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REGIE OP UW
ICT-KETEN

Wat is uw
uitdaging?

U heeft uw ICT uitbesteed. Zijn daarmee uw doelstellingen
bereikt en worden de afspraken in het contract nageleefd?
Sluit de dienstverlening aan bij uw verwachtingen? Vaak is
het antwoord NEE met als oorzaak een gebrek aan regie.
De IT Regisseur levert als oplossing een professionele,
transparante en kostenefficiënte dienst ICT regievoering.
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WIJ NEMEN

DE REGIE
IN
HANDEN
OM UW HANDEN
VRIJ TE MAKEN

De tevredenheid over outsourcing is vaak laag, doordat leveranciers te veel sturen
op de SLA en klanten te veel gaan voor een lage prijs zonder duidelijke doelen.
Het toenemend belang van ICT in uw bedrijfsprocessen en de afhankelijkheid van
leveranciers maken goede regievoering noodzakelijk. De regiefuncties managen
de: kwaliteit, kosten, tijdigheid en gebruiker tevredenheid van de ICT
dienstverlening. Voor de meeste klanten is het lastig om de juiste competenties
voor de regiefuncties te ontwikkelen of binnen te halen.

                                      

Oplossing
Bijna 80% van de organisaties vindt dan ook dat hun IT-regisseurs niet over de
juiste competenties beschikken. Een ICT’er, operationeel inkoper of facilitaire
medewerker die veelal inhoudelijk bezig zijn, moeten na uitbesteding een
leverancier procesmatig op resultaat aansturen. De oplossing is onze dienst ICT
regievoering. Deze dienst zorgt voor grip op uw ICT keten door uw functionele behoeften (vraag) optimaal af te stemmen op de geleverde ICT–diensten (aanbod).

                                      

Weg voorwaarts
De IT regisseur neemt de regie over uw ICT-keten van gebruikers tot leveranciers.
Wij leveren (op parttime basis) de rollen: informatie manager, service coördinator
en contract manager met de juiste competenties. Daarmee richten wij professioneel de regiefunctie in, met reguliere overlegstructuren met: het management, de
gebruikersgroep en de ICT leveranciers. Na een intakegesprek maken wij een
voorstel voor ICT regievoering met een vaste prijs en concrete verbeterdoelen.

                                                                 

Uitdaging

Over U
U bent verantwoordelijk voor de ICT binnen een
middelgroot bedrijf of instelling (zorg, onderwijs, lokale
overheden, woningcorporatie, bouw, handel, non-profit).
U heeft uw ICT uitbesteed en bent niet tevreden over de
dienstverlening van uw ICT leveranciers. Om grip te krijgen
zoekt u een IT Regisseur die de regie in handen neemt.

Over ons
De IT Regisseur is een adviesbureau dat gespecialiseerd
is in ICT verandervraagstukken:
- Outsourcing
- Cloud Computing
- Service management
- ICT regievoering
Uit ervaring weten wij wat wel/niet werkt in de praktijk.
Met een gestructureerde
gestructu
én tegelijk pragmatische aanpak,
hebben wij aangetoond dat de IT volwassenheid stap
voor stap verbeterd kan worden.

Neem contact op
Heeft u problemen of uitdagingen met uw ICT en
interesse in onze aanpak? Neem contact op met:
info@deitregisseur.nl of 06-49417039.

