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Weet u dat 80% van alle IT onvoldoende presteert? En dat, anderzijds, 30% van de IT
meer biedt dan gebruikers vragen? Hoe dan ook, de kans is groot dat u niet krijgt wat
u wel nodig heeft en wel betaalt voor wat u niet nodig heeft.
Maar hoeveel beter kan uw IT presteren? En hoeveel IT heeft u overbodig in huis (of
in de cloud)? Een degelijke analyse van uw huidige situatie, aangevuld met een helder
oordeel over uw werkelijke IT-behoeften. Dat is ConoScenza Scope. Een company IT
health check en roadmap in één.
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Analyse IT-visie en IT-roadmap
Analyse IT-prestaties
Analyse productiviteit gebruikers
Analyse performance applicaties
Analyse IT-kosten
Analyse schaalbaarheid, flexibiliteit
Analyse capaciteit verwacht gebruik
Onafhankelijk advies + TO DO lijst
IT-visie/roadmap voor 2-4 jaar
Modulair

Met ConoScenza Scope analyseren wij uw complete ITinfrastructuur én adviseren wij over capaciteit, flexibiliteit en
schaalbaarheid. Wij benutten onze brede kennis en ervaring
om essentiële verbanden te leggen en cruciale conclusies te
trekken. Voor nu en toekomstig gebruik.
U weet waar u staat en u weet wat u moet doen. U heeft een
solide basis voor de komende jaren op basis van best
practices en combinaties van inzichten.
Inhoud rapport
De (groei)doelstellingen van uw organisatie en de IT-karakteristieken van uw gebruikers vormen de leidraad voor een
helder adviesrapport en uitgebreide presentatie.
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Status performance, uitkomsten metingen*
Overzichten, ervaringen, processen,
afhankelijkheden, best practices
Toets aan eisen en knelpunten organisatie
Verbeterpunten en aanbevelingen (breed)
Inzicht in toekomstige kosten

* Voor metingen gebruiken wij de beste tooling in de markt, zoals
Lakeside Systrack en Uberagent.
Resultaat
• U weet waar u aan toe bent
• U weet wat u te doen staat
Stel u wilt de organisatiekosten met 20% wilt verlagen, dan
laten wij u zien hoe u anders met IT kunt omgaan. Met ons
onafhankelijke advies kunt vol vertrouwen in gesprek gaan
met uw huidige leveranciers of op zoek gaan naar nieuwe.

www.conoscenza.nl
info@conoscenza.nl

Toepassingen ConoScenza Scope
Twijfelt u aan de prestaties van uw huidige IT? Bent u bang
dat u teveel betaalt? Heeft u groeiplannen? ConoScenza
Scope is uw houvast. Uiteenlopende organisaties in
overheid, onderwijs, industrie en zorg gingen u succesvol
voor.
Technisch assessment
• Applicaties (performance-driven applicaties)
• Citrix, Microsoft, VMware Hosted/Shared Desktop omgevingen en virtualisatieplatformen
• Netwerkomgevingen (WAN, LAN)
• Storage platformen (NAS, SAN, Hyper-converged)
Organisatorisch assessment
Architectuur
Gebruikerseisen en -wensen
Processen
Visie en Roadmap
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De doorlooptijd van een assessment is gemiddeld 2 tot 5
dagen. Dat kan oplopen tot enkele weken wanneer wij een
trendanalyse uitvoeren op de performance van uw ITsystemen.
Uw plannen goed bewaken? Herhaal ConoScenza Scope
dan periodiek. Of gebruik onze speciale tool Know-IT om
uw IT continu te monitoren. Know-IT is zeer geschikt voor
storage en virtualisatie issues.

ConoScenza Scope is de
health check voor uw IT van nu en de
roadmap voor morgen.
Meer weten? Vraag het onze expert.

Edwin Houben
Technology Professional
edwin.houben@conoscenza.nl

Proof of Concept
Wilt u meer informatie over onze aanpak?
www.conoscenza.nl/solutions/scope

ConoScenza is een werkplekspecialist die al veel
organisaties ondersteunt. Wij hebben de kennis,
ervaring en professionals om ook uw organisatie de
stap naar de cloud en mobiel werken soepel te laten
maken. Mobiel werken doet u in de cloud. In de cloud
werken doet u met ConoScenza.

