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Uw businessdrivers als vertrekpunt

Rank 1 kijkt naar uw ICT-landschap vanuit 4 businessdrivers: 
cost, control, comfort en change readiness. 
Die 4 c-woorden bepalen de strategische keuzes waar u voor staat.

Cost

Change readiness

Control

Comfort

Hoe ziet uw ICT-landschap er uit?
Ontdek het met een 4C ICT Landscape Audit.

Contacteer ons op info@rank1.be I +32 3 844 18 02

Renderen de ICT-investeringen vandaag 
optimaal?

Worden de gebruikers goed opgeleid bij de 
introductie van nieuwe systemen?

Is de beschikbaarheid en de 
betrouwbaarheid van de systemen en 
applicaties gegarandeerd?

Draagt ICT bij tot een hogere productiviteit 
van de werknemers?

Kunnen procesverbeteringen en nieuwe 
technologieën de kostenefficiëntie 
verbeteren en voorspelbaar maken.

Is de ondersteuning van gebruikers 
efficiënt georganiseerd?

Zijn de gebruikers voldoende 
geïnformeerd over het wat en waarom 
van verandering?

Biedt de IT nog de juiste ondersteuning 
voor de processen en is er een roadmap 
die aansluit op de evoluties van het 
bedrijf?

Zijn de systemen en de data genoeg 
beveiligd voor de buitenwereld?

Biedt het bedrijf zijn gebruikers concepten 
als New Way of Working (NWW), unified 
communications en enterprise mobility?

Is de business continuity verzekerd bij een 
noodscenario?

Is de distributie van software 
geautomatiseerd?

Biedt het bedrijf zijn gebruikers alle 
mogelijkheden voor “work anywhere 
anytime” -principe, om een perfecte 
ondersteuning te bieden aan de job?

Is uw IT landschap voldoende flexibel 
en schaalbaar en is er een proactief 
veiligheidsbeleid in place?
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KEEP YOUR IT IN BALANCE

4ForeCsee the future

ICT Landscape Audit
Is ICT in uw onderneming een kostenplaats, of veeleer een business enabler die uw bedrijf 
competitiever maakt en doet groeien?
Rank 1 helpt u om dat uit te zoeken. Het brengt uw ICT-omgeving helder in kaart, zoekt naar 
verbeterpunten en formuleert aanbevelingen over hoe u ICT optimaal afstemt op de nieuwe 
businessnoden. Foresee the future.

ICT Landscape Audit: as-is en to-be

Met de ICT Landscape Audit brengt Rank 1 
uw ICT-landschap in kaart. De audit is een 
opstapje naar een plan van aanpak voor de 
korte, middellange en lange termijn. Rank 1 
stelt als onafhankelijke partij een objectief 
rapport samen. Zonder verdere verplichtingen.

Nieuwe uitdagingen voor uw ICT-
organisatie
In alsmaar meer bedrijven krijgt de ICT-
organisatie een beslissende rol toebedeeld 
bij de realisatie van de strategische 
doelstellingen. Die opdracht stelt de CIO of 
de ICT-manager voor nieuwe uitdagingen.

Flexibiliteit en wendbaarheid
Technologie evolueert snel. Investeringen 
hebben een beperkte levensduur. Nieuwe 
technologieën scheppen ook nieuwe 
businessopportuniteiten. Hoe bouw je 
in de ICT-aanpak voldoende flexibiliteit 
en wendbaarheid in om technologische 
mogelijkheden op te vangen?

Gebruikers leggen de lat te hoog
Technologieën zoals cloud computing, 
social media en smartphones hebben de 
gebruikers veranderd. Hoe speel je als 
bedrijf in op hun noden en verwachtingen, 
zonder de controle te verliezen, en met 
maximale beveiliging van bedrijfsdata en 
systemen?

As-is

De audit inventariseert 
de hardware en 
software in het bedrijf, 
inclusief licenties en 
onderhoudscontracten.

Rank 1 evalueert:
de betrouwbaarheid 
en stabiliteit van de 
systemen; de effectiviteit 
van het systeembeheer

de beveiliging van 
systemen en data

de voorzieningen op 
het vlak van business 
continuity

To-be

het ICT Landscape 
Audit rapport is de basis 
voor een denkoefening 
over de toekomst van 
uw ICT-landschap. Het 
biedt inzicht in pijn- en 
verbeterpunten.

Rank 1 formuleert 
aanbevelingen in functie 
van uw bedrijfsdoelen, 
o.m. over de optimalisatie 
van processen en over de 
mogelijke toegevoegde 
waarde van technologieën 
en concepten zoals cloud, 
Bring Your Own Device en 
mobile solutions.


