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Wprowadzenie
¯yjemy w dobie spo³eczeñstwa informacyjnego.
Zinformatyzowanie przedsiêbiorstwa nie jest ju¿ celem w samym
sobie. Obecnie kluczow¹ spraw¹ jest to czy technologia
informacyjna któr¹ stosujemy jest efektywna i w jaki sposób mo¿e
ona stymulowaæ  rozwój prowadzonego biznesu.
Sama technologia informacyjna ulega ci¹g³ym przeobra¿eniom i
trudno jest w tzw. szumie marketingowym wy³owiæ to co mo¿e
stanowiæ istotn¹ wartoœæ dla przedsiêbiorstwa. BONSON
CONSULTING proponuje pañstwu wykonanie Biznesowego Audytu
Technologii Informacyjnej (IT).

Korzyœci z wykonania
Audytu

· Wiedza na temat efektywnoœci IT Twojej firmy

· Identyfikacja szans i zagro¿eñ z nich wynikaj¹cych

· Mo¿liwoœæ przedyskutowania ró¿nych scenariuszy
rozwoju IT

· Pomo¿e Ci spozycjonowaæ  Technologiê Informacyjn¹
Twojej firmy na tle rynku

Na nastêpnej stronie znajdziesz szereg szczegó³owych
pytañ na które mo¿esz znaleŸæ odpowiedŸ zlecaj¹c
nam audyt. Je¿eli znasz na nie odpowiedzi albo
wiedza ta nie jest dla Ciebie obecnie istotna zapoznaj
siê z innymi pozycjami oferty BONSON CONSULTING.

Biznesowy Audyt IT –
I co dalej?

· Sam wyci¹gniesz wnioski

· Zlecisz nam przygotowanie zaleceñ i rekomendacji

· U¿yjesz nas do ich wdra¿ania

· Znajdziesz inn¹ firmê do wykonania tych zadañ
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· Czy potrzebujesz sieci? A mo¿e zmodernizowanej sieci?
· Czy potrzebujesz systemu poczty elektronicznej i strony internetowej?
· Czy potrzebujesz dodatkowych szkoleñ dla Dzia³u IT i/lub perosnelu?

· Czy potrzebujesz E-commerce?
· Czy potrzebujesz specjalistycznego dla Twoje bran¿y systemu IT?

· Czy natura Twojej Bran¿y wymaga bardziej zaawansowanego systemu IT?
· Czy potrzebujesz wsparcia zewnêtrznego dla systemów?
· Czy potrzebujesz poprawiæ czas reakcji dla Klientów?

· Czy IT jest czystym kosztem,  czy te¿ stanowi zasób, który dodaje wartoœci firmy?
· Jaki jest koszt IT w odniesieniu do korzyœci dla przedsiêbiorstwa?
· Czy mo¿na bez istotnych konsekwencji zredukowaæ bud¿et IT?

· Czy i w jaki sposób system IT zaspokaja wymagania operacyjne firmy?
· Czy system IT spe³nia wymagania rynku?

· Czy system IT jest krytyczny dla Twojego Biznesu?
· Czy koszt utrzymania starego sprzêtu jest wiêkszy ni¿ nowego?

· Czy stosujesz miary jakoœci pracy Dzia³u IT?
· Których wartoœci IT nie mo¿na zmierzyæ?

· Czy musisz kupowaæ nowe komputery, czy wystarczy
Ci upgrade tych które ju¿ posiadasz?

· Czy chcesz aby Twoi Klienci mieli lepszy i ³atwiej osi¹galny dostêp do informacji o
produktach i us³ugach jakie oferujesz?

· Czy masz przestoje spowodowane przez systemy IT i znasz ich koszt?
· Je¿eli posiadasz w³asny Dzia³ IT, to czy znasz dok³adnie jego koszt?

· W jaki sposób prowadzona jest rachunkowoœæ zwi¹zana z IT?
· Czy osi¹gniesz korzyœci z czêœciowego lub ca³kowitego outsourcingu IT?

· Czy ulepszony system IT: zmniejszy barierê wejœcia w nowe rynki, poprawi satysfakcjê
Twoich Klientów, wyró¿ni Ciê od konkurencji, zredukuje koszty sprzeda¿y, pozwoli

rejestrowaæ i monitorowaæ trendy w Twoje Bran¿y?
· Czy dane w Twoim systemie IT s¹ odpowiednio zabezpieczone przed utrat¹?

· Czy dane systemów s¹ zabezpieczone przed niepowo³anym dostêpem?
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Pytania na które znajdziesz odpowiedzi w wyniku
Audytu:


