Solutions

TacControl
Een steengoede analyse met minimale risico's

Nog te vaak verlopen IT-projecten niet soepel: de planning wordt niet gehaald, de
geleverde producten voldoen niet aan de gewenste kwaliteit of het budget wordt overschreden. TacControl maakt het mogelijk adequater in te spelen op projectrisico's en
zodoende het gedefinieerde projectresultaat op een geplande en meer beheerste wijze te
realiseren. TacControl biedt zekerheid met een betrekkelijk geringe inspanning.
TacControl is het opsporen en analyseren
van project relevante risico's, alsmede het
beheersen daarvan door het ontwerpen en
implementeren van gerichte maatregelen.
TacControl staat garant voor succesvol
projectverloop met een betrekkelijk geringe
inspanning. TacControl is daarnaast zeer
geschikt als hulpmiddel voor het projectmanagement. Getoetst kan worden of de
genomen maatregelen binnen het gewenste
tijdsbestek daadwerkelijk hebben geleid tot
verkleining en beheersing van de vastgestelde risico's.
TacControl is van belang voor elke
organisatie die een belangrijk IT veranderingstraject doorloopt. Dit geldt in het
bijzonder als de omvang, complexiteit en
doorlooptijd van het project en de impact op
de organisatie groot zijn.

DE AANPAK
Een TacControl opdracht wordt in drie fasen
uitgevoerd:
Fase 1: Analyse
Gestart wordt met een snelle doorlichting,
m.b.v. interviews, van het project op hoofd-

lijnen, met als resultaat een identificatie van
de sterke en zwakke kanten van het project.
Doel is om aan te geven welke aandachtsgebieden voor een meer gedetailleerd onderzoek in aanmerking komen. Dit voorkomt dat
te veel tijd en energie opgaat aan zaken die
geen bedreiging voor het project vormen.
Aandachtsgebieden van TacControl
• De project uitgangssituatie
• De doelen en aansluiting bij de strategie
• De organisatorische complexiteit
• De technische complexiteit
• De project staff
• De project organisatie
• Project management en beheersing
• Project tools en technieken

Fase 2: Ontwerp
In deze fase vindt een afweging plaats van de
geconstateerde risico's. In samenwerking
met de projectorganisatie worden maatregelen ontworpen voor het beheersen of
elimineren van niet aanvaardbare risico's.
Het resultaat is een lijst met maatregelen
met een indicatie naar prioriteit. Ook wordt
een inschatting gemaakt van benodigde tijd
en middelen voor een succesvolle afronding
van het project.

Fase 3: Implementatie
De in fase 2 ontworpen maatregelen worden
omgezet in concrete acties. Aangegeven
wordt wie verantwoordelijk is voor welke
actie, wanneer acties moeten worden uitgevoerd, wie erbij betrokken zullen zijn, etc.
De geconstateerde risico's worden zoveel
mogelijk uitgesloten, verminderd of bewaakt.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van deze fase wordt belegd bij de projectleiding.

TacControl wordt in een kort tijdsbestek
uitgevoerd. Binnen 3 à 4 weken is het
mogelijk om de analysefase en ontwerpfase
af te ronden. De duur van de implementatie
is uiteraard afhankelijk van het aantal en
soort maatregelen.

De professionals (Tacstonians) van Tacstone
Solutions kennen de valkuilen van IT
projecten en zijn met TacControl in staat om
vanuit een praktische invalshoek kritisch te
kijken naar de uitvoering en voortgang van
het project en met een gedegen advies te
komen om uw project succesvol te
realiseren.

Met Tacstone Solutions realiseren wij duurzame verbetering van het
bedrijfsresultaat van onze klanten. Wij leveren een geïntegreerde en
business gedreven dienstverlening voor het implementeren van SAP
producten.

Steengoede Oplossingen
TacAdvice
• SAP Optimalisaties
• Ondersteunen van SAP investeringsbeslissingen
TacControl
SAP Project reviews en audits
TacIntelligence
Performance management door
toepassing van SAP BI (BW/BO)

TacMatch
SAP inhoudelijke expertise en
implementaties o.b.v. detachering
TacResult
SAP implementatie diensten op basis van
resultaatverplichting zoals:
SAP project- en programmamanagement
SAP inhoudelijke expertise

Tacstone Solutions:
“Steengoede Oplossingen”
Tacstone Solutions is een jonge
dynamische organisatie, met zeer
ervaren en ondernemende
professionals.
Tacstone Solutions ontwerpt, bouwt
en implementeert op SAP
gebaseerde IT oplossingen.
Uw bedrijfsprocessen zijn ons
vertrekpunt. Door de juiste inzet van
SAP oplossingen dragen wij bij aan
verbetering van uw business.

Tacstonians zijn:
• Business georiënteerd met een stevige SAP
achtergrond
• Teambuilders met ca. 10 jaar ervaring
• Gericht op kwaliteit
• Gemotiveerd en ondernemend
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