Rendement op uw ICT investeringen
verhogen met de Byce Power Analyse©
De ervaring leert dat organisaties meer uit hun ICT kunnen halen dan zij veelal doen. Dit vraagt om een heldere kijk op ICT
in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen. Vaak kan met eenvoudige maatregelen het rendement van ICT significant worden
verhoogd of de levensduur van uw ICT platform worden verlengd. Met kleine toevoegingen aan de ICT omgeving kunnen kansen
worden benut om de concurrentiepositie te versterken. Met de Byce Power Analyse worden in een kort tijdsbestek de ICT kosten
en mogelijkheden geanalyseerd op strategisch en tactisch niveau. De Byce Power Analyse geeft u een helder inzicht in de kansen
die uw ICT de organisatie kan bieden.
De Byce Power Analyse
Dit is een snel uitgevoerde, gedegen analyse die u inzicht geeft
in de mogelijkheden tot het verbeteren van het rendement op
uw ICT investeringen. Ook geeft de Byce Power Analyse inzicht
in de kansen die ICT u kan bieden voor het realiseren van uw
bedrijfsdoelstellingen. Een heldere analyse en aanpak en vooraf
duidelijk inzicht in wat u van ons mag verwachten: een frisse blik
van buiten, onafhankelijk van hard- en software leveranciers, en
zonder verdere verplichtingen.

Wanneer een Byce Power Analyse (BPA)
De BPA is met name voor organisaties bedoeld die:
• Vragen hebben over de ontwikkeling van de ICT kosten
• Vragen hebben over de uitvoering van de ICT ontwikkeling en
beheer processen
• Twijfel hebben over de noodzaak tot vervanging van het ICT
platform (naar bijvoorbeeld ERP oplossingen)
• Twijfel hebben over de samenwerking tussen de ICT-service
organisatie en de andere bedrijfsonderdelen
• Een onafhankelijke second opinion op ICT vernieuwingsvoorstellen willen
• Als gevolg van fusies of overnames keuzes moeten maken
met betrekking tot de ICT omgevingen
• Een andere kijk willen op hoe ICT de bedrijfsstrategie kan
ondersteunen

Hoger rendement
Na afloop van de Byce Power Analyse weten u en uw ICTmanagement hoe zij het beste verder kunnen gaan. Dit kan een
bevestiging zijn van wat al was voorzien maar ook de weg wijzen
in een andere richting. Het is dan aan uw eigen organisatie om
hierin een keuze te maken.

Succesfactoren

jarenlang aan het roer gestaan in middelgrote en grote organisaties als ICT manager en CIO. Hun actuele kennis en ervaring
leidt tot heldere inzichten en haalbare adviezen. Vanzelfsprekend maken zij gebruik van diverse checklisten, vragenlijsten en
houden zij interviews binnen uw organisatie. Hierdoor kan de
Byce Power Analyse zeer snel en effectief worden uitgevoerd.

Doorlooptijd en inbreng organisatie
De Byce Power Analyse wordt uitgevoerd in een korte doorlooptijd: 3 dagen + 2 nachten. Dit voorkomt een te grote en langdurige belasting van uw organisatie en houdt het momentum in uw
organisatie vast. Van de opdrachtgever wordt verwacht de te
interviewen functionarissen te informeren.

Werkwijze Byce Power Analyse
• Opdracht dialoog: onze BPA-consultants maken met uw
organisatie afspraken over de uitvoering van het traject
• Eerste analyse: onze BPA-consultants werken zich in op basis
van diverse documenten uit uw organisatie en ingevulde
vragenlijsten
• Interviews: eerste interviewronde met algemeen directeur,
ICT-manager, financieel manager en HR-manager
• Toetsing: de eerste bevindingen en analyse-resultaten
worden met de opdrachtgever getoetst en besproken
• Verdieping: onderdelen worden uitgediept, zo nodig met
aanvullende interviews met uw ICT manager / afdeling
• Analyse en synthese: opstellen eindrapport
• Presentatie bevindingen en aanbevelingen / eindrapport

Referenties
Naast een persoonlijke kennismaking met onze BPA-consultants en met Byce heeft u wellicht nog behoefte aan nadere
referenties. In overleg worden deze verstrekt.

Het succes van De Byce Power Analyse is het gevolg van de
inzet van ervaren ICT management consultants. Zij hebben zelf

Byce Power Analyse©

Opdracht
dialoog

Eerste
analyse

Interviews

Toetsing
opdrachtgever

Verdieping

Analyse en
synthese

Eindpresentatie
en rapport

Over Byce
Byce, is een onafhankelijke dienstverlener die gespecialiseerd is in organisatie-evolutie en organisatie-revolutie.
Byce helpt organisaties succesvol te zijn door het ontwikkelen en inzetten van de juiste competenties, kennis en ervaring.
Opdrachtgevers in zowel de profit als nonprofit sector maken gebruik van het uitgebreide netwerk van Byce voor het invullen
van tijdelijke opdrachten op het gebied van interim en projectmanagement, voor de versterking van het eigen management door
coaching en het invullen van vaste management posities.
Organisatie-evolutie:

Organisatie-revolutie:

• Leiden van organisatorische aanpassingen
• Tijdelijk vrijmaken van eigen management
• Overbrugging tijdens een search traject
• Leiding van projecten en programma’s
• Adviseren over en inregelen van de optimale
mix van vast en tijdelijke personeel
• Ontwikkelen en versterken van het eigen
management door coaching en reflectie
• Interim desk©
• Byce Power Analyse

• Crisismanagement en transities
• Sanering- en turn around projecten
• Start up van nieuwe activiteiten
• Pressure cooker programma voor
management teams
• Integratie en fusie trajecten

Om organisaties snel van dienst te kunnen zijn richt Byce zich op het betrekken en behouden van een netwerk van opdrachtgevers
en onafhankelijk gevestigde interim managers en professionals. Byce, Your management source, omvat een netwerk van meer
dan 2000 interim professionals.
Om organisaties goed van dienst te kunnen zijn werkt Byce zelf met senior partners die vanuit hun ervaring de juiste diagnose
stellen, een optimale match maken en de opdrachtgever en de interim manager of professional goed begeleiden in de opdracht.

Voor meer informatie:
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Het Byce proces:
• Begrijpen
Probleemdiagnose door interim manager, samen
met interne probleem eigenaar en het Byce team
van ervaren managers.
• Bewijzen
De best passende interim manager selecteren.
Daarna de uitvoering van de opdracht begeleiden
door een neutrale expert van Byce die de interim
manager en de probleem eigenaar reflectie geeft
en bijstuurt indien nodig.
• Borgen
Vastleggen en overdragen van hetgeen geleerd en
bereikt is door de interim manager. Verbeterpunten
inventariseren en de uitvoering van de opdracht
evalueren uitvoering van de opdracht evalueren
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begrijpen, bewijzen, borgen
Dit zijn de kernwoorden waarmee we de
dienstverlening van Byce weergeven.
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030 - 41 00 180
030 - 41 00 125
info@byce.nl
www.byce.nl

