DIGITAAL TRANSFORMEREN
Digitale technologie is inmiddels niet meer weg
te denken uit onze maatschappij. We werken
met computers, doen onze inkopen via internet,
gebruiken mobiele technologie om met elkaar te
communiceren en sociale media worden steeds
meer dominant als uitingsvorm. De snelheid
waarmee digitale technologie ontwikkelt neemt
alleen maar toe en we staan aan de vooravond
van een nieuwe golf digitale innovaties zoals
artificiële intelligentie, machine learning, internet
of things, robotica en blockchain technologie.
Wat we aan de andere kant zien, is dat nog
veel organisaties worstelen met het adopteren
van deze innovaties omdat de meeste tijd en
geld verloren gaat aan het in stand houden van
bestaande IT-voorzieningen. Om uw organisatie
in staat te stellen meer waarde uit uw bestaande
IT-voorzieningen te halen, hebben wij een unieke
digitale transformatie aanpak ontwikkeld. Middels
een “digitale transformatie workshop” laten wij u
graag kennis maken met onze aanpak.

zodat u meer kapitaal beschikbaar krijgt voor
innovatie. Het werken aan uw fundament kan
parallel plaatsvinden met het innoveren van uw
bedrijfsvoering door inzet van digitale technologie.
DIGITAAL MEESTERSCHAP
In
recent
wetenschappelijk
onderzoek
is
aangetoond dat digitaal meesterschap niet alleen
de adoptie van digitale technologie betekent,
maar dat wellicht leiderschap in organisaties een
nog grotere rol speelt om digitale technologie op
de juiste plaatsen in de organisatie in te zetten. Zo
is uit dit onderzoek gebleken dat organisaties die
vaardig zijn in het inzetten van technologie wel
in staat zijn additionele omzet te genereren, maar
dat alleen organisaties met volwassen leiderschap
in staat zijn deze digitale technologie op de juiste
posities in de bedrijfsvoering in te zetten en op die
wijze tot 26% meer winst kunnen genereren dan
het gemiddelde in de markt.

DE IT BASIS OP ORDE
Uit veel onderzoeken is gebleken dat meer dan
80% van alle organisatiebrede IT-investeringen
besteed wordt aan het in stand houden van
bestaande IT-voorzieningen. Dit betekent dat
slechts 20% van de beschikbare capaciteit
ingezet kan worden voor vernieuwing van uw
bedrijfsvoering. Dit vinden wij aan de magere kant
gezien de snelheid waarmee digitale innovaties
op de markt beschikbaar (gaan) komen.
Dit kan anders! Wij hebben inmiddels meer dan
een decennium ervaring opgebouwd met het
beschikbaar krijgen van meer capaciteit uit uw
bestaande IT-voorzieningen door middel van:
automatiseren van repetitieve taken,
standaardiseren van IT-voorzieningen en
prioriteren van niet-standaard werkzaamheden.
Wij noemen dit IT-4-IT en laten u graag zien hoe
wij in korte tijd de knelpunten in uw IT- organisatie
inzichtelijk kunnen krijgen zodat u morgen al extra
capaciteit kunt vrijspelen voor innovatie. Met deze
vereenvoudiging, automatisering en prioritering
van uw IT-4-IT-taken weten we dat we 10% tot
20% van uw huidige IT-kosten kunnen reduceren

Het ontwikkelen van een positie als digitale meester
kan uiteraard niet zomaar gebeuren. Organisaties
die succesvol in staat zijn digitale technologie te
adopteren binnen hun bedrijfsvoering hebben
aangetoond dat leiderschap, visie, samenwerking
en
koersvastheid
belangrijke
strategische
elementen zijn.
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Ook deze organisaties zijn nog steeds op een
digitale transformatie reis waarbij de volgende
generatie innovatieve technologie de uitdaging
wordt.
Vanuit IT-Value willen wij u graag helpen om een
start te maken met uw digitale transformatiereis.
Hiervoor hebben wij een kompas ontwikkeld die
u kan helpen richting en sturing te geven aan uw
digitale transformatie ambities:
.

uw digitale transformatiereis en een kijkje in de
nieuwe golf digitale innovaties en wat deze voor
uw bedrijfsvoering kunnen betekenen.

BOEK EEN WORKSHOP
Voor een vaste prijs van €2.000 bieden wij u het
volgende aan:

B EWUSTWORDING over de impact van digitale
technologie op uw organisatie

I NZICHT in de cruciale elementen voor een
succesvolle digitale transformatie

K ENNIS over de startpositie van uw organisatie
V ISIE op de specifieke digitale
transformatiereis voor uw organisatie

ONZE WORKSHOP DIGITAAL TRANSFORMEREN
Om een goede start te maken met deze reis,
bieden wij een digitale transformatie workshop.
Wij laten u zien wat de belangrijke factoren
zijn bij de adoptie van digitale technologie en
demonstreren onze unieke aanpak. Zo wordt
voor u duidelijk hoe u uw IT-fundament op orde
kunt brengen en met welke snelheid digitale
technologie door uw organisatie geadopteerd
kan worden. Wij geven u middels een enquête
het inzicht in uw startpositie en tekenen samen
met u de eerste digitale stip op de horizon. U kunt
deze workshop op de eerste plaats beschouwen
als een inspiratie om uw organisatie bewust te
maken van het risico als u niet tijdig start aan

Maak kennis met onze digitale transformatie specialisten, onze referenten en
onze unieke werkwijze. Ervaar welk verschil IT-Value voor uw organisatie kan
maken. Neem telefonisch contact met ons op via +31 (0) 315 - 68 12 38 of
per mail via projectbureau@it-value.nl. Uiteraard kunt u ook direct contact
opnemen met uw contactpersoon binnen IT-Value.
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