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OUTSOURCING

JE HANDEN VRIJ

DOOR ICT OUTSOURCING

Wat is uw
uitdaging?
Door een duidelijke sourcingstrategie en een gestructureerde
aanpak van het sourcing proces kunt u deze valkuilen
vermijden en de succeskans vergroten.

Sourcing Strategie
meer met minder
Belangrijk is de vraag: wat wil u zelf blijven doen en wat wilt
u uitbesteden? Daarbij dient u een afweging te maken
tussen enerzijds de kosten en risico’s en anderzijds de te
verwachten opbrengsten.

kosten? Uw ICT afdeling is te klein voor het tafellaken en te
groot voor het servet en daardoor kwetsbaar? ICT is geen
kerntaak? Dan is IT outsourcing mogelijk een serieuze optie
voor uw organisatie!

                                     

Ieder voordeel
heeft zijn nadeel

Onvoldoende kwaliteit van ICT dienstverlening? Hoge ICT

Motivatie om te outsourcen
Er zijn een aantal veel voorkomende redenen waarom bedrijven en instellingen
tot uitbesteding overgaan; vaak geeft niet één reden de doorslag:

Kostenbesparing: leverancier kan efficiënter werken door schaalvoordelen,
optimale inzet van personeel en specialistische kennis.

Kwaliteitsverbetering: leverancier kan kwalitatief beter werken door
vakbekwaam personeel en gestandaardiseerde processen.

Verhogen continuïteit: leverancier beschikt over dubbel uitgevoerde high

end datacentra die een 7x24 beschikbaarheid garanderen.
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DIENSTVERLENING:
- Regieorganisatie
- Strategievorming
- Business case
- Quick scan
- Training
- (EU) aanbesteding (RFI/RFP)
- Due diligence
- Transitie management
- Contract management
- Exit / hercontracteren

Om het sourcingproces beheersbaar te houden passen wij de sourcing life-cycle
van het Platform Outsourcing Nederland toe, een bekend fasemodel op dit
gebied. Wij hebben aan het model de aandacht voor contractbeëindiging en de
hieraan gekoppelde exit strategie toegevoegd om een te grote afhankelijkheid
van de leverancier te vermijden. Wij betrekken de exit strategie al tijdens de
besluitvormingsfase.

                                      

Het is een specialisme
Uitbesteding is een specialisme, waarbij veel disciplines een rol spelen. Wij
kunnen u hierbij volledig ontzorgen van strategie tot realisatie. Wij hanteren
daarbij een pragmatische en kosteneffectieve aanpak waarbij het resultaat
voorop staat. De kosten en baten kunnen wij voor u vaststellen in een transparante business case. Wij voeren de regie op een unieke efficiënte manier.

                                      

Onderscheidend vermogen
- Als een ’dicht bij de klant staand onafhankelijk advies en projectbureau’.
Pragmatische aanpak waardoor wij kosteneffectieve oplossingen op maat
bieden.
Vanuit IT meedenkt over bedrijfstransformatie die bijdraagt aan de business.
Weet wat er te koop is en wat er wel/niet werkt in de praktijk.

                                                              

Aanpak sourcingproces

Over U
U bent verantwoordelijk voor IT technisch of functioneel
beheer binnen een middelgroot bedrijf of instelling.
U wilt grip op uw functioneel en technisch ICT-beheer krijgen
door toepassing van een standaard beheerproces en implementatie aanpak.

Over ons
De IT Regisseur is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in
ICT verandervraagstukken: Outsourcing, Cloud Computing,
Service management en ICT regievoering.
Wij zijn gecertificeerd implementatiepartner en hebben implementaties uitgevoerd die aantoonbaar de kwaliteit van de ICT
hebben verbeterd.

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.

