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ERVAART U ONDANKS DE NODIGE INVESTERINGEN 
IN TOOLS EEN KLOOF TUSSEN WAT U VOOR OGEN 
HAD EN WAT MET UW IT-INFORMATIEVOORZIENING 
WORDT GELEVERD? 

 DE VRAAG DIE U ZICH ZOU MOETEN STELLEN IS: ZOEK IK OPLOSSINGEN IN TOOLS OF 
KIJK IK NAAR MIJN ORGANISATIE EN PROCESSEN? 

 

Er zijn talloze tools op de markt ter ondersteuning van uw inzet van de IT-informatievoorziening. Een van deze 

tools is vaak een IAM-oplossing. Bij Identity Acces Management (IAM) ligt de nadruk meestal op het 

geautomatiseerd toekennen van gebruikersrechten en IT-automatisering. Een bredere inzet van de 

medewerker in die Informatievoorziening blijft meestal buiten beschouwing. Om over adequate Governance 

nog maar te zwijgen. Voor het realiseren van procesoptimalisatie, verkleinen van foutgevoeligheid en 

kostenbesparing worden nog meer tools aangeschaft. Tools zijn echter slechts tools, hulpmiddelen. Ze doen 

niets voor de onderliggende complexiteit in uw organisatie en de manier waarop u uw processen hebt 

ingericht.  

 

De kloof tussen IT en business overbruggen 

EquiVario denkt bij al zijn oplossingen altijd vanuit processen en de organisatie om zo de kloof tussen IT en de 

business te overbruggen. Moeilijkheden gaan we daarbij niet uit de weg. We schuwen het niet om dwars door 

alle silo’s en ‘organisatieharkjes’ heen te gaan. Confronterend? Volgens onze ervaring niet. Zodra medewerkers 

ondervinden hoeveel voordeel en gemak ze hiervan hebben, ontstaat er vanzelf een breed draagvlak voor deze 

aanpak. 

 

Business ‘in control’ 

Onze aanpak bestaat uit het EquiVario framework: een werkwijze gecombineerd met onze softwaresuite 

Control IT Now © (CIN). Uniek is de opzet vanuit het perspectief van de business. Ons doel is uw governance 

optimaal in te richten en daarmee uw  business 'in control' te brengen. De oorsprong hiervan gaat terug tot een 

groot concern, waarvoor wij dit framework hebben ontwikkeld. Inmiddels hebben zowel deze aanpak als het 

softwareplatform zich jarenlang in de praktijk bewezen. Interne en externe audits en compliance-tests zijn keer 

op keer glansrijk doorstaan. 

 

IAM als ’top van de ijsberg’ 

De combinatie van het framework en softwareplatform biedt een functionele, praktisch inzetbare oplossing 

met Identity Acces Management (IAM) als basis. De geautomatiseerde autorisatie van medewerkers is daarbij 

slechts het topje van de ijsberg. De ‘ijsberg onder water’ is dé oplossing die we bieden om écht te komen tot 

Governance en een écht flexibele inzet van uw IT-informatievoorziening. De werkwijze aan de hand van het 

EquiVario framework dekt het volledige applicatielandschap en infrastructuur, waardoor u de beschikking heeft 

over een stevig fundament voor uw IT-sourcing-strategie. Dit is het deel van de ijsberg dat niet vaak wordt 

gezien. Desalniettemin is het dat deel ‘onder water’ waar het werkelijk om draait bij de inzet van uw 

operationele Information Governance en IT-informatievoorziening. Dit is ook de ‘kern van wat wij doen’. Wij 

realiseren dat door uw volledige gegevensset kwalitatief te borgen in uw eigen organisatie, zodat u deze altijd 

gericht kunt inzetten voor uw doelstellingen. 

 

Doeltreffend besturen en transformeren 

Wanneer u de beheersing hebt, en kunt behouden, over uw Information Governance en Information 

Administration, dan kunt u de IT-informatievoorziening effectief besturen en adequaat transformeren. Door 

gegevens op een transparante manier te ontsluiten, beschikken individuele eigenaren over stuur- en 

actiegerichte informatie. Een nieuwe medewerker is bijvoorbeeld binnen drie minuten geautoriseerd. U kunt 
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zelfs uw organisatie transformeren of in lijn brengen met de uitvoering van uw sourcing-strategie. De 

medewerkers zijn, met al hun middelen en met voortdurend behoud van compliance, meteen weer 

operationeel inzetbaar. Zo realiseert u echte operationele efficiency. 

 

Voordelen 

✓ Daadwerkelijke aansluiting op Operationele Governance en Administration 
✓ Een flexibele, transformeerbare organisatie 
✓ Aantoonbare compliance over de gehele IT-informatievoorziening 
✓ Significante kostenbesparingen 
✓ Minimale overhead bij de uitvoering van ondersteunende processen 
✓ Eén dataset van medewerker-gerelateerde gegevens over de gehele IT-informatievoorziening 
 

 

Eigenschappen 

 

➢ Eén bron van waarheid voor alle medewerker-gerelateerde gegevens 
De softwaresuite Control IT Now © (CIN) gebruikt de medewerker- en organisatiegegevens uit meerdere 

bronnen: uw personeelsadministratie, Active Directory en andere bronnen. Door de actieve integratie in 

CIN zijn deze gegevens altijd actueel en doelgericht in te zetten. 

 

➢ Waardevolle integratie met Applicatie Portfolio Management 
Gecombineerd met de gegevens die u in onze Applicatie Portfolio Management (APM)-module vastlegt, 

ontstaat een nog rijkere dataset die resulteert in een nog betere beheersing van uw operationele 

Information Governance en IT-informatievoorziening. 

 

➢ Ondersteunende diensten beheren 
De geïntegreerde dataset stelt u in staat om alle ondersteunende diensten vanuit het perspectief van de 

business doeltreffend en gericht te beheren. Daarbij kunt u denken aan IT-Contractmanagement, 

Licentiemanagement, Uitwijk, IT- Kostendoorbelasting, Telematica en zelfs Certificaten. 

 

➢ In control over IAM en AVG 
U hebt de volledige controle over Identity Acces Management (IAM). 

 

➢ Compliant met AVG en IT Risk Controls 
U voldoet aan de AVG/GDPR en uw eigen IT Risk Controls. 

 

➢ Fundament voor uw IT-Sourcing-strategie. 
Organisatiewijzigingen in uw IT-Informatievoorziening zijn makkelijk door te voeren. Nieuwe diensten of de 

sourcing ervan zijn beheerst te implementeren. U bent operationeel resultaatgericht, en impliciet 

compliant, tegen de laagst mogelijke frictiekosten. 

 

 
Meer weten? Neem contact met ons op. 

 info@equivario.nl  Telefoon: 071-2032096 


