APPLICATIE LEVENSCYCLUS

Uw IT-afdeling is verantwoordelijk voor een compleet landschap aan
applicaties en systemen om uw organisatie te ondersteunen. Hierbij
wordt u geconfronteerd met grote complexiteit en ondervindt u problemen
om alle veranderingen bij te houden. ViQiT helpt u bij het bedwingen van
die complexiteit en zorgt voor een effectief en efficiënt proces.
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Figuur 1:
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“ViQiT heeft ons
geholpen bij het
kwalificeren voor
bepaalde systemen
in de energiemarkt.
Door de ruime
ervaring en sterke
inhoudelijke kennis
was ViQiT in staat
dit traject 100% te
faciliteren en zonder
slag of stoot af te
ronden. Een zeldzame
ervaring met echte
ontzorging!”
Daan van Dulst
Director Operations,
Nederlandse Energie
Maatschappij (NLE)

Acceptatiemanagement en Acceptatie

Wat levert ViQiT?

Acceptatiemanagement richt zich op het valideren van de
IT-oplossing. Hierbij wordt vastgesteld of de doelstelling die
beoogd werd ook daadwerkelijk is bereikt met het aangeleverde

Consultancy

systeem. De acceptatie bestrijkt alle benodigde activiteiten om

Wij adviseren u over de verschillende elemen

te zorgen dat de IT-oplossing bijdraagt aan het succes van de

ten van Applicatie Levenscyclus. Zoals het

onderneming. Hierbij wordt ook geborgd dat bij deployment

inrichten van een testproces, een quick scan

van de oplossing de stabiliteit van de IT-systemen en de orga

voor requirements engineering of advies bij

nisatie niet in gevaar komt. Ook bij deployment activiteiten kunt

het inrichten van een portfolio proces.

u vertrouwen op de kwaliteiten van de ViQiT collega’s.

Detachering

Change en Uitfaseren

ViQiT voert werkzaamheden en activiteiten

Het plannen en organiseren van benodigde changes op appli-

rondom Applicatie Levenscyclus uit op basis

caties of het uitfaseren van applicaties of onderdelen daarvan,

van nacalculatie. Wij vullen rollen in als tester,

is een complex traject die keuzes kent met vele invalshoeken.

testmanager, businessanalist of functioneel

Bij ViQiT hebben we ervaring met het maken van deze keuzes.

beheerder. Zowel in agile als andere projecten.

ViQiT helpt u graag een afgewogen oordeel te vellen.

Sourcing

Portfoliomanagement

U besteedt uw Applicatie Levenscyclus

Bij portfoliomanagement plannen we de vraag naar IT-

activiteiten uit aan ViQiT op basis van fixed

diensten en verifiëren we of hier door de IT-organisatie aan

price. Denkt u hierbij onder andere aan het

voldaan kan worden. Daarnaast toetsen we de vraag van de

volledig uitbesteden van uw test trajecten of

diverse organisatie onderdelen aan de gewenste architectuur

requirements engineering.

van het IT-landschap, aan de doelstellingen van de organisatie
en tegen de geïnventariseerde risico’s. De kennis en ervaring

Training en coaching

die ViQiT consultants hebben op het gebied van Regievoering,

ViQiT is EXIN gecertificeerd voor het verzor-

opdrachtgeverschap, testen en acceptatiemanagement geven

gen van TMap trainingen. Tevens verzorgen

hen een uitstekende basis om uw portfoliomanagement op

wij de IREB training requirements engineering.

onderscheidende wijze vorm te geven.

Ook verzorgen wij op maat gemaakte incompany trainingen/workshops.

Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over de
diensten van ViQiT voor Applicatie Levenscyclus. Neem gerust
contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek!

Wat doet ViQiT?
Klant
Opdrachtdefinitie
Applicatie levenscyclus
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Kwaliteitsmanagement
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