CHECKLIST VOOR
DE CLOUD EXPERT
Hoe neemt u de leiding over digitale transformatie in uw organisatie?

IT-managers staan onder grote druk, omdat ze naast de dagelijkse
verantwoordelijkheden ook worden geacht nieuwe technologie in te voeren in
hun organisatie. Het beheersen van beide kan een lastige balans betekenen
tussen tijd en middelen. Wie deze uitdagingen met succes weet aan te gaan,
zal zijn bedrijf vooruithelpen in dit tijdperk van digitale transformatie.

WIST U DAT...?
De volgende korte feiten en handige key take-aways uit
het CIO Outlook rapport u op weg helpen een leider te
worden in digitale transformatie binnen uw organisatie.

Feit:
90%

61%

58%

80%

van de ondervraagden
ervaart druk om
uitgaven te beperken

zegt dat leidinggevenden
te veel nadruk leggen op
kostenbesparing

zegt zich vanwege overige
taken niet te kunnen focussen op innovatie

zegt dat innovatie op
IT-gebied cruciaal is voor
zakelijk succes

Denk verder dan alleen
kostenbesparing.
IT-managers moeten andere leidinggevenden laten
zien dat het menens is als het gaat om het grijpen
van kansen en het stimuleren van digitale innovatie.

Feit:

Slechts

11%

van de beschikbare tijd die een CIO
heeft wordt daadwerkelijk besteedt aan
het plannen voor innovatie, als gevolg
van meer verantwoordelijkheden op het
gebied van IT-management en
ondersteuning.

Omarm de cloud en nieuwe service modellen.
Hoewel de IT afdeling zich liever focust
op nieuwe initiatieven, moeten
IT-managers het grootste deel van hun
tijd de systemen draaiende zien te
houden. Het outsourcen van diensten
en de overstap naar de cloud kan CIO’s
de hoognodige tijd verschaffen voor
strategische innovatie.
Een overstap naar de cloud duidt al op
de wil om digitale transformatie aan te
gaan, wat bevorderlijk is voor deze
initiatieven.

Feit:

96%

van de ondervraagde
CIO's geeft aan eind 2017
een officiële cloud-strategie
te hebben

Begin met een communicatie oplossing
vanuit de cloud
UCaaS is misschien maar één
puzzelstukje voor wie een overstap
naar de cloud overweegt, maar het
moet een speerpunt zijn voor 2017.
Cloud-gebaseerde
communicatieplatforms zijn veilig en
flexibel, zodat medewerkers
productiever worden.

Feit:

IT-afdelingen stellen

minimaal drie
applicaties beschikbaar
voor hun organisatie

Voeg cloud-applicaties samen om
onnodig gebruik te beperken.
Het hebben van veel te veel
applicaties belemmert IT-initiatieven
om kosten te besparen en/of de
gebruikerservaring te verbeteren.
Unified Communications: Één
applicatie die spraak,
videoconferentie, screen sharing en
chat samenbrengt, zodat niemand in
de organisatie meer hoeft te
schakelen tussen losse applicaties.

Feit:

De top drie redenen om over te stappen
naar een nieuwe communicatie oplossing

1.

Verbeteren van de
gebruikerservaring

2.

Vereenvoudigen van de
interne bedrijfscommunicatie

3.

Reduceren van de
operationele kosten

Stap over op UCaaS om uw doelen voor
2017 te bereiken.
Nieuwe communicatietechnologie helpt IT-managers te innoveren en slimmer om te gaan
met de bestaande infrastructuurbeheer en overheadkosten. Het is een win-winsituatie voor
IT om zowel strategisch als kosten-efficient te zijn.

Deze inzichten komen voort uit de antwoorden van 292 CIO’s van
toonaangevende organisaties van over de hele wereld. Samengebracht werpen
ze een licht op veelvoorkomende uitdagingen waar IT-managers mee te maken
hebben. Gewapend met deze kennis zijn CIO’s beter in staat om binnen hun
organisatie te pleiten voor digitale transformatie.

Download het CIO Outlook-rapport

Wij helpen IT-managers op weg om hun doelen te bereiken. Vink een unified
communication oplossing af op uw actieplan voor digitale transformatie.
Zie Fuze nu in actie.

