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Q-Advies is een analyse van een door ons met u gemaakte analyse van uw 
automatisering. Kortom het gebruik en de inzet van computers en programma’s 
bij uw bedrijfsprocessen en productie. 
De sterke en zwakke punten van uw automatisering maar ook de kansen en 
bedreigingen worden helder en duidelijk in een adviesrapport uiteengezet. 
Hierbij komen zowel de functionele als technische aspecten komen aan de 
orde, o.a. organisatie, processen, marketing, software, hardware, beveiliging, 
onderhoud en leveranciers. Met dit adviesrapport beschikt u over een gedegen 
advies in relatie tot de automatisering, geformuleerd in concrete aanbevelingen. 
Voor het Notariaat en de Bouw zijn speciale versies van Q-Advies ontwikkeld 
waar de specifieke bedrijfsprocessen uitgebreid in naar voren komen. 
 :DDURP�4�$GYLHV�

Het bedrijfsleven wordt steeds meer afhankelijk van de 
geautomatiseerde systemen en kan op veel terreinen 
absoluut niet meer zonder. Dit besef wordt ook bij de 
ondernemers steeds groter en daarom is stabiliteit, 
continuïteit, veiligheid, beschikbaarheid en effectiviteit 
van de automatisering van groot belang. Wij hebben in 
de huidige markt geconstateerd dat er toch op veel 
plaatsen nogal wat aan schort. Veel ondernemers 
denken ze de zaken goed voor elkaar te hebben, maar 
vaak is dit een verkeerd beeld! Twijfelt u of hebben wij u 

aan het twijfelen gebracht, kan het zeer interessant zijn dit door ons te laten toetsen als bevestiging. Met 
andere woorden: hoe staat uw automatisering er voor? �+RH�ZHUNW�4�$GYLHV�
Indien een onderneming besluit Q-Advies af te nemen dan zal er een afspraak 
gemaakt worden voor de analyse. Deze analyse kost ca. twee uur en wordt 
met de directeur of bedrijfsleider en verantwoordelijke persoon voor 
automatisering uitgevoerd. Een week later komen wij terug en presenteren in 
ca. één uur het resultaat van de analyse en laten een gedegen rapport met 
concrete aanbevelingen achter. Onze senior medewerkers die met u aan de 
slag gaan hebben een jarenlange kennis en ervaring in de IT en zijn erg goed 
bekend met het bedrijfsleven. Normaal gesproken kost een gedegen 
automatiseringsadvies al gauw meer dan vijf werkdagen los van uw eigen 
inbreng gedurende die dagen. De tijd die van uw organisatie wordt verlangd voor Q-Advies is minimaal, 
namelijk in totaal vier uur. 
 :DW�NRVW�4�$GYLHV�

Wij hebben een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die ons hierin ondersteunen waardoor wij dit 
product voor een zeer scherpe prijs kunnen aanbieden. 2PVFKULMYLQJ� 3ULMV�

Q-Advies ¼ �����-
Q-Adviesbouw ¼ �����-
Q-Adviesnotariaat ¼ �����-
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Qumran IT is een bedrijf dat in 1999 is opgericht door twee enthousiaste automatiseerders. Door hun 
jarenlange ervaring in de IT hebben ze samen met een aantal enthousiaste medewerkers een aantal diensten 
op gebied van advies en ondersteuning gemaakt. Eén daarvan is bovenstaand Q-Advies. Belangrijk voor ons is 
onze onafhankelijkheid waarmee wij objectief een advies kunnen geven. Qumran is geen leverancier van 
hardware en/of software. 
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•Performance systemen
•Er moeten steeds verschillende programma’s 
worden gestart
•Het systeem kan geen declaraties en 
afrekeningen genereren
•Tijdschrijven levert geen kostprijs 
berekeningen op
•Geen inbel faciliteiten
•Er is geen sprake van geautomatiseerde 
workflows
•Acceptatie criteria projecten zijn niet 
vastgesteld
•Deels centrale bedrijfsgegevens
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•Software niet toekomstvast
•Restore(backup) is niet getest
•Het is niet bekend of het huidige 
systeem is gebaseerd op 
internationale standaarden
•Geen incidentrapportage
•Geen schone groep infrastructuur
•Verplicht wijzigen "passwords"
•Geen maatregelen tegen hackers
•Geen performance rapportage
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