Digitale transformatie in de versnelling
IT’s Teamwork en Specialisterren starten samenwerking
IT’s Teamwork en Specialisterren bieden vanaf vandaag samen de BusinessITScan® aan. De
BusinessITScan® van IT’s Teamwork is een self service, onafhankelijke, meertalige en
multipersona Cloud Service. De service meet en verbetert de bedrijfsvoering en
automatisering in organisaties. Met deze scan is een snelle digitale transformatie mogelijk.
‘Eenvoudig, agile en zonder risico’s.’
De BusinessITScan® is een handzame tool om de bedrijfsvoering en automatisering in
organisaties te verbeteren zonder een lang en duur consultancy traject. Met het online
invullen van de scan worden in korte tijd meningen en feiten verzameld over de ITtevredenheid van de organisatie. Inmiddels hebben diverse organisaties, waaronder Asics,
Shoeby, van der Linden Transport, Low&Bonar en Nedmag in meer dan tien landen hun
bedrijfsvoering en automatisering verbeterd met de BusinessITScan ®, op basis van de zes ITsuccesfactoren partnership, IT financiële zaken, IT-stabiliteit, IT-continuïteit, bijdrage aan
productiviteit en bijdrage aan innovatie.
Digitale strategie
Anon Dijkhuis, directeur IT’s Teamwork: ‘Er bestond geen methode waarmee Business en IT
worden samengebracht én er was nog geen tool waarmee sterkte en zwaktes
samenhangend worden doorgemeten. De BusinessITScan® is een snelle en betrouwbare
methode die de bedrijfssituatie en de prioriteiten glashelder neerzet. Met de uitkomsten van
de scan kunt je direct actie ondernemen en je digitale strategie uitstippelen. Het
enthousiasme is groot omdat het de digitale transformatie versnelt: eenvoudig, agile en
zonder risico’s.’
Compleet inzicht
De BusinessITScan® geeft goed inzicht in prioriteiten, kansen en risico’s in bedrijfsvoering en
het IT-Landschap. De scan is ontwikkeld door IT’s Teamwork om zoveel mogelijk kennis zo
laagdrempelig mogelijk online aan te bieden. Dijkhuis: ‘In de BusinessITScan® combineren we
doelbewust heel veel praktijkkennis met de essentie van bewezen methodes zoals ITIL,
Prince2, COBIT en ISO27002. Ook de stand van zaken van de AVG en IT General Controls
wordt vastgesteld. De organisatie ontvangt realtime een gedegen terugkoppeling en
concrete adviezen. Daarbij worden desgewenst actuele best practices en templates
aangereikt.’
Daarnaast worden IT-tevredenheid en IT-impact gemeten. De BusinessITScan® is ook
bedoeld voor financieel verantwoordelijken, omdat 75 procent van de IT-verantwoordelijken
aan hen rapporteert, zegt Dijkhuis. ‘De financieel verantwoordelijke wil voorspelbaarheid
van kosten. De bestuurder wil dat IT meer waarde toevoegt aan de business. Men kijkt

vooruit en wil weten hoe IT beter kan worden ingezet. De BusinessITScan® levert dat inzicht
in zeer korte tijd.’
Gerichte begeleiding en coaching
De scan richt zich in de eerste plaats op organisaties die bezig zijn met digitale transformatie.
Sjoerd van der Maaden, directeur Specialisterren. ‘Dát spreekt ons als experts in
testautomatisering juist aan omdat geautomatiseerd testen cruciaal is bij digitale
transformatie. Ik positioneer de BusinessITScan® daarom graag bij klanten. De sneak
preview-versie biedt mijn relaties de kans om de service kosteloos te proberen. Daarna kan
een organisatie tegen een beperkte investering upgraden naar de volledige versie. Met de
BusinessITScan® is het eenvoudig om in een organisatie veel personen te bevragen. De
informatie en rapportages geven ook een goed beeld van de Business en IT alignment bij de
klantorganisatie.’
Testautomatisering wordt steeds belangrijker
Organisaties en IT-landschappen moeten veranderingen faciliteren in customer journeys,
terwijl die journeys steeds meer applicaties overstijgen. Daarom worden die customer
journeys het uitgangspunt voor testen. Gestandaardiseerd en geautomatiseerd testen is dan
bijna onvermijdelijk. IT’s Teamwork directeur Anton Dijkhuis over het partnership met
Specialisterren: ‘Specialisterren heeft aantoonbare ervaring in het testen van complexe
onlineomgevingen en levert uitstekende kwaliteit bij digitale transformatie. Specialisterren is
goed in staat om zorgvuldige testautomatisering te leveren, onder tijdsdruk in complexe ITlandschappen waar gewerkt wordt met zeer grote hoeveelheden datasets. Dat maakt hen
een goede partner van IT’s Teamwork. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we met elkaar
gaan samenwerken!’
Social enterprise
Specialisterren is expert voor testen van software en toonaangevend op het gebied van
testautomatisering. Van der Maaden: ‘Met tien jaar ervaring staat de gestructureerde
testaanpak van Specialisterren borg voor uitstekende kwaliteit bij digitale transformatie.’
Specialisterren is ook een social enterprise: alle ICT-professionals in de testfactory van
Specialisterren hebben een vorm van autisme. Dijkhuis: ‘Specialisterren draagt bij aan het
oplossen van een maatschappelijke uitdaging en realiseert een hoge Social Return on
Investment (SROI). Hun klanten vergroten daarmee óók hun eigen impact. Dat vinden wij
ontzettend sympathiek en daar dragen wij graag aan bij.’
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