Statistika

Mazākas IT izmaksas
– lielāka vērtība

Pēdējo gadu laikā uzņēmumi visās nozarēs ir palielinājuši savas IT
izmaksas ne mazāk kā par 44%* procentiem, ar vidējo
palielinājumu – 55%*.
«Vai šis palielinājums ir pamatots un uzņēmumi efektīvi
izmanto visus pieejamos IT resursus?» – jautājums, uz kuru
mēs palīdzēsim atbildēt.
* Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2019 dati

Projekta ietvars
KPMG piedāvā veikt neatkarīgu esošo IT ārpakalpojumu analīzi un identificēt jomas,
kurās ir iespējams samazināt ārpakalpojuma izmaksas (piemēram, atsakoties no
neefektīvi izmantotām licencēm).

IT izmaksu
identificēšana

Gadu gaitā uzņēmumiem ir pieaudzis lietojumprogrammu un infrastruktūras portfelis,
tāpat ir daudzu citu piegādātāju līgumu skaits. Šobrīd ir labākais laiks, lai izmantotu
iespēju pārskatīt visas piegādātāju attiecības un sakārtot tās atbilstoši izmaksu un
sniegtās vērtības līmenim.

IT izmaksu
analīze
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IT resursu
izmantošanas
analīze
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Mūsu pakalpojums palīdzēs palielināt IT lietišķo vērtību, lai efektīvi pārvaldītu trīs
savstarpēji saistītas jomas:
 Finanšu resursus

 Tehnoloģiju portfeļus
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 Biznesa pieprasījumu

KPMG profesionāļu komandā ir vairāki specialisti ar plašām zināšanām un pieredzi
gan IT, gan finanšu resursu pārvaldībā, kas ļauj mums īsā laika posmā identificēt
neefektīvās IT izmaksas un rast piemērotos risinājumus.
Mūsu juristu komanda novērtēs jau noslēgtos vai noslēgšanas procesā esošos IT
pakalpojumu līgumus, lai sniegtās IT rekomendācijas saskaņotu ar Jūsu pastāvošām
vai plānotām līgumsaistībām, kā arī sniegs atbalstu vienošanos noformēšanā.

Rekomendāciju
sniegšana

Ieguvumi uzņēmumam

#1

Finanšu līdzekļu optimizācija. Samazinātās izmaksas uz IT
resursiem, kas netiek lietoti vai tiek lietoti neefektīvi. Iespēja
pārskatīt piegādātāju līgumus.

#2

Caurspīdīgums. Caurskatāmas IT izmaksas. Piegādātāju līguma pieejamo pakalpojumu izprašana
un izmantošanas iespējas.

#3

Ilgtspējība. Iespēja atbrīvoties no liekiem resursiem, attīstot ilgtspējīgu IT stratēģiju, un izvēlēties piemērotākus
IT piegādātājus. Jau pieejamo sistēmu pielāgošana, neiegādājoties jaunas IT sistēmas.
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Laika plāna piemērs
Finanšu piedāvājums sastāv no divām
komponentēm:
— fiksēta cena

1. nedēļa
2.
nedēļ
a
Kontakti
3. nedēļa

KPMG speciālisti rūpīgi izpēta uzņēmumam pieejamās IT
licences, resursus un to izmaksas.

— procents no ieteiktās izmaksu samazinājumu
summas.

Kaspars Iesalnieks

Direktors, IT risku un vadības konsultāciju pakalpojumi

KPMG speciālisti veic pieejamo IT resursu
izmantošanas analīzi.
KPMG speciālisti izstrādā rekomendācijas IT
izmaksu mazināšanai un līgumu pārskatīšanai.
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