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VERTROUWEN IN IT!?
U investeert graag in veelbelovende Tech-bedrijven,
want bij succes heeft u een gegarandeerd hoog
rendement. Maar hoe weet u nu zeker dat de belofte
ook kan worden ingelost? Succes valt of staat met
vitaliteit van de onderliggende techniek.
Schaalbaarheid van het eerste succes, de stabiliteit
van de IT en het juiste ontwikkelproces zijn
belangrijke voorwaarden.
De IT-assets van organisaties zijn in toenemende mate
missiekritisch, dat wil zeggen dat met een beroerde
kwaliteit van de IT-systemen het ontwikkelproces en
gebruikte software de continuïteit van de
bedrijfsvoering ernstig in gevaar kan komen.

WAAROM ITDD?
Zeker in het geval van bedrijven in de start-up of
scale-up fase, welke voor het overgrote deel een op IT
gebaseerd business- en verdienmodel hebben.
Een assessment van de kwaliteit van de IT-assets op
dit moment , maar vooral in relatie tot de
toekomstplannen én onder tijdsdruk is geen
gemakkelijke opgave. Het gevaar van een te
oppervlakkig of een te specifiek oordeel ligt op de
loer. Immers: de kwaliteit van enkele losse onderdelen
beoordelen zonder de onderlinge samenhang geeft
onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de werking.

DE OPLOSSING

Transparant maken van de organisatieprocessen, een
oordeel over de inrichting hiervan en de competenties
van de organisatie als geheel plus een analyse van de
kwaliteit van de code zorgt voor inzicht en vooral
vertrouwen in de groeipotentie van de onderneming.
Een combinatie van het identificeren van de risico’s,
maar ook het inventariseren van kansen is waar u als
betrokken partij behoeft aan hebt. Vaak zijn de
bevindingen ook een eye-opener voor de organisatie
zelf, en wordt een assessment gezien als kans voor
verbetering van bedrijfsprocessen.
Wij geven onder tijdsdruk een gedegen oordeel over
de stand van zaken wat betreft de kwaliteit van de
IT-assets binnen de businesscontext.

Wij zijn in staat met een ervaren multidisciplinair
team, afgestemd op de kenmerken van de organisatie,
en met de juiste tools een gedegen IT Due Diligence
uit te voeren. We zetten daarbij onderzoeksleiders in
met ervaring uit de branche. Wij werken bovendien
samen met financiële experts waardoor wij in staat
zijn de geconstateerde risico’s en kansen te vertalen
naar financiële consequenties.

De resultaten van deze cross-analyse worden altijd
gerelateerd aan de businesscontext. Aangevuld met
een overkoepelend expert-opinion levert dit een
compleet beeld en maximale transparantie voor alle
betrokken partijen.
Zo zorgen wij voor vertrouwen in IT, het slagen van
uw overname of investering, en het scheppen van de
voorwaarden voor succes erna.

Onze onderzoekmethodiek is een combinatie van de
analyse van documenten, fysieke en virtuele tests van
onderdelen van de IT-componenten en interviews met
sleutelfunctionarissen in de organisatie.

ITDD VITALITY ASSESSMENT

ITDD DEEP DELVE ASSESSMENT
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Risico’s huidige IT-systemen en -organisatie
Signalering belangrijkste knelpunten
Analyse ‘IT-fit’ in relatie tot Business-context
Aanbevelingen t.b.v. oplossen knelpunten
Aanbevelingen t.b.v. verkleinen risico’s

(Virtuele) tests
IT-systemen,
applicaties en
supportprocessen

Verdieping en verfijning Risico-inschatting
Overzicht technische knelpunten
Mate van technische robuustheid IT
Aanbevelingen t.b.v. oplossen technische knelpunten
Aanbevelingen t.b.v. verkleinen risico’s

Financiële rapportage (Vitality, optioneel)

Financiële rapportage (Deep Delve, optioneel)

• Effect constateringen op kostprijs of investering
• Kwantificeren van risico’s
• Consequenties voorgenomen deal

• Financiële rapportage (Vitality) plus:
• Herijken van prognoses
• Onderbouwing van juiste investeringsbedragen

VALIDATION. VITALITY. VALUE
Met ITDD heeft u snel een validatie van de vitaliteit van de IT-assets en de kwaliteit van de
ontwikkelorganisatie met heldere conclusies en aanbevelingen. Hierdoor heeft u zicht op
de risico’s en maatregelen die de risico’s verkleinen. Onderbouwing van veronderstelde
groeipotentie en geïdentificeerde kansen en bedreigingen creëert waarde voor nu en in de
toekomst.

CONTACT

ITDD VITALITY ASSESSMENT

ITDD DEEP DELVE ASSESSMENT

ITDD B.V.
Mediapark Hilversum
Koos Postemalaan 6
1217 ZC Hilversum

Met de ITDD Vitality assessment heeft u
binnen twee weken een goed beeld van de
kwaliteit van de IT van een onderneming.
Wij leveren een rapportage met een
overzicht van de belangrijkste risico’s én
aanbevelingen om deze risico’s te
verkleinen. Onze bevindingen zijn
gebaseerd op een aan de onderneming en
branche aangepaste vragenlijst, het
bestuderen en analyseren van processen en
procedures en het afnemen van interviews
met de directie van de onderneming.
Hierdoor ontstaat een helder risicoprofiel.

Naast een eerste oordeel over de
IT-organisatie van een onderneming heeft u
in veel gevallen behoefte aan een
verdieping van de vastgestelde risico’s.
Daarom raden wij aan ook te kiezen voor
onderzoek naar de gebruikte code (code
review), live testen van de werking van de
software, bekijken van de IT-infrastructuur
en bijvoorbeeld het fysiek en virtueel testen
van de capaciteit en schaalmogelijkheden
van de IT. Ook zijn gesprekken met
medewerkers op meerdere niveaus van
onschatbare waarde voor een dieper begrip
van onderliggende risico’s. Deze verdieping
biedt het ITDD Deep Delve Assessment.

T: +31 (0) 85 130 45 73
E: informatie@itdd.nl
I: www.itdd.nl

