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De toegevoegde waarde van Time IT! 

 
Bij de implementatie van nieuwe programmatuur of wijzigingen in de 

infrastructuur, zowel functioneel als technisch, of andere trajecten waar een stappenplan vereist is, wilt u de 
situatie volledig onder controle houden.  

De uitvoering van een upgrade of implementatie gaat vaak volgens een stappenplan en/of draaiboek of 
planningen. In het bijzonder het managen van dit proces is tot nu toe niet of slecht te besturen c.q. te 
controleren.  

Vele organisaties die te maken hebben met complexe implementatie/planning trajecten, hebben door de jaren 
heen ontdekt dat iedereen tegen dezelfde problemen aanloopt. Men heeft te maken gekregen met valkuilen 
die hun grondslag vinden in structuur, overzichtelijkheid en consistentie.  

• Onoverzichtelijk implementatieplan, draaiboek of stappenplan;  
• Geen duidelijke taakomschrijving (wie doet wat en wanneer); 
• Geen duidelijk overzicht/inzicht ten aanzien van de voortgang; 
• Geen inzicht in de consequenties van mogelijke uitloop; 
• Opereren op basis van gevoel en intuïtie, niet op basis van feiten; 
• Go/No go momenten zijn niet helder geformuleerd, wat pas blijkt als het fout gaat; 
• Verantwoordelijkheid voor consequenties van mogelijke uitloop zijn niet geformuleerd; 
• Bij uitloop blijken verwachte resources niet beschikbaar te zijn; 
• Geen of gebrekkige communicatie; 

 
  
Wat kan Time IT voor uw organisatie betekenen? 

 
Time IT is een krachtig instrument waarmee u 
gecontroleerd en veilig alle processtappen van 
een implementatie en/of planning traject 
doorloopt. Met Time IT bestuurt u eenvoudig en 
real-time via allerlei communicatiemiddelen zoals 
SMS en/of e-mail en mobiel de voortgang van alle 
activiteiten waarbij de aansturing zowel 
medewerker als tijd gedreven kan zijn. Planning 
en regie worden doelmatig aangepakt zodat u 
sneller kunt werken en flexibeler bent.  

 
 
Resource planning via Time IT: 
 
Binnen veel organisaties is de behoefte om flexibeler om te gaan met inzet van medewerkers binnen de 
projecten gericht op meer zelfstandigheid en het nieuwe werken! Ook de combinatie van Beheer en Projecten 
qua inzet wordt hier helemaal mee geregeld! 
 
Voor de minder kritische veranderingen of taken kun je nu je planning inrichten met als uitgangspunt 
medewerker gedreven, waardoor medewerkers zelf in een bepaalde tijd hun taak kunnen afmaken.  
Time IT geeft straks zelf aan wanneer de tijd van een medewerker vol zit, en in overleg met de manager zal dan 
bekeken moeten worden wat wel en wat niet meer kan.  
De controle op beschikbaarheid is dus wel afhankelijk van de agenda van de medewerker. Maar het tijdstip van 
de uiteindelijke uitvoering bepaalt de medewerker dan zelf. 
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Medewerkers beschikbaarheid 
 
Via dit scherm kan men per dag, week of maand de beschikbaarheid van een of meerdere medewerkers zien 

over alle plannen die actief of 
stand-by zijn. Ook als een plan 
in bewerking is, kan men de 
beschikbaarheid controleren. 
Via de legenda (?) kan men 
zien wat de diverse kleuren 
betekenen. 
 
Via onderstaand scherm kan 
men nu checken wanneer een 
bepaalde rol/functie 
beschikbaar is voor de 
uitvoering van bepaalde 
activiteiten in een vooraf 
gedefinieerd tijd window (dag, 
week of maand). 

 
Men voert in de rol, de gewenste periode, en het zoomniveau (dag, week of maand) op basis waarvan men de 
beschikbaarheid wilt zien, bekijken. Als men een medewerker selecteert, kan men doorklikken om 
gedetailleerd te bekijken welke activiteiten en wanneer de medewerker deze exact uitvoert en wat zijn 
beschikbaarheid nog is. 
 

 
 
 
De mobiele APP van Time IT: 
 
De Time IT APP vereenvoudigt het proces voor 
zowel de betrokkene medewerker alsmede voor het 
management. De medewerkers worden getriggerd 
door het systeem middels een URL in de e-mail voor 
het uitvoeren van hun activiteiten wat middels een 
Postvakje zichtbaar is op elk mobiel medium. 
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Dus de communicatie geschiedt op deze manier real time naar elk 
medium. Ook kan men gedurende een uit te voeren traject, op 
regelmatige aangegeven basis, een status update doorgeven 
uitgedrukt in percentages. 
 
Ook kan men gedurende het gehele traject opmerkingen 
toevoegen en zelfs eventuele werkinstructies vanuit het medium 
starten, mits de desbetreffende applicatie voorhanden is op het 
medium. 
 

De APP kan ook gebruikt worden als web-based via de diverse webbrowsers. 
 
Alle relevante informatie omtrent de voortgang, activiteiten, logfile is nu ook mobiel zichtbaar ongeacht waar u 
zich bevindt.  
 

 
Tevens kan het management of 
medewerker de vorderingen van de 
stappen real time monitoren via de 
uitgebreide, gedetailleerde Gantt 
Chart, logfile, etc. 
 
D.m.v. een vooraf ingestelde ververs 
tijd, wordt regelmatig het scherm 
ververst. Ook kan men inzoomen tot 
op de minuut. Dus de voortgang van 
elk project en/of implementatie is nu 
via elk mobiel device, real time door 
iedereen te volgen. Dus ook voor uw 
klanten! 
 

 
Dit betekent concreet het volgende: 

Ø Volledig overzicht in één oogopslag; 
Ø U kunt vooraf de communicatie naar uw medewerkers (intern/extern) definiëren middels sms en/of E-

mail en via een URL in de E-mail naar mobiel; 
Ø U bent door een uitgebreid real time dashboard en heldere communicatie-tooling altijd in control op 

elk medium; 
Ø Inzicht heeft in uitgevoerde handelingen door een automatisch opgebouwd log bestand; 
Ø Optimaal efficiënt resource management executie kan bereiken door geïntegreerd inzicht in agenda 

en een verificatie proces vooraf;  
Ø Vooraf window afstemming kan bepalen met de Business;  
Ø Actuele tijd versus doorlooptijd via Medewerker gedreven; 
Ø Resource planning inbegrepen, ook beschikbaarheid checken op basis van rollen; 
Ø Beschikbaarheid van resources via Medewerker gedreven nu direct inzichtelijk; 
Ø Weet dat het proces altijd consistent is daar de tijden automatisch worden doorgerekend;  
Ø Uw stappen eenvoudig kunt integreren vanuit Excel; 
Ø U werkinstructies, opmerkingen kunt integreren zodat u één totaaloplossing hebt voor uitvoering van 

stappenplannen; 
Ø Meer efficiency; 
Ø Meer transparantie; 
Ø Gestructureerd werken; 
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Toepassingsgebieden: 
Ø Onderhoudsweekenden; 
Ø Implementatie van nieuwe of gewijzigde programmatuur; 
Ø Implementatie van nieuwe hardware of wijzigingen erin; 
Ø Aansturing van processen zoals een factureringsproces; 
Ø Aansturen van een transitieprogramma; 
Ø Migratie van data en/of systemen; 
Ø Testtrajecten; 
Ø Calamiteiten, Ontruimingsplan; 
Ø Planningen; 
Ø Verhuizingen; 
Ø Organiseren van evenementen; 
Ø Diverse transitie trajecten; 
Ø Installatie werkzaamheden; 
Ø Alles waarvoor een stappenplan en/of draaiboek noodzakelijk is; 

 
Overzicht klanten waarbij Time IT is gebruikt voor projecten en klanten die Time IT nu nog gebruiken: 

 
Directe voordelen voor u als klant: 

Ø Direct tijdbesparing bij het aanmaken van een stappenplan vanwege het hergebruik van een bestaand 
stappenplan; 

Ø Time IT dwingt u tot transparantie. Die stappen definiëren die relevant zijn voor de uitvoering; 
Ø De uitvoering is geheel real time waardoor u direct inzage hebt omtrent de voortgang middels allerlei 

mobiele devices en/of een browser van uw laptop; 
Ø De gehele uitvoering wordt vastgelegd in een audit trail, waardoor u altijd kunt laten zien hoe het 

proces is verlopen. Gemakkelijk voor evaluatie en eventueel uw accountant bij data migraties; 
Ø De aansturing geschiedt automatisch middels vooraf gedefinieerde berichten via e-mail en/of sms. 

Deze berichten hoeft u maar eenmaal aan te maken (sjablonen worden meegeleverd) voor een 
activiteit en worden pas geactualiseerd op het moment van versturen. Hierdoor bent u in staat vanaf 
een luie stoel de voortgang en de aansturing te controleren; 

Ø Opzetten van templates voor terugkerende activiteiten; 
Ø Vanwege de extra functionaliteit Resource Planning, bent u in staat uw mensen in te plannen en uw 

capaciteit te beheersen vanuit een tool. Capaciteit Planning is daardoor actief over alle 
stappenplannen heen die middels Time IT worden aangestuurd. Ook het zoeken naar beschikbaarheid 
van een specifieke rol in een bepaalde periode, geschiedt middels een druk op de knop. 

 
Voor referenties zie de volgende link: https://www.time-it.org/productinformatie/klanten/ 
Voor meer info, zie https://uwstappenplan.nl 


