Processen, de kern van uw business
Alles draait om (bedrijfs)processen. Zij vormen het basisstramien voor de
bedrijfsvoering. Gericht op de organisatie doelstellingen. Bestuurd door de juiste
informatie op de juiste plaats op het juiste moment. Binnen het kader van regels
en richtlijnen. Het goed in beeld hebben van de processen is op vele fronten
essentieel.
Implementatie van nieuwe programmatuur zonder de bedrijfsprocessen die hiermee
moeten worden ondersteund goed in kaart te hebben gebracht, betekent het ontbreken
van een eenduidig en communiceerbaar referentiekader om het systeem in te richten.
Dat is vragen om moeilijkheden.
TBM Control is gespecialiseerd in het in kaart brengen van bedrijfsprocessen.
Afhankelijk van de doelstelling waarvoor ze worden vastgelegd wordt de diepgang
aangepast. Inzicht in de bedrijfsprocessen voor een implementatietraject is nu eenmaal
iets anders dan het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsprocessen vanuit bijvoorbeeld
een beoordeling van administratieve organisatie of het kijken naar de interne
controlemaatregelen binnen een organisatie. Als de klant dit wenst maakt TBM Control
gebruik van de vastleggingsvoorzieningen van de klant. Wij dragen tevens graag zorg
voor borging binnen de organisatie van het onderhoud van de aldus ontstane
beschrijvingen.
Organisaties hebben er alle belang bij overzicht te houden op hun werkprocessen.
Velen streven ernaar deze op basis van voortschrijdend inzicht te verbeteren. Dat
vereist dat deze processen toereikend gedocumenteerd zijn. TBM Control is vertrouwd
met het documenteren en analyseren van (werk)processen. Door een goede registratie
kunnen processen worden gemodelleerd, uitgewisseld en gecommuniceerd.
TBM Control is bekend met toepassingen zoals:
●
●
●
●
●

SDW-AO van Cap Gemini;
Protos van Pallas Athena;
BWise van BWise;
AuraPortel van AuraPortal Benlux BV;
MAVIM SIS en haar opvolger MAVIM Rules 2008 van Mavim BV.

Deze tools zijn slechts een middel om gestructureerd bedrijfsprocessen te kunnen
vastleggen en documenteren teneinde inzicht te verkrijgen in die bedrijfsprocessen en
hun samenhang. De keuze welke daarbij toe te passen wordt in overleg gemaakt. Wij
dragen altijd zorg voor een zo pragmatisch mogelijke wijze om hier adequaat mee om
te gaan. Bijvoorbeeld bij het zorgdragen voor geschikte procesbeschrijvingen ter
ondersteuning van implementatietrajecten. Vraag TBM Control naar haar
mogelijkheden voor uw situatie.
Vanaf het beoordelen en vastleggen van bedrijfsprocessen (AO/IC), het doorgronden
ervan en zorgdragen dat de bedrijfsprocessen (weer) in lijn zijn met de bedrijfsdoelen
tot en met het zorgdragen voor een adequaat management control systeem; TBM
Control is uw partner!
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