OPLOSSINGEN VOOR BUSINESS & IT

Een tevreden gebruiker
is productiever!

Deze benchmark helpt uw
organisatie de tevredenheid
over ICT te verbeteren.

TEVREDENHEID

Kwaliteit van informatievoorziening, productiviteit, reductie van incidenten, wijzigingen en problemen
hangen nauw samen met de tevredenheid van de ICT gebruiker. Al 15
jaar meet het Business & IT Trends
Institute (BITTI) de klant- en gebruikerstevredenheid van ICT.

Blij met ICT? Werken aan het
‘iPad gevoel’ bij de gebruiker?
ICT is er om het bedrijfsproces
en de gebruikers te ondersteu-

BITTI heeft inmiddels meer dan duizend organisaties gemeten en heeft een omvangrijke
klant- en gebruikerstevredenheid benchmark.

nen en de werkzaamheden
optimaal uit te voeren. Dus
op naar een rapportcijfer 8 of
hoger!
KERNAPPLICATIES
Vooral de primaire applicaties
(bijv. ERP) zijn van belang. Juist
deze applicaties verdienen de
aandacht ter (continue) verbetering.
PROJECTEN
Succesvolle projecten dragen

Door enerzijds de tevredenheid te meten en
anderzijds aspecten als ICT kennis en kunde
van de medewerkers te meten, zijn wij in staat
om specifieke en concrete verbeteradviezen
te geven voor uw organisatie. Hierdoor zorgt
u voor een effectiever gebruik van de ICT middelen, een meer tevreden gebruiker en daarmee voor een hogere productiviteit en kwaliteit van de informatie voorziening.

Doelstelling

Doelstelling is het verbeteren van de klant- en
gebruikerstevredenheid in relatie tot ICT.

bij aan tevredenheid. Het succes van het project en de belanghebbende wordt gemeten
en verbetermogelijkheden gerapporteerd.
MENS
Mensen binnen de ICT organisatie kennen hun trots, Een
rapportcijfer met een goede

Dit doen wij zo concreet mogelijk door gebruik te maken van rapportcijfers en bevindingen op geaggregeerd als ook op detailniveau.
Hiervoor meet BITTI de tevredenheid op diverse onderwerpen die van toepassing zijn
binnen uw organisatie gekoppeld met een
grondige analyse.

analyse van sterke en verbeterpunten helpt hun continue te
verbeteren en trots te worden
en blijven.

Met meer dan vijftien jaar ervaring is er ruim
voldoende basis voor vergelijking (benchmarking) met andere organisaties en kunt u ge-

bruik maken van de ervaringen (verbeter mogelijkheden) van andere organisaties.

Resultaat

• Een concreet rapport met  resultaten van de
benchmark en adviezen vormen een pragmatisch voorstel tot verbetering van de ICT
organisatie.
• Prestatiemeting van de professionaliteit
van de (interne) ICT organisatie. Voldoet
deze aan de eisen en wensen van gebruiker/klant?
• Meer kennis en inzicht in de wensen en eisen van gebruikers voor de ICT organisatie.
• Leren van ervaringen van andere organisaties verzameld door BITTI.
• Concrete rapportage in presentatie formaat voor eenvoudig hergebruik binnen
uw organisatie.

Business & IT Trends Institute

Benchmark, assesment, audit & advies
www.bitti.nl
email: mail@bitti.nl
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Aandachtsgebied ICT

Gemiddelde benchmark

Top 3 in benchmark

Algemene tevredenheid

6,6

7,8

Gebruikte kernapplicaties

6,3

7,7

Projecten

5,7

7,6

Functioneel Applicatiebeheer /
ontwikkeling

6,2

7,9

Accountmanagement

6,0

7,8

Bereikbaarheid

7,6

8,8

Deskundigheid

7,2

8,5

Klantgerichtheid

6,0

8,0

Adequaatheid

6,0

8,6

Snelheid

6,4

8,0

ICT helpdesk / servicedesk

Wat wordt gemeten
HELPDESK
Veelal het eerste contact met
ICT bij vragen of problemen,
Dit eerste contact bepaalt in
belangrijke mate de tevredenheid over ICT.
BEHEER
Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van ICT middelen en
dat efficiënt met een lach.
ONTWIKKELING
Nieuwe ICT middelen, applicaties, functies. Wanneer

De klant- en gebruikertevredenheid wordt
vanuit diverse perspectieven gemeten zoals:
tevredenheid, applicaties, projecten, applicatie
beheer, ontwikkeling, accountmanagement en
helpdesk. Wij houden hierbij rekening met diverse klantgroepen (bijv. Operatie en staf) en
met specifieke elementen als bereikbaarheid,
klantgerichtheid en adequaatheid.
In overleg kunnen organisatiespecifieke elementen worden meegenomen.

Meerwaarde

De benchmark geeft concreet en onafhankelijk
inzicht in de klant- en gebruikerstevredenheid
over ICT onderwerpen in vergelijking met andere organisaties in uw branche en daarbuiten.

deze

goed aansluiten bij de wensen
van de organisatie volgen er
minder incidenten en wijzigingen na invoering.

Naast de gebruiker is de klant
van groot belang. Immers,
gedaan en tegen welk bud-

Uitvoering

Deze dienst wordt aangeboden vanuit het
Business & IT Trends Institute
BITTI is een onafhankelijk 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.
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.
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 Derksen

+31(0)71-8795174

Barry Derksen, +31(0)6-52078861
mail@bitti.nl
BITTInl
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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

Eén van de bekendste uitgaven is het boek Trends in
IT, op tijd investeren in de
juiste technologie, dat jaarlijks wordt uitgegeven.
Business & IT alignment
IT governance / -strategie
Enterprise Architecture

Barry D

2012/2013

|

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

bedraagt

D e r k s e n / N oo r d am

verdient.

De onafhankelijke vergelijking houdt u
scherp! Door de meting (zeker op reguliere
basis) kunt u de ICT serviceketen verbeteren.

deelname

www.BITTI.nl

van de aspecten die aandacht

voor

Daarnaast is de inspanning voor uw organisatie beperkt tot het beantwoorden van een
vragenlijst en de beschikbaarheid van één of
enkele contactperonen voor inhoudelijke en
rapportage besprekingen.

Informatie Beveiliging
Risico management

get. Wederzijds begrip voor
organisatie en situatie is een

De investering
€ 4875,00

TRENDS IN BUSINESS & IT 2012/2013

deze bepaalt wat er wordt

Uw investering

Derksen

ACCOUNT MANAGEMENT

Daarnaast worden concrete verbeteradviezen
gegeven en met u besproken. Het verbeteren
van de klant- en gebruikerstevredenheid levert
een meer tevreden gebruiker op als ook verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening, productiviteit en in veel gevallen
reductie van het aantal incidenten, problemen
en wijzigingsverzoeken. Het beste, snelste en
meest foutloze bedrijfsproces is vaak ook het
goedkoopst!

Een tevredenheidsmeting en de daarbij komende verbeterinspanningen leiden tot tevreden klanten, waar de ICT organisatie trots
op kan zijn. Dit leidt tot hogere motivatie en
productiviteit voor zowel de gebruiker als
aanbieder!

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.
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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

