Fmission: van advies tot release!
Fmission is een onafhankelijk bureau voor interim- en projectmanagement op het gebied van
Facilitaire Management Informatie Systemen (FMIS).
Fmission is leverancier- en pakketonafhankelijk en
helpt organisaties bij het selecteren, implementeren,
integreren en optimaliseren van het systeem dat het
beste bij hen past. Onze mensen hebben veel kennis
van facility management en weten interne en externe
ontwikkelingen te vertalen naar een passende facilitaire
bedrijfsvoering met
dito informatievoorziening.
Fmission is vertrouwd met de belangrijkste systemen
op de markt en kent de leveranciers. Met Fmission
kiest u voor een partner die ook na de implementatie
uw organisatie met raad en daad ter zijde kan blijven
staan. Fmission: van advies tot release!
Onze aanpak
De aanpak van Fmission kenmerkt zich door het FMIS
in een breder kader te plaatsen met behulp van de
Fmission-routekaart. Met de Fmission-routekaart wordt
inzichtelijk gemaakt waar een organisatie over zou
moeten nadenken alvorens een FMIS aan te schaffen
en te implementeren. Een FMIS is niet een doel op
zich, maar een middel om de facilitaire processen te
optimaliseren
en
managementinformatie
op
operationeel, tactisch en strategisch niveau te
genereren. Vanzelfsprekend met als doel het primaire
proces zo goed mogelijk te ondersteunen en zodoende
een bijdrage te leveren aan het resultaat van de
organisatie.

Heeft u, naast de werkzaamheden van alle dag,
voldoende tijd en knowhow om een dergelijk project te
realiseren? Fmission biedt u kennis en daadkracht om
het project succesvol te doorlopen en af te ronden.
Fmission
biedt
consultancy,
interimprojectmanagement en verzorgt trainingen
workshops. Wij kunnen u onder meer behulpzaam
zijn bij:

•
•
•
•
•
•

en
en

het verzorgen van een FMIS-Quick Scan
het opstellen van een Business Case
het opstellen van een Programma van Eisen
het selecteren van een FMIS leverancier
het analyseren, herontwerpen en beschrijven van
processen
het (her)implementeren van een FMIS

Indien de keuze voor een FMIS gemaakt is, verzorgt
Fmission graag de implementatie hiervan. Onze
projectmanagers zorgen voor een gedegen projectplan,
richten de projectorganisatie in, maken afspraken met
de leverancier en de opdrachtgever over de uit te
voeren werkzaamheden, stemmen af met de afdeling
ICT en sturen het projectteam aan. Alle activiteiten van
de projectmanager zijn erop gericht om het project
binnen de kritische projectvariabelen (waaronder tijd en
geld) succesvol af te ronden. De projectmanagers van
Fmission maken hierbij onder andere gebruik van hun
kennis op het gebied van ITIL en PRINCE2.
Kennis en daadkracht
In de praktijk is aangetoond dat een FMIS uw
organisatie daadwerkelijk kan ondersteunen bij het
optimaliseren van facilitaire bedrijfsprocessen. Het
succesvol selecteren en implementeren van een
dergelijk systeem vraagt echter wel grote inspanning
en specifieke kennis van uw organisatie.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van
Fmission en onze wijze van werken, aarzel dan niet
contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van
dienst!
www.fmission.nl
info@fmission.nl

