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De volgende stap
zetten met jouw
Alfresco systeem
Met de Quickscan helpen we je om de
verbeterpunten van jouw Alfresco platform te
identificeren. Zo optimaliseren we jouw content-,
proces- en records management.
In korte tijd brengen wij de huidige situatie in
kaart en gaan we aan de slag met jouw wensen en
uitdagingen. Dit kan op het gebied van content- en
records management, op het vlak van compliance of
het automatiseren van bedrijfskritische processen. Als
Alfresco specialisten bekijken we jouw processen en
analyseren we waar we verbeteringen kunnen realiseren.

Intake &
Interviews

Ontwikkeling
rapport

De resultaten van het
onderzoek en ons advies
delen we in een rapport.
Dit rapport geeft je
inzicht in de mogelijke
verbeteringen, zodat je
een toekomstbestendig
fundament creëert.
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Presentatie
van resultaten
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De Quickscan van
Incentro zorgt voor:
- Het blootleggen van de verbeterpunten in je huidige Alfresco systeem
- Inzicht in de volgende stappen om
orde te scheppen in de chaos van
content en afscheid nemen van legacy
- Structurele verbetering om de
complexiteit van toekomstige
upgrades van Alfresco te verlagen
- Advies hoe jouw organisatie beter kan
inspelen op compliance vraagstukken
- Inzicht in wat een migratie naar de
Cloud en PaaS dienstverlening voor
jouw organisatie betekent

- Een aanpak om de acceptatie van het
Alfresco systeem door eindgebruikers
te verhogen, door middel van UX
research & design
- Overzicht van mogelijkheden met
(nieuwe) Alfresco modules voor jouw
organisatie
- Inspiratie en praktische toepassingen
over de toekomst van Content Service
Platforms en hoe technologieën
(BPM, RPA, AI, ML) kunnen bijdragen
aan de volgende stap in de
(intelligente) automatisering van jouw
bedrijfskritische processen.

Verbeterpunten in kaart brengen met de
resultaten van de QuickScan
Met de QuickScan krijg je een helder advies of en hoe je jouw processen kunt
verbeteren. Je krijgt inzicht in:
- Jouw in kaart gebrachte eisen en wensen inclusief prioriteiten
- Advies over passende applicatie(s) en/of aanpassingen aan jouw Alfresco systeem
- Inschatting van de kosten op basis van ervaringsgegevens
- Adviesrapport om binnen jouw organisatie te bespreken
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Over Incentro
Incentro heeft jarenlang ervaring in het
optimaliseren en implementeren van content-,
proces-, en recordsmanagement in Alfresco.
We weten precies hoe we moeten inspelen op de behoeften
van onze klanten. Hier hebben we alleen lef, vakmanschap en
gepassioneerde collega’s voor nodig. Zo creëren we digitale
transformaties. Samen met onze partner Alfresco hebben
we in verschillende industrieën klanten geadviseerd over het
verbeteren van organisatieprocessen. Jij kunt nu ook profiteren
van deze ervaring dankzij de QuickScan. Tevreden klanten zijn
onder andere Gemeente Rotterdam, Vopak, C. Steinweg group,
Total en ONVZ.

Let's embrace change
Wat je ambitie ook is, wij gaan voor maximale impact.
We duiken in je organisatie, dagen je uit, bouwen snel
oplossingen en testen ze.

Hoe kunnen wij jou helpen?
Neem contact met ons op en zet de eerste stap naar verbetering!

Sander Terpstra
sander.terpstra@incentro.com
+31 6 2922 3765

4

Sander is onze sales manager voor Alfresco en
helpt jouw organisatie met alles als het gaat om
Content-, Process- & Records Management. Met
slimme oplossingen maken we samen impact!

Let's embrace change
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