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IT Road Map 

I det ideala fallet uppfyller IT-miljön i ett företag följande viktiga kriterier: 

1. Stödjer affärsprocesser 

2. Kostnadseffektiv 

3. Lätt att använda 

4. Innebär låg risk 

Uppenbarligen är detta inte fallet för alla företag, och om man är i behov av att 

förbättra någon eller alla av dessa kriterier är Advinces IT Road Map ett bra 

ramverk för dessa förändringar. 

 

Vad är en IT Road Map och vad tjänar den för syfte? 

Precis som vilken vägkarta som helst meddelar Advinces IT Road Map dig: 

• Mål – Var på IT-kartan vill vi befinna oss två till tre år från nu? 

• Nuvarande status – Var på kartan är vi idag? 

• Överbrygga gapet – Hur kan vi röra oss mot önskad position? 

 

Hur ritas kartan upp? 

Ett känt citat från Alice i underlandet är ”om du inte vet vart du ska, spelar det 
ingen roll vilken väg du tar”. Detta är minst lika sant för IT: du behöver både en 

tydlig idé om hur din önskade IT-plattform ska fungera såväl som en grundlig 

beskrivning av din nuvarande situation. När båda insikter är på plats kan 

”marschorder” ges, som typiskt kan bestå av: 

• Förändringar i organisationen, beslutsprocesser och styrning (ofta med mål 

att sätta affären i förarsätet i alla IT-relaterade frågor) 
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• Snygga upp applikationsportföljen och bortarbeta överlappningar som drar 

onödiga kostnader och skapar komplexitet, byta till billigare applikationer, 

med bättre funktionalitet eller mer användarvänliga (eller varför inte alla tre) 

• Motsvarande förändringar i IT-infrastruktur och säkerhet, IT-drift samt tele-

/datakonnektivitet 

• En projektplan för dessa förändringar, leverantörs- och teknikinventering 

• En detaljerad beskrivning av de mer brådskande ärendena 

 

Utförande 

Ofta efterfrågar Advinces kunder att vi också blir involverade i genomförandet av 

deras IT Road Map. Detta både som övergripande ansvariga eller drivande av 

separata projektinitiativ. 

 

 

För mer information: 
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