TƯ VẤN XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC IT TỔNG THỂ
Định hướng chiến lược IT ngắn và trung hạn tương xứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh?
Các nhà tư vấn chiến lược và công nghệ
của INFOCHIEF với kiến thức sâu rộng và
nhiều năm kinh nghiệm từ các tổ chức, tập
đoàn lớn trên thế giới có thể hỗ trợ các nhà
lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ đạt được
thành công từ chiến lược CNTT hiệu quả.
Chúng tôi có cái nhìn sâu sắc của những
nhà chiến lược tầm nhìn quốc tế, kiến thức
về ngành nghề kinh doanh, và hiểu biết sâu
rộng về chuyên môn chức năng, chúng tôi
tiếp cận từ các góc nhìn riêng biệt để giúp
khách hàng thu hẹp khoảng cách giữa nhu
cầu kinh doanh và các giải pháp CNTT.

INFOCHIEF®
IT Management Toolkits

Trung tâm nghiên cứu chiến lược của
INFOCHIEF (IFC) cung cấp cái nhìn toàn
diện và tư vấn cho khách hàng về cơ hội
đầu tư vào công nghệ mới giúp tăng nhanh
hiệu quả kinh doanh. Với hơn 100 chuyên
gia, nhà quản lý CNTT có tay nghề cao từ
các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau, IFC
làm việc với nhóm dự án, chia sẻ nguồn lực,
kiến thức và thực hành tốt nhất để đưa ra
đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp khách
hàng của chúng tôi.

1. Quản lý danh mục đầu tư (Quản lý tài chính CNTT).
Phương pháp tiếp cận quản lý tài chính thường được kết
hợp với một tập hợp các công cụ để xác định, chẩn đoán
2. Kiến trúc doanh nghiệp (EA). INFOCHIEF sẽ giúp nhà
lãnh đạo CNTT trong đơn vị doanh nghiệp kinh doanh hay
doanh nghiệp chính phủ có một cái nhìn toàn diện về bức
tranh doanh nghiệp của họ,
3. Chiến lược tích hợp dữ liệu: Cách tiếp cận của
INFOCHIEF cho chiến lược dữ liệu và quá trình quản lý tích
hợp
4. Doanh nghiệp 2.0. Với các nỗ lực của INFOCHIEF nhằm
giúp các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp kinh doanh tối
đa hóa việc chia sẻ thông tin và khả năng hợp tác trong hỗ
trợ của các cơ quan
5. Kế hoạch chiến lược. INFOCHIEF giúp các tổ chức xây
dựng một chương trình chiến lược phác thảo làm thế nào
CNTT sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và
yêu cầu các bên liên quan
6. Điện toán đám mây. INFOCHIEF nghiên cứu và đi đầu
trong việc đề xuất điện toán đám mây như một lựa chọn khả
thi cho các tổ chức khu vực doanh nghiệp nhà nước.
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