
FLOW 
Van transitie  
naar ICT regie 
organisatie

ICT wordt steeds bepalender voor het succes van organisaties. 
ICT afdelingen worden gevraagd efficiënter en meer kosten 
bewust te werken. Niet alleen door middel van uitbesteden, 
maar ook door slimme, veilige en schaalbare oplossingen 
in te zetten. Maar hoe zet je dit in werking? Welke kosten 
brengt dit met zich mee? En... hoe krijg je alle stakeholders 
mee? Met FLOW kom je in regie over deze transformatie. 

FLOW staat voor professionele transitie begeleiding bij complexe 
ICT-trajecten: vanaf ontwerp & budget tot en met het helpen 
implementeren van een regie-organisatie. Dit zorgt voor meetbare 
services, hoge tevredenheid en lagere kosten. Uniek is de aanpak: wij 

staan je bij tot en met de inrichting van jouw ICT regie-organisatie. 
Een sterke combinatie van de partners Axians, Transitieprofs en 
HPE zorgt voor een schat aan ervaring op het vlak van strategie, 
TCO-businesscases, enterprise architectuur, managed services en 
organisatie-transitie. 

ONZE AANPAK
Door middel van een uniek onderzoek geven wij inzicht in de ICT 
behoefte en het ICT aanbod binnen je organisatie en vertalen dit naar 
concrete transitieplannen en budget, waardoor verantwoorde keuzes 
gemaakt worden over technologie, functionaliteit, regie, organisatie 
en kosten. 

THE BEST  
OF ICT WITH A  
HUMAN TOUCH

AXIANS.NL  |  info.nl@axians.com



CLOUD READY
Met behulp van de expertise van Transitieprofs 
en de technologie van HPE is Axians in staat 
om jouw organisatie te helpen en begeleiden 
bij een ICT Regie & Cloud Transitie. Door het 
aanreiken van complete kostenramingen (5 
jaar) voor alle passende oplossingen is het 
mogelijk om zelf de passende (veelal) hybride 
oplossing te kiezen. Dit zorgt voor eenvoudige 
inkoop, kostenreductie en een succesvol 
traject.

AXIANS.NL  |  info.nl@axians.com

Wat levert FLOW op?
TCO-besparing van 20-50% haalbaar
Pro-actieve Cloud-ready aanpak
Ingerichte ICT Regie-organisatie
ICT onderdeel van het primaire proces
Een 8+ waardering uit uw gebruikers- 
organisatie

Benieuwd naar wat FLOW voor jouw organisatie kan betekenen?  
Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.  

Neem contact met ons op via +31 88 831 90 00.  

>20% kostenreductie8+ gebruikerstevredenheid

ONDERZOEK

FLOW ICT REGIE & CLOUD TRANSITIE

TRANSITIE TRANSFORMATIE

TRAN
SITIE

BUSINESS  
OUTCOMES

1. Sourcing vraagstuk
2. Stakeholder interviews
3. Gap analyse
4. Workshop visie & budget

1. RFP documentatie
2. Selectieproces
3. Partner platform en regie
4. Plan ICT regie organisatie
5. Plan cloud ready
6. Transitie planning Regie organisatie

Managed Services

1. Inrichten van: 
ICT regie organisatie 
service management 
systeem 
change & advisory boards

2. Borging van partners in 
de regie

3. Bewaking van de TCO
4. Governance

TCO huidige situatie
TCO na transitie

CLOUD READY

KOSTEN REDUCTIE & HOGERE WAARDERING


