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Kwaliteit, Tijd en Geld...

   •  Procesoptimalisatie

       Het verbeteren van de bedrijfsprocessen, voordat een

       software implementatie plaats vindt, om zo bedrijfs

       doelstellingen te kunnen realiseren.
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Projectmanagement

De Axime-gedachte achter projectmanagement  is dat 

projecten aangestuurd worden met een resultaatgerichte 

focus die zich richt op het behalen van de doelstellingen 

van de klant. Samenwerking is daarin het sleutelwoord.

Projectmanagement  & Axime

Axime kiest voor ervaring als het  gaat om het leveren van

projectmanagement. De projectmanagers van Axime zijn

door de wol geverfd,  beschikken over ruime project- 

management ervaring en zijn stevige persoonlijkheden. 

Projectmanagers die gaan voor resultaat en die niet bang

zijn om met de voeten in de modder te staan.  

Axime beschikt over tientallen jaren projectmanagement

ervaring in diverse branches zoals:  banken, overheids-

organisaties, woningcorporaties, verzekerings-

maatschappijen, retailorganisaties en industrie.

Uiteraard zijn onze projectmanagers bekend met de 

gangbare projectmanagementmethodieken zoals 

Prince2,  RUP,  ASAP en Lean Six Sigma. 

 

Uitgevoerde SAP Workflow projecten 

Referenties

Semi Overheid 

Voor een semi overheids organisatie heeft een 

projectmanager van Axime gedurende 3 jaar het

projectmanagement gevoerd voor de implementatie van

een wetgevingstraject. De kern van het project was de 

realisatie van een volledig geautomatiseerde aanvraag-

verwerking van graafmeldingen via Klic online. Hiervoor is 

een SOA georiënteerd systeem gebouwd dat door een 

enterprise service bus alle services koppelt die nodig zijn 

om een vraag geheel af te werken.  

Energie

Voor een grote landelijke energie leverancier heeft Axime

het projectmanagement voor de implementatie van 

SAP Environment, Health & Safety verzorgd.  SAP EH&S 

helpt de organisatie bij het in kaart brengen van mogelijke

risico’s die verbonden zijn aan het werken met Gas,

electriciteit en stadsverwarming. Hierdoor kunnen 

ongevallen worden voorkomen. 

Woningcorporatie

Voor een woningcorporatie heeft Axime de projectleiding 

van een  van de zeven SAP werkgroepen verzorgd. 

Belangrijke aandachtspunten waren de integratie met de 

andere werkgroepen en het resultaat gericht doorvoeren

van noodzakelijke veranderingen. 

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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