OPDRACHTDEFINITIE

Als opdrachtgever van IT-projecten kent u het belang van goede projectvoorbereiding. Vragen als ‘waarom start ik dit project, hoe gaat dat en wat
wil ik ermee bereiken’ zijn hierbij belangrijk. Uit overleg met uw stakeholders
ontstaat de businesscase en besluit u of het project doorgaat. Maar weet u
wel zeker dat met deze voorbereiding het project een succes wordt?
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“Wij maken al langere
tijd gebruik van de
ervaren consultants
van ViQiT voor de
business analyse
van onze projecten.
Wij ervaren ViQiT
als een kwalitatieve
en flexibele partner
en waarderen de
korte lijnen in de
communicatie.”
Lonneke de Wit
Teamlead Business
Analysts User Experience,
Bol.com

Wat levert ViQiT?

Business- en informatieanalyse
Met de inzet van ervaren businessanalisten die bovendien
goed zicht hebben op de markt, zet u business doelstellingen
om naar IT-oplossingen. Met de juiste aanpak krijgt u zicht op

Consultancy

wat u wilt hebben. Nadat de IT-oplossing in grote lijnen is vast-
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Dit doen ze door verantwoorde requirements engineering, het
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Detachering

voeren van goed requirements management.
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Sourcing

de oorspronkelijke doelstellingen? Is het geheel aan projecten

U besteedt uw Opdrachtdefinitie activiteiten

nog in lijn met elkaar? Vragen waarop ViQiT u antwoord geeft.

uit aan ViQiT op basis van fixed price.

Dit geheel van changes, projecten en fixes moet worden be-

Denkt u hierbij onder andere aan het opstellen

heerst. Het belangrijkste doel van informatiemanagement is

van een requirements document t.b.v. een

bewaken dat de veranderingen in uw IT daadwerkelijk bijdragen

aanbesteding.

aan uw organisatiedoelstellingen. Portfoliomanagement is een
onderdeel van informatiemanagement, gericht op de beheer

Training en coaching

sing van de diverse projecten en bijbehorende middelen.
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Product Owner
Werkt u Agile dan treden de product owners van ViQiT op als
uw vertegenwoordiger. Zij draaien mee in uw scrum teams en
zorgen

voor

prioritering,

afstemming

met
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en acceptatie. Onze product owners houden zich verder bezig

Wat doet ViQiT?

met het opstellen en beheren van uw product backlog en het
vaststellen van de ‘definition of done’. Ze geven de business,
functionele en niet functionele requirements aan. Ze dragen
ook zorg voor de integratie van de backlog items in uw totaal
oplossingen en managen de stakeholders gedurende het project.
Wij kunnen ons voorstellen dat u meer wilt weten over de
diensten van ViQiT voor Opdrachtdefinitie. Neem gerust
contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek!
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