KWALITEITSMANAGEMENT

Bent u binnen uw organisatie regelmatig betrokken bij IT-projecten?
Dan weet u dat kwaliteit belangrijk is voor tussen- en eindproducten,
maar ook als het project is afgelopen. Als uw IT-organisatie kwalitatief
goede output levert, dan zijn eindgebruikers, klanten en aandeelhouders
tevreden.
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Figuur 1:
De aandachtsgebieden van kwaliteit
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“Wij hebben ViQiT
gevraagd te
ondersteunen bij
de invulling van
Quality Assurance.
De effectiviteit
van onze interne
projecten is met de
ingebrachte kennis
van ViQiT aanzienlijk
verbeterd.”
Willem van Loenen
Martinet
Coördinator Expertise
Centrum, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
(RVO.nl)

IT-dienstverlening te garanderen. Dit bereiken we door IT gerela-

Wat levert ViQiT?

teerde processen te borgen en te optimaliseren. Hierbij maken
we onder meer gebruik van procesmodellen zoals bijvoorbeeld
Lean, SixSigma, ISO, BSC en TQM. Waar van toepassing haken
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Figuur 2:
De kwaliteitscirkel van Deming
Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over de
diensten van ViQiT voor Kwaliteitsmanagement. Neem gerust
contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek!

ViQiT

+31 (0)85 273 7184

Kroonpark 2

info@viqit.nl

6831 GV Arnhem

www.viqit.nl

Applicatie levenscyclus
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Kwaliteitsmanagement

