
/ Overzicht, Inzicht, Transitie



Om doelstellingen te halen en koploper te blijven in uw sector, moet u

een goed beeld hebben van hoe de IT-ontwikkelingen in uw voordeel

kunnen werken. Proserve heeft een AS-IS TO-BE adviestraject waarin we

uw huidige- en toekomstige IT-landschap uitwerken op A0 formaat én

de transitie van de huidige naar de nieuwe situatie omschrijven. In één

oogopslag kunt u zien waar u staat, wat de stip is op de horizon en wat de

stappen zijn om daar te komen. Concreet en overzichtelijk.

Een AS-IS TO-BE adviestraject start altijd met een aantal sessies waarin

we uw bedrijf, branche en propositie bespreken. We bespreken ook wat uw

ambities en doelstellingen zijn. Wij willen begrijpen wat u doet en weten wat

u wilt bereiken. Dit vormt namelijk de basis van onze samenwerking.

De kracht van een uitwerking op A0 formaat is het overzicht en de

samenhang. In tegenstelling tot traditionele adviesdocumenten, is de

uitwerking van Proserve voor iedereen overzichtelijk en begrijpelijk. De poster

kan direct aan de muur.

/ Koploper in uw sector



Samenwerking betekent dat we onze kennis en ervaringen delen en willen

leren van de bedrijven waarmee we werken. Techniek is geen doel op zich.

Onze IT-oplossingen vormen het middel waarmee we uw bedrijf verder

brengen. Wij leveren altijd maatwerk met standaard bouwblokken passend bij

uw ambities en doelstellingen.

We werken uitsluitend met professionals, die met passie en vakmanschap

uw IT-landschap ontwerpen, bouwen en beheren. In het AS-IS TO-BE

adviestraject draait het echter primair om overzicht, inzicht en transitie.

Een gespreksdocument om samen richting te bepalen en keuzes te maken. 

• Analyse van de huidige situatie

• Business requirement sessie

• Technische design sessie

• Security & Compliance aandachtspunten

• Beoogde IT-landschap en roadmap

/ Proserve gelooft in samenwerking

/ Een AS-IS TO-BE adviestraject levert u:



Proserve ontwerpt, bouwt en beheert Managed IT Oplossingen. Dit doen

we al 20 jaar voor grootzakelijke klanten en het MKB. We leveren maatwerk

waarbij de business requirements leidend zijn. Platformonafhankelijk en op

basis van gestandaardiseerde bouwblokken. In 2018 en 2019 waardeerde 

klanten Proserve met een 8,6 voor klanttevredenheid in het jaarlijkse Giarte 

benchmark onderzoek. In 2020 zelfs met een 8,9 waarmee Proserve tot één 

van de best beoordeelde Managed Service Providers van Nederland behoort.

Wilt u een AS-IS TO-BE adviestraject 

met Proserve inplannen? Neem dan 

contact op met Thomas Broos:

Tel nr.:    +31 (0)6 38 82 16 78

E-mail:    tbroos@proserve.nl

/ Adviestraject inplannen?

/ Over Proserve

https://www.proserve.nl/nieuws/giarte-2019/

