
Software Due Diligence
Schatkist of kat in de zak?

Software is voor veel organisaties een cruciaal onderdeel van een goede
klantpropositie. Gezonde software voorkomt daarnaast ook vertragingen,
onvoorziene kosten, technische schuld en kritische verstoringen. 

Daarom is een Software Due Diligence, voorafgaand aan een bedrijfsovername of
investering, vitaal en onmisbaar bij de waardering van een onderneming. 

Een Software Due Diligence betaalt
zich altijd uit

Antwoord op deze vragen

Investeerders kopen helaas vaak een software "black
box" en ontdekken later pas dat deze software
bijvoorbeeld schaalbare groei niet ondersteunt.

Een Software Due Diligence (SDD) identificeert kritieke
risico’s en technische schuld in software. Dit is cruciale
informatie voor een koper om te bepalen of de ambities
van het bedrijf zijn te realiseren met de bestaande
software en welke investeringen nog noodzakelijk zijn.

Een verkoper kan met een SDD mogelijke verrassingen
tijdens het verkoopproces voorkomen en de waarde
van de software assets onderbouwen. 

Ondersteunt de software de groeiplannen? Kan het
veilig worden geschaald?
Is er een volwassen ontwikkelproces met aandacht
voor kwaliteit? Hoe productief is het team in
vergelijking met benchmarks in de industrie? Wat is
het innovatievermogen?
Zijn er IP-gerelateerde problemen verborgen in de
code? Open source software kan juridische
implicaties hebben.
Wat is de waarde van de software en met welke
toekomstige kosten moet rekening worden
gehouden? 
Hoe goed is de software ontworpen? Hoeveel
technische schuld neemt de koper over?

Resultaat in slechts 3 stappen 
Valori is de grootste en oudste onafhankelijke Quality
Assurance en IT Testing specialist van Nederland. Op
jaarbasis voeren we tientallen SDD's uit via onze drie-
stappen aanpak:

Stap 1 - Inzicht creëren in de IT-organisatie, de
software assets en de ontwikkel- en testprocessen
door middel van gestructureerde interviews. 

Stap 2 - Bestaande softwarestructuren, zwakheden en
afhankelijkheden begrijpen. Doorgaans omvat een SDD
een Health Check, een Performance Check en een
Security Check. Deze zijn gebaseerd op de
automatische code-analyse van Valori Omnext die
algoritmes gebruikt om de volledige code-base te
onderzoeken en om kritieke delen te meten en te
visualiseren. 

Stap 3 - Bevindingen toetsen bij het IT-team en
management. U krijgt een beknopt rapport dat u kunt
meenemen in het evaluatieproces. Een Valori Software
Due Diligence kan binnen 2 weken worden afgerond.

www.valori.nl/qa-advisory

Meer weten? Neem contact op met Marcel de Keizer via: marceldekeizer@valori.nl

Objectieve, toetsbare en fact-based inzichten in de
code-base en technology stack om goed
onderbouwde beslissingen te nemen   
Een to-the-point rapport in business taal met
technische, procesmatige en organisatorische
bevindingen
Een verzekering om toekomstige verrassingen te
voorkomen

Een traditionele Due Diligence bestaat vaak uit
interviews met het IT-management, de beoordeling van
documentatie en een demo van de software. Valori
voegt hier innovatieve tooling (zoals het Valori Omnext
static code analyse platform) én hands-on expertise op
het gebied van kwaliteitsborging en software-
ontwikkeling aan toe. 

De voordelen: 

Software Due Diligence +


