ICT - De externe Chief Information Officer (CIO)
IT is, na uw personeel, de meest bepalende factor voor het functioneren van uw bedrijf. De (IT) efficiëntie
bepaalt in hoge mate de winstgevendheid. Vandaar dat bij grote bedrijven een speciale functionaris, de CIO, zich
bezighoudt met de IT strategie en uitvoering hiervan. Gun uzelf ook dit gemak en deze expertise met de externe
CIO van Teleservice.
Het is nu mogelijk om Teleservice in te schakelen als externe CIO. Daarmee wordt de externe CIO van Teleservice
uw rechterhand en verzorgt hij het opstellen, uitvoeren en actualiseren van het informatieplan. Het is mogelijk
om de werkzaamheden van de CIO uit te breiden met extra diensten zoals bijvoorbeeld: Security management, IT
management over lokale staf en Business Intelligence.

Opstellen van het plan
Tijdens het opstellen van het
informatieplan wordt er gekeken
naar de behoeftes en doelstellingen
van uw organisatie. Bij een eerste
(gratis) quick scan wordt de
benodigde tijd in kaart gebracht.
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De uitvoering van het plan
De externe CIO van Teleservice
zorgt er niet alleen voor dat het
informatieplan wordt opgesteld,
maar ook dat het plan wordt
uitgevoerd. De projectleden en
leveranciers worden aangestuurd
door de externe CIO van Teleservice.

Een periodiek gesprek
Naast het maken en uitvoeren van
het plan, moet dit ook onderhouden
worden. Uw onderneming ontwikkelt
zich immers. Periodiek vindt
een gesprek plaats waarna
het informatie-plan wordt
geactualiseerd.

Er wordt meegedacht met u als ondernemer met als resultaat extra omzet, groei en winst
Door de juiste IT ondersteuning wordt gemiddeld tussen de 15% en 25% meer effciency bereikt
De projecten die normaal blijven liggen worden nu daadwerkelijk uitgevoerd
De ondernemer bespaart tijd omdat een deskundige het informatieplan opzet en uitvoert
Er wordt maatwerk geleverd: oplossingen die bij de onderneming passen
Kostenbesparing wordt gerealiseerd doordat de externe CIO de IT branche goed kent

Voor meer informatie kijk op www.teleservice.nl/ict
of neem contact op via 088 - 833 00 00.
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