Waarom meedoen met GT Software Broker?
Regie op standaardsoftware
Iedere organisatie gebruikt tegenwoordig verschillende standaardsoftwareproducten ter
ondersteuning van de bedrijfsvoering. Hoewel standaardsoftware beslag legt op een fors deel van
het beschikbare ICT-budget, hebben veel organisaties maar een beperkte grip op de inzet ervan.
Zo is er vaak een aantal zaken niet duidelijk; wat er exact aan standaardsoftware is aangeschaft, of
het daadwerkelijke gebruik van producten past bij de aangeschafte hoeveelheden, of de juiste
producten worden ingezet, wat er in de markt verkrijgbaar is en of de juiste (marktconforme) prijs
voor de producten wordt betaald.
VNG Realisatie wil met GT Software Broker u helpen de inzet van standaardsoftware efficiënter,
effectiever en beter beheersbaar te maken. Maar dit is niet de enige reden waarom het voor uw
gemeente interessant kan zijn om aan GT Software Broker deel te nemen. Deelname aan GT
Software Broker betekent namelijk ook dat:
•
•
•
•
•
•
•

u de dienstverlening niet meer zelf hoeft te verwerven.
het strategische contractbeheer voor u uit handen wordt genomen door het centraal te
beleggen bij het Servicecentrum Gemeenten.
u niet meer alleen staat wanneer de dienstverlening onverhoopt achterblijft bij de
verwachtingen of gemaakte afspraken.
u door grotere volumes en actieve concurrentiestelling betere garanties hebt op
marktconforme tarieven.
u optimaal meeprofiteert van separaat te voeren onderhandelingen of verwervingen op het
gebied van veelgebruikte standaardsoftware producten.
u wordt ondersteund bij vraagstukken op het gebied van de rechtmatigheid van software
aankopen.
u gebruik kunt maken van ingebouwde mogelijkheden om licenties/abonnementen uit te
wisselen.

Aanmelding, verwervingsstrategie en AFB
De aanmeldingstermijn voor GT Software Broker loopt tot 1 oktober 2019. Het aanmeld- en het
inventarisatieformulier zijn beschikbaar op de website, samen met de door de stuurgroep GT
goedgekeurde verwervingsstrategie. Daarnaast publiceren wij binnenkort een Algemene
Functionele Beschrijving (AFB) waarin wij dieper ingaan op een deel van de eisen die wij aan de
dienstverlening stellen. Door feedback te geven op deze eisen kunt u invloed uitoefenen op de
uiteindelijk te publiceren documenten. Wij hopen dat naast de vele andere gemeenten ook uw
gemeente interesse in deze aanbesteding heeft, en zien uw aanmelding daarom graag tegemoet.
Hebt u vragen of opmerkingen, dan staan we u uiteraard graag te woord. Neem dan bij voorkeur via
gtproject@vng.nl contact met ons op.
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