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Uitvoeren analyse op systeem
landschap

eventueel nieuwe machtigingen

Uitvoeren interviews met de
leveranciers van uw IT-oplossingen

Uitgebreidere machtigingen

Vastleggen toekomstige werkwijze
met SEPA (C)

Wijzigingen in administratieve
incasso processen
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Uitvoeren verschillenanalyse tussen
huidige werkwijze (B) en de
toekomstige werkwijze (A + C)
Schrijven SEPA impact analyse en
beslis document als input voor het
project plan SEPA

Hoe kunnen we u nog meer
van dienst zijn?
Programma en project management
Management van grote en complexe
programma’s en projecten
Interim management

Info over producten en
diensten
Wilt u meer weten over de gevolgen
van SEPA?
Neem vrijblijvend contact met ons
op voor een presentatie over de
gevolgen van SEPA.
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