
OPLOSSINGCONTINUOUS DELIVERY

CONTINUOUS DELIVERY:  
MEER SLAGKRACHT DANKZIJ SNELLE 
WAARDECREATIE

De hedendaagse businessprocessen vragen steeds vaker om 24/7 interactie met de markt 
en het razendsnel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat legt veel druk op het proces van 
softwareontwikkeling als het gaat om flexibiliteit, opleveringssnelheid, kwaliteit en kosten. Met 
Continuous Delivery levert Info Support een geavanceerde ontwikkelmethodiek waarbij software 
continu wordt opgeleverd in kleine behapbare stukjes die meteen getest en in productie genomen 
worden.  
 

Nieuwe ideeën snel in productie
Cloud-technologie, 24-uurseconomie en dienstver-
lening via portals en apps. Zomaar wat ontwikkelingen 
die maatgevend zijn voor de moderne manier van 
zakendoen. Ontwikkelingen ook die het grote belang 
van goed functionerende IT-systemen onderstrepen. 
Met Continuous Delivery stelt Info Support u in staat 
flexibiliteit, snelheid en efficiëntie toe te voegen aan uw 
proces van softwareontwikkeling. Continuous Delivery 
gaat namelijk uit van een iteratief proces waarbij kleine 
stukjes software kortcyclisch de verschillende stappen 
van het productieproces doorlopen. Deze aanpak heeft 
als belangrijk voordeel dat eventuele fouten direct 
gedetecteerd worden en gebruikers hun feedback en 
nieuwe ideeën snel geïmplementeerd zien. 

Slechts 30% daadwerkelijk gebruikt
Wist u dat bij de klassieke vormen van softwareont-
wikkeling 70% van de functionaliteit nooit gebruikt 

wordt? Continuous Delivery is bij uitstek geschikt om 
te analyseren welke 30% uiteindelijk wel toegevoegde 
waarde biedt. Dankzij de kortcyclische oplevering (soms 
zelfs dagelijks!) van software ervaren gebruikers direct 
of de functionaliteit voldoet aan hun eisen en wensen. 
Eventuele fouten of voorstellen voor verbetering hebben 
daardoor veel minder impact dan bij de klassieke ontwik-
kelmethodiek waarbij ze pas na maanden aan het licht 
komen. 

Directe verwerking van de feedback zorgt ervoor dat 
alleen die software wordt ontwikkeld die daadwerkelijk 
een bijdrage levert aan de businessprocessen. Met 
andere woorden, waardecreatie in plaats van productrot 
van software die ongebruikt op de plank blijft liggen. Om 
nog maar te zwijgen van de aanzienlijk lagere kosten 
die deze reductie in te ontwikkelen software met zich 
meebrengt.
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Integrale en geautomatiseerde aanpak 
De grote kracht van Continuous Delivery zit in het 
zoveel mogelijk automatiseren van het build-, test-, 
deployment- en provisioningproces. Daardoor verlopen 
deze processen niet alleen sneller, maar ook betrouw-
baarder. Concreet betekent dit:
• Geautomatiseerde builds:  

Het compileren en samenvoegen van code vindt 
volledig geautomatiseerd plaats op een centrale 
plek.

• Geautomatiseerde tests:  
Tests worden in alles fases geautomatiseerd uitge-
voerd en vormen een integraal onderdeel van het 
ontwikkelproces.

• Deployment-automatisering:  
Applicaties worden volledig geautomatiseerd en 
end-to-end geplaatst in elke gewenste omgeving.

• Provisioning:  
Server-omgevingen kunnen met één druk op de 
knop worden opgebouwd en weer afgebroken.

Maar er was toch al agile?
Wellicht zult u bij lezing denken: wat is hier nieuw aan 
in vergelijking met de reeds bekende agile ontwikkel-
methodieken? Continuous Delivery maakt inderdaad 
nadrukkelijk gebruik van al het goede dat deze metho-
dieken bieden. Dus geen klassieke watervalmethode 
waarbij software ontwikkeld wordt in een opeenvolging 
van afzonderlijke en langdurige stappen en waarbij de 
eerste resultaten pas na maanden zichtbaar zijn. Ook 
met Continuous Delivery is er sprake van multidiscipli-
naire teams die software ontwikkelen in kortdurende 
iteraties. Maar Continuous Delivery biedt meer: de 
grote pluspunten zitten in het automatiseren van alle 
benodigde stappen en het volledig incorporeren van de 
testfase in het proces. Daardoor wordt nieuwe functio-
naliteit meteen geïmplementeerd in de productieom-
geving en kunnen gebruikers snel feedback geven op wat 
wel of niet werkt.

Succesvolle projecten
Info Support maakt niet alleen gebruik van Continuous 
Delivery binnen de eigen ontwikkelactiviteiten, maar 
heeft intussen ook een aantal succesvolle projecten bij 
klanten gerealiseerd. Goede voorbeeld hiervan zijn  
ABN AMRO en  Rabobank.

Gevolgen voor de organisatie 
Continuous Delivery gaat uit van multidisciplinaire 
teams waarbij het verschil tussen ontwikkelen en 
beheren vervaagt. Daardoor sluit Continuous Delivery 
uitstekend aan op de nieuwe ontwikkeling DevOps 
(Development en Operations) waarbij er geen sprake 
meer is van een aparte beheerafdeling en ontwikkelaf-
deling maar van een geïntegreerde aanpak en samen-
werking binnen de IT-afdeling. 

De implementatie van Continuous Delivery binnen 
organisaties zorgt voor nog meer veranderingen. Conti-
nuous Delivery vraagt een brede teamaanpak waarbij 
de verschillende specialisaties intensief samenwerken. 
Dat vereist een nieuwe visie op softwareontwikkeling 
en een samenwerking tussen afdelingen die dat vanuit 
het verleden niet gewend zijn: IT, Business Development 
en Operations. En ook het tijdsbeslag van de betrokken 
medewerkers verandert, van eens per maand een 
volledig dagdeel tot soms dagelijkse contactmomenten 
van tien minuten. 

Info Support helpt u graag met de implementatie van 
Continuous Delivery. Vanuit onze ruime ervaring met 
deze ontwikkelmethodiek kiezen we een tijdspad dat 
het beste past bij de specifieke kenmerken van uw 
organisatie. Daarbij maken we gebruik van onze bekende 
ontwikkelstraat Endeavour met best practices en tooling 
die nodig is om de verschillende processtappen te 
automatiseren. Kortom, bij Info Support bent u aan het 
juiste adres om ook uw organisatie te laten profiteren 
van de grote voordelen van Continuous Delivery.

http://www.infosupport.com/Referentie-softwareontwikkeling-ABNAMRO.pdf
http://www.infosupport.com/Rabobank-Microsoft-VS2012-casestudy.pdf

