DATA & AI KICKSTART
PROGRAMMA
KICKSTART JE DATA & AI REIS MET FOCUS EN VERTROUWEN
Nieuwe datatechnologieën zorgen niet alleen voor enthousiaste innovatie; ze herbergen ook het
risico dat de ‘verkeerde’ problemen worden opgelost. Door de concurrentiedruk zetten bedrijven
Data & AI vaak te pas én te onpas in. Zij besteden (te) veel resources aan complexe nieuwe
technologie, maar schieten voorbij aan het werkelijke doel van innovatieve datatechnologie:
het genereren van nieuwe bedrijfswaarde. Ook zorgt een gebrek aan afstemming tussen
oplossingsbouwers, budgethouders en gebruikers ervoor dat waardevolle initiatieven verzanden.
Wat zijn de gewenste resultaten? Welke problemen zijn het oplossen met Data & AI écht waard?
Welke bedrijfswaarde creëert de oplossing? Wat zijn de meest waardevolle use-cases in jouw
specifieke context? En hoe breng je interne stakeholders op één lijn? Doe het Data & AI Kickstart
Programma en je weet het!

INSPARK KICKSTART PROGRAMMA

DIT IS HET DATA & AI
KICKSTART PROGRAMMA
Het kickstart programma is het resultaat
van de unieke samenwerking tussen InSpark
en Remember to Play, een strategisch
ontwerpadviesbureau. Het laat zien hoe je
(nieuwe) bedrijfswaarde kunt creëren met
behulp van Data & AI-technologieën. Alle
voordelen en use-cases van Data & AI worden
onderzocht in het kader van jouw specifieke
context, met een continue focus op:
33 De problemen die de moeite waard zijn om
met Data & AI op te lossen
33 Identificatie van ‘high impact/low effort’
use-cases; de cases waarmee de hoogste
bedrijfswaarde met de minste inspanning
gegenereerd wordt
33 Een zowel technisch als organisatorisch
succesvolle Proof of Concept (PoC)

WAT LEVERT EEN DATA & AI
KICKSTART JE OP?

ZO WERKT HET DATA & AI KICKSTART PROGRAMMA

33 Duidelijk plan voor de bedrijfswaarde
verhogende inzet van Data & AI

ORIËNTATIE

33 Identificatie van problemen die het waard
zijn om met Data & AI opgelost te worden
33 Formulering van concrete doelen, resultaten,
mijlpalen en actiestappen
33 Betrokkenheid van oplossingsbouwers,
-sponsors én -gebruikers
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EXPLORATIE

We bepalen de focus, scope
en succescriteria van het
project.

33 Hogere acceptatie van en steun voor het
project
33 Acceptatie en exploitatie op lange termijn ->
concurrentievoordeel
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We onderzoeken jouw
specifieke behoeften,
visualiseren toekomstige
problemen en selecteren de
smart usecases.

PRIORITEITEN STELLEN
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De ideeën worden uitvoerig
uitgewerkt, waarna de
gewenste resultaten,
belangrijke mijlpalen en
actiestappen volgen.

KICKSTART JOUW DATA & AI AVONTUUR

DE UNIEKE SAMENWERKING
TUSSEN INSPARK EN
REMEMBER TO PLAY

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met je.
Neem contact op
+31 20 890 9100
info@inspark.nl
www.inspark.nl/Data-AI

Bij InSpark geloven we dat het tijd is om
AI niet meer te beschouwen als magie,
bestemd voor een leger van PhD’s, maar
als een toegepaste oplossing met enorme
potentie. We hebben een professioneel team
met expertise en diepgaande inzichten in
de mogelijkheden, valkuilen en risico’s van
AI, uitgerust met de beste technologieën op
basis van Microsoft Cloud.

Bij Remember to Play zijn we van mening
dat strategische besluitvorming moet
plaatsvinden door middel van een co-creatief
en exploratief proces. Dit zodat betrokken
stakeholders hun unieke expertise kunnen
inbrengen en ownership kunnen ontwikkelen.
Ons team van strategische ontwerpers
begeleiden klanten als Cisco en ING al op hun
innovatiepad.

Focus op de juiste aspecten in jouw Data & AI avontuur,
met het volledige vertrouwen om te handelen.
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