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Produktbeskrivelse 
IT Assessment Workshop 

 

En ambitiøs workshop model hvor Fujitsu, sammen med strategiske medarbejdere, 
afdækker hvor vidt IT understøtter virksomhedens strategi, har den rette modenhed 
og hvilken indvirkning den nuværende og eventuelle fremtidige løsning vil have på 
driftsomkostninger, anlægsinvesteringer og cash flow. 
 

 

 

Hvorfor en IT Assessment Workshop? 

Har din virksomhed fuldstændig overblik over hvilken forretnings- 

mæssig værdi IT bringer til forretningen? Understøtter IT jeres 

strategi? Hvilke udfordringer findes der? Har IT den rette modenhed 

til at understøtte strategien? 

 

Vores nok mest populære proposition i 2013 er vores IT Assessment 

Workshop, hvor vi går ind og ser på hele eller dele af en virksomheds 

IT landskab og sammen gennemgår virksomhedens strategi, IT’s 

understøttelse af denne, den forretningsmæssige værdi 

virksomheden får via IT, og hvilke økonomiske konsekvenser IT har på 

forretningen.  

 

En ledende konsulent og løsningsarkitekt vil gennem et workshop 

forløb stille både de udfordrende, dumme og lette spørgsmål. Vi vil 

rådgive og forsøge at finde alternative løsninger, der eliminerer 

udfordringer, understøtter strategien og giver forretningsværdi. 

 

En workshop med fire faser 

Workshopforløbet er inddelt i fire faser, hvor de tre første faser 

handler om videns- og dataindsamling. Afhængig af det aftalte 

omfang kan disse workshops afholdes på en dag eller spredes over 

flere. 

 

■ Workshop 1: En management workshop, hvor vi snakker strategi, 

prioriteter, forretningskatalysatorer, strukturer, roller, ansvar, 

udfordringer, værdi og fremtidige krav til IT. 

■ Workshop 2: En teknisk workshop, hvor vi får et overblik over det 

nuværende IT landskab, roller, ansvar, tredjepartsleverandører, 

service levels, processer og planlagte ændringer. Samtidig 

diskuterer vi hvilke komponenter et ønskeligt fremtidig setup bør 

inkludere. 

■ Workshop 3: En økonomiworkshop, hvor vi forsøger at genskabe 

jeres nuværende kostprofil inden for det aftalte omfang.  

■ Workshop 4: En management workshop, hvor vi forinden har 

fremsendt en IT Assessment Report med vores konklusioner og 

anbefalinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT Assessment Report 

Vores workshops munder ud i en IT Assessment Report, der vil 

indeholde følgende komponenter: 

 

■ Et Executive Summary. 

■ Opsummering af forretningen, strategien og prioriteterne. 

■ Serviceomfang med Fujitsus forslag til forbedringer. 

■ Økonomiske konsekvenser (OPEX, CAPEX, Cash flow, bundlinje): 

 Af nuværende løsning. 

 Af foreslåede løsning.  

■ Oplæg til en transition og transformation. 

■ Aftalte næste skridt. 

 

En god investering for begge parter 

I Fujitsu har vi en oprigtig interesse i de virksomheder, vi arbejder 

sammen med. Vi vil gerne vide alt om dem. Hvor er de på vej hen? 

Hvad er deres udfordringer? Hvem er deres konkurrenter? Hvordan vil 

de gerne opfattes i markedet? Gennem vores nysgerrighed bliver 

både vi og virksomhederne klogere. 

 

Uanset om virksomheden går videre med vores anbefalinger – med 

os eller andre – eller ej, så er Fujitsus IT Assessment Workshop en 

god investering for begge parter.  
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Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89 
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
 
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet og 
tager forbehold for, at oplysningerne er 
fuldstændige, opdaterede og korrekte. 

 

  
 

  
 
 
 
 

 

For Fujitsu handler det om at blive klogere på virksomhederne vi 

gerne vil handle med. Om vores løsninger kan understøtte de 

strategier, der er derude. Om vores leverancemodeller og priser er 

konkurrencedygtige. For virksomhederne, der deltager, handler det 

om det samme. Det synes vi er en god investering – for alle parter.  

 

Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication 

Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af 

teknologiprodukter, løsninger og services. Mere end 170.000 Fujitsu 

medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med udgangs- 

punkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke 

er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores kunder. 
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Se mere om Fujitsus andre services, løsninger og produkter på: 

www.fujitsu.dk 
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