11 BELANGRIJKE ADVIEZEN
OVER SOFTWARESELECTIE
Lees dit voordat u nieuwe bedrijfssoftware gaat zoeken

Verstandig beslissen over bedrijfssoftware
Als uw huidige bedrijfssoftware niet meer biedt wat uw organisatie en bedrijfsprocessen
nodig hebben, is het tijd voor een nieuwe softwareoplossing. Maar hoe vindt u die? Hoe
weet u welke oplossing u nodig heeft? Hoe bepaalt u wat u moet behouden van de oude
software en wat de mogelijkheden zijn van nieuwe systemen? Wanneer kiest u voor losse
CRM, HRM, financiële en logistieke software in plaats van een in ERP software geïntegreerde
oplossing? Welke voordelen biedt een cloudoplossing u vergeleken met lokale software?
Wat zijn ontwikkelingen waarmee u rekening moet houden? En door wie kunt u zich het best
laten adviseren? Allemaal vragen waarop u een antwoord kunt vinden in de media van het
ICT informatiecentrum over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware. In dit
document leest u alvast 11 adviezen die belangrijk zijn in de beginfase van uw project. Bij het
lezen ervan kunt u dit alvast in gedachte houden:
•

Beslissingen over bedrijfssoftware moet u zelf nemen. Daarvoor is kennis nodig.

•

Adviseurs en leveranciers moet u begrijpen. Ook daarvoor heeft u kennis nodig.

•

Veel softwareprojecten mislukken om dezelfde redenen. Ken deze en voorkom dat.

•

Beslissingen over bedrijfssoftware hebben jarenlang impact. Neem de tijd.

•

Adviseurs en leveranciers hebben eigen belangen. Doorzie dat en houd zelf de regie.

Gratis kennis en informatie
Alle andere informatie vindt u in de bedrijfssoftware box en de boeken en whitepapers van
het ICT informatiecentrum die over specifieke bedrijfssoftware voor u beschikbaar zijn.
Maak er gebruik van, zodat u goede beslissingen neemt. Want dat is ons doel.

Alle informatie over het selecteren van een bedrijfssoftware en het
uitvoeren van het ICT project vindt u in de bedrijfssoftware box.

Belangrijke adviezen over softwareselectie
1. Ken alle criteria waarop u bedrijfssoftware beoordeelt
Bedrijfssoftware moet optimaal passen bij uw bedrijfsproces, u zekerheden bieden voor de
toekomst, zich bij vergelijkbare bedrijven als succesvolle softwareoplossing bewezen hebben en een
betrouwbare en deskundige leverancier hebben. Om software op deze hoofdpunten te kunnen
beoordelen, zijn er veel onderliggende criteria. Zorg ervoor dat u deze criteria kent, dat u over
checklists beschikt en weet waarover u keuzes moet maken. Alleen dan kunt u goede beslissingen
nemen. De kennis, informatie en checklists hierover zijn onderdeel van de bedrijfssoftware box van
het ICT informatiecentrum.
2. Neem beslissingen zelf; uw adviseurs hebben ook hun belangen
Bij de selectie van bedrijfssoftware zijn bijna altijd adviseurs betrokken. Zij kunnen nodig zijn voor de
specialistische kennis over de software zelf en de toepassing en implementatie ervan. Bedenk dat u
in uw softwareproject uiteindelijk zelf de beslissingen moet nemen. Het is uw bedrijf, uw oplossing,
uw portemonnee, uw bedrijfsproces, uw medewerkers, uw klanten en uw toekomst. Daarover moet
u beslissingen niet uitbesteden. Realiseer dat adviseurs ook hun eigen belangen en voorkeuren
hebben. Bijvoorbeeld omdat zij over de ene softwareoplossing meer kennis hebben dan over de
andere. Maar ook hun commissieafspraken met softwareleveranciers hebben invloed op adviezen.
Ook een belang bij het vervolgtraject kan adviezen beïnvloeden, zoals mogelijke vervolgopdrachten
voor de implementatie van de oplossing die gekozen wordt. Laat u daarom zo onafhankelijk mogelijk
adviseren en ken op zijn minst de belangen die een adviseur heeft bij uw softwareproject en de
oplossing die hij of zij adviseert. Overweeg hierover een verklaring te laten ondertekenen.
3. Bij twijfel of onduidelijkheden: beslis nog niet
Een groot deel van de kennis die u nodig heeft voor goede beslissingen over software, komt van
anderen. Zoals softwareleveranciers, adviseurs, uw medewerkers, bevriende managers of bronnen
zoals het ICT informatiecentrum. Dat anderen de kennis voor u hebben is uiteraard zeer plezierig,
maar maakt het niet minder noodzakelijk zelf ook precies te begrijpen waarover u beslist, wat uw
afwegingen zijn en welke argumenten de doorslag moeten geven. Merkt u tijdens het selectietraject
dat u nog onvoldoende weet om uw beslissingen en keuzes te kunnen onderbouwen, neem dan het
meest wijze besluit op dat moment: beslis nog niet. Gebrek aan kennis en tijdsdruk leiden tot fouten,
die pas later in het project zichtbaar worden. Vaak is het dan al te laat om nog bij te sturen.

4. Analyseer uw bedrijfsprocessen
Bedrijfssoftware helpt u bij het automatiseren van uw bedrijfsprocessen. Het is echter geen oplossing
voor structurele problemen in die bedrijfsprocessen. Neem daarom geen besluit over software, als
deze processen nog niet op orde zijn. Als de levertijd nu twee weken bedraagt, maakt nieuwe
software daar geen twee dagen van. Beslis ook niet als de verantwoordelijkheden binnen uw
organisatie niet duidelijk zijn. Analyseer eerst al uw processen, benoem wat er goed gaat, beschrijf
de knelpunten, maak een lijst van verbeterpunten en realiseer deze. De verdere aanpassingen van
uw bedrijfsprocessen laat u afhangen van de mogelijkheden die nieuwe software u biedt.
5. Voorkom dat uw softwareproject mislukt door ‘oud denken’
IT projecten kunnen om meerdere redenen mislukken. Per saldo gaat het om ongeveer de helft van
alle IT projecten die in min of meerdere mate als mislukt beschouwd kan worden. In ieder geval is het
eindresultaat niet wat vooraf beoogd was. Een belangrijke oorzaak daarvan is ‘oud denken’. Dit is het
geval als u uw huidige bedrijfsprocessen, ingeslepen routines, verworven rechten en de mening van
behoudende medewerkers als uitgangspunt neemt bij het vervangen van uw softwareoplossing. Het
risico bestaat dan dat u uw oude systemen gaat nabouwen met nieuwe software. De afloop hiervan
is meestal desastreus. Na (veel) toegevoegd maatwerk krijgt u uiteindelijk wat u al had, met nieuwe
technische kwetsbaarheden. Daar komt u overigens pas achter als u al te laat bent om nog in te
grijpen. Hoe dan wel? Neem de mogelijkheden van nieuwe software als uitgangspunt en pas uw
bedrijfsprocessen daar op aan. U leest er alles over in ons boek 'Komt een CEO bij de IT dokter'. Lees
hier waarom IT projecten mislukken.
6. Gebruik de beschikbare kennis
Achteraf is het altijd eenvoudig te verklaren waarom
er dingen fout zijn gegaan of beter hadden gekund.
Vooraf is het een stuk lastiger om te voorspellen waar
een softwareproject fout kan gaan. Sommige
valkuilen zijn direct duidelijk, andere zitten
verscholen op plaatsen waar u geen valkuil vermoedt.
Toch zijn al deze valkuilen al bekend, want anderen
zijn er al veelvuldig ingestapt. Leer deze valkuilen
daarom vooraf kennen en benut de kennis en
ervaringen van organisaties die u voorgingen en de
specialisten die zich dagelijks bezighouden met
vergelijkbare projecten. Laat u inspireren en
informeren door de boeken, whitepapers en online
informatie van het ICT informatiecentrum. Gebruik de
boxen, waarin al deze informatie gebundeld is. Praat
erover met mensen in uw eigen netwerk die dit
traject al eerder hebben doorlopen. Als u meer weet
over de praktijk van softwareselectie, omzeilt u
eenvoudiger de valkuilen en vergroot u de kans dat
uw project succesvol verloopt.

7. Verspil uw tijd niet aan gratis softwareselecties
Er zijn altijd adviseurs en websites die u gratis willen helpen bij de selectie van bedrijfssoftware.
Zonder diepgaande kennis van uw organisatie en bedrijfsprocessen presenteren zij u een shortlist
van een paar softwareoplossingen waaruit u kunt kiezen. Zet hier direct uw vraagtekens bij en
doorzie de commerciële belangen die aan deze gratis selecties verbonden zijn. ‘Gratis’ en ‘objectief’
gaan ook in selectieprocessen van software namelijk niet samen. De gratis selectie maakt deel uit van
een salesproces om uiteindelijk van u de opdracht te krijgen voor begeleiding, implementatie en
andere diensten in het vervolg van uw project. Ook is de kans groot dat het resultaat van de gratis
selectie een softwareoplossing is waarin de aanbieder gespecialiseerd is in de implementatie ervan.
Nog minder heeft u aan gratis selecties die resulteren in een shortlist die niet bestaat uit oplossingen
die de beste match met uw bedrijfsprocessen hebben (is ook onmogelijk om dat online te doen),
maar die de bemiddelaar de grootste fee opleveren. Online selecties werken allemaal zo. Verspil uw
tijd er niet aan, begrijp zelf waaruit een goed selectietraject bestaat en maak alleen gebruik van
adviseurs en specialisten die volledig open kaart spelen over wat hun belangen zijn.
8. Oriënteer u breder dan wat u al kent
Bij de vervanging van bedrijfssoftware wordt vaak eerst gekeken naar wat al in huis is. Als de
leverancier daarvan een belangrijke adviseur wordt bij de vervanging, is de kans klein dat u ooit aan
echt nieuwe oplossingen toekomt. Met een nieuwe versie van de oude oplossing gaat u immers
verder op de ingeslagen weg. Ontdek alle vooringenomen standpunten tijdig en laat deze niet
leidend zijn bij de keuze van nieuwe software. Sta open voor verandering, ook al leidt dat tot andere
oplossingen dan u gewend bent en een andere leverancier dan waar u zelf in eerste instantie aan
dacht of waaraan u al jarenlang verbonden bent. Kijk naar ontwikkelingen rondom bedrijfssoftware,
cloudoplossingen en hoe deze omgaan met data en data management. Pas dan komt u vooruit.

9. Kies een oplossing vanuit een toekomstvisie voor uw organisatie
Een software oplossing kiest u niet voor korte tijd. In de meeste gevallen kiest u die voor een periode
van drie tot zes jaar of langer. U kunt alleen een goede keuze maken als u zich gedachten maakt over
hoe uw organisatie er dan uit ziet, in welke markt u dan (nog) actief bent of wat uw producten en
diensten dan zijn. De keuze van nieuwe software vereist dat u in de toekomst kijkt en rekening houdt
met trends en ontwikkelingen in de markt en de koers en ambities van uw organisatie.

10. Spreek specialisten
Softwarespecialisten hoeven niet onafhankelijk zijn om u toch te inspireren en informeren. Hun
kennis en ervaring kan u een schat aan informatie opleveren. Zij zijn degenen die dag in dag uit bij
softwareprojecten betrokken zijn. Dat is bij vergelijkbare organisaties met vergelijkbare
bedrijfsprocessen en in situaties die vergelijkbaar zijn met de uwe. Vraag hen waar zij tegenaan
lopen, wat de knelpunten zijn en wat zij doen om projecten goed te laten verlopen. Juist omdat deze
specialisten verschillende oplossingen en belangen hebben, ontstaat een compleet beeld van alle
factoren die een rol spelen bij de selectie van de bedrijfssoftware die u zoekt.
11. Ken de juridische kant van een softwareproject
De grote impact van software op uw organisatie en bedrijfsprocessen wordt in negatieve zin snel
duidelijk als tijdens en na de implementatie ervan blijkt dat er iets niet gaat zoals u gewenst had. In
dergelijke situaties wordt er door u en de leverancier over en weer snel verwezen naar wederzijdse
rechten en plichten. Door tijdig goede afspraken te maken verkleint u de kans dat er zich problemen
voordoen en vergroot u de kans dat er snel oplossingen gevonden worden. Dat klinkt niet al te
ingewikkeld. De praktijk is dat echter wel, vooral omdat er over heel veel aspecten afspraken
gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan een nauwkeurige vastlegging van de overeengekomen
dienstverlening, meerwerk, minderwerk, de kosten daarvan of de planning. Maar ook gaat het over
gebruiksrechten van de software, eigendomsrechten van de data, prestatieverplichtingen en
garanties. Leg daarom alles wat belangrijk is contractueel vast en betrek daar zo nodig een jurist bij.
De tijd, kosten, ergernis en bedrijfsschade die een mislukt project u kosten, wegen ruimschoots op
tegen de kosten om juridisch meer zekerheid te hebben.

De volgende stap
Start u een bedrijfssoftware project of bent u daar net aan begonnen, dan heeft het ICT
informatiecentrum nog veel extra informatie voor u. Alles daarvan wat te maken heeft met het
kiezen van een software oplossing en het opzetten en uitvoeren van uw project, is gebundeld in de
bedrijfssoftware box. Vraag de bedrijfssoftware box hier gratis aan.

Over het ICT informatiecentrum
Het ICT informatiecentrum is een onafhankelijk kennisplatform over bedrijfssoftware en andere
zakelijke ICT thema's. Wij bestaan sinds 2001, helpen jaarlijks duizenden organisaties en ICT
beslissers aan waardevolle kennis bij hun IT projecten, informeren hen via de ICT nieuwsbrief over
belangrijke ontwikkelingen, werken samen met kennisinstituten, brancheorganisaties en meer dan
300 kennis- en informatiepartners en zijn de motor achter een groot aantal websites, boeken,
whitepapers en andere kennisdocumenten. Al vele jaren zijn wij de meest gebruikte informatiebron
bij de keuze van bedrijfssoftware, zakelijke ICT producten, diensten en leveranciers.
Wij benadrukken graag onze drie kernwaarden: onafhankelijkheid, zelfstandigheid en
betrouwbaarheid. Wij hebben geen enkel belang of en met wie u zaken doet; iedere ICT aanbieder is
voor ons gelijk. Niemand bepaalt wat wij moeten doen of zeggen; wij staan volledig los van de
branche. En wij willen dat u op een prettige en nette manier geholpen wordt.
Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?
Zoekt u meer informatie over bedrijfssoftware?
Gaat u een selectietraject van bedrijfssoftware starten, vraag dan via
ICTinformatiecentrum.nl de bijbehorende box aan met alle informatie over selectie,
implementatie, het aansturen van het project, oplossingen, enz.
Zoekt u meer informatie over een ander ICT thema?
Bezoek dan de sectie over dat thema op de website ICTinformatiecentrum.nl en vind daar
alle informatie die gratis voor u beschikbaar is.
Zoekt u een oplossing, adviseur of leverancier?
Bel, mail of chat dan even met ons. Dat is de snelste weg. Omschrijf voor welk IT vraagstuk u
een oplossing zoekt en wij gaan voor u aan de slag.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen?
De ICT nieuwsbrief informeert u en 13.000 andere ICT beslissers en belangstellenden iedere
twee weken over de meest relevante ontwikkelingen. Informatie, inspiratie, eyeopeners en
noodzakelijke kennis.
Zoekt u iets anders?
Bezoek ICTinformatiecentrum.nl om uw weg te vinden in alle thema's waarover wij
informatie hebben. En als wij u kunnen helpen, doen wij dat graag. Bel of mail ons gerust!
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