IT SCAN
IT STRATEGIE
Inzicht en onafhankelijk advies over uw IT infra

WAAROM EEN IT SCAN?
U wilt weten waar uw knelpunten zitten, waar u naar toe wilt met uw automatisering. Welke mogelijkheden
heeft u hierin of wat zijn de mogelijke besparingen die u kunt verwezenlijken? Welke keuzes moet u
daarvoor maken en niet onbelangrijk wat zijn de kosten hiervan?
Om deze vragen inzichtelijk en helder te krijgen is het verstandig om een onafhankelijke IT specialist mee te
laten kijken en denken. De IT specialist is continu bezig met de laatste technieken en volgt de innovatie op
de voet. Hij heeft ervaring met vele varianten van IT infrastructuren en gebruikt deze voor het inzetten van
een gedegen advies.
Trans-iX helpt u niet alleen duidelijk inzicht te krijgen in uw huidige infrastructuur maar begeleid u ook naar
een meerjaren IT strategie omlijst door een bijbehorende architectuur en een procesgerichte
automatiseringsstructuur. Dit resulteert in innovatief IT succes voor de langere termijn.

TRANS-IX WIJST U DE WEG
Trans-iX kan u begeleiden van strategie tot en met realisatie. Onze aanpak hierbij is energiek en
resultaatgericht waarbij wij uw doelstellingen in het vizier houden.
Om dit samen met u stapsgewijs, flexibel en gericht op uw onderneming te kunnen realiseren hebben wij een
aantal modules samengesteld. Aan de hand van deze modules nemen wij u mee op weg naar een
toekomstbestendige IT infra.

IT SCAN MODULES UITGELICHT
Module

Omschrijving

resultaat

IT Scan

Waar staan we?

-

Fysieke infrastructuur analyse
Software rapport en analyse
Beveiliging rapport en analyse

-

Business continuity
Wat is de huidige uptime?
Wat zijn de kosten van downtime?
Welke overige risico's zijn er?
Welke waarborging is er aanwezig?

Na uitvoeren van de IT
Scan heeft u beter inzicht
in uw huidige
infrastructuur.
Onderdeel van de IT scan
kan een analyse van uw
huidige business
continuity zijn.

IT Advies

Waar willen we naar toe?

Hoe komen we daar?

-

IT Planning
Inventarisatie van oplossingen &
leveranciers (Public/Private/Hybrid)
Migratie traject uitwerken
Kosten in kaart brengen

-

Waarborging ICT

Wat zijn de wensen en eisen?
Wat zijn de probleem/pijn punten?
Verbeterpunten?
Wat zijn de budgetten?

Migratieplan
Deployment
Data migratie
Gebruikersondersteuning
Nazorg

IT Beheer
Waarborging realisatie
SLA's & beheer
Backup planning
Monitoring
Periodieke evaluatie
Innovatie

Op basis van de
resultaten van de IT Scan
kunnen wij een gedegen
advies uitbrengen. Dit
helpt u bij het nemen van
de juiste bedrijfsbeslissing
en het uitstippelen van de
toekomst.

De uitkomst van het IT
Advies brengt alle
componenten samen om
een gedegen migratieplan
te maken.
Ondersteuning en
controle tijdens de
daadwerkelijke migratie

De waarborging betreft
de continuïteit van uw IT
uitgewerkt en duidelijk in
beeld.

WERKWIJZE
Wij stellen een heldere en duidelijke communicatie met onze klanten en relaties voorop. Tijdens het eerste
en vrijblijvend intake gesprek bespreken wij de mogelijkheden van onze dienstverlening. Om een goede
indruk te krijgen van uw organisatie zullen wij tijdens dit gesprek ook meer informatie vragen over de
omvang van uw infra.
Aan de hand van de verkregen informatie kunnen wij u een duidelijk beeld geven wat de kosten zijn van de IT
scan module gebaseerd op uw organisatie.
Wanneer wij de eerste scan voor uw organisatie hebben mogen uitvoeren kunt u met een gedegen
blauwdruk en rapportage in de hand de keuze maken de weg verder te vervolgen of het bij de IT scan te
laten. Wilt u samen met Trans-iX het vervolgtraject in slaan? Dan maken wij een uitgebreide
kostenberekening voor de overige modules of een combinatie daarvan. Helder en duidelijk!
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