
- Đánh giá hệ thống hạ
tầng công nghệ tổng thể.

- Đánh giá bảo mật hệ
thống thông tin

- Đánh giá mô hình tổ
chức bộ phận IT.

- Đánh giá quy trình quản
lý và vận hành hệ thống

INFOCHIEF - DỊCH VỤ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH
GIÁ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

.
Doanh nghiệp của bạn đang phát triển trong bất cứ giai đoạn

nào, môi trường công nghệ (CNTT) theo thời gian các vấn đề có thể
xuất hiện: Khoảng cách hiệu suất (dư thừa, không đủ, không hiệu
quả...). Những khó khăn, vướng mắc nào đang tồn tại, cách giải
quyết như thế nào ? chi phí đầu tư bao nhiêu?. Nếu không có giai
đoạn đánh giá để xác định, thì doanh nghiệp không biết đầu tư như
thế nào là phù hợp và hiệu quả, trong khi ngân sách luôn hạn chế.

INFOCHIEF đã phát triển các quy trình và một bộ các công cụ
nhằm đánh giá toàn diện IT doanh nghiệp. Trong đó các chuyên gia
của chúng tôi tập trung đánh giá lãnh vực kinh doanh của doanh
nghiệp và xem xét, đánh giá những hệ thống công nghệ quan trọng
hiện nay khách hàng đang sử dụng phục vụ kinh doanh; Xây dựng
cho khách hàng một lộ trình (roadmap) để ứng dụng chúng tốt hơn,
tạo ra lợi thế cạnh tranh .

Sau giai đoạn khảo sát, phân tích và đánh giá IT doanh nghiệp,
chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng các bảng báo cáo chi tiết, và
trình bày hiện trạng công nghệ của khách hàng, cung cấp các đề
xuất, đề nghị những mảng (theo thứ tự ưu tiên) cần tập trun g cải
tiến, thay đổi.
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