Co-Sourcing
Ondanks dat uw team de dagelijkse BizTalk werkzaamheden goed kan uitvoeren, kent u zeker momenten waarbij meer inzet vereist is
dan uw eigen team kan bieden. Mogelijk is er kennis gewenst die in uw organisatie niet voorhanden is. De vraag hiernaar is zo infrequent
en specifiek dat de investering in het opbouwen van deze kennis niet gerechtvaardigd kan worden.
Bij Axon Olympus zijn medewerkers met deze gespecialiseerde kennis en ervaring wel voorhanden. Door hun tijdelijke ondersteuning
kent uw project een veel snellere doorlooptijd en is de kwaliteit van de oplossing gewaarborgd.
Co-Sourcing is een samenwerkingsvorm waarbij uw organisatie en Axon Olympus samen in een project deelnemen, maar u nadrukkelijk
de regie houdt. De werkzaamheden worden in deze vorm gedeeltelijk uitbesteed. In tegenstelling tot bij outsourcing ligt de nadruk bij
deze hybride vorm van samenwerking juist op het samenwerken van Axon Olympus en uw IT afdeling aan een gemeenschappelijk doel.
Tegelijkertijd doen wij verdere kennis op over uw organisatie, de omgeving en de projecten. Die kennis wordt intern gedeeld. Op deze
manier zijn er altijd Axon Olympus medewerkers beschikbaar die op de hoogte zijn van de omgeving en de projecten bij de klant
waardoor snel gereageerd kan worden bij een verzoek tot ondersteuning. Uw IT-afdeling profiteert op zijn beurt van de kennis en ervaring
van gecertificeerde en ervaren BizTalk specialisten doordat er een gemeenschappelijke kennispool wordt opgebouwd.
Veel klanten vinden Co-Sourcing een ideale oplossing vanwege de flexibiliteit. Op het moment dat behoefte ontstaat aan extra capaciteit
of specifieke kennis kan snel worden bijgeschakeld. Maar de inzet kan eenvoudig worden teruggebracht op momenten dat er een kleinere
behoefte is aan ondersteuning.
Ook erg prettig is het feit dat binnen de Co-Sourcing overeenkomst een 24x7 support telefoonnummer beschikbaar gesteld wordt.
Hiermee heeft U ten alle tijde een aanspreekpunt in het geval van een verstoring.

Wanneer Co-Sourcing?
Co-Sourcing is bij uitstek geschikt als samenwerkingsvorm wanneer:
• De organisatie op specifieke momenten meer BizTalk krachten nodig heeft
• Een traject zeer specialistische kennis vereist
• Opschaling gewenst is
• Kennisdeling en -borging belangrijk is
• U gegarandeerde reactiesnelheden nastreeft
• Kostenefficiëntie en flexibiliteit een belangrijke rol spelen
Bij Axon Olympus zijn medewerkers met deze gespecialiseerde kennis en ervaring altijd voorhanden.

Voordelen
Hieronder worden alle voordelen voor u op een rij gezet:
• Uw organisatie behoudt de regie					

• Axon Olympus levert gecertificeerde BizTalk specialisten

• Korte responstijden						

• Projectaanpak gebaseerd op Best Practices

• Kennisdelingsessies						

• Coaching en training van uw IT-medewerkers

• 24x7 service-desk						

• Uw eigen klantportal

• Degelijke documentatie en overdracht				

• Verlaging van uw TCO

• Screening van de BizTalk omgeving middels Health Checks		

• Flexibiliteit

Verbeterslagen door Co-Sourcing
Er zijn een aantal onderwerpen waar Axon Olympus de afgelopen jaren uitgebreide praktijkervaring mee heeft opgebouwd en waar
klanten mee geholpen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van foutafhandeling en ketenherstel of het vastleggen van
procedures voor back-up en recovery in het geval van calamiteiten.
Ook ten tijde dat er geen specifieke projecten zijn waarbij de inzet van Axon Olympus gewenst is, kunnen onze consultants onder de
co-sourcing overeenkomst samen met u (vaak eenmalige) verbeterslagen maken in bovenstaande onderwerpen om uw BizTalk omgeving
nog betrouwbaarder te maken.

@AxonOlympus

Axon Olympus, als Microsoft Gold Partner Application Integration, is toegewijd aan het ondersteunen van bedrijven om hun concurrentievermogen
te verbeteren en op een efficiëntere en meer kostenvoordelige wijze te groeien. De focus ligt op de inzet van Microsoft BizTalk Server en Cloud
middleware integratie oplossingen. Neem contact op met ons als u wilt kijken welke waarde Co-Sourcing uw organisatie biedt.
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