Como usar melhor os Recursos de TI
Os investimentos em sistemas têm ficado cada vez mais expressivos e também
fundamentais para o bom suporte aos negócios das Empresas. Nesta área,
investimento nem sempre é sinônimo de sucesso devido à complexidade e
volatilidade dos recursos, exigindo constantes reanálises e adequações.
Além disso, a área de informática das empresas deixou de ser apenas uma
prestadora de serviços para ser uma viabilizadora de negócios, o que está
reconfigurando o modo como as Empresas consideram a gestão de Informática.
Será que os recursos de Informática estão sendo aplicados de forma a
gerar o melhor retorno?
A busca de novos negócios é dinâmica, exigindo adequações constantes, o que
nem sempre encontra ressonância nos sistemas. Torna-se, portanto, necessário
realizar avaliações constantes para verificação de quais pontos do sistema
requerem melhoria.
Outra situação comum é a do sistema recémimplantado que não traz os resultados esperados. Por
meio de avaliação, é possível determinar quais e em
que medida os processos estão sendo atendidos pelo
sistema e planejar a atuação para o efetivo avanço e
melhor utilização dos recursos disponíveis.
Nesse cenário, intensifica-se a necessidade de
adequação e estruturação da área de TI, com
estratégias e metodologias que permitam à empresa
oferecer serviços adequados e diferenciados.
A Versys tem desenvolvido modelos para auxiliar as empresas nessa tarefa
complexa e dinâmica, que requer visão ampla e de mercado, saindo dos modismos
e focando nas tendências com retorno do investimento.
Atuamos para fornecer ferramentas de efetivo apoio aos negócios com o objetivo de
gerar controle e Redução de Custos operacionais, aumentando a Rentabilidade.
Ajudamos a evitar a simples transformação da empresa cliente em uma “vitrine de
TI”, onde supostos investimentos não passam de Custos.
A fase de Análise inclui:
Mapear e consolidar a cobertura atual do sistema nas áreas envolvidas.
Entender a estrutura de TI da Empresa X Requerimentos mapeados;
Avaliar e entender os levantamentos com a estratégia da Empresa;
Definir Estratégia e Prioridades – Cenários Possíveis;
Dar suporte à Empresa para a definição do Cenário mais adequado.
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Como o aspecto operacional das áreas
vem consumindo volume elevado do
esforço da área de Informática, há uma
grande necessidade de alinhá-la às
demandas, o que requer um modelo claro e
estratégias que garantam o melhor retorno
do investimento, com a viabilização de
novos processos e negócios, redução de
riscos, melhor qualidade dos serviços e
otimização dos processos.
Esse trabalho auxilia nossos clientes a
definir o foco, a estrutura e o nível de
investimento que representem os melhores retornos.
Nosso conceito de trabalho está baseado na máxima preservação dos
investimentos já realizados, muitas vezes já na adequação de processos, revisão de
um sistema ou até mesmo na capacitação do pessoal interno já são atingidos
resultados altamente satisfatórios.
Os resultados desse trabalho indicarão claramente as necessidades e direção da
Empresa e área de TI para o suporte adequado, garantindo que a operação como
um todo seja assistida e controlada dando suporte aos processos e gerando as
informações mais precisas para a tomada de decisão.
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