Gemeente Venlo

“Gelukkig helpt een ervaren architect van
ArchiXL ons bij het maken van de juiste
architectuurkeuzes.
Tegelijkertijd
zorgt hij ervoor dat we het werken
onder architectuur zélf steeds
meer in de vingers krijgen”,
aldus Frank Stege, teamleider
informatievoorziening
van de gemeente Venlo.

ICT-architectuur in de gemeente Venlo werpt z’n vruchten af.
ArchiXL helpt in denken én doen.
Veel gemeenten hebben te maken met een turbulente informatievoorziening. Klantcontactcentra, basisregistraties en midoffices; het zijn allemaal ontwikkelingen die een fikse impact hebben op de gemeentelijke ICT. Geen wonder dat de behoefte aan een gedegen ICT-architectuur gevoeld wordt. Om de impact te
overzien, om de samenhang niet uit het oog te verliezen en om grip te houden op de veranderprojecten, is
een overkoepelende architectuurvisie essentieel.
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aan een steeds betere gemeentelijke informatievoorziening.”

“Uiteindelijk levert architectuur grote voordelen
op in termen van hergebruik, kwaliteit en flexibiliteit. En passant realiseer je ook nog eens aanzienlijke kostenbesparingen.”
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