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Varmista IT-hankintojen onnistuminen
Vältä sudenkuopat IT-toimittajien valinnassa
pyytämällä mukaan riippumaton IT-hankintojen
asiantuntija. Näin varmistat teknisten,
hallinnollisten ja sopimuksellisten näkökulmien
huomioimisen IT-hankinnan kaikissa vaiheissa.
Asiakkaiden kysymyksiä liittyen IT-hankintoihin:


Miten kuvaan yritykseni tarpeet IT-toimittajalle?



Miten vältän maksamasta IT-toimittajalle liikaa?



Miten valitsen tarpeisiini parhaiten sopivan IT-toimittajan?



Miten solmin IT-toimittajan kanssa toimivan sopimuksen?



Miten varmistan IT-toimittajan työn laadun ja aikataulun?

Vastauksena IT-hankintojen parhaat käytännöt:
 Dokumentoidaan toiminnalliset ja tekniset tarpeet kattavasti, tarkasti ja realistisesti


Ymmärretään tarjousten sisältö ja kustannusten muodostuminen



Pisteytetään tarjousten soveltuvuus, laatu ja uskottavuus



Neuvotellaan sopimukset toteutuksen onnistuminen varmistaen ja riskit halliten



Säilytetään jatkuvasti selkeä, läpinäkyvä ja objektiivinen näkemys tilanteesta

Mobiilisovellukset

Räätälöity sovelluskehitys

Integraatiot ja arkkitehtuuri

Valmisohjelmistot (ERP, CRM)

Pilvipalvelut (SaaS)

Asian- ja sisällönhallinta

Analytiikka ja big data

Verkkopalvelut ja -kaupat

Teollinen internet (IoT)

Extranet- ja intranet-portaalit
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CHEETAH CONSULTING
The Missing Piece of Your IT Puzzle

Onnistunut IT-hankinta koostuu kolmesta vaiheesta:
HANKINNAN VALMISTELU


Tavoitteiden, laajuuden ja business casen määrittely



Nykytilan analysointi ja ratkaisun sovittaminen yritysarkkitehtuuriin



Vaatimusten määrittely ja toteutuksen projektisuunnittelu

HANKINTAPROSESSI


Tarjouspyynnön laatiminen ja tarjousten arviointikriteerien muodostus



Tarjousten tarkentaminen toimittajien kanssa ja tarjousten pisteytys

 Toimittajan valinta ja sopimusneuvottelut (kaupalliset ja juridiset ehdot)

HANKINNAN TOTEUTUS


Toteutustyön projektinhallinta ja tekninen laadunvarmistus



Työn etenemisen seuranta, riskien hallinta ja ohjausryhmäpäätökset

 Valmiin ratkaisun sovittaminen tuki-, ylläpito- ja jatkokehitysprosesseihin

Yrityksen perustaja ja johtava konsultti
Teemu Leppänen (TkT, DI)
Teemulla on yli 15 vuoden
monipuolinen kokemus IT-alalta
kansainvälisissä teknologiayrityksissä.
Teemulla on kokemusta kymmenistä ITprojekteista ja hän on urallaan
konsultoinut yli 50:tä organisaatiota
eri toimialoilta suuryrityksistä PKyrityksiin.
Cheetah Consultingin vahvuuksia ovat
asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen,
selkeiden tavoitteiden asettaminen,
realististen suunnitelmien laatiminen ja
asiakaslupausten täyttäminen.

040 502 1667
teemu.leppanen@cheetah.fi

CHEETAH CONSULTING
Cheetah Consulting Oy tarjoaa riippumatonta neuvonantopalvelua
liiketoiminnan kehittämistä, liiketoimintaprosessien tehostamista
ja organisaatiomuutoksia tukevien IT-hankintojen läpivientiin.
Erikoisosaamistamme on liiketoiminnallisesti kriittisten ja
teknisesti vaativien digitaalisten ratkaisuiden valmistelu,
suunnittelu, kilpailuttaminen ja toteuttaminen kansainvälisessä
monitoimittajaympäristössä.
Vuodesta 2012 alkaen olemme palvelleet teollisuus- ja logistiikkaalan yrityksiä Suomessa ja Pohjoismaissa. Riippumattomuutemme
ansiosta työskentelemme luottamuksellisesti asiakkaan organisaation
sisällä tehden tiiviistä yhteistyötä liiketoimintajohdon, liiketoiminnan
asiantuntijoiden, tietohallinnon ja IT-toimittajien kanssa.
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