Wat wij voor u kunnen betekenen !
Ongetwijfeld spelen ook in uw organisatie diverse
vraagstukken op het gebied van IT- en
Informatiemanagement. Vraagstukken waarbij het
zinvol is om deze eens vanuit een breder
perspectief en op meer afstand te bekijken.
Bij ons bent u dan aan het juiste adres. Wij
combineren inhoudelijke kennis en ervaring met de
praktische toepassing in diverse branches en
sectoren.
Kennis en ervaringsgebieden
Onze kennis en ervaring omvat onder andere de
volgende gebieden:
•
Informatiemanagement (beleid, plannen
inrichting en uitvoering);
•
Projectmanagement;
•
Systeembeoordelingen – en IT audits;
•
Risicomanagement;
•
Continuïteitsmanagement;
•
IT-beheer(s)vraagstukken (beleid,
organisatie, inrichting, beveiliging,
kwaliteit en kostenbeheersing);
•
Softwareselectie en implementatie;
•
Contractonderhandelingen en mediation;
•
Business Process Allignment.
In deze gebieden kunnen wij rollen vervullen op
zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Gedetailleerde informatie vindt u in onze specifieke
product- en dienstenbrochures.
Branches en sectoren
Onze kennis en ervaring is toegepast in diverse
branches en sectoren. Dit betreft onder andere:
•
Productie en handelsbedrijven;
•
Transport- en logistieke bedrijven;
•
Industriële productie;
•
Accountantskantoren;
•
(Semi)overheden en gemeenten;
•
Sociale Werkvoorziening.
Uiteraard zijn wij graag bereid onze specifieke
ervaring in deze branches en sectoren nader toe te
lichten.

•
•

Nationaal en internationaal erkende
standaarden zoals Cobit en Doeltreffend
Projectmanagement;
Breed en deskundig netwerk van
partners, waarbij wij garanderen dat ook
zij zich verbinden aan onze aanpak.

Uw voordelen
Uiteraard bieden wij gedegen inhoudelijke kennis
en ervaring. Hierdoor beschikt u direct over de
juiste expertise op het niveau waaraan u behoefte
heeft.
De combinatie van kennis, ervaring en branches
vertalen wij naar ‘good practices’ om u direct al
vanaf de start doeltreffend en doelmatig te
ondersteunen.
Als géén ander kent ú de belangen van uw bedrijf
en bedrijfsvoering.
Wij pretenderen dan ook zeker niet méér kennis
van uw zaken te hebben dan u of uw
medewerkers. U bent tenslotte de ondernemer!
Wel bieden wij professionele referentiekaders en
de nodige afstand om vraagstukken vanuit geheel
andere perspectieven en met wellicht onverwachte
resultaten te benaderen.
Soms zijn zaken zo groot dat ze niet worden
herkend omdat u te dichtbij staat!
Me e r i n f o r m a t i e
Wilt u ook de toegevoegde waarde van onze
aanpak voor uw organisatie ervaren?
Aarzel dan niet en neem contact op voor een
vrijblijvend gesprek.
IT Risk Control b.v.
Postbus 715
7550 AS Hengelo
Telefoon:
+ 31 (0)53 - 4786143
Of mail naar info@itriskcontrol.nl

Onze aanpak
Onze aanpak kenmerkt zich door:
•
No-nonsense en pragmatisch;
•
Leveren van herkenbare toegevoegde
waarde;
•
Gebruik van moderne hulpmiddelen,
bijvoorbeeld web-portals en digitale
vragenlijsten;
•
Toepassen van quick scans waarmee snel
en doelmatig een nulmeting kan worden
uitgevoerd;

Aan het resultaat herkent u onze toegevoegde waarde!!
www. ITRiskControl.nl

