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Persbericht: Verantwoordelijkheid voor falen IT
Utrecht – Maar liefst 45 procent van de C-level executives voelt zich persoonlijk
verantwoordelijk voor het falen van IT-projecten, blijkt uit ons onderzoek onder 153 C-level
executives. Een kwart geeft aan zich soms verantwoordelijk te voelen. Daarnaast laat 45
procent weten bang te zijn om een nieuw IT-project op te starten in verband met de lage
slagingskans. Lees meer resultaten van dit onderzoek via onderstaande button.

Lees meer

Whitepaper: Kantoor van de
toekomst

De organisatie van de toekomst is een
belangrijk middel om nieuwe
businessstrategieën uit te werken. Hoe ziet
deze organisatie van de toekomst eruit? En
hoe krijg jij je medewerkers mee naar de
organisatie van de toekomst? Lees het in
deze whitepaper.

Download hier

Persbericht: Eurotransplant migreert naar
toekomstbestendige infrastructuur met Telindus
Utrecht – Eurotransplant stond voor de uitdaging in zeer korte tijd de IT-omgeving te migreren
en toekomstbestendig te maken. Met onze hulp zijn de networking en security vernieuwd,
waarmee de basis is gelegd voor een infrastructuur die klaar is voor de cloud én die
Eurotransplant in staat stelt de dienstverlening verder te verbeteren. Wil je verder lezen? Klik
dan op de link hieronder.

Lees meer

Event: Cisco Secure SD-WAN - SASE Testdrive
17 juni 2021
Online
In samenwerking met Cisco organiseren wij
een Secure SD-WAN SASE Testdrive event.
Wil jij alles leren over SASE? Schrijf je dan in
via de link.

Registreren

Blog: Laat angst voor falen
IT niet leidend zijn
Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties
bang zijn om een IT-project op te starten
vanwege de lage slagingskans. Angst is
altijd een slechte raadgever geweest en dat
geldt ook nu weer. Laat vooral de angst niet
de overhand nemen, en kijk vooruit naar
wat innovatie in IT je uiteindelijk kan
opleveren. Neem de belemmeringen weg
van de bestaande IT en faciliteer de
business van morgen.

Lees snel verder

Uitschrijven
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