OPLOSSINGEN VOOR BUSINESS & IT

Investeren met een
solide Businesscase

Goede besluiten en goede projecten zijn businesscase gedreven!

FINANCIELE BATEN
Verhoging van omzet, verminderde overheadkosten, voorraden, vaste activa en indirecte

Betere beslissingen nemen over ICTinvesteringen en de toegevoegde
waarde kunnen monitoren. Met onze
onafhankelijke businesscases dragen
wij hieraan bij.

kosten
KWALITATIEVE BATEN
Doorlooptijd, klantgerichtheid,
innovativiteit,

tevredenheid,

betrouwbaarheid en flexibiliteit.
KWANTIFICEERBAAR
Door inzet van relevante managementinformatie,

Businesscases zijn een belangrijk instrument
bij het nemen van investeringsbeslissingen.
Businesscases geven tijdens een project een
duidelijk beeld van de vooraf gestelde doelen. Hoewel businesscases een vast onderdeel
zijn van verschillende projectmethodieken
zoals Prince2 blijkt uit de praktijk dat het opstellen van een goede businesscase geen eenvoudige zaak is.

het in

kaart brengen van beslissingsprocessen, gedeelde doelen,
additionele vaardigheden, moraal, innovatie / creativiteit, gedeelde visie maken we ‘zachte’
zaken kwantificeerbaar.

Daarom heeft het Business en IT Trends Institute (BITTI) een handzaam model ontwikkeld.

U krijgt

Een cockpit waarmee u met uw eigen variabelen snel kunt bepalen waar de kansen en
bedreigingen voor de investering zitten.

INVESTERINGEN
Uw

investeringen

kunnen

noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld
bedrijfskritische investeringen)
maar ook strategisch zijn of
een hoog potentieel hebben
op bijvoorbeeld concurrentie
voordeel, maar

kunnen ook

onderhoudsinvesteringen betreffen. Belangrijke variabelen

Deze cockpit biedt u voor, tijdens en na de investeringsbeslissing steeds een concreet beeld
van de effecten van de (financiële) voortgang
van het project. Omdat de cockpit op maat
wordt gemaakt heeft u een duidelijk beeld
van uw eigen organisatie. Dit betekent dat de
gehanteerde terminologie uw eigen termen
zijn, zodat u geen tijd verspilt met het aanleren of uitleggen van nieuwe termen.

bij investeringen zijn: noodzaak en (concurrentie) voordeel

De Businesscase wordt extra waardevol doordat wij tevens gebruik kunnen maken van di-

verse benchmark-data die BITTI in de loop der
jaren heeft ontwikkeld.

Resultaat

• Gedefinieerde baseline voor meting en monitoring van businesscase inclusief kwantitatieve en kwalitatieve baten.
• Geïdentificeerde baten.
• Vergelijking met benchmark gegevens ter
ondersteuning van beslissingen.
• Gevalideerde kwalitatieve en kwantitatieve
baten.
• Rapportage & monitoring mechanisme (op
basis van een scorecard).
• Duidelijke weergave go/no go advies en indicatoren zoals terugverdientijd.
• De baten worden visueel uitgezet in de tijd
• Leren van ervaringen van andere organisaties verzameld door BITTI.
• Concrete rapportage in Excel en presentatie
formaat voor eenvoudig hergebruik binnen
uw organisatie.

Doelstelling

Doelstelling van de business case is:
• volledige transparant beeld van de verwachte resultaten;
• cockpit met visueel de investering, besparing en kosten;
• terugverdientijd en cashflow grafisch weergegeven;
• begroot versus gerealiseerd in te geven;
• projectleider kent de doelstelling;
• business kent de verwachte resultaten;
• grote betrokkenheid bij de investering,
door levende cijfers.

Business & IT Trends Institute

Benchmark, assesment, audit & advies
www.bitti.nl
email: mail@bitti.nl
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Financieel perspectief
Kritieke Succes Factor
Kern Prestatie Indicator

‘in control zijn’
Slecht Matig Goed Frequentie

€ 600.000
€ 1.800.000
Klantperspectief

‘toename klanttevredenheid’

Kritieke Succes Factor
Kern Prestatie Indicator
K1: Toename klanttevredenheid
1.1 Reductie klachten
1.2 ...

Intern perspectief

€ 950.000

Slecht Matig Goed Frequentie
M
M
M
Q
Q

Innovatief en leerperspectief
Kritieke Succes Factor
Kern Prestatie Indicator

‘overige...’
Slecht Matig Goed Frequentie

G5: Overig
5.1 Mogelijkheid tot Tracking en Tracing

M

5.2 …

M

‘efficiëntere processen’

Kritieke Succes Factor
Slecht Matig Goed Frequentie
Kern Prestatie Indicator
I2: Efficiëntere primaire processen
2.1 Optimalisatie inslag/uitslag route
M
2.2 Efficiënter gebruik opslapcapaciteit
M
2.3 Vermindering van stort en blokkades
M
I3: Efficiëntere ondersteunende processen
3.1 …
M
M
M
I4: Verbetering voorraadgegevens
4.1….
M
M

M
Q
Q

BC OF TCO?
Veel modellen zijn gericht op
Total Cost of Ownership. Andere gericht op baten en terugverdientijd.

De

Businesscase

(BC) is gericht op het laatste.  
EENMALIG
In veel ICT programma’s en
projecten wordt een BC  opgesteld die vervolgens niet meer
wordt gebruikt als sturings- en
evaluatiemechanisme. Een BC
is geen eenmalige exercitie!
Ons BC model zet aan tot herevaluatie en bijsturing waar
nodig.
AANSLUITING
Een goede BC sluit aan bij de
organisatie!  Cultuur van de organisatie, besluitvormingsprocedures, inzicht in probleem-

U heeft een volledige en transparante businesscase (Excel & PowerPoint rapportage).
Projecten kunnen beter en sneller worden
geëvalueerd. De gehele organisatie weet wat
het verwachte rendement van de investering
is. In elke fase van een project kunt u de business case bijwerken en het project bijsturen.
Investeringsbeslissingen worden op een uniforme wijze genomen. Inzet van mensen en
middelen vindt op de meest effectieve wijze
plaats. Alle investeringsbeslissingen volgen
dezelfde keuzes, zodat het lerend vermogen
optimaal wordt ingezet. Dit betekent voor u
dat volgende businesscases sneller en vollediger zullen zijn

Uw investering

De investering voor een businesscase is sterk
afhankelijk van het vraagstuk en omgevingsfactoren.

van belang.

Kern van een goede BC is validatie. Enerzijds met benchmark cijfers en kengetallen

Wie voert het uit

Deze dienst wordt aangeboden vanuit het
Business & IT Trends Institute
BITTI is een onafhankelijke benchmark , assesment, audit & adviesorganisatie die de ontwikkelingen op het gebied van
organisatie en ICT nauwlettend volgt.
TRENDS IN
Business & IT Trends Institute

Het Business & IT Trends Institute (kortweg
BITTI) heeft tot doel Nederlands meest betekenisvolle benchmark, assessment, audit en advies
organisatie te zijn. Wij leveren business & IT
gerelateerde inzichten noodzakelijk voor onze
klanten om effectieve en efficiënte besluiten te
nemen. Dit doen wij met experts op vakgebieden als bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering, IT,
financieel en governance (sturing & beheersing). BITTI levert deze kennis en kunde in
de vorm van klantopdrachten, onderzoeken,
(in-house) trainingen, benchmarks & audits.
De BITTI adviseurs, diverse publicaties, lopende
onderzoeken en onze producten/diensten vindt
u terug op www.bitti.nl.
Enkele voorbeelden van onze dienstverlening
(meer informatie op www.bitti.nl) zijn:

Richten, inrichten & verrichten met Business & IT
Na de wereldwijde financiële crisis volgde een korte opleving tot in de zomervakantie van 2011. Genoten vele beleggers van de eerder gemaakte winst, was deze aan
het eind van de vakantie weg en bleven velen achter met een verlies van 30%. Al
snel kwam de discussie over het ingrijpen van de politiek en snel gevolgd door het
beschouwen van de credit rating agency’s als junkstatus bedrijven (door Amerikaanse
politici). 2012 en 2013 zijn de jaren waarin de Europese Unie zichzelf moet bewijzen…vooral voor de financiële markten.
Als we dit doortrekken naar IT- ontwikkelingen zien we vaak dezelfde bewegingen.
Vandaag de dag heeft iedereen het ineens over Cloud computing en over de Apps
voor de tablets en Smart Phones. Daar hadden we tot voor kort nog nooit over gehoord. En naast de vernieuwing van HTML (5) wordt het tijd dat u uw regieflow van
uw Cloud based SOA omgeving op orde krijgt (BPM/BRE) om te voldoen aan de compliance vereisten en dat bij voorkeur wel gekoppeld aan de Social Media front office
in uw organisatie.

Benchmarking
ICT tevredenheid
Professionaliteit
procesoptimalisatie
ICT financiën

Sommige trends zijn hypes. Anderen zijn blijvertjes. Sommige trends zijn makkelijk te
implementeren. Andere trends impliceren fundamentele en grootschalige veranderingen van uw bedrijfsvoering.

Business & IT alignment
IT governance / -strategie
Enterprise Architecture

Dit boek is al zeventien jaar een gids voor managers die zichzelf een beeld willen vormen over de zin en onzin van business & IT ontwikkelingen. De kern van dit jaarlijks
bijgewerkte boek is de ondertitel: ‘Richten, inrichten en verrichten met Business & IT’.
In dit boek geven wij diverse praktische handvatten om uw bedrijfsvoering & ICT te
richten (roze katern), in te richten (blauwe katern) en te verrichten met Trends in IT
(de yellow pages van IT) om er voor te zorgen dat uw bedrijf wendbaar blijft ten opzichte van bewegelijke IT- ontwikkelingen.

Investeringsbeslissingen
businesscases
consolidatie / out- & cloudsourcing
kwaliteitsmanagement

Het roze katern helpt u te richten door wereldwijde ontwikkelingen in een context te
plaatsen. Het tweede, blauwe deel biedt praktische handvatten voor de praktijk en
het derde gele deel biedt u een actueel overzicht van IT Trends. In de diverse hoofdstukken leest u de visies en meningen van een serie toonaangevende professionals uit
het bedrijfsleven en van universiteiten.

+31(0)71-8795174

controllers en management.

Voor meer informatie over onze producten of services
bezoekt u onze website: www.bitti.nl
U kunt ook contact opnemen via mail@bitti.nl
Of telefonisch via 071-8795174

Barry Derksen, +31(0)6-52078861
mail@bitti.nl
BITTInl
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Benchmark, assesment, audit & advies
www.bitti.nl
email: mail@bitti.nl

Door zorgvuldig beheer van de IT-voorzieningen is in uw organisatie nog
steeds veel geld te verdienen. Er worden in dit boek twee onderwerpen

90

behandeld die bijdragen aan verbetering van het ICT-beheer. Allereerst
wordt ingegaan op het professionaliseren van het beheer. In dat verband
geven we aandacht aan ICT-beheermodellen, zoals Application Services
Library (ASL) en Business Information Service Library (BiSL). Maar ook ITIL
(IT Infrastructure Library).
Het tweede onderwerp in het kader van ‘zorgvuldig ICT-beheer’ is de uitbesteding van (delen van het) ICT-beheer. Het uitbesteden van ICT-beheertaken
naar gespecialiseerde bedrijven is voor vrijwel ieder bedrijf aan de orde. Er
wordt antwoord gegeven op de vraag wat ICT-uitbesteding precies inhoudt

ict-beheer en outsourcing

Barry Derksen

BUSINESS &

|

Veel leesplezier en succes bij het richten, inrichten en verrichten van een goede Business & IT combinatie!

Bent u geïnteresseerd of wilt u in contact komen met BITTI bel of mail:
Business & IT Trends Institute,

Barry is
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D e r k se n / N o o r d a m

Eén van de bekendste uitgaven is het boek Trends in
IT, op tijd investeren in de
juiste technologie, dat jaarlijks wordt uitgegeven.
Informatie Beveiliging
Risico management

Barry D

2012/2013

www.BITTI.nl

anderzijds met de organisatie,

Voor meer informatie of een offerte op maat
(desgewenst fixed price)kunt u, uiteraard,
contact met ons opnemen.

Een goede business maken wij niet alleen,
hiervoor is ondersteuning vanuit de organisatie nodig. Het loont tevens om draagvlak
en commitment te realiseren. Daarnaast is
het van belang dat doelstelling en achterliggende beweegredenen scherp zijn gemaakt.
Deze vormen namelijk de basis voor de businesscase. Vanuit BITTI pleiten wij dan ook voor
een goede samenwerking op dit vlak! Wij
gaan voor de oplossing ondersteund door een
goede businesscase en trekken, indien nodig,
de medewerkers erbij!

TRENDS IN BUSINESS & IT 2012/2013

VALIDATIE

Gebaseerd op onze ervaring kan een indicatie
worden gegeven.

Uitvoering

Derksen

gebied en stakeholders zijn

Uw voordeel

en welk effect dit heeft op de organisatie. Tevens wordt een globaal stappenplan voor uitbesteding geschetst.
De genoemde onderwerpen worden behandeld vanuit management controlperspectief. Vaak staan controllers en operational auditors iets meer op afstand van ICT, maar wordt van hen wel een oordeel verwacht als het gaat over
kwaliteitsverbeterings- en kostenreductiemogelijkheden, risico-inschattingen
en het aangaan van uitbestedingsrelaties.

ict-beh
en outs
D e weg n a a r z o r g v u l
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De reeks ‘Controlling en auditing
in de praktijk’ is opgebouwd
rondom Tijdschrift Controlling.
Onderwerpen die in het tijdschrift
met enige regelmaat aan de orde
komen, worden in deze reeks
uitvoerig behandeld. Praktische
bruikbaarheid staat steeds voorop!

Controlling en

