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Ga op zoek naar de IT-afhankelijkheden in uw organisatie

IS ONZE AFHANKELIJKHEID
VAN IT NOG ACCEPTABEL?
Er is bijna geen organisatie meer die niet een zekere mate van afhankelijkheid kent van IT. Ik durf zelfs te stellen dat de meerderheid
ongelofelijk afhankelijk is en enkele zelfs, zeggen ze zelf, volledig. Hardware is een commodity geworden, dus daarover maakt men
zich niet al te veel zorgen. Extra voorraad van het een en ander, naar een winkel op de hoek rennen voor een notebook of printertje
of goede afspraken met de huisleveranciers van de IT-werkplekken en randapparatuur, dat lijkt wel een redelijke oplossing. Maar
de afhankelijkheid van de softe kant, de applicaties, (veilige) toegang tot data en vooral de onderlinge samenhang is ongelofelijk
groot. Wat nou als we ‘ongelofelijk’ vervangen door ‘onacceptabel’, sla ik dan de plank volledig mis, of …?
Door Gert Kogenhop, bcm+
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