Sistemas de Informação

TranSITO © para a CLOUD
Como realizar uma transição de sucesso para a
CLOUD?

Uma abordagem integrada para obter os maiores benefícios
Muitas empresas oferecem
serviços na CLOUD. No entanto,
será que a sua empresa está
preparada para os utilizar de
uma forma eficiente, eficaz e que
lhe permita criar vantagens
perante os seus competidores?
A transição para a CLOUD
envolve a análise e avaliação
rigorosas do estado de
preparação dos seguintes
componentes da sua empresa:
• Organização e Políticas
• Processos e Procedimentos
de Negócio,
• Aplicações Informáticas, e
• Infraestrutura Informática.
Num processo de efetivação da
transição para a CLOUD, nem
todas as aplicações podem ser
transferidas ao mesmo tempo.

Algumas têm mesmo que ser
primeiramente convertidas para
uma nova aplicação não CLOUD
para que, mais tarde, esta já
possa migrar facilmente para a
CLOUD.
A BakerTilly considera que a
preparação e acompanhamento
rigoroso deste processo é
fundamental para o sucesso da
transição da sua empresa para a
CLOUD.
O desafio está em identificar todos
os riscos inerentes à transição e
encontrar a melhor forma de os
mitigar, garantindo elevada
exatidão nas análises do Custo
Total da Transição (TCO) e do
Retorno do Investimento (ROI)
que a estratégia CLOUD irá gerar.

Através do programa
TranSITO© proporcionamos,
não só uma preparação
detalhada e atempada da sua
empresa para a transição para
a CLOUD, como também uma
gestão e controlo da qualidade
de todo este processo.
Acreditamos que os benefícios
da CLOUD vão muito para além
da redução de custos, dotando
também a empresa de novas e
muito importantes
oportunidades para um
desenvolvimento significativo
do seu negócio.

Programa TranSITO©
Transforming Systems and
IT Organization
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O Programa
é a forma mais segura e garantida de
preparar e realizar a evolução da sua empresa para a CLOUD,
preparando-a também para o usufruto dos novos paradigmas
de gestão da atualidade - Social Media, Bigdata, Business
Analytics, Mobilidade e Internet of Things (IoT).

A Baker Tilly é uma Organização
associada da Baker Tilly
International
(www.bakertilly.global) que conta
com uma rede de mais 150 firmas
em 147 países, com 796
escritórios e cerca de 33.600
colaboradores.

Alguns Benefícios Potenciais*

Posiciona-se como uma
referência na prestação de
serviços profissionais no que se
refere à qualidade e
competitividade das soluções
apresentadas.

Técnicos
Utilização de Folhas de Cálculo

Até 50% de Redução

Utilização de eMails Internos

Até 80% de Redução

Capacidade de Resposta ao Cliente

Até 30% de Melhoria

Fiabilidade da Informação

Até 50% de Melhoria

Segurança da Informação

Até 80% de Melhoria

Produtividade Individual

Até 30% de Melhoria

Satisfação com a Aprendizagem Funcional

Até 50% de Melhoria

Nível de Conhecimento detalhado sobre a Organização

Até 200% de Aumento

Capacidade de resposta dos Sistemas de Informação

Até 100% de Aumento

Trabalho Administrativo/Burocrático

Até 30% de Redução

Capacidade de Integrar Parceiros de Negócio na Cadeia de Valor

Até 200% de Aumento

Capacidade de Tomada de Decisão Fiável e Atempada

Até 50% de Melhoria

As principais áreas de
competência são: Audit, Tax,
Outsourcing, Corporate Finance,
Consulting & Advisory e Systems
& Information.
O investimento nos recursos
humanos da Baker Tilly tem sido
reconhecido através de diversos
prémios nacionais e
internacionais.

* podem variar de empresa para empresa
LISBOA - PORTO – LEIRIA - LUANDA – MAPUTO
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Principais Benefícios dos Serviços BakerTilly
•
•
•
•
•
•
•
•

Abordagem pró-ativa procurando adicionar sempre valor ao negócio dos nossos clientes
Profissionais experientes e preparados para trabalhar em equipa
Profissionais formados nas mais recentes tendências tecnológicas e de gestão
Capacidade para recorrer a especialistas dos mais variados setores de negócio a nível
mundial
Experiência permanentemente renovada pelos projetos a decorrer em permanência
Audit
Recorrência ao espaço de conhecimento documental global da organização
Leque de competências que permite uma oferta complementar e continuada de serviços
Suporte à internacionalização através da nossa rede global de escritórios
147 países
pa
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