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Maximale waarde voor uw business

De impact van informatietechnologie (IT) wordt steeds groter, terwijl beslissingen over IT steeds
complexer worden. Fundamentele IT-keuzes voor de lange termijn zijn nodig, want met een ad
hoc benadering verliezen bedrijven de grip op kosten en complexiteit en lopen ze uiteindelijk vast.
Deloitte IT Strategy opereert op het snijvlak van business en IT. Wij hebben diepgaande kennis
van beide onderwerpen en kunnen tussen beide succesvol een brug slaan.

Inspelen op snelle veranderingen
De markt waarin bedrijven opereren, verandert steeds
sneller. Externe factoren, zoals de kredietcrisis, het
veranderde gedrag van consumenten, de macht van
het internet, veranderende wet- en regelgeving,
opsplitsingen, fusies, en overnames hebben steeds
meer effect op uw organisatie. Niet alleen op uw top
line, maar ook op de onderliggende processen en de
bijbehorende technologie. Aan de andere kant volgen
technologische ontwikkelingen elkaar in een hoog
tempo op, wat weer nieuwe mogelijkheden schept.
Snel en adequaat inspelen op deze ontwikkelingen is
cruciaal voor een succesvolle toekomst.
Toenemende complexiteit
De afhankelijkheid van een betrouwbare IT-organisatie
wordt steeds groter. IT-afdelingen richten zich
enerzijds op de operationele effectiviteit van de
bestaande IT, maar moeten anderzijds ook gebruik
maken van nieuwe technologieën en trends om
te kunnen innoveren en de top line te vergroten.
Het spanningsveld tussen business en IT is hierdoor
bijzonder complex.
Geïntegreerde IT- strategie
Deze complexiteit en de hogere verwachtingen ten
aanzien van IT dragen eraan bij dat een betere planning
en integratie met uw business noodzakelijk is. Een
goed geïntegreerde business IT-strategie is in onze
visie gebaseerd op de ambitie en doelstellingen van uw
organisatie. Dat vraagt om een volwassen organisatie.
Zowel om de complexiteit van uw IT in kaart te
brengen, als om deze te verminderen en daardoor de
toegevoegde waarde en innovatiekracht te kunnen
verhogen.

In control
Deze vraagstukken monden vaak uit in risicovolle grote
projecten. Wij zorgen voor een verantwoorde aanpak
zodat u (weer) in control bent, op weg naar IT die is
afgestemd op uw bedrijfsstrategie.
Voorbeelden van vraagstukken waarbij wij u kunnen
ondersteunen:
• Hoe krijg ik mijn IT-kosten onder controle?
• Hoe verhoog ik het rendement van mijn IT?
• Hoe houd ik grip op de complexiteit ervan?
• Hoe worden business en IT beter op elkaar
afgestemd?
• Hoe richt ik mijn IT-organisatie en de bijbehorende
processen zo effectief mogelijk in?
• Welke innovatieve technologieën zijn het meest
geschikt voor mijn bedrijf?
• Welke invloed hebben wet- en regelgeving op mijn
IT?
Bewezen aanpak
De business & IT strategie aanpak vormt de kern van
onze propositie. Wij richten ons op het opstellen van
een strategisch meerjaren IT-plan, dat bestaat uit
een doelarchitectuur, projectenportfolio & roadmap,
budget & financiering en organisatie & governance.
Het plan komt tot stand op basis van een analyse van
organisatiedoelen, externe trends en uw huidige IT.

Analyse

1. Analyseer
IT trends en
markttrends

2. Analyseer de
business strategie

3. Analyseer
knelpunten in de
huidige ICT

4. Fit/gap analyse (doelen, mogelijkheden, verbeterpunten)
5. Opstellen van conclusies en strategische vragen

6. Definieer strategische opties

Bepalen van koers

7. Formuleer het ambitieniveau en de visie op IT
8. Definieer criteria en kies de voorkeursopties
9. Valideer aannamen
10. Definieer high-level architectuur, projecten en roadmap

Planvorming

11. Finaliseer de business case

12. Ontwikkel een IT master plan (3-5 jaar)

13. Ontwikkel een IT jaarplan

Daarnaast zijn we gespecialiseerd in een aantal
specifieke, maar cruciale aandachtsgebieden die
nauw gerelateerd zijn aan de business IT-strategie: IT
Assessment, IT Due Diligence en IT Organisation &
Governance. We signaleren actuele thema’s met onze
IT Trends propositie. Als die thema’s van toepassing zijn
op uw organisatie, vertalen we die in diensten zoals
IT Financials en IT Post Merger Integration (PMI). Zo
kunnen we u altijd dienstverlening op maat bieden.
Kennis van branche en technologie
Door de combinatie van onze branchekennis, inzicht
in bedrijfsprocessen en IT-expertise zijn wij de
gesprekspartner voor organisaties en IT-aanbieders.
Deze verbindende kwaliteit passen wij ook toe binnen
onze projecten. Daarnaast werken wij samen met uw
mensen in één team om draagvlak en overdracht van
kennis te creëren. Zo versterken we de duurzaamheid
van de oplossing. Onze methodieken hebben zich
wereldwijd bewezen. We stemmen deze af op uw
situatie en behoeften en garanderen onafhankelijkheid
bij de keuzes voor technologie.

Waarom Deloitte
Deloitte:
• beschikt over ervaren professionals met specifieke
branchekennis en functionele kennis op het gebied
van IT strategie;
• ontwikkelt pragmatische oplossingen;
• heeft uitgebreide ervaring met het implementeren
van strategieën;
• werkt met een bewezen methodologie;
• wordt door erkende internationale rating agencies
gezien als een nummer 1 speler in IT.

"As for the future your task is not
to foresee, but to enable it"
Antoine de Saint-Exupery

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Timo Span
tspan@deloitte.nl
06 1234 4862
Pieter Hofman
phofman@deloitte.nl
06 1234 4875
www.deloitte.nl/it-strategy
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