistamaan IT-tekniikkansa(Download PDF, 422 KB)
“Viimeisten 2,5 vuoden aikana olemme toteuttaneet koko organisaation kattavaa ERP-projektia Suomen ABB:ssa, ja
olemme voineet todeta TCS:n toiminnan luotettavuuden, osaamisen ja joustavuuden. Yhteinen hankkeemme on ollut
menestys. Olemme myös siirtäneet joitakin ABB:n ennen itse tekemiä tehtäviä TCS:n hoidettaviksi. Projektin tulokset tähän
saakka ovat hyvät ja toteutus etenee suunnitelman mukaisesti. Luotamme TCS:n kykyyn toimittaa laadukkaita ratkaisuja
tarpeisiimme.”
-Suomen ABB:n tietohallintojohtaja, Lari Niemi
Tata Consultancy Services arvioitiin Pohjoismaiden parhaaksi IT-ulkoistuskumppaniksi (Download PDF, 366 KB)

