
Tegenwoordig is bijna voor iedere organisatie een goed IT-landschap van onschatbare waarde. Hoe volwassen is jouw 
IT-infrastructuur? Kom erachter met onze IT Value Scan. We kijken welke waarde IT voor je toevoegt en toetsen dat over 
drie assen: security, development en infra. Samen kijken we waar winst te behalen valt en of en hoe we het beste het 
Golden Path met jouw organisatie kunnen inslaan. 

IT Value Scan

Door middel van MetaPlan technieken zorgen wij dat waar normaliter maar een of 
twee van de gebieden worden geanalyseerd we ze alle drie meenemen en we ze ook 
binnen no-time weten te combineren. Uiteraard kijken we naar de first things to do op 
basis van prioriteit en capaciteit.

Hoe de scan werkt 
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Na de enquête en deze sessie ontvang je een maturity report. De IT Value Scan is 
een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarin jouw organisatie 
leidend is. Volgens de scrum-methodiek zorgen wij ervoor dat we altijd “on track” 
zijn. Het belangrijkste, jouw IT naar een hoger niveau brengen en continue duur-
zame groei centraal stellen. 

Resultaat van de scan 

Binnen het Maturity Model zijn er diverse assen waarop getoetst wordt, waar-
onder: de fasen binnen de OTAP-straat, security, scalability, reliability, cost control, 
OPEX insights en reporting. Het doel is uiteindelijk op al deze value punten een 5 
uit 5 te scoren.  
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Ben je stuurloos? Vaar je in de juiste richting? Of wil je simpelweg gewoon een 
kwaliteitscheck? Vraag vrijblijvend een demo aan. Geen verplichtingen. Geen gedoe. 
Gewoon gratis. Laat je verrassen door gedetailleerde rapporten die je in staat stellen 
echt te sturen.

Ons kompas stuurt je de juiste richting op! 

Check hoe volwassen jouw IT-landschap is

Waar kunnen we jou bij helpen?




