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Weet u waar het met de ICT van uw organi-
satie naartoe moet? Zo ja, weet u ook hoe 
u daar moet geraken? Een duidelijke stra-
tegie kan een antwoord bieden op beide
vragen. Dat is de opzet van Realdolmens
ICT Infrastructure Roadmap. Samen met de
sleutelpersonen uit uw organisatie bepalen
we de toekomst van uw ICT. Op basis daar-
van schetsen we een roadmap waarop we
scherp gedefinieerde en gebudgetteerde
projecten plaatsen. We schetsen de hori-
zon en de weg ernaartoe. Afgestemd op uw
business. 
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ICT INFRASTRUCTURE ROADMAP

ICT is een onmisbare component geworden van de meeste bedrijfs- 
processen. Zij bepaalt dus mee het succes van uw organisatie. Daarom 
is het verontrustend dat precies die ICT-infrastructuur in veel bedrijven 
niet langer voldoet om de visie, strategie en doelstellingen te onder-
steunen. De reden? Door groei, fusies, overnames en een sputterende 
economie is er de laatste jaren onvoldoende geïnvesteerd in vernieu-
wing en vooruitgang.

Dit zijn de vragen die geen enkele IT-verantwoordelijke nog langer kan 
ontwijken:

• Is onze IT-omgeving echt aan vernieuwing toe en waarin kunnen 
we dan best investeren?

• Zouden de cloud of hosting interessant kunnen zijn voor ons?  
En doeken we dan onze eigen infrastructuur meteen op of kiezen 
we voor een hybride oplossing waarbij we een deel in eigen 
beheer houden?

• Welke stappen moeten we concreet volgen om ons doel te 
bereiken?

Als vertrouwenspartner en ICT-infrastructuurspecialist begeleidt  
Realdolmen u hierbij. Wij geven advies en helpen u bij het opstellen 
en uitvoeren van uw plannen, of het nu gaat om een uitbreiding van 
uw eigen datacenter, de stap naar de cloud of een hybride oplossing. 
Daarbij houden we rekening met het verleden, de budgettaire toestand 
en de strategie van uw organisatie. We zorgen ervoor dat u klaar bent 
voor de toekomst.

 ICT Infrastructure Roadmap, uw richtingaanwijzer  
 voor de toekomst 

De ICT Infrastructure Roadmap is een strategische oefening waarbij  
Realdolmen u een visie, strategie, programma en budgetplan verschaft 
voor de eerstvolgende jaren. Zo helpen we u om de stap te zetten naar 
een ICT-architectuur die gestuurd wordt door uw zakelijke doelstellingen.  
De ICT Infrastructure Roadmap is volledig opgebouwd rond algemeen 
aanvaarde architectuurstandaarden. Ze dient als fundament voor een 
toekomstgericht ICT-beleid dat de groei en ontwikkeling van uw orga-
nisatie ondersteunt.
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 De doelstellingen 

Ons uitgangspunt is altijd hetzelfde: wat wilt u precies realiseren? Alles 
wat met uw ICT-infrastructuur te maken heeft, kan daarbij in aanmer-
king komen.

AANPASSEN AAN DE ZAKELIJKE EISEN
• Hoe moet uw infrastructuur worden ingericht na een fusie?
• Hoe kan uw infrastructuur worden hervormd zodat overnames

soepel kunnen worden geïntegreerd?

OPTIMAAL PROFITEREN VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN
• Loont het de moeite om uw datacenter te vernieuwen? Of richt u

zich beter op de cloud?
• Waar en hoe kan u uw infrastructuur naar een hoger maturiteit-

sniveau tillen?

TECHNOLOGISCHE LEVENSCYCLUS OPVANGEN
• Welke componenten van uw infrastructuur zijn end-of-life?
• Zijn er nieuwe hardware- of softwareversies beschikbaar die voor

u interessant kunnen zijn?
• Hoe bestaande IT-investeringen beschermen?

 De voordelen 

ICT INFRASTRUCTURE ROADMAP ALS MENUKAART
Verwacht van ons geen megalomaan plan dat in zijn geheel te nemen 
of te laten is. De ICT Infrastructure Roadmap is eerder een verzame-
ling van bouwstenen voor uw infrastructuur. Samen vormen die een 
geïntegreerd geheel, maar ze kunnen net zo goed afzonderlijk worden 

uitgevoerd. Daarom vertellen we u er telkens bij wat het noodzakelijke 
budget per bouwblok is en hoe de afhankelijkheid tussen de blokken 
precies in elkaar zit. Zo kunt u helder plannen op basis van uw doel-
stellingen en budget.

OBJECTIEF VERGELIJKEN
Een van de belangrijkste beslissingen waar u vandaag voor staat is welk 
model u kiest: on-premise, cloud of hybride. Elk heeft zijn eigen voor- 
en nadelen en een bijbehorend kostenplaatje. De ICT Infrastructure  
Roadmap vergelijkt deze modellen objectief. Zo ontstaat er duidelijk-
heid over welke keuze het best past bij uw organisatie.

 Werkwijze 

Het uitwerken van een ICT Infrastructure Roadmap is mogelijk vanaf 
7 dagen. We starten met een informatieronde waarin we workshops 
organiseren met alle betrokken stakeholders. Zo kunnen we op een 
interactieve manier de nodige informatie snel en accuraat verzamelen. 
Vervolgens maken onze architecten de analyse van uw situatie. Dat 
leidt tot een gefundeerd advies. Als ‘deliverables’ ontvangt u:

• een IT assessment;
• een roadmap;
• een budget calculation sheet.

De concrete oplevering gebeurt tijdens een managementpresentatie 
gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie. 

SaaSON-SITE  
DATA CENTER HOUSING IaaS PaaS



ICT Infrastructure 
Roadmap

ICT-innovatie wordt door meerdere in-
stanties aangemoedigd en Realdolmens 
ICT Infrastructure Roadmap past perfect 
in die tendens. Als ICT-advies komt deze 
dan ook in aanmerking voor subsidie 
via de kmo-portefeuille in Vlaanderen, 
Advies en Haalbaarheidsstudies voor 
KMO’s in het BHG. Telt uw organisatie 
minder dan 250 werknemers 
en bedraagt uw omzet minder dan 
50 miljoen euro? Dan hebt u recht op 
30% subsidie tijdens de eerste zeven 
dagen consulting. Voor meer info, mail 
naar info@realdolmen.com.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u 
op. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij 
uw accountmanager. 
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