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Interactieve sessie
ontwikkelen van
nieuwe waarde propositie,
business model, impact
analyse.
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De situatie analyseren,
applicatiegebieden en
marktkansen vastleggen.
In een 1 daagse training
onderzoek doen naar de
rollen van de verschillende
stakeholders binnen
de keten. Hoe ziet de waardeuitwisseling eruit?
Expliciet maken van
knelpunten in de keten.
Gezamenlijk inzicht
verkrijgen in de transformatie vereisten, zakelijke,
culturele en technische
levensvatbaarheid.
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Prototype realisatie,
toevoegen van services
aan product mix, uitwerking van user experience
visualisatie en organisatie
van data governance.

CONTEXT
BIG DATA EN THE INTERNET OF (BUSINESS) THINGS
Het internet of (business) things (IoBT) waarbij de fysieke
en digitale wereld in real time wordt geconvergeerd,
heeft het potentieel om industrieën, en onze levens op
grote schaal te veranderen. Analisten voorspellen dat
tegen 2020, 20 tot 30 miljard ‘business things’ met het
internet zijn verbonden.
De zakelijke voordelen van het IoBT bestaan uit drie
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Event om prototype te
delen en stakeholders aan
te wijzen die operationele,
zakelijke en maatschappelijke waardecreatie en
transformatie beoordelen
en verbeteren.
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Aan de hand van een
6 stappenplan werken
we aan recombinaties
van ideeën, business
modellen, organisaties
en technologie.
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Wij faciliteren en
trainen professionals
en teams in het
ontwikkelen van
nieuwe producten/
services die leiden tot
operationele, zakelijke
en maatschappelijke
verbeteringen.

Abonnement voor
periodieke aanbevelingen,
concurrentieanalyse, kritisch
inzicht (onderzoek naar
adaptie technologie,
innovatie cultuur en nieuwe
business modellen).
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Wij helpen vooruitstrevende bedrijven
en steden met het
vinden van waarde in
de wereld van mensen,
processen, data en
sensor technologie.
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Gevoel krijgen bij Internet
of Business Things (IoBT),
kiezen van stakeholders,
toetsen van urgentie en
waardecreatie. Bepalen
van de honger naar
transformatie.
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Interactieve sessie
ontwikkelen van
businesscase, ontwerpen
en testen van prototype
idee, strategie + plan
(roadmap) opstellen.

KAAP CONSULTING
fundamentele transformaties: het brengt ieder bedrijf
veel dichter bij haar klanten, en genereert zo een dieper,
rijker inzicht in hun wensen en behoeften; het automatiseert handmatige processen, zodat er actiegericht focus
ontstaat op de meest waardevolle delen van de operatie;
het brengt nieuwe inkomstenstromen en prijsstrategieën
en maakt zo het business model efficiënter. Voorbeelden
van IoBT innovaties zijn smart grids, voertuig telematics,

zorg monitoring op afstand, precisielandbouw,
voorspellend onderhoud en veel meer.
De grote uitdaging voor iedere organisatie is om
te ontdekken wij zij nog niet weten (rethink), een
visie te creëren (roadmap) en ambitie te krijgen voor
verandering en transformatie (rebuild). De nieuwe
producten en diensten moeten rendabel zijn en op de
juiste wijze worden geïntroduceerd.

Funenpark 549
1018 AK Amsterdam
The Netherlands
info@kaapconsulting.com
+316 – 2077 5641
www.kaapconsulting.com

