
Informatikai 
átvilágítás

Egy felvásárlás, fúzió vagy akár a szervezeti változásból 
fakadó vezetőségváltások alkalmával kiemelten fontos, 
hogy a szervezet informatikáját ne csak eszközeinek 
és szoftvereinek könyv szerinti értékére és kapcsolódó 
költségsoraira hagyatkozva ismerjük meg, hanem 
a valós értéket befolyásoló valamennyi tényezővel 
tisztában legyünk. Ilyen például a szállítóktól vagy 
az anyavállalattól való függés, melynek mértéke az 
informatikai területen rendkívül erős lehet. További 
fontos tényező, hogy a korábbi években elmaradt 
informatikai beruházások jelentős mértékben növelik a 
felvásárlást követően felmerülő kockázatokat, melyek 
pénzügyi következményeit már Önöknek kell viselniük. 

Az ilyen és ehhez hasonló fenyegetésekről 
segítségünkkel részletesen tájékozódhat, ami 
megkönnyíti a felelős döntés meghozatalát.

Ismerősek Önnek az alábbi problémák?

 – Az informatikai terület működése számos külső 
szállítótól függ, ugyanakkor nem lehet megítélni, 
hogy a nekik fizetett pénzért valóban az elvárt 
szintű szolgáltatást nyújtják-e;

 – nem tudni, hogy a számos informatikai rendszer 
közül melyek teremtenek valódi értéket;

 – nem látni át, hogy pontosan milyen kompetenciák 
vannak az informatikai szervezetben és melyeket 
érdemes jobban kihasználni;

 – a sorozatosan elhalasztott fejlesztések miatt az 
informatikai eszközök elavultak és nem tudni, 
mekkora beruházás szükséges a korszerűsítés 
és a folyamatos működés biztosítása érdekében.

Hogyan tudunk a segítségére lenni?

A KPMG által nyújtott alábbi szolgáltatáselemek 
önálló vagy kombinált igénybevételével teljes képet 
kaphat az informatikai szervezet működéséről, 
értékteremtő képességéről és rejtett költségeiről.

IT-szolgáltatások átvilágítása: megvizsgáljuk az 
informatikai szervezet által illetve részére nyújtott 
IT szolgáltatásokat, SLA-kat; vizsgáljuk, hogy a 
szervezet a szabályzataiban az egyes rendszerekre 
megfogalmazott rendelkezésre állási kritériumokat 
milyen mértékben teljesíti, továbbá feltárjuk azokat 
a szolgáltatási tartalmakat is, amelyek esetében a 
biztosított szolgáltatási színvonal nem indokolt;

Tudta Ön, hogy felvásárlás, szervezeti változás, vagy vezetésváltás 
során az informatika értéke a legnehezebben felbecsülhető? Erősítse 
tárgyalási pozícióját és döntési lehetőségeit azáltal, hogy a nyilvánvaló 
költségeken túl megismeri a szervezet informatikai területének 
valódi értékteremtő képességét, gyengeségeit, rejtett és közvetett 
költségeit, valamint jövőbeli kihívásait is!
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IT-szervezet felmérése: felmérjük a társaság 
jelenlegi informatikai szervezetét, méretét, 
alkalmazottainak létszámát, és a meglévő 
kompetenciákat. Az eredményeket összehasonlítjuk 
a hasonló méretű és profilú társaságok IT-
szervezeteivel annak érdekében, hogy véleményt 
mondhassunk arról, valóban indokoltak és 
szükségesek-e a megfelelő működés szempontjából 
a munkaerőre fordított költségek;

Függőségek vizsgálata: amennyiben az IT-
szervezet túlságosan függ informatikai szállítóitól, 
úgy azok ezt kihasználva esetenként a valós piaci 
árnál jóval drágábban is kínálhatják szolgáltatásaikat. 
Segítségünkkel pontosan megismerheti a 
függőségeket, például azokat a korábbi anyavállalati 
szolgáltatásokat, melyek a felvásárlást követően 
megszűnhetnek;

Technológiai megfelelőség: az eszköz- és 
hardverállomány felmérésével valamint a múltbeli 
beruházások adatainak vizsgálatával véleményt 
mondunk az alkalmazott technológia korszerűségéről 
és az esetlegesen szükséges jövőbeli beruházások 
mértékéről;

Fejlesztési irányok kijelölése: megbízásunk során 
nemcsak a problémák feltárására fókuszálunk, hanem 
többféle időtávban is felvázoljuk az informatikai 
terület jövőjére vonatkozó lehetséges fejlesztési 
irányokat, és független félként, objektív szemmel 
segítünk kiválasztani a szükséges, és a társaság 
számára valóban értéket teremtő beruházásokat.

Milyen előnyöket nyújtunk?

 – Segítségünkkel pontos és megbízható képet 
kaphat az érintett informatikai szervezet 
értékteremtő képességéről, gyengeségeiről, 
jövőbeli kihívásairól;

 – semmilyen költség, elmaradt beruházás vagy 
rejtett veszély nem marad ismeretlen Ön előtt;

 – megbízásunk eredményeképpen erősítheti 
tárgyalásai pozícióját, és lehetősége lesz a 
legmegfelelőbb döntés meghozatalára.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, 
a részletekkel kapcsolatban keressen bennünket az 
alábbi elérhetőségeinken.
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