
Uw projectimplementatie in de hand!

Bij de implementatie van nieuwe programmatuur of wijzigingen in de 

infrastructuur, zowel functioneel als technisch, wilt u de situatie  

volledig onder controle houden. 

Time IT is een krachtig instrument waarmee u gecontroleerd en 

veilig alle processtappen van een implementatie traject doorloopt. 

Time IT geeft u grip op doorlooptijden bij de implementatie activi-

teiten. U houdt met Time IT zicht op de voortgang en u beschikt 

over adequate tussentijdse communicatie. Met Time IT blijft u de 

controle houden van uw eigen implementatie trajecten.

Time IT. Uw project implementatie in de hand!
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Time IT is een product, ontwikkeld op basis van jarenlange prak-

tijkervaring bij zowel profit als non-profit organisaties. Wij hebben 

geleerd dat een succesvolle realisatie grotendeels afhankelijk is 

van een goede voorbereiding en een gedegen implementatie- en 

communicatieplan. Met Time IT bestuurt u real-time de voort-

gang van de activiteiten. Planning en regie worden doelmatig 

aangepakt zodat u sneller kunt reageren wanneer zich wijzigingen 

voordoen.

 

Time IT is eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk te leren omdat het 

is gebaseerd op toepassingen waarmee u al vertrouwd bent. Time IT 

helpt u de productiviteit te verbeteren en implementatiekosten terug te 

dringen.

Time IT helpt u implementaties uit te voeren op basis van vooraf ge-

plande activiteiten. Indien zich een wijziging voordoet in het scenario, 

dan werkt Time IT het draaiboek automatisch bij! Intuïtieve hulpmidde-

len zorgen ervoor dat uw medewerkers instructies kunnen omzetten in 

concrete resultaten. Met Time IT rapporteert het implementatie team 

probleemloos de voortgang zodat u te allen tijde zicht houdt op de  

actuele status van het werk, ongeacht waar u zich bevindt.

Met Time IT werkt u on-line samen met uw medewerkers. Via een PC, laptop, 

PDA of SmartPhone wordt u op elk gewenst moment geïnformeerd over de 

voortgang van de activiteiten. Met Time IT worden vergaderingen tot een mi-

nimum beperkt en bespaart u op reiskosten. Time IT biedt u de voordelen van 

een betere besluitvorming en een grotere flexibiliteit.

Door een gedegen voorbereiding met alle betrokkenen, bespaart u ten 

tijde van de implementatie op doorlooptijd en daarmee ook op kosten. 

Tijdens de voorbereiding worden namelijk de noodzakelijke stappen gedetail-

leerd beschreven, resources ingepland en de daarbij behorende rollen van de 

diverse teams vastgelegd. Time IT ondersteunt u bij de voorbereiding en uitvoe-

ring via overzichtelijke planning-, communicatie- en voortgangsfuncties.

Time IT is een product van Mirada BV. Voor meer informatie over Time IT kijkt 

u op www.mirada.nl onder Producten of belt u met 06 - 295 31 820 of stuur 

een e-mail met uw gegevens naar: info@mirada.nl.

           Time IT. Succes verzekerd!


