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IN DE  
MARKT

GRIP OP GROEI, INVESTERINGEN, INNOVATIE  
EN VEILIGHEID ZIJN OOK DE UITDAGINGEN  
VAN ONZE KLANTEN.

We vertalen deze en uw andere IT-uitdagingen naar passende oplossingen zodat u zich bezig kunt houden met de 

ontwikkelingen van uw eigen organisatie. Onze specialisten vertalen  IT-vraagstukken naar positieve ontwikkelingen 

waardoor u flexibeler bent en gecontroleerd kunt innoveren om zodoende als bedrijf succesvoller te worden. 

Proserve acteert als trusted advisor en begeleidt u in het verder formuleren van de IT-strategie en het bepalen van 

een roadmap voor de komende jaren.

IT-ontwikkelingen gaan razendsnel, maar op welke wijze zijn ontwikkelingen een toegevoegde waarde voor uw 

doelstellingen? Proserve heeft een adviestraject ontwikkeld, op basis van de AS-IS TO-BE aanpak.

 

Intensieve sparringsessies met diverse commerciële, operationele en technische personen uit uw organisatie 

worden gecombineerd met beschikbare documentatie. Ter voorbereiding leveren we vragen aan die helpen een 

beeld te vormen van uw organisatie en de markt waarin u opereert. Door op deze en andere onderwerpen in te gaan 

tijdens de sparringsessies krijgen we inzicht in uw huidige situatie en doelen. Met kritische vragen houden we uw 

keuzes tegen het licht om daarmee de achterliggende redenen te achterhalen. 

Op basis hiervan wordt een volledig beeld gecreëerd van uw huidige situatie, lopende uitdagingen en mogelijke 

risico’s. Met de uitkomsten ervan werken we aan de TO-BE, waarvan het resultaat een zo goed als mogelijk 

onafhankelijk advies is. Dit advies kan zijn over de as van uw bedrijfsvoering, over de as van techniek of een 

combinatie van beide. 

TO-BEAS-IS



Over Proserve    
Proserve is de Managed & IT Services provider van de IT-Ernity groep. Sinds 2000 levert Proserve perfect aansluitende IT-oplossingen voor grootzakelijke klanten, het MKB en zelfstandige ondernemers, 
gericht op het garanderen van continuïteit en het realiseren van digitale transitie. Krachtige IT-oplossingen die waarde toevoegen. Proserve is ISO9001, ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. 
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De kracht van AS-IS TO-BE is de uiteindelijke uitwerking. In tegenstelling tot traditionele adviesdocumenten is 

alle relevante informatie direct en in samenhang zichtbaar. Dit doen we op een A0-formaat poster die we 

presenteren aan alle betrokkenen. De uitwerking is, ook voor personen die niet actief bij de sessies betrokken zijn, 

goed te begrijpen. 

De doorlooptijd van een AS-IS TO-BE is ongeveer 6 weken. De twee sparringsessies nemen elk 4 uur in beslag. 

Vanuit Proserve is een team van consultants betrokken. 

We bieden ook de mogelijkheid om een laagdrempeliger adviestraject te kiezen waarbij we door middel van een 

whiteboardsessie met u meedenkt over uw IT-architectuur en doelen. Na de uitwerking heeft u handvatten om 

te komen tot de volgende stappen, waarin we u eventueel kan ondersteunen.

Wilt u meer weten over AS-IS TO-BE? Neem dan contact op met Pascal Schut, commercieel directeur, op 

telefoonnummer +31 88 25 25 219 of via e-mail pschut@proserve.nl.


