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Business Consultancy
werken aan morgen...

   •  Procesoptimalisatie

       Het verbeteren van de bedrijfsprocessen, voordat een

       software implementatie plaats vindt, om zo bedrijfs

       doelstellingen te kunnen realiseren.

   •  Procesoptimalisatie

       Het verbeteren van de bedrijfsprocessen, voordat een

       software implementatie plaats vindt, om zo bedrijfs

       doelstellingen te kunnen realiseren.

Business Consultancy

In de visie van Axime is Business Consultancy de wil om

samen met de klant te werken aan de bedrijfsvisie die 

zorgt voor de organisatie van morgen. De expertise van 

Axime ligt op het raakvlak van ICT en Organisatie. 

Daarbij staat intensieve samenwerking met de klant voor

Axime centraal, de klant kent zijn eigen proces als geen

ander,  waarbij Axime weet wat er op ICT gebied nodig is. 

Business Consultancy van Axime is uit te splitsen naar:

   •  Pakketselectie - Axime kan vanuit specifieke 

      organisatorische eisen en wensen een besturings-

      concept ontwikkelen waarmee een pakketselectietraject

      (inclusief Business Case) uitgevoerd kan worden.

   •  Implemementatiebegeleiding - Dagelijkse 

      begeleiding van werkgroepen tijdens het implementatie-

      traject, onder het motto ‘gezamenlijk de schouders 

      eronder’.  Het gaat hier bijvoorbeeld om: documentatie

      van processen,  opleiden, doorvoeren van veranderingen

      en risico- & kwaliteitsmanagement.

   •  Procesoptimalisatie - Het verbeteren van de bedrijfs

      processen door het gebruik van (aanwezige) IT 

      systemen te verbeteren. 

           

Uitgevoerde SAP Workflow projecten 

Business consultancy & Axime

De consultants van Axime hebben ruime ervaringen met 

verschillende IT projecten en implementaties. Hierdoor

zijn de consultants van Axime flexibel inzetbaar. 

Referenties

Productie 

Bij een producent in halffabricaten voor de  matras en 

meubelindustrie heeft Axime, als gevolg van problemen

in de dagelijkse operatie, een contra-expertise uitgevoerd

op een ERP implementatie. Vervolgens heeft Axime een

nieuwe pakketselectie uitgevoerd en is gekozen voor de 

implementatie van een ‘Best-of –Breed’ oplossing.

Woningbouwcorporaties

Axime heeft een woningbouwcorporatie in het oosten van

Nederland ondersteund bij de implementatie van SAP. 

Hierbij zijn door de consultants van Axime diverse

rollen ingevuld ten behoeve van de conversie, realisatie,

implementatie en GO-live.

Sportfederatie 

Voor een grote sportfederatie heeft Axime een Quick Scan

uitgevoerd op het functioneel beheer van het ERP pakket. 

Door gericht en praktisch advies kan het beheer effectiever

en beter worden uitgevoerd. De inbreng van proceskennis

van de consultants van Axime bewees hier zijn meerwaarde.

Contact

Geïnteresseerd in de Business Consultancy diensten

van Axime? Neem contact op met Hartog Krant.

E-mail:  hkrant@axime.nl

Telefoon: 033 - 4633 726
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