Visie op ICT
Vraagt u zich ook wel eens af waarom er altijd discussie is over ICT? Over cloud, over innovatie, over
de beveiliging, over wat kan en vooral ook wat niet kan? En wat levert het de organisatie op? En over
de kosten die meestal hoog zijn?! Belangrijk is om die discussies voor te zijn. Daar kunnen wij u bij
helpen door samen met u een visie op ICT te ontwikkelen en onder woorden te brengen.
Veel organisaties hebben geen specifieke visie op ICT omdat men denkt er te klein voor te zijn, alleen
operationeel aanstuurt, of omdat er simpelweg geen tijd voor is. Zonde, want een vastgestelde en goed
onderbouwde visie levert direct voordeel op!
Via een praktisch en bondig traject helpen we organisaties bij het vaststellen van een IT-visie en het
ontwikkelen van een IT-strategie.
Wat bieden wij u?
De IT-visie vertelt op welke wijze ICT bijdraagt aan de corporate visie van een organisatie. Een helder
geformuleerde visie op ICT is de schakel tussen uw bedrijfsdoelstellingen en de IT-dienstverlening voor uw
organisatie en uw omgeving.
Onze architecten hebben ruime ervaring in het ontwikkelen van strategisch IT-advies. Wij baseren onze
adviezen op de praktijk van het ontwikkelen en implementeren van moderne technologieën, on-premises,
in de cloud of een mix aan vormen hiervan, bij onze klanten.
Met deze dienst leggen we vast welke rol ICT speelt binnen uw organisatie en hoe die rol wordt vorm
gegeven. Een goed geformuleerde IT-visie is daarom volledig afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen en
is gericht op de maximale business outcome.
Doelgroep
Deze propositie richt zich op IT-managers van organisaties die aan de slag willen met het formuleren van
een visie die specifiek geldt voor de inrichting van de IT-omgeving.
Voordelen
Met een goede IT-visie behaalt u de volgende voordelen:
n U verzekert zich ervan dat ICT een business enabler wordt voor uw organisatie;
ICT draagt maximaal bij aan de efficiëntie van uw bedrijfsvoering;
n U zet ICT in als business innovator voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten met nieuwe
businessmodellen. Slimme inzet van ICT kan nieuwe organisatievormen
faciliteren en andere vormen van samenwerken en kennisontwikkeling introduceren;
n U besteedt uw budget op efficiënte wijze, omdat u deze inzet conform de corporate visie. Directie
wil steeds meer inzicht in de ROI van investeringen in ICT. Directe of indirecte bijdrage van ICT aan
het succes van de onderneming wordt inzichtelijk. Logischerwijs wordt de IT-visie daarom top-down
bepaald.
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De aanpak
Onze aanpak bestaat uit een pragmatisch en kortlopend traject met de volgende stappen:
n Een gedegen voorbereiding waarbij wij ons verdiepen in uw organisatie en de directe omgeving.
Vooraf stellen we een klein team van specialisten samen die beschikken over de nodige ervaring in uw
branche. We nemen samen het traject door en stemmen deze af op de mogelijkheden. We vinden het
uitermate belangrijk dat er een klik is tussen uw organisatie en ons team. Dat is de basis voor een goed
partnerschap;
n Interactieve workshop met de directie, MT en het IT-management. Wij dagen u daarbij uit via stellingen,
interviews of andere instrumenten om te discussiëren over de rol van ICT en de implicaties hiervan
in uw organisatie. We discussiëren hierbij over de wijze waarop ICT kan worden ingezet om uw
bedrijfsprocessen te verbeteren en uw innovatieve vermogen te versnellen;
n Een uitwerking van het adviesrapport: IT-visie. Het resultaat bieden wij u aan in de vorm van een kort
en bondig adviesrapport. Hierin staan de besproken visie en de implicaties voor uw IT-dienstverlening
beschreven en adviseren wij u over de mogelijke passende toepassingen voor uw organisatie;
n Presentatie van het rapport aan de directie en/of gehele MT.
Rollen en verantwoordelijkheden
Zowel voor PQR als voor u zijn de volgende afspraken van toepassing:
n Op basis van onze brede praktijkervaring op het gebied van IT-infrastructuur en branche specifieke
ontwikkelingen, staan wij in voor een uitvoerbaar advies specifiek geënt op de omstandigheden en
doelstellingen van uw organisatie;
n U voorziet PQR van informatie over lopende zaken, wensen en ontwikkelingen. U bent zelf actief door
vragen en mogelijke problemen voor te bereiden en deze te bespreken.
Vereisten
Tijdens de intake wordt door PQR gecontroleerd of u aan onderstaande voldoet:
n Deze visie op ICT wordt begeleid door twee PQR-experts met ruime ervaring in trajecten op corporate
level, vanuit de functiegroepen solution architect en projectmanagement.
n Vanuit uw organisatie nemen minimaal vier en maximaal zes medewerkers deel aan de workshop, waarvan ten minste twee vertegenwoordigers lid zijn van het MT;
n De workshop kan plaatsvinden op uw eigen locatie of bij PQR. Op uw locatie stelt u een beamer en
whiteboard of flipover beschikbaar. Indien u ervoor kiest de workshop bij PQR plaats te laten vinden, is
de workshop te combineren met een bezoek aan het PQR Experience Center.
Investering en voorwaarden
1 dag voorbereiding door PQR-experts op basis van door de klant aangeleverde informatie over de
organisatie;
n 0,5 dag gezamenlijke voorbereiding interactieve workshop;
n 0,5 dag interactieve workshop;
n 2 dagen uitwerken adviesrapport;
n Presentatie adviesrapport aan directie en/of gehele MT;
n Investering € 7.500,- excl. BTW;
n Planning in overleg met PQR-projectbureau.
n

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze propositie, neem dan contact op met info@pqr.nl of
uw accountmanager. Zie ook www.PQR.com/proposities.
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