Informatiemanagement van levensbelang!
Voor organisaties is informatie van levensbelang.
Organisaties worden vleugellam als zij niet
beschikken over informatie voor de aansturing van
de bedrijfsactiviteiten en het bewaken en bijsturen
van de resultaten.
In deze tijd waarin organisaties snel moeten
kunnen veranderen en snel moeten kunnen
inspelen op de veranderingen in de markt, speelt
informatiemanagement daarom een steeds grotere
rol.
Vragen die hierbij opkomen zijn onder andere:
• Welke invloed hebben de veranderingen op
onze informatiebehoefte?
• Welke eisen stelt dit aan de inrichting van
de informatievoorziening?
• Hebben we nog wel de meest geschikte
systemen?
• Wegen de kosten nog wel op tegen de
baten?
• Wat is nodig om de noodzakelijke
veranderingen te realiseren?
• Hoe managen we het veranderingsproces?
Het beantwoorden van deze vragen vereist een
gedegen benadering én een zorgvuldige vertaling
van uw bedrijfsstrategie naar een doeltreffende en
doelmatige aanpak en het identificeren, selecteren
en implementeren van passende oplossingen.

Informatiemanagement Services
Wij bieden de kennis en ervaring om u bij deze
bedrijfskritische functie te helpen, bijvoorbeeld
door:
• het opstellen van het informatiebeleidsplan;
• het
identificeren
van
stuurvariabelen
(kritische succesfactoren en performanceindicatoren);
• het inventariseren en analyseren van nut en
noodzaak van processen en activiteiten;
• het ondersteunen bij de herinrichting van
bestaande informatiesystemen en/of de
selectie van nieuwe systemen.
Uiteraard worden de omvang en rol van onze inzet
geheel afgestemd op uw specifieke behoefte.

Mogelijke rollen die wij kunnen vervullen zijn:
Hierbij
fungeren
wij
als
• Klankbord:
sparringspartner, bijvoorbeeld voor het
managementteam. De inzet is vooral gericht
op het overbrengen van kennis en ervaring
met het opzetten en het aansturen van de
informatiemanagementfunctie;
• Coach: In deze rol begeleiden wij
bijvoorbeeld de proceseigenaren en/of de
informatiemanager. Hierbij geven wij advies
over aanpak en methoden om te komen tot
resultaatgerichte managementinformatie;
• Informatiemanagement: In de organisatie
en het beheer van het informatiemanagement kunnen wij diverse taken uitvoeren,
bijvoorbeeld:
opzetten, inrichten beheersorganisatie;
opstellen raamwerk voor periodieke
rapportage;
inrichten managementrapportages;
interim management.
U investeert dus alleen in de ondersteuning en in
de omvang die echt nodig is.
Uw voordelen
Uiteraard bieden wij gedegen
met informatiemanagement
trajecten. Hierdoor beschikt
expertise waaraan uw behoefte

kennis en ervaring
en veranderingsu direct over de
heeft.

Onze multidisciplinaire kennis van zowel IT als van
primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen, in
uiteenlopende branches en sectoren, waarborgen
dat informatiemanagement niet gaat ‘zweven’
maar direct wordt benaderd vanuit het belang voor
uw bedrijfsvoering en de resultaten die u nastreeft.

Me e r i n f o r m a t i e
Wilt u ook voorkomen
vleugellam wordt?

dat

uw

organisatie

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

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

