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Gericht digitaliseren
Deloitte biedt organisaties in het midden- en kleinbedrijf een onafhankelijk en onderbouwd advies voor het optimaliseren en 
digitaliseren van bedrijfsprocessen. Met de dienst IT Optimalisatie worden uw bedrijfsprocessen en IT-omgeving geanalyseerd 
door een team van ervaren IT-adviseurs, om te onderzoeken op welke gebieden efficiëntie kan worden bereikt en hoe uw 
managementinformatie kan worden verbeterd.  

Er is een ruim aanbod van software voor het MKB. Het overzicht hiernaast geeft u een beeld van de diversiteit en complexiteit 
van het softwarelandschap. Sommige softwarebedrijven richten zich primair op één of enkele branches, terwijl andere zich 
specialiseren in een deelproces van een organisatie (zoals de boekhouding, rapportages of de helpdesk). De snelle opkomst van 
innovatieve concurrerende software maakt het lastig en tijdrovend om goed inzicht te krijgen en de juiste keuzes te maken. Het 
kiezen van de juiste software kan een grote (strategische) impact hebben op de bedrijfsvoering. Het is daarom van belang dat 
dit weloverwogen gebeurt. Onze IT-adviseurs kennen de marktontwikkelingen, hebben contacten met softwareleveranciers en 
begrijpen de voor- en nadelen van de verschillende softwarepakketten. 
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Onze aanpak
Onze aanpak bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op uw organisatie, processen en (informatie-) behoeften. Het tweede deel 
richt zich op het selecteren van de juiste software en indien gewenst op de implementatie van de software en bijbehorende processen. 
Desgewenst kunnen wij ook de training van uw medewerkers verzorgen.

Deel 1: IT Check
Fase 1 en 2 vormen de IT Check en tevens de basis voor het uitvoeren van het IT-advies. 

Deel 2: Uitvoeren IT-advies
Wanneer duidelijk is hoe en waar efficiëntie kan worden bereikt binnen uw organisatie, starten wij met de uitvoering. Gezien de diversiteit 
aan werkzaamheden wordt per fase een klantspecifieke tijdsindicatie afgegeven.

Neem vrijblijvend contact op
Deloitte biedt de mogelijkheid tot een vrijblijvend inventarisatiegesprek om uw vragen en situatie helder te krijgen. Op basis van dit 
gesprek wordt duidelijk hoe wij u kunnen adviseren en krijgt u tevens een goed beeld van onze aanpak. Desgewenst ontvangt u een 
offerte met een gedetailleerd plan van aanpak. 

Contact
Voor meer informatie kunt contact opnemen met uw contactpersoon of kijk op onze website www.deloitte.nl/mkb 
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Het verloop van het traject

Over Deloitte
Deloitte heeft een brede visie op bedrijven en is uitstekend thuis in een breed palet van financiële, fiscale en juridische, IT en 
strategische onderwerpen.

Meer informatie? www.deloitte.nl/mkb 

Alle betrokken Deloitte professionals binnen Deloitte MKB Accountancy & Advies hebben jarenlange ervaring in de 
advisering en begeleiding van familiebedrijven en mkb-ondernemingen en staan voor u klaar bij vraagstukken IT-
optimalisatie in de breedste zin van het woord.

www.deloitte.nl/mkb
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