
Quick-Scan
Bedrijfsorganisatie  
Informatie Communicatie Technologie

Met deze scan wordt snel inzicht geboden op welke wijze 
het bedrijf efficiënter en effectiever kan functioneren

Klanten Uw bedrijf Leveranciers,
dienstverleners, etc
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Effectieve en Efficiënte Bedrijfsvoering
Elk bedrijf streeft er naar om werkzaamheden efficiënt en 
effectief uit te voeren. Dat is de beste manier voor een hoge 
klanttevredenheid en lage operationele kosten.

Uitvoering Bedrijfsactiviteiten

 

Medewerkers vormen de belangrijkste schakel 
in de uitvoering van alle bedrijfsactiviteiten

 

Het Computernetwerk is de belangrijkste ondersteunende 
schakel bij uitvoering van de meeste bedrijfsactiviteiten 

Afstemming tussen Medewerkers en Computernetwerk
Als deze twee schakels optimaal op elkaar zijn afgestemd
zorgt dat voor het beste resultaat.
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Interne organisatie
Interne organisaties zijn over het algemeen omvangrijk en complex. 
Daarom worden deze in bedrijven en instellingen in afdelingen ingedeeld.

 
 

 Elke afdeling is verantwoordelijk voor een aantal bedrijfsactiviteiten

Quick-Scan Bedrijfsorganisatie & ICT levert:

Een uitgebreid rapport
•	 Knelpunten
•	 Mogelijke	verbeterpunten	
•	 Conclusies
•	 Advies

Op het gebied van
•	 Bedrijfsactiviteiten
 - Werkprocedures
 - Kennis- en ervaring medewerkers
 - Bedrijfssoftware
•	 Informatie	Communicatie	Technologie	(ICT)
 - Hardware
 - Software
 - Systeembeheer

Vervolgens kan worden bepaald welke verbeteringen in de 
Bedrijfsorganisatie	&	ICT	zullen	worden	doorgevoerd.

Inkoop

Verkoop

Service desk

Productie

Logistiek

Financien

Crediteuren

Debiteuren

Marketing

Transport

Automatisering ............



Meer informatie
T : 0316-248620
E : info@jurriusbi.nl
W : www.jurriusbi.nl

Jurrius	Business	Improvements
 “Verbetering Bedrijfsprocessen”

Jurrius	Business	Improvements	wil	een	partner	zijn	voor	het	
inzichtelijk maken van de bestaande bedrijfssituatie en het creëren 
van de meest optimale bedrijfsorganisatie in combinatie met alle 
aspecten vanuit de Informatie Communicatie Technologie.
Het resultaat hiervan dient te passen bij de ontwikkelfase van het 
bedrijf en ervoor te zorgen dat kosten, risico’s, efficiency en klant-
tevredenheid op elkaar zijn afgestemd.

De navolgende vragen dienen voor inspiratie en als leidraad om 
projecten te realiseren:
•	 Wat	wil	het	bedrijf	met	Software	/	ICT-hulpmiddelen	bereiken?
•	 Hoe	worden	wensen	en	eisen	bepaald?
•	 	Hoe	worden	werkprocedures	voor	alle	betrokkenen	in	een	 
bedrijf	leesbaar	en	begrijpelijk	gemaakt?

Jurrius	Business	Improvements	biedt	het	bedrijfsleven	dienstver-
lening om knelpunten in de bedrijfsorganisatie op te lossen en om 
bedrijfsprocessen verder te optimaliseren richting een volgende 
groeifase van de onderneming.

Immers: “Stilstand is Achteruitgang”.

Jurrius	Business	Improvements	beschikt	over	specialisatie	en	 
passie	om	bedrijfsprocessen	te	analyseren,	te	(her)structuren	 
en te implementeren.


