ICT INFRASTRUCTURE ROADMAP
Weet u waar het met de ICT van uw organisatie naartoe moet? Heeft u een
duidelijke doelstelling voor ogen en weet u hoe u die wil bereiken?
Een duidelijke strategie biedt een duidelijk antwoord. Die strategie tekent
Inetum-Realdolmen voor u uit in een ICT Infrastructure Roadmap. Samen met
de sleutelpersonen uit uw organisatie bepalen we de toekomst van uw ICT. We
schetsen de roadmap waarop we scherp gedefinieerde en gebudgetteerde
projecten plaatsen. We richten ons op de horizon en stippelen de weg ernaartoe
uit, perfect afgestemd op uw business.

ICT INFRASTRUCTURE ROADMAP

Waarom een ICT infrastructure Roadmap?
ICT is een onmisbare component in al uw bedrijfsprocessen. ICT bepaalt zo mee het succes
van uw organisatie. Daarom is het verontrustend dat precies die ICT-infrastructuur vaak
niet langer voldoet om de visie, strategie en doelstellingen van de onderneming adequaat
te ondersteunen. Hoe het zover is kunnen komen? Door groei, fusies, overnames en een
sputterende economie is er de laatste jaren onvoldoende geïnvesteerd in vernieuwing
en vooruitgang. Blijft uw onderneming blind voor die realiteit? Dit zijn de vragen die geen
enkele ICT-verantwoordelijke nog langer kan ontwijken:
•
•
•
•

Is onze ICT-omgeving aan vernieuwing toe en waarin kunnen we dan best investeren?
Voor welke workloads is cloud interessant voor ons?
Doeken we onze eigen infrastructuur beter meteen op of kiezen we voor een hybride oplossing
waar we eigen infrastructuur combineren met cloud?
Welke stappen moeten we concreet zetten om ons doel te bereiken?

Uw richtingaanwijzer voor de toekomst
De ICT Infrastructure Roadmap
is de strategische oefening
waarbij Inetum-Realdolmen u
een visie, strategie, programma
en budgetplan verschaft voor
de komende jaren. Zo helpen
we u om de stap te zetten
naar een ICT-architectuur die
wordt aangestuurd door uw
zakelijke
doelstellingen.
De
ICT Infrastructure Roadmap is
opgebouwd
rond
gangbare
architectuurstandaarden.
De oefening dient als fundament
voor een toekomstgericht ICTbeleid dat de groei en ontwikkeling
van uw organisatie ondersteunt.

Inetum-Realdolmen begeleidt u op uw traject. Ons uitgangspunt
blijft altijd gelijk: wat wilt u realiseren? Wij geven advies en helpen
u bij de opstelling en uitvoering van uw plannen zodat u klaar bent
voor de toekomst.

De voordelen
Verwacht van ons geen megalomaan plan
dat in zijn geheel te nemen of te laten is. De
ICT Infrastructure Roadmap is een verzameling
van bouwstenen voor uw infrastructuur.
Samen vormen ze een geïntegreerd geheel,
maar u kunt ze net zo goed afzonderlijk
uitvoeren. 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 doelstellingen en budget.
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Het snelste traject richting ICT Infrastructure
Roadmap loopt zeven dagen. We starten met
een informatieronde waarin we workshops
organiseren met alle betrokken stakeholders.
Zo verzamelen we op een interactieve manier
snel en accuraat de nodige informatie.
Vervolgens maken onze architecten een
analyse van de situatie. Dat leidt tot een
gefundeerd advies. Als ‘deliverables’ ontvangt
u:
•
•
•

een ICT-assessment
een roadmap
een budget calculation sheet

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

Wenst u meer info over de ICT infrastructure
roadmap?
Neem contact op met onze experts via info@inetum-realdolmen.world. Natuurlijk
kunt u ook altijd terecht bij uw vertrouwde Inetum-Realdolmen-contact.
We brengen samen met u uw behoeften in kaart en tekenen een oplossing uit die
volledig aansluit bij wat uw organisatie nodig heeft.

Verschillende roadmaps
Heeft u al de keuze voor de public cloud
gemaakt of staat er een uitbreiding,
vernieuwing, verhuis of fusie voor de deur?
Afhankelijk van uw noden, de historiek van uw
ICT-omgeving, de beschikbare budgettaire
ruimte en de strategie van uw organisatie,
bieden we alternatieve roadmaps aan, en
dit op maat van uw doelstellingen.
•

•

•

U wenst mee te evolueren met de business:
hoe bijvoorbeeld uw infrastructuur inrichten
na een fusie, uitbreiding, overname of
verhuis?
U wenst voordeel te halen uit nieuwe
technologieën: wat kan de public
cloud,
edge,
software-defined
en
hyperconverged voor uw organisatie
betekenen?
U wenst uw bestaande ICT-omgeving te
beschermen: welke optimalisaties van
hard- en software zijn nodig om in de
digital flow te blijven?

Inetum-Realdolmen HQ - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, Belgium | +32 2 801 55 55 | info@inetum-realdolmen.world

