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Het beheer van informatie- en
communicatietechnologie vraagt
onophoudelijk om keuzes.
Nieuwe technologie, veranderende
marktomstandigheden, gewijzigde
communicatiepatronen, bijgestelde
serviceambities, verscherpte concurrentie: allemaal dwingt het om
nieuwe besluiten te nemen of om oude
besluiten te heroverwegen.
Als onafhankelijk en ongebonden
adviesbureau ondersteunt Conea
organisaties zowel bij het maken van
operationele afwegingen als bij het
bepalen van beleid voor morgen en overmorgen. Dat geeft rust en bespaart
kosten, waardoor u meer kunt doen
met uw budget.
Bedrijven en overheden vinden bij
ons kennis van techniek, markt en
bedrijfsvoering.

> Analyses maken
De weg kwijt in een woud van contracten, abonnementen, toestellen en apparaten? Onze Quickscan
brengt de exacte stand van zaken rond uw communicatievoorzieningen in beeld. Deze inventarisatie
van ICT-contracten, abonnementen en apparatuur
vormt in de meeste gevallen de eerste stap op weg
naar interessante kostenreducties.

> Kosten terugdringen
De ervaring leert dat er op communicatiemiddelen
behoorlijk valt te besparen. Niet door te bezuinigen
op kwaliteit of kwantiteit, maar bijvoorbeeld door
kritisch om te gaan met wat uw organisatie in rekening
krijgt gebracht. Notacontroles, opschonen van de infrastructuur of het herstructureren van de factuurstroom
levert in veel gevallen forse kostenreducties op.

> Beleid uitstippelen
Een goede investering in ICT geeft uw organisatie voorsprong. Een verkeerde beslissing remt af en kost kapitalen.
Conea begeleidt organisaties bij het bepalen van hun ICT-beleid
voor de middellange termijn.

> Advies geven
Conea heeft veel ervaring met OT2000 en OT2006. Op grond daarvan weten we dat
ook binnen het raamwerk van OT2006 deelnemers nog volop keuzes moeten maken.
Hoewel het aantal leveranciers is teruggebracht tot een overzichtelijk aantal, moet nog
steeds bepaald worden welke telecomprovider het beste aansluit op de wensen en
eisen van de opdrachtgever. Wij adviseren bij het maken van de juiste keuze.

> Aanbestedingen begeleiden

Zo helpen
we u bij het
maken van
slimme keuzes >

Vóór oplevering kan alles. Daarna bijna niets. Herkent u dat? Het is een goede reden
om deskundige begeleiding in te schakelen bij aanbesteding van grote structurele ICTuitgaven. Samen met u stellen we vast wat de gewenste verhouding is tussen prijs en
kwaliteit én beoordelen we voor u of de verschillende aanbieders daaraan voldoen.
Dat voorkomt misrekeningen, miskopen en verloren investeringen.

> Maatwerk
Standaardoplossingen zijn vaak niet de besten. Daarom wordt Conea ook regelmatig
ingeschakeld om maatwerk ict-oplossingen te bedenken en te implementeren.
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