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Als het echt aan moet sluiten

Een standaard softwareoplossing voldoet vaak niet aan uw eisen. De software sluit niet aan bij
uw doelstellingen of kan niet worden geïntegreerd met bestaande systemen. Maatwerk is dan
de oplossing. Dat kan met Deloitte System Integration: wij helpen bij het ontwerpen, realiseren,
testen en implementeren van softwareoplossingen op maat én bij het managen van de bijbehorende
projecten.
Behoefte aan maatwerk
Organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen
aan veranderende marktomstandigheden.
Informatietechnologie wordt daarbij steeds belangrijker,
en daarmee ook de afhankelijkheid daarvan. Wie wil
reageren op de dynamiek in de markt moet vaker
veranderingen aanbrengen in softwaresystemen.
Denk hierbij aan de integratie van bestaande systemen
met nieuwe (back-office)systemen, de overstap naar
software die wordt aangeboden als een service via het
internet (cloud computing) of het ontsluiten van data
via verschillende kanalen waaronder mobile devices.
Na iedere verandering moeten uw applicaties natuurlijk
optimaal met elkaar blijven functioneren. Dat vraagt
om maatwerk.

Binnen budget en planning
Het vertrekpunt bij dit soort projecten is vaak de
optimalisatie van processen. Maatwerkoplossingen
ontwikkelen is daarom geen sinecure en vraagt per
definitie om expertise van uw business, inzicht in alle
onderdelen en op welke wijze deze de processen
ondersteunen. Daarnaast is natuurlijk specifieke,
diepgaande (IT-)kennis nodig voor de bijhorende
technische uitdagingen. Maar dat is niet alles. De
ontwikkeling van een maatwerkoplossing biedt
namelijk ook de kans om data op te schonen. Wellicht
wilt u zelfs (een deel van) de softwareontwikkeling
uitbesteden om zowel tijd als geld te besparen. U
hebt dus behoefte aan specialisten die het geheel aan
componenten, processen en systemen overzien, zodat
de maatwerkoplossing daadwerkelijk aansluit op uw
behoeften. Binnen budget, binnen strakke deadlines en
met de gewenste kwaliteit.
Effectieve samenwerking
Bij dergelijke projecten worden de beste resultaten
behaald als alle betrokken partijen effectief
samenwerken. Denk hierbij aan gebruikers,
management, procesconsultants, materiedeskundigen,
systeembeheerders en ontwikkelaars. Dat kan alleen
als alle partijen elkaar begrijpen. Daarvoor zijn
vertaalslagen nodig tussen de functionaliteit en de
techniek, die recht doen aan de verschillende belangen.
Technisch haalbare oplossingen managen
Deloitte biedt u de oplossing met System
Integration. Of u nu aan de vooravond staat van
een softwareontwikkelingsproject op maat of er
al middenin zit en twijfelt of de oorspronkelijke
doelstellingen wel worden behaald.
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Wij zijn toegewijde experts op het gebied van
ontwerp, realisatie, testen en implementatie van
softwareoplossingen op maat en het managen van
deze projecten. Inclusief het adviseren over-, en het
begeleiden van offshoring trajecten. We analyseren
de processen en de vereiste functionaliteit snel en
resultaatgericht. Vervolgens vertalen wij deze, op basis
van uitgebreide en diepgaande technische kennis,
niet alleen naar technisch haalbare oplossingen, maar
kunnen we deze projecten ook succesvol managen.
State-of-the-art
Wij werken met en adviseren over state-of-the-art
Microsoft- en Oracle-technologieën, waaronder
SharePoint en Oracle Fusion. We beschikken over
expertise op het gebied van .Net, Java, open source en
cloud computing oplossingen (zoals Salesforce.com) en
gebruiken onder meer de methoden en technieken van
Prince2, Scrum/Agile, TDD, UML, RUP en DSDM.
Waarom Deloitte?
Wij zijn gespecialiseerd in technisch zeer complexe
softwareontwikkeltrajecten met strakke deadlines.
Ook bij projecten die dreigen vast te lopen,
kunnen wij u uitstekend van dienst zijn. Onze
toegevoegde waarde ligt in het leiden en realiseren
van de integratie van (backoffice)systemen, het
uitvoeren van datatransformaties en het leveren van
maatwerkoplossingen voor pakketimplementaties. Het
resultaat is een oplossing die de processen en taken
binnen uw organisatie ondersteunt.

Deloitte:
• neemt uw bedrijfsproces als uitgangspunt;
• zet plannen en adviezen om in werkende producten;
• begeleidt het hele traject van advies en ontwikkeling
tot en met implementatie;
• heeft brede (strategische) kennis van software
IT-oplossingen;
• neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat.

‘When you sell a man a book,
you don’t sell him 12 ounces of
paper and ink and glue - you sell
him a whole new life’
Christopher Morley
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