Consultancy
Successfully denkt mee op strategisch niveau en geeft objectief IT advies. Werkprocessen en organisatiedoelen
verschillen immers per organisatie. Successfully kijkt per klant wat de beste en voordeligste oplossing is. Of dit nu nieuwe
servers op locatie of werken in de Cloud is, wij zorgen ervoor dat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Er
wordt gestart met een inventarisatie van de huidige IT situatie. Zo wordt duidelijk wat de behoeftes en organisatiedoelen
zijn. Op basis hiervan wordt een advies gevormd dat naadloos aansluit bij de wensen en behoeftes van de organisatie.
Organisaties zijn bij Successfully verzekerd van objectief advies, omdat Successfully voorziet in alle facetten van IT. Dit in
tegenstelling tot IT bedrijven die zich focussen op één bepaalde IT oplossing. De keuze voor een IT oplossing is belangrijk
en alleen goed te maken wanneer alle mogelijkheden en alternatieven naast elkaar worden gezet.
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Strategisch en objectief IT advies

Een financiële visie op IT

24/7 antwoord op vragen

Werkprocessen en organisatiedoelen verschillen per organisatie.
Uw strategische koers wordt door
ons vertaald naar de IT
ontwikkelingen van morgen.

Met onze expertise en financiële kijk
op IT ondersteunen wij organisaties
bij het kiezen tussen verschillende
IT oplossingen en het nemen van de
beste beslissing.

De Servicedesk van Successfully
bestaat uit ervaren professionals die
altijd klaar staan om technische
vragen van organisaties te beantwoorden en gericht advies te geven.

·

Successfully geeft strategisch en objectief IT advies

·

Wij zorgen ervoor dat organisaties een weloverwogen keuze kunnen maken

·

De Servicedesk staat zo nodig 24/7 klaar voor vragen en advies

·

Met onze expertise en financiële kijk op IT ondersteunen wij organisaties

·

Successfully kijkt per klant wat de beste en voordeligste oplossing is

·

Successfully zorgt ervoor dat IT zorgen voorgoed verleden tijd zijn

Voor meer informatie kijk op www.successfully.nl
of neem contact op via 088 - 566 54 43

