Allegro Flexibel Applicatiebeheer

Applicatiebeheer is steeds moeilijker goed en kwalitatief hoogstaand in te vullen. Zeker in het diverse
applicatielandschap van vandaag. Vraagt u zich af hoe efficiënt Allegro binnen uw organisatie is ingericht? Kampt u met
tijdelijke personele onderbezetting waardoor achterstallig applicatie onderhoud is ontstaan? Of misschien wilt u juist
meer expertise en ervaring in huis halen.
Door het inzetten van professionals helpt Kred’it uw applicatiebeheer te optimaliseren of te ondersteunen. Zij starten
met een applicatiescan om de details van de applicatie en het gebruik in kaart te brengen. Deze scan wordt na overleg de
blauwdruk voor de aanpak van het applicatiebeheer. Uiteraard zorgt Kred’it hierbij voor een naadloze overgang in het
uitvoeren van uw applicatiebeheer.
Met deze dienst optimaliseert u uw beheer en kunt u de output en kwaliteit van uw dienstverlening verhogen.
Voordelen Allegro Flexibel Applicatiebeheer
Besparing

Applicatiebeheer tijdig op orde
We maken op basis van de scan samen vooraf afspraken over
welke werkzaamheden binnen welk tijdsbestek worden
uitgevoerd. U bepaalt de prioriteiten en wij adviseren u over
de meest efficiëntie route. Door onze tussentijdse
voortgangsrapportage blijft u altijd op de hoogte.

Direct contact met alle betrokkenen
Onze professional is de spil in uw organisatie. Wij zorgen voor
de optimale afstemming tussen het management, de
medewerkers en technische lagen van uw organisatie.

Door efficiënt applicatiebeheer en met gedegen kennis in huis
zijn er geen onverwachte kosten. Daarnaast weet u van te
voren precies wat u krijgt en wanneer.

Kennis altijd paraat
Met onze professional beschikt u over de specialistische kennis
die wij door de jaren heen hebben opgebouwd. Hierdoor
kunnen wij de juiste werking van het systeem garanderen.

Stel zelf uw Allegro Flexibel Applicatiebeheer samen
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Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Kred’it beantwoordt uw vragen graag.

