IT Assessment

Fazemos as coisas certas?
A forma de as fazer é a correta?
O modo como as recebemos é o adequado?
Os benefícios estão a ser alcançados?

O IT Assessment:




Dá respostas a estas perguntas
Identifica o que precisa de corrigir/melhorar
Permite encontrar as soluções para os seus desafios

Rever e avaliar as Tecnologias e Sistemas da Informação periodicamente permite-lhe conhecer o alinhamento e
conformidade com as melhores práticas. A equipa de IT da Baker Tilly disponibiliza uma revisão dos seus recursos de
TI, constituindo uma base sólida de análise para efetuar modificações, melhorar os resultados e para aumentar a
segurança da sua informação.

Análise
(1ª Fase)
 Questionário de
Avaliação

○ Avaliação do Questionário
○ Identificação Falhas /
Deficiências
○ Identificação do risco
○ Reunião de Apresentação
Resultados

Recomendações

Implementação

(2ª Fase)

(3ª Fase)

 Plano de Optimização

 Plano de Trabalhos

○ Avaliação e Gestão Risco
○ Elaboração de
Recomendações /
Sugestões de melhoria
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○ Desenho da solução
○ Avaliação Financeira
○ Implementação da
solução
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A informação incluída nesta publicação é de natureza geral. A publicação é exclusivamente preparada para efeitos informativos, não substituindo aconselhamento profissional e não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão
na resolução de casos concretos. Para esse efeito, a leitura desta publicação não dispensa a leitura integral da legislação e outra informação nele mencionada.
A Baker Tilly Moçambique não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo resultante da tomada de decisão baseada na informação aqui apresentada. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, sem a devida
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