
HET GARTNER MAGIC QUADRANT VOOR 
CONTENT SERVICES PLATFORMS

Wij denken dat u, door het gebruik van het Gartner Magic 
Quadrant, een uitstekend overzicht van leveranciers krijgt 
en dit u kan helpen bij het selecteren van leveranciers 
die goed passen bij uw organisatie. Bepalen wat voor u 
belangrijk is, is de hoofdzaak. Er zijn organisaties die direct 
voor de leveranciers in het “leiderschap” kwadrant gaan 
en daar beginnen. Andere partijen hebben heel specifieke 
eisen in gedachten - zoals bijvoorbeeld een cloudaanbod 
- en zoeken naar leveranciers die aan deze specifieke 
eisen voldoen. Let bij het evalueren van leveranciers op de 
volgende eigenschappen:

 � Levensvatbaarheid op lange termijn binnen uw  
sector en organisatie

 � Investeringen in de cloud als implementatiemogelijkheid

 � Bewezen staat van dienst op het gebied van uw 
specifieke behoeften

Deze aspecten moeten u helpen uw keuze te beperken 
tot drie of zes leveranciers voordat u verder gaat met de 
volgende stap.

1 OFFERTEAANVRAAG (REQUEST FOR 
PROPOSAL - RFP)

De respons die u op uw offerteaanvraag krijgt is 
gedetailleerd en vergt veel tijd om te verwerken, dus een 
beperkt aantal offertes ontvangen van een paar belangrijke 
leveranciers is de ideale aanpak. U leert veel over de 
leveranciers uit de offertes die u krijgt. Sommige zullen 
aangeven niet aan uw eisen te kunnen voldoen of niet in 
staat te zijn uw deadlines te halen. Wanneer u een offerte 
krijgt, zijn hier een aantal zaken waar u op moet letten:

 � Nieuwe inzichten in de vraagstukken waarmee  
u te maken hebt

 � Mogelijkheid om de oplossing gemakkelijk intern te 
configureren, te onderhouden en te laten groeien

 � Bewezen stabiliteit en ervaring van de leverancier

Nu dat u uw keuzes hebt beperkt tot twee of drie 
leveranciers, wordt het pas echt leuk. Deze leveranciers 
komen bij u langs en trachten u te overtuigen met hun 
software en expertise.

2

WAAR IS UW KEUZE VOOR 
EEN CONTENT SERVICES 
PLATFORM OP GEBASEERD?

Met honderden leveranciers om 
uit te kiezen, kan het maken van 
de juiste keuze overweldigend 
aanvoelen. Het volgen van dit 
stappenplan helpt u snel uw 
keuze te beperken tot de meest 
geschikte leveranciers die in 
staat zijn om aan de specifieke 
behoeften van uw organisatie  
te voldoen.



ON-SITE DEMO

Het is natuurlijk de bedoeling dat u erachter komt of de leveranciers kunnen voldoen 
aan uw functionele eisen. Of ze dat kunnen of niet blijkt uit hun demo. Kijk verder dan de 
mensen in de vergaderruimte. Als u voor een leverancier kiest, zal het team waarmee u 
zult werken voor implementatie, training en onderhoud hoogstwaarschijnlijk uit andere 
personen bestaan. In plaats daarvan, probeert u een idee te krijgen van hoe het zal zijn 
om op lange termijn met die leverancier te werken. Vraag daarom om een selectie van 
andere afnemers (zowel langdurige en nieuwere klanten) in uw sector waarmee u in 
gesprek kunt gaan. 

Let in de demo op het volgende:

 � Luisterde de leverancier? Was de demonstratie toegesneden op uw eisen?

 � Toonde de leverancier sectorspecifieke expertise?

 � Wekte de leverancier een gevoel van vertrouwen op in zijn opleidingscapaciteiten 
en implementatiemethodologie?

Na het beantwoorden van deze vragen is het zeer waarschijnlijk dat u uw uiteindelijke 
selectie kunt terugbrengen tot twee leveranciers die voldoen aan uw functionele eisen en 
u goede referenties kunnen overleggen.

KIES EEN LEVERANCIER VOOR DE LANGE TERMIJN

U beschikt nu al over veel informatie en u vraagt zich wellicht af wat nu te doen. Hoewel 
een leverancier misschien voldoet aan uw huidige behoeften, moet u overwegen hoe 
zeker u bent dat de leverancier in staat is dit in de toekomst ook te doen. Het is niet 
alleen tijd om te bepalen WAT het product doet, maar ook HOE het dat doet. Dat maakt 
namelijk een groot verschil bij het bepalen hoe u het product wilt aanpassen en op maat 
wilt maken en wat de uiteindelijke kosten worden. 

Meer informatie over wat Iron Mountain® Workflow Automation™ van Hyland kan 
betekenen voor uw organisatie vindt u hier.
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Learn more at Hyland.com

1. Gartner Magic 
Quadrant

2. Offerteaanvraag

3. On-site demo

4. Kies een 
leverancier voor de 

lange termijn

DE GESELECTEERDE  
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