Dienstenaanbod van Natax & ForItGLO Consultancy in 2019

MANAGEMENT
Veranderingen in de organisatie gaan hand in hand met nieuwe ICT processen en producten. Natax &
ForItGLO Consultancy hanteert een integrale aanpak van ICT processen en middelen waarbij het
management en medewerkers in het middelpunt staan. Zij moeten tenslotte hun werk blijven uitvoeren
met minimale verstoring. Dat betekent dat communicatie en draagvlak geen holle kreten, maar
voorwaarden zijn bij elke transitie.
ForItGLO ICT-diensten helpt bij het houden van controle over ICT tijdens veranderingen in uw
organisatie. Dankzij meer dan 25 jaar ervaring in advies, project- en programmamanagement.
Veranderingen in ICT zijn noodzakelijk om uw organisatie goed te blijven ondersteunen maar zijn vaak
complex, grijpen diep in op de business en hebben de eigenschap onnodig lang te duren en veel geld te
kosten. Gemiddeld 25-50% van ICT veranderingen eindigen niet succesvol.
ForItGLO ICT-diensten neemt uw zorg weg en helpt om ICT onder controle te houden.
Wij bieden daarvoor de volgende diensten:

1. Consultancy
De eerste stap van een succesvolle verandering is een goed advies. Daarin staat niet alleen het ‘wat’ en
‘waarom’ maar ook ‘hoe’. ForItGLO ICT-diensten geeft u een praktisch advies in de vorm van een
blauwdruk met een exacte invulling van kosten, werkzaamheden, planning, risico’s en impact.
2. BEDRIJFSSTRATEGIE ALS BASIS VOOR STRATEGISCHE ICT-KEUZES
Om te kunnen evolueren naar een situatie waarin IT uw business echt ondersteunt, is het van essentieel
belang dat uw bedrijfs en IT-doelstellingen op eenzelfde golflengte geraken. Wonderen bestaan niet. U
hebt, zoals in alle aspecten van bedrijfsvoering, nood aan overleg, beleid en een pragmatische aanpak.
Centraal staat het streven naar een flexibele manier om te kunnen omgaan met toekomstige en snelle
veranderingen. Natax & ForItGLO kunt u hierbij adviseren en ondersteunen in het fornuleren van het
bedrijfsstrategie als basis voor strategische ICT keuzes en vaststellen van de korrekte KPI’s en
implementatie van deze KPI’s.
3. PROGRAMMA- EN PROJECTMANAGEMENT
Onafhankelijk extern projectmanagement helpt bij ICT veranderingen in organisaties. Een frisse en
objectieve blik zonder bagage of kleuring op basis van een helder plan zorgt voor gegarandeerd succes.

ForItGLO helpt u met:
•
•
•
•
•

Schrijven van projectdossiers
Opstellen van projectplannen
Begeleiden van projecten
Ondersteunen bij implementatie van projecten
Verzorgen van projecttrainingen

4. RISICO-ANALYSE EN PLANNING
Voor effectief ICT Management is risico-analyse en planning van projecten cruciaal. Bij ForItGLO hebben
we experts rondlopen die risico’s op waarde kunnen inschatten.
5. SELECTIE EN ACQUISITIE VAN ICT-MIDDELEN
Het aanbod van ICT leveranciers en producten is groot. Er is keuze genoeg, maar welke is functioneel en
economisch de beste voor uw organisatie? ForItGLO ICT-diensten verkent voor u de markt en adviseert
welke leverancier en product het meest geschikt is en waarom. Met inzicht in de total cost of ownership
zodat alle kosten duidelijk zijn. We helpen met aankoop, onderhandelen en licentiebeheer.
6. DIGITALE FORENSISCH ADVIES EN ONDERZOEK
Met het razend snelle hacking aanvallen van de laatste tijd is het van essencieel belang voor elke
onderneming en organisatie om haar data 100% sluitend te beveiligen zowel on premise als cloud
omgeving.
ForItGLO kunt u daarbij van advies voorzien en op verzoek onderzoek verrichten om vast te stellen dat
uw data goed beveiligd is tegen hacking.
Door het uivoeren van een digitale forensisch scan kunnen we vaststellen of derden ongeautoriseerd
toegang hadden tot uw data.
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