
 

QSM – Oplossingen voor uw IT-portfolio Management 

Oplossingen voor uw 

IT-Portfoliomanagement 

 

Voor organisaties die begeleiding wensen met hun IT-portfoliomanagement of 

bedrijfsomvattende IT programma's, biedt QSM complete, kant-en-klare oplossingen 

en ondersteuning voor een optimale besluitvorming en organisatorische 

veranderingen op het hoogste niveau.  

Vooral grote portfolio's en verstrekkende projecten hebben baat bij onze situatieafhankelijke 

consulting-diensten die ondersteund worden door onze eigen en tevens grootste geverifieerde 

en actuele projectdatabase op de markt. QSM verbetert, redt of transformeert hiermee uw 

belangrijkste ontwikkelingsprogramma's en portfolio's. 

 

Demandmanagement versus capaciteitsplanning 

Veel bedrijven hebben een onverzadigbare vraag naar snelle en goedkope IT-oplossingen. Maar 

in de praktijk heeft IT een beperkte capaciteit, waardoor portfoliomanagers in een positie 

belanden waar ze moeten jongleren met een wirwar van veranderende behoeften en middelen. 

QSM kan een demandmodel ontwikkelen waarmee u met vertrouwen over limieten kunt 

onderhandelen, waarmee u deze aan uw huidige middelen kunt koppelen en u op elk moment 

de impact van het toevoegen of verwijderen van de capaciteit kunt verkennen.  

 

1. Kwantificeer bestaande IT-vraag 

Bouw bestaande schattingen na met onze  

tools en maak schattingen voor projecten  

waar nog geen plannen voor zijn gemaakt.  

 

 

2. Identificeer de risico's van 

programma's 

Vergelijk elk project met de industrietrend 

om te bepalen welke: 

 projecten waarschijnlijk hun planning of 

geraamde kosten niet halen  

 projecten kostenbesparende 

mogelijkheden bieden door optimalisatie 

in omvang, budget, personeel en/of 

duur.  
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3. Bouw een geoptimaliseerd IT Demandmodel 

Voer de aanpassingen door in uw potentieel risicovolle projecten.  

 

Vraag met capaciteit vergelijken door  

aanpassingen in startdata of personeels- 

bezetting op geselecteerde projecten te  

verschuiven. Eventueel kan QSM de impact  

van veranderingen op capaciteitsverhogingen  

(vereiste personeelsbezetting) of capaciteits- 

verlagingen (lagere budgets) verkennen en  

bepalen wanneer het veilig is om met nieuwe  

projecten te beginnen. 

 

Bouw een geoptimaliseerd IT-

Demandmodel voor uw portfolio, 

inclusief rapportages voor  

planning, middelen per vaardigheid, 

personeel, cash flow en cumulatieve 

kosten. 

 

 

4. Interface naar PPM-systemen 

Indien gewenst kan ons PPM framework 

deze intelligentie integreren in de PPM-

systemen van uw bedrijf. De 

projectmanager kan hiermee de 

algemene projectrisico's beoordelen 

voordat hij de daadwerkelijke werkuren 

voor de verschillende taken kan 

bepalen. Dit biedt de projectmanager 

het beste van beide werelden.  

 

 

 

QSM Credo 

Met onze tools en analyses leveren we feitelijke informatie voor het managen van uw 

ICT softwareportfolio. We maken softwaretrajecten objectief inzichtelijk door deze te monitoren en te 

benchmarken op basis van feitelijke analyses. QSM valideert offertes en projectplannen op 

marktconformiteit en haalbaarheid, om budgetoverschrijdingen en te lange doorlooptijden voor te zijn. 

 


