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IT DUE DILIGENCE BIJ:
> AANKOOP & VERKOOP BEDRIJF OF FUSIE
> BEOORDELING ICT
> BEOORDELING INVESTERING
> BEOORDELING FINANCIERING
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ITDD-team is naast de ICT-expert ook
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ITDD Vitality rapportage

ITDD Deep Delve rapportage

• Risico’s huidige ICT-systemen en -organisatie

• Verdieping en verfijning Risico-inschatting

• Signalering belangrijkste knelpunten

• Overzicht technische knelpunten

• Analyse ‘ICT-fit’ in relatie tot Business-context

• Mate van technische robuustheid ICT

• Aanbevelingen t.b.v. oplossen knelpunten

• Aanbevelingen t.b.v. oplossen technische knelpunten

• Aanbevelingen t.b.v. verkleinen risico’s

• Aanbevelingen t.b.v. verkleinen risico’s

Financiële rapportage (Vitality)

Financiële rapportage (Deep Delve)

• Effect constateringen op kostprijs of investering

Financiële rapportage (Vitality) plus:

• Kwantificeren van risico’s

• Herijken van prognoses

• Consequenties voorgenomen deal

• Onderbouwing van juiste investeringsbedragen
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Waarom IT Due Diligence (ITDD)?

dan 1000 klanten begeleid op het

Een ITDD is niet voor de hand liggend voor een corporate finance kantoor.

gebied van (international) M&A,
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en waardemanagement.

Aeternus. Eén daarvan is Big in Analyses.
We willen de beste zijn in het analyseren van bedrijven. Het ITDD is daar een
belangrijk onderdeel van. Onmisbaar voor een goede analyse is de status van
ICT in een bedrijf. En in de wetenschap dat ICT zo ongeveer de ruggengraat
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