IT M ANAGEMENT

Digitalisering der forbedrer bundlinjen i din
virksomhed!
Sure’it giver virksomheden et samlet overblik over virksomhedens
anvendelse af IT. Gennem analyser spotter vi potentialer til optimering
og drift af virksomhedens anvendelse af IT. Vi udarbejder ITforretningsstatus- og plan, Vi bearbejder og beskriver krav til
funktionalitet og arbejdsprocesser. Vi gennemfører produkt- og
leverandør proces, leveranceproces, samt idriftsættelse og
ibrugtagning.
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Digitalisering der forbedrer bundlinjen i din virksomhed!

Sure’it er en konsulentvirksomhed der leverer uvildig IT rådgivning, uafhængig af
markedets leverandører.

Sure’it har gennem mange år udviklet et sæt af kompetencer og metodikker der
sikrer at danske virksomheder kan se frem til at forbedre deres bundlinje ved hjælp af
den rigtige anvendelse af virksomhedens IT. Vækst gennem digitalisering.
Nedenstående skal tjene som et enkelt overblik over områder (services,
kompetencer og ydelser) hvor sure’it kan bistå virksomheden.

De 5 enkle trin til en bedre bundlinje.
Trin 1: Udarbejdelse af IT Forretningsstatus og IT Forretningsplan

Sure’it udarbejder en overordnet beskrivelse af funktionsområder og funktionalitet
omfattende alle dele af virksomheden.
Analysen og efterfølgende rapport udarbejdes på baggrund af interviews med
virksomhedens nøglemedarbejdere.

Første del Leverancens Trin 1 er en dokumentation af nuværende IT Forretningsstatus
samt beskrivelse af vigtigste overordnede forretningsprocesser.
Anden del af leverancens Trin 1 er en dokumentation af IT Forretningsplan
omfattende IT behov, vurdering af potentialet i IT- projekterne i forhold til
arbejdsprocesserne, en vurdering af risiko af IT-projekterne og forslag til prioriteret
rækkefølge af IT-projekterne.
Leverancens Trin 1 skal fungere som udgangspunkt for udarbejdelse af
kravbeskrivelse af ny(e) løsning(er).

Trin 2: Beskrivelse af funktionalitet for ny(e) IT-løsning

På baggrund af IT Forretningsstatus og IT Forretningsplan udarbejdes kravbeskrivelse
for løsning(er) til evt. supplering, optimering eller erstatning for nuværende løsning
(er)
Vi indhenter, bearbejder og formulerer Jeres krav til funktionalitet, - nuværende og
nye. Kravbeskrivelse udarbejdes med fokus på funktionalitet der er særlig vigtig hos
virksomheden.
Kravbeskrivelsen grupperes i delområder, og skal foreslå en trinvis tilgang til indkøb
og implementering af nye løsninger.
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Arbejdet inkluderer korte uddybende interviews på Jeres adresse med
virksomhedens nøglemedarbejdere.

Efterfølgende Trin:

Trin 1 og 2 vil typisk efterfølges af disse opgaver, som vi naturligvis meget gerne
hjælper med:

Trin 3: Produkt- og leverandørproces

Med udgangspunkt i Kravbeskrivelsen kontaktes de 2-3 IT leverandører der vurderes
som mest interessante i forhold til opgaverne. Vi introducerer dem til
Kravbeskrivelsen, og tager os af deres spørgsmål mens de udarbejder deres
løsningsforslag og tilbud.
Sammen med Jer gennemgår vi tilbuddene, og udarbejder en gennemskuelig og
objektiv sammenligning. Med løsningsforslagene fra Kandidaterne vurderes også
behovet for en trinvis evt. udfasning af jeres nuværende løsning (er) mv.
Sidst udarbejder vi en anbefaling til Jer af en foretrukket leverandør.
Vi deltager i møde hvor kandidaten præsenterer sin løsning.
Vi deltager gerne i kontraktforhandlingerne.

Trin 4: Leveranceproces

Under Kandidatens, - som nu er blevet til Leverandør – udviklings- og
leveranceproces skal der foregå en løbende styring. Styringen indeholder (- ikke
mindst) også interne aktiviteter i virksomheden.

Trin 5: Idriftsættelse og Ibrugtagning

Vi hjælper meget gerne som tovholdere i denne del af processen. Opgavens
omfang afhænger meget at de løsninger der vælges, og af den organisatoriske
opgave der ligger i justeringer af rutiner og processer i virksomheden.
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