
Structured Software Survey
H et belang van adequate pakketselectie
Het gebruik van informatiesystemen in het bedrijfsleven groeit
gestaag. Daardoor ontwikkelt de markt voor standaard
softwarepakketten zich razendsnel. Steeds meer pakketten met
uiteenlopende functionaliteiten worden aangeboden. Aanschaf en
implementatie van een nieuw pakket is vaak tijdrovend, complex en
kostbaar en brengt de nodige risico's met zich mee. Immers, een
verkeerde keuze kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben.

Het selecteren van een standaardpakket voor optimale ondersteuning
van uw bedrijfsprocessen is daarom geen eenvoudige taak. Om het
risico bij selectie en implementatie van softwarepakketten tot een
minimum te beperken, heeft PricewaterhouseCoopers de
doelgerichte Structured Software Survey methodiek ontwikkeld.

Structured Softw are Survey methodiek
Onderstaande figuur geeft het stappenplan weer dat bij de Structured
Software Survey wordt doorlopen.

Het uitvoeren van deze stappen wordt gefaciliteerd door een
geautomatiseerd hulpmiddel, waarin relevante gegevens over de
meeste softwarepakketten op een bepaald gebied zijn opgeslagen. De
gegevens worden verkregen van software fabrikanten, leveranciers,
klanten en consultants van PricewaterhouseCoopers, die gedurende
vele jaren ervaring met de pakketten hebben opgedaan. Deze
kennisbron wordt steeds

aangevuld met nieuwe gegevens over verkrijgbare software. Met
behulp van het systeem kunnen pakketevaluaties snel en doeltreffend
worden uitgevoerd.

Structured Softw are Survey is breed toepasbaar
De Structured Software Survey is onderverdeeld naar verschillende
functionaliteiten. Momenteel zijn modules beschikbaar voor de
volgende gebieden:
• Financiële functie;
• Enterprise Resource Planning (ERP), Handel & Industrie, Advanced
Planning & Scheduling (APS);

• Service & Onderhoud;
• Customer Relationship Management;
• Warehouse management;
• Projectmatig werkende organisaties;
• Retail.

H oe kan Pricew aterhouseC oopers helpen?
PricewaterhouseCoopers beschikt over kennis en ervaring die steeds
wordt aangevuld met gegevens over nieuwe software ontwikkelingen
en leveranciers. De consultants van PricewaterhouseCoopers hebben
reeds verscheidene malen pakketselecties uitgevoerd. Gebruikmakend
van de beschikbare kennis en ervaring, ondersteunen deze specialisten
u graag bij het selecteren en implementeren van de software, die u het
beste in staat stelt uw ondernemingsdoelstellingen te realiseren.

V oor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
Management Consulting Services
IT Strategy & Solutions
Julianaplein 42
Willemstad
Curaçao, Nederlandse Antillen
Telefoon: (5999) 430-0062
tice.it@an.pwcglobal.com
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•Longlist opstellen

•Software aanbod vaststellen
•Eisen en knock-out criteria verzamelen

•Demonstraties arrangeren
•Fit-gap analyse evalueren

•Detailevaluatie uitvoeren
•Shortlist opstellen


