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GEGARANDEERDE SOFTWARE OUTPUT

•  SOFTWARE-ONTWIKKELING  •

Ontzorging op softwareontwikkeling. Voor u 

gaat een ingewerkt team aan de slag, dat snel 

samen met u kort-cyclisch de afgesproken 

functionaliteit levert met een hoge kwaliteit. 

Als klant heeft u volledige regie over welke 

functionaliteit wanneer wordt opgepakt, met 

de garantie dat we een vaste hoeveelheid 

functionaliteit per periode opleveren.

Deliverable

Kwalitatief hoogwaardige functionaliteit.

Prijsstructuur

Vaste prijs per functiepunt.

•

TIME VALUE PROJECT

Dé IT-component om uw businesscase 

betrouwbaar te realiseren. Want het tijdig 

opleveren van de noodzakelijke oplossing 

is essentieel voor het realiseren van uw 

businesscase. Samen met u pakken we de 

verantwoordelijkheid op om de noodzakelijke 

oplossing op tijd te leveren. De oplossing 

voor problemen met aantoonbare urgentie en 

waarde. 

Deliverable

De juiste oplossing, voor een vaste prijs met 

vaste einddatum en garantie op die datum. 

Prijsstructuur

Vaste prijs voor oplossing.

•

SPARK MENU

EXCELLENT BEHEER

Uw complete ontzorging voor beheer 

van bedrijfskritische applicaties in 

een dynamische omgeving. Gericht op 

voorkomen van verstoringen door preventief 

beheer, bewaking en beheersen van 

continuiteitsrisico’s. Inclusief de noodzakelijke 

changes voor de continuiteit van uw 

processen.

Deliverable

Continuititeit door pro-actief voorkomen van 

verstoringen. Indien toch: garantie op oplostijd.

Prijsstructuur

Vaste prijs per jaar.

•

VOORSPELBAAR BEHEER

Ontzorging door voorspelbaar beheren 

van uw functioneel stabiele applicaties.  

Continuiteit staat daarbij voorop. Alle 

incidenten worden opgelost tegen 

gegarandeerde oplostijden. Ook uw changes 

worden op tijd en met vaste prijs opgeleverd.

Deliverable

Continuiteit. Oplossen van incidenten met 

gegarandeerde oplostijd voor prio 1 en 2.

Prijsstructuur

Vaste prijs per jaar.

•

•  BEHEER  •



•  CONSULTANCY  •

IT PERFORMANCE JUMP

Een team zorgt samen met uw team voor 

verbetering van de performance van IT 

afdelingen en/of versnelde invoering van 

innovaties. Verbindende consultancy met 

garantie  gekoppeld aan het te bereiken doel.

Deliverable

Plezieriger werken én een hogere 

voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en 

productiviteit.

Prijsstructuur

Vaste prijs per maand.

• 

RELEASE VERSNELLERS

Samen met u verkort ons gezamenlijke team 

de doorlooptijden van releases. Ook wordt 

de releasefrequentie structureel verhoogd. 

Resultaatgerichte consultancy met garantie 

gekoppeld aan het te bereiken doel.

Deliverable

Plezieriger werken én een hogere release 

frequentie.

Prijsstructuur

Vaste prijs per maand.

•

AGILE OF TEAM ONDERSTEUNING

Een team zorgt voor de verbetering van 

de samenwerking van agile teams en zorgt 

voor een hogere medewerkerstevredenheid. 

Resultaatgerichte consultancy met garantie op 

te bereiken doel.

Deliverable

Stress reductie, hogere 

medewerkerstevredenheid en betere 

samenwerking.

Prijsstructuur

Vaste prijs per maand.

• 



Ervaringen

Wij zijn de nieuwe norm in IT-dienstverlening. Wij 

geloven in samen prestaties neerzetten. Geen uren maken, 

maar output opleveren. Geen beheerafspraken vastleggen, 

maar verstoringen in IT-oplossingen voorkomen. 

Geen advies geven, maar samen verbeteringen in de 

organisatie neerzetten. Onze vaste ingrediënten zijn 

vakkennis, gedreven mensen en teams, ambitie en het 

gedachtengoed van de Theory of Constraints.  Door deze 

te combineren met onze kernwaarden (samen, passie, 

ambitie, resultaat en kritisch blijven) levert dat heerlijke 

IT-gerechten, die we op smaak brengen met een flinke 

vleug resultaat. Eet smakelijk!

Wie is Garansys

“Er zijn maar weinig partijen die functiepunten garanderen. Maar het is absoluut aan te raden, 

het versterkt namelijk het vertrouwen in de haalbaarheid van het project.”

Dirk Deelstra, Projectleider ICT bij Zorginstituut Nederland

“De kracht zit in de Garansys medewerkers en het vermogen om snel resultaat te bereiken 

SAMEN met ons.” 

Jeroen Scheer, Manager Taskforce Energie Transitie bij Alliander

“Ik heb tijdens een project nog nooit een prio 1 hoeven te melden, wetende dat als dit wel gebeurt, 

dat Garansys garandeert dat wij binnen een afgesproken tijd weer up and running zijn. Als wij een 

probleem bij Garansys neerleggen, dan weten we dat er een goed alternatief komt.”

Rilana Tobben, Functioneel Applicatiemanager bij Nyenrode

“Garansys was er echt van overtuigd dat onze planning haalbaar was, en ging daar ook voor. Soms door 

extra mensen in te zetten, maar vooral door trouw te blijven aan het plan. Alleen als een nieuw ontdekte 

of ontwikkelde IT-oplossing echt sneller of beter was, voerden we die door, anders niet. We werkten samen 

aan hetzelfde doel en hebben de livegang dan ook met heel het team – van a.s.r. en Garansys – gevierd.”  

Martijn Krull , IT-manager bij a.s.r.

“De overgang op het volledig geautomatiseerde systeem, gehost in een Azure Cloud-oplossing, vroeg 

om 100% partnership en commitment. Levert Garansys niet op tijd of volgens afspraak, dan betaalt 

het bedrijf een deel van het offertebedrag terug. En andersom moesten wij trouwens ook onze 

afspraken nakomen. Ik vond en vind dat een goed uitgangspunt. Je gaat tenslotte wel over op een 

volledig nieuw systeem voor één van de belangrijkste processen in je organisatie.”

Edo Bosga, Directeur Pincvision


