IT Advies / de IT basics

Grip op IT? Doe de IT-scan.
Uw bedrijf is gedigitaliseerd. Door optimale inzet van nieuwe applicaties, snellere systemen
en online diensten worden uw processen efficiënter, uw producten steeds beter en uw
klanten meer tevreden. U bent de concurrentie nu echt te snel af. Of niet?
Wij zien bij onze klanten desondanks veel IT problemen. Waarom is het dan zo lastig om de
IT voordelen maximaal te benutten en de toenemende IT afhankelijkheid goed te
organiseren? Onze IT specialisten helpen u om grip te krijgen op IT, snel en kostenefficiënt.

IT UITDAGINGEN
Wij zien dat IT in het MKB nog te weinig aandacht
krijgt. Veel organisaties vinden het onderwerp te
technisch en laten het over aan een interne ITspecialist of externe leverancier. Jammer, want met
de juiste aandacht kan IT een organisatie veel
voordelen opleveren. Denk aan efficiëntere
processen, een groter bereik en betere producten
en diensten. Daarnaast is het zaak om de risico’s
scherp te hebben en actief te managen, zo voorkomt
u uitval van systemen en verlies van gegevens.

IT SCAN
Hoek en Blok heeft de IT scan ontwikkeld om MKB
organisaties snel en kostenefficiënt inzicht te
verschaffen in de verbeterpunten. Maximaliseert u
IT en krijgen hackers geen kans?

Onze IT-scan is speciaal voor het MKB; afgestemd op
uw vragen en op maat voor uw organisatie.
Vragen die wij zoal voor u beantwoorden:
- Kan uw bedrijf slimmer gebruik maken van IT?
- Wat zijn uw belangrijkste IT-systemen?
- Zijn deze systemen goed beveiligd of kwetsbaar?
- Stagneert uw bedrijf als deze systemen crashen?
- Worden uw processen optimaal ondersteund?
- Worden IT projecten goed bestuurd?
- Is naleving van de privacy regelgeving geregeld?
- Zijn de beveiligingsrisico’s afgedekt?
- Betaalt uw concurrent niet veel minder?
- Krijgt u van uw leverancier waar u voor betaalt?
Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek
kijken we waar voor uw organisatie de focus op
moet liggen. IT advies op maat!

UITVOERING VAN DE IT SCAN
De IT Scan wordt tijdens de kennismaking op maat
voor u gemaakt. Onze IT adviseur komt vervolgens op
locatie om uw kansen en risico’s in kaart te brengen.
Dit door het afnemen van enkele interviews en het
bestuderen van documentatie. Aansluitend worden
de adviezen overzichtelijk aan u gepresenteerd.
Antwoord op de vragen die er voor ú toe doen. Geen
onnodige belasting van uw bedrijf. Advies op maat.

IT DIENSTVERLENING HOEK EN BLOK
Om uw IT versnelling te maximaliseren én op een
beheerste wijze te realiseren heeft Hoek en Blok een
IT advies organisatie. Wij helpen u bij het ontdekken
van de kansen en het beheersen van de risico’s.

IT levert de toegevoegde waarde via 3 componenten:
doelen, middelen en risico’s. Onze IT scan behandelt één of
meerdere onderwerpen, passend voor uw situatie.

Meer weten?
Voor IT-gerelateerde vragen op het gebied van privacy-regelgeving, ITcontinuïteit, cyber security, project-assurance en IT-audit & assurance:
Steven Verkaart RE CISSP CIPP/E
Register IT-auditor & IT-adviseur
0184-49 68 00 | s.verkaart@hoekenblok.nl | hoekenblok.nl/IT-advies

