Projecten
en Migraties

Duidelijke afspraken,
heldere communicatie

IT en projecten zijn beide lastig, dus samengevoegd eindigt
het vaak in ellende. 30 tot 35% van de IT-projecten mislukt *.
Bij ons slagen 100% van de IT-projecten, want wij communiceren helder en hebben een betrouwbare aanpak.
Dit zijn projecten en migraties
Je zit midden in een IT-project, maar
niemand weet wat er gaat gebeuren.
Het personeel klaagt, de IT-manager wil
alles nieuw en de directeur vindt het allemaal wel goed zo. Dat doen wij anders.
Wij communiceren helder, verzorgen jou
als klant, luisteren écht, hebben passie
voor techniek, maken heldere afspraken
en komen deze ook na.
Een IT-project is altijd een project met
een IT-component. Bij ons is het een
verandering waar IT onderdeel van is.

IT blijkt namelijk vaak maar een klein
onderdeel te zijn. Daarom zijn wij
betrokken bij het geheel met bijvoorbeeld trainingen en advies. Een subcategorie van projecten is migraties,
waarbij er een mutatie is aan een
component – of wij hosten, herzien,
factoren, vervangen of herbouwen een
geheel IT-systeem. Wat wij ook doen,
wij vinden het belangrijk dat er heldere
afspraken zijn, er goed over wordt
gecommuniceerd en dat het resultaat
wordt behaald wat vooraf is afgesproken.

Met een plan van aanpak weet je
vooraf waar je aan toe bent

De sleutel tot een succesvol project

Het gaat vaak mis door het gebrek aan managementsupport, betrokkenheid van de
gebruikers en heldere bedrijfsdoelstellingen. Wij lossen dit op door een voorstel met
een heldere uitleg. Geen lastige vaktermen die ons cool doet lijken, maar gewoon
duidelijke taal. Liever technische ins en outs? Ook die hebben wij paraat.
De gold-plated laag op de sleutel tot een succesvol project is het plan van aanpak.
In dit gedetailleerde voorstel hebben wij het over de grondige inventarisatie, de
stappen, impact, planning inclusief reëel tijdspad, risico’s, verantwoordelijkheden,
veiligheid en criteria voor een acceptatietest. Dit bespreken wij uitvoerig met jou en
wij schaven het zo nodig bij.
* Bron: Johan den Haan. Mislukken IT-project voorkomen met design thinking.

In vier stappen naar een succesvol
en superfris project

Initieel
voorstel

Voorstel aan de klant als advies
Klantoverleg over mogelijkheden
Soms meerdere versies/opties

Plan van
aanpak

Plan van aanpak uitwerken
Richtofferte voor een project

Akkoord

Plan van aanpak

/ project

Overleg plan van aanpak
Aanpassingen waar nodig
Fixed price voor project
Akkoord plan van aanpak & project

Plan van aanpak omzetten
naar project
Starten volgens afspraak
Tussentijds overleg
Pas afronden als jij als klant 100%
tevreden bent
Facturatie na afronding
Evaluatie met klantcijfer

Project

Klanten beoordelen ons
gemiddeld met een 8,4

Daarom doen wij jouw projecten en migraties spot on

Ja, er zijn meer bedrijven die IT-projecten
op zich nemen en migraties in goede
banen leiden. Maar krijgen die ook een
8,4 van de klant? Wij geloven dat onze
kracht hierin zit:
Wij komen ons woord na. Na akkoord
op het plan van aanpak en de offerte
voor het project starten wij met projectadministratie en alle afspraken uit
het plan van aanpak.
Je komt niet voor verrassingen te
staan. Tussentijdse wijzigingen? Wij
nemen altijd contact op en overleggen.

Zo zorgen wij voor zo min mogelijk
impact op het project en tussentijdse
gevolgen, zoals een meerwerkofferte.
Wij stoppen pas als jij tevreden bent.
Wij houden rekening met nazorg en
sluiten het project alleen af als jij
als klant akkoord bent. En daarna
factureren wij pas.
Wij doen gewoon alles om de
beste te zijn. Intern en met de klant
evalueren wij elk project. Wij gaan
serieus aan de slag met jouw feedback
en klantcijfer.

Voorbeelden van projecten en migraties
Een migratie naar een ander telefonieplatform, overgang naar Microsoft Teams
of optimalisatie van de server; allemaal
voorbeelden van projecten en migraties.
Laten wij Teams als voorbeeld nemen.
Het probleem is dat de werkwijze simpelweg verouderd of traag is, waardoor
je bijvoorbeeld niet kunt videobellen of
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andere mensen enthousiast hoort praten
over allerlei handige tools. Jij wilt ook
modern werken! Wij nemen jou dan mee
in een traject van A tot Z. Uiteindelijk is alle
data beschikbaar is de nieuwe omgeving,
kan je direct aan de slag, ben je verzekerd
van goede begeleiding én ben je blij (denk
maar aan onze 8,4 gemiddeld!).

Heb je vragen over Projecten en Migraties?
Online vind je alle antwoorden.

Check: limenetworks.nl/faq

