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Voorproeven
Een goede chef weet dat een gerecht tijdens het koken nog wel eens van smaak wilt veranderen. Het is daarom belangrijk
om het gerecht eerst voor te proeven, voordat het aan de gasten geserveerd wordt.
Uw organisatie staat op het punt om een grote investering te doen. De keuze moet dan goed zijn, net zoals het gerecht dat
een chef zijn gasten voorschotelt. Daarom adviseren wij altijd een "Proof of Concept" uit te voeren, voordat u licenties
aanschaft of een project opstart.

Stip aan de horizon
Alleen het bedenken van vernieuwende concepten voor innovatie is niet voldoende voor succes. De nieuwe concepten
moeten geïmplementeerd worden in de organisatie en in de markt geïntroduceerd worden.
Het is bij innovatie-trajecten lastig om van te voren al exact te bepalen wat er gepland en gerealiseerd moet worden. Men
weet vaak nog niet precies wat er moet veranderen. Het is immers een vernieuwend concept, geen standaard werk dat al
eerder geïmplementeerd is. Een goede manier om hierachter te komen is klein beginnen en ervaring opdoen. Dit kan
uitstekend door middel van een "Proof of Concept".

Proof of Concept
Een “Proof of Concept” helpt bij het bepalen van de commerciële levensvatbaarheid van het idee, het identificeren van
mogelijke technische issues bij de realisatie en het leveren van input voor het bepalen van de business case. Maar het
dient zeker ook als opstart naar een project toe. Het bewijzen van datgene dat beloofd is.
Bizzomate biedt u graag een "Proof of Concept" aan! Dit is een goede optie om te kijken wat past. Tijdens een "Proof of
Concept" komt ons hele concept aan bod:
Decision Modeling met Avola
Procesbesturing en applicatiebouw met Mendix
Scrum werkwijze

Duur en opzet
Een “Proof of Concept” beslaat 4 werkdagen. De opzet van een Proof of Concept is dat Bizzomate met twee consultants,
vier mandagen bij u op kantoor aanwezig is. Een globale planning is alsvolgt:

De "Proof of Concept" is de ideale manier om onze producten en concepten voor te proeven. Na afloop weet u precies wat
Bizzomate voor u kan betekenen én bent u voorzien van advies over de mogelijke vervolgstappen.

