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Voorwoord
Info Support wil blijven inspelen op veranderende behoeftes in de markt en
heeft daarom haar vastgoed- en bouw-gerelateerde actvititeiten ondergebracht in Info Support Real Estate Services B.V.
De datarotonde is een vernieuwd en verbeterd product van Info Support.
Voor u ligt de whitepaper over de datarotonde. In deze whitepaper beschrijven wij hoe u uw processen kunt optimaliseren door het toepassen van een
service bus die verder gaat dan de grenzen van uw eigen organisatie.

1. Visie
Corporaties hebben meer aandacht voor kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening als één van de mogelijkheden om efficiënter te werken
en kosten te kunnen besparen. Als gevolg hiervan verschuift de regie op de
informatievoorziening ook meer naar de corporaties. Vergaande digitalisering van processen is hierin een belangrijk thema. Binnen de eigen organisatie maar ook in toenemende mate daarbuiten.
Info Support Real Estate Services richt zich op het digitaliseren van uw
proces. Door digitalisering van uw proces kunt u efficiënter werken, heeft
u meer grip op de kwaliteit van de gegevens, creëert u leveranciers-onafhankelijkheid en heeft u beter inzicht in uw informatiestromen.
Voor de registratie en ontsluiting van gegevens zijn er al digitale oplossingen op de markt beschikbaar. Vroeg of laat is er bij digitalisering sprake
van een samenspel tussen verschillende afdelingen, ketenpartners en de
verschillende informatiesystemen. De correcte afhandeling van dit samenspel en het inzicht in de prestaties hiervan lossen wij voor u op.
Onze oplossing voor het digitaliseren van de processen is de datarotonde.
De aanwezige koppelvlakken op de datarotonde zijn ontwikkeld op basis
van beschikbare onafhankelijke (de facto) standaarden waardoor aanslui-
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ting van informatiesystemen op een eenduidige manier worden gerealiseerd. Info Support Real Estate Services kan, samen met uw leveranciers,
de koppeling van informatiesystemen aan koppelvlakken op de rotonde
realiseren. Het eigendom van het koppelvlak en de verantwoordelijkheid
daarover blijft echter altijd bij de leverancier liggen.
Voor opdrachtgevers bestaat de vraag waarom elke opdrachtgever het
wiel voor zichzelf zou moeten uitvinden. Opdrachtgevers organiseren zich
steeds meer waardoor samenwerkingen ontstaan in de vorm van inkoopcombinaties of shared service centers. Er ontstaat bij de opdrachtgevers
een behoefte naar het delen van beschikbare ICT-technologie, kennis en
bedrijfsinformatie waarbij, vooralsnog, de de eigen identiteit behouden
kan blijven.
Woningcorporaties hebben om verschillende redenen meer en meer de
behoefte om met ketenpartners gegevens uit te wisselen. Een voorbeeld
is de digitale communicatie tussen een aannemer en de corporatie. De
aannemer kan, vanuit de woningcorporatie, beschouwd worden als de ketenpartner. Ook zijn er steeds meer woningcorporaties die binnen regio’s
samenwerken. Deze samenwerkingsverbanden zijn divers. De samenwerkingen lopen uiteen van delen van infrastructuur (bijvoorbeeld het delen
van een service bus) tot vergaande organisatorische samenwerkingsverbanden. De datarotonde faciliteert de diverse samenwerkingsverbanden
waarmee service levels kunnen worden verbeterd en kostenbesparingen
worden gerealiseerd.
Voor vele woningcorporaties zijn er dagelijks nog steeds de nodige uitdagingen om de informatievoorziening op orde te brengen. De uitdaging zit
onder meer in het feit dat leveranciers standaardkoppelingen leveren die
veelal niet voldoen aan de wensen en eisen die door de woningcorporaties
worden gesteld. Hierbij valt te denken aan de actualiteit van gegevens,
mogelijkheid tot monitoring, of hergebruik van ontsloten gegevens door
andere applicaties.
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Door de verschillende koppelingen en gegevensuitwisseling via de datarotonde te laten verlopen, ontstaat een central point of administration voor
al uw berichtenverkeer.
Een central point of administration is met name van belang voor:
•
•
•

Centrale monitoring over het complete applicatielandschap (inclusief
ketenpartners);
Inzage over beschikbaarheid van applicaties;
KPI monitoring van processen die via de datarotonde lopen.

2.1 Wat is de datarotonde?
De datarotonde digitaliseert processen binnen organisaties en tussen verschillende organisaties, ook buiten het corporatiedomein. Een voorbeeld
van een digitaal proces dat met de datarotonde ondersteund kan worden
is het door een huurder aanmelden en inplannen van een reparatieverzoek, de opdrachtverstrekking richting aannemer en de facturatie van
deze opdracht door de aannemer. Een volledig digitaal proces geïmplementeerd met de datarotonde zonder tussenkomst van een medewerker.

2. De datarotonde
Bij het digitaliseren van processen ontstaat vaak een samenspel tussen
verschillende actoren, afdelingen, organisaties en informatiesystemen.
Het geheel moet als een puzzel in elkaar passen om een optimaal gedigitaliseerd proces te implementeren. Hiervoor is het noodzakelijk een
robuust en flexibel integratiemiddel in te zetten dat het digitale samenspel tussen informatiesystemen aan kan sturen, uit kan breiden en kan
monitoren.
Samenwerkende opdrachtgevers stellen hogere eisen aan IT-leveranciers.
Het aanbrengen van focus door leveranciers en het selecteren op basis van
business value door opdrachtgevers neemt hand over hand toe. Er ontstaan applicatielandschappen die bestaan uit een kerninformatiesysteem
gecompleteerd met een aantal specifieke informatiesystemen (bijvoorbeeld van ketenpartijen en/of een digitale selfservice omgeving).
Het kerninformatiesysteem wordt ontsloten met een flexibele schil voor
de aanpalende informatiesystemen en/of ketenpartners. Business process
monitoring en het beheersbaar aansturen van informatiesystemen en
uitwisselen van gegevens is in dat geval noodzakelijk.
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Figuur 1: Datarotonde voor digitale processen tussen en binnen organisaties

De datarotonde digitaliseert processen door berichtenverkeer af te handelen. Berichten waarin bijvoorbeeld een opdracht wordt verstrekt, een
leegmelding wordt gedaan of beschikbare bloktijden van de planning van
een aannemer worden opgevraagd. De datarotonde ondersteunt het berichtenverkeer met capabilities die zorgdragen voor hogere kwaliteit van
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gegevens, robuuste en flexibele koppelingen. Een greep uit deze capabilities:
•
•
•

•
•
•

Versionering: berichten van een eerdere versie gecontroleerd omzetten naar een latere versie en vice versa;
Translatie: berichten gecontroleerd omzetten van de ene standaard
naar de andere standaard (bijvoorbeeld VERA naar Sales in de Bouw);
Transformatie: berichten gecontroleerd omzetten van het ene formaat naar het andere formaat (bijvoorbeeld XML naar CSV) of van het
ene patroon naar het andere patroon (bijvoorbeeld push naar pull);
Monitoring: overzicht in het functioneren van de gegevensuitwisseling en het ontstaan van wachtrijen van berichten;
Multitenancy: meerdere aangesloten partijen waar een bericht naar
toe zou kunnen (bijvoorbeeld verschillende aannemers);
Gegarandeerde aflevering: een bericht op de rotonde zal bij de ontvanger van het bericht afgeleverd worden, ook wanneer deze offline
is, het netwerk faalt of om een andere reden de eerste keer niet lukt.

2.1.2 Verbeter prestaties van processen
De datarotonde is een central point of administration voor al het berichtenverkeer. Ontwerp van nieuwe -en inzicht in actuele- gegevensuitwisseling is daarmee centraal geregeld. Omdat al het berichtenverkeer behorende bij uw gedigitaliseerde processen via een centraal knooppunt wordt
afgehandeld heeft u direct de beschikking over waardevolle informatie als
doorlooptijden van de processen en bottlenecks (wachtrijen) die optreden.
In de PDCA-cyclus van procesverbeteringen kunt u vanuit deze check direct
acteren.

2.1.1 Standaard aansluitingen
Om berichten op de datarotonde te plaatsen wordt gebruik gemaakt van
de facto standaarden zoals VERA en Sales in de Bouw. De datarotonde
biedt standaard aansluitingen (koppelvlakken) om met behulp van deze
standaarden procesberichten te versturen en te ontvangen.
Uw leveranciers kunnen direct koppelen met de datarotonde als uw
leveranciers deze de facto standaarden ondersteunen. Info Support Real
Estate Services verzorgt het berichtenverkeer tussen de aansluitingen op
de datarotonde en de monitoring ervan. Info Support Real Estate Services
kan ook ondersteunen bij het aansluiten van (nog niet gekoppelde) informatiesystemen op de datarotonde.
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Figuur 2: Digitalisering via de datarotonde biedt u inzicht in processen
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2.2 Opbouw datarotonde

2.3 Businessmodel

De datarotonde is in drie lagen opgebouwd: processen, koppelvlakken en
transport (bus).
Processen bevatten de intelligentie om de berichten van/naar koppelvlakken in de juiste volgorde te kunnen versturen. Bijvoorbeeld voor woonruimteverdeling of opdrachtverstrekking richting aannemers. Op basis
hiervan kan ook de prestatie-informatie worden samengesteld en gemonitord.
De koppelvlakken zijn de aansluitingen voor de verschillende applicaties
met de rotonde. Hiervoor maken we gebruik van plaformonafhankelijke
XSLT’s (Extensible Stylesheet Language Transfomations). De intelligentie
om in de juiste taal te communiceren is onderdeel van deze koppelvlakken. Omdat we platformonafhankelijke tools gebruiken kunnen we deze
koppelvlakken op een transport naar keuze aansluiten. Bovendien bieden
de XSLT’s ons de mogelijkheid om efficiënt (time/material) een applicatie
aan te sluiten op de rotonde.
Het transport is de technologie die gebruikt wordt om berichten te transporteren. De berichten van en naar de koppelvlakken worden verstuurd
via een enterprise service bus. Omdat transport en koppelvlakken losgekoppeld zijn ontstaat er geen lock-in op het onderliggende platform. Bij
on-premise implementaties van de datarotonde bent u daarom vrij een
enterprise service bus leverancier te kiezen.
Info Support Real Estate Services kan sinds
Processen
Processen
enkele jaren ook een eigen enterprise service
bus leveren die zich inmiddels ruimschoots
Processen
Koppelvlakken
heeft bewezen binnen de woningcorporaties.
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Processen
Transport
(bus)
Figuur 3: Opbouw van de datarotonde

Het businessmodel van de datarotonde is georganiseerd rond een pay-peruse model. De rotonde handelt het verkeer af en u betaalt daarvoor een
bedrag per bericht. Dit schaalt mee met de omvang van uw organisatie en
de mate waarin bedrijfsprocessen zijn gedigitaliseerd.
Pay-per-use impliceert flexibele tarieven, gebaseerd op daadwerkelijk
gebruik. Dit betekent voor organisaties een grote verandering van hun
IT-kosten: van initiële investering in een eigen IT-infrastructuur naar alleen operationele kosten

2.4 Eigenaarschap van aansluiting
Info Support Real Estate Services legt het eigenaarschap voor de aansluiting van een informatiesysteem op de rotonde bij de leveranciers. We
kunnen hierin dienstverlening aanbieden voor deze leveranciers, maar
worden nooit eigenaar van deze aansluiting. De standaard op- en afritten
waarop aangesloten wordt en de datarotonde zelf zijn wel ons eigendom
en worden door ons actief beheerd.

3. VERA en Sales in de Bouw
De datarotonde biedt nieuwe kansen bij het aansluiten van ketenpartijen.
De bouwsector (aannemers, installateurs, groothandel, etc.) kan gezien
worden als een ketenpartner van de woningcorporaties. Zowel de corporatiesector als de bouwsector hanteren al geruime tijd succesvol berichtenstandaarden voor gegevensuitwisseling. Voor de corporatiesector wordt
daarbij gebruik gemaakt van de VERA-standaard en binnen de bouwsector
van de Sales in de Bouw standaard.
Binnen de corporatiesector zorgt VERA (Volkshuisvesting Enterprise
Referentie Architectuur) voor de uniforme gegevensuitwisseling tussen
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ICT-systemen door het beschikbaar stellen van implementeerbare gegevensdefinities en koppelmechanismen.
Binnen de bouw- en installatiesector zorgt de berichtenstandaard Sales in
de Bouw (S@les) voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen
binnen de sector. Door gebruik te maken van de softwareonafhankelijke
berichtenstandaard S@les kunnen bedrijven efficiënt en foutloos berichten uitwisselen tussen hun computersystemen. Het gaat om offertes,
prijslijsten, condities, productgegevens, orders, opdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen. De berichtenstandaard maakt gebruik
van de barcodes van GS1 Nederland en bevat onder meer de vertaling naar
XML. Het gebruik van SALES in de Bouw is gemeengoed in de bouw en
groeit snel in de installatiesector.
De datarotonde kan gegevensuitwisseling bewerkstellingen tussen enerzijds de corporatiebranche (VERA) en anderzijds de bouw- en installatiesector (S@les). De datarotonde ondersteunt zowel de VERA als de
S@ales standaard zodat mogelijkheden ontstaan de beide werelden digitaal samen te brengen.

4. Shared Service Centers
Een Shared Service Center (SSC) is een antwoord op de vraag hoe een
woningcorporatie de informatievoorziening kan professionaliseren en de
prestaties kan verbeteren. Goede en betrouwbare informatievoorziening
vraagt hoogwaardige kennis die relatief duur is. Door dit te bundelen in
een SSC kunnen de kosten voor deze kennis gedeeld worden onder de
deelnemers. Het SSC kan dan uitgroeien tot een efficiënt en klantgericht
center of excellence. Vanuit het SSC worden diensten geleverd aan de
organisaties van de deelnemende partijen of aan derden.
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4.1 Uitdagingen
Services die door een Shared Service Center geleverd kunnen worden zijn
divers. Zo kan er aan de ene kant van het spectrum een proces of dienst
geleverd worden vanuit het SSC met alles wat daarbij hoort. Aan de andere kant van het spectrum kan een SSC alleen technische (IT-) infrastructuur
leveren, bijvoorbeeld servers en netwerkverbindingen.
Deze laatste categorie wordt in de praktijk ingehaald door clouddiensten.
Zodra het echter minder generiek of repeterend wordt en meer specifieke kennis vraagt wordt een SSC een interessante optie. De belangrijkste
uitdaging van een dergelijke optie is de standaardisatie van processen en
het tegelijkertijd kunnen voldoen aan verschillende en constant veranderende vragen vanuit de klant. Een oplossing hiervoor is modulariteit van
processen. Hierbij wordt elke waardepropositie voor een klant opgebouwd
uit een combinatie van bestaande functionaliteit.
De systemen in het SSC bieden hiervoor geen traditionele grote ‘enterprise’ of ‘best-practice’ processen meer aan, maar kleine modules met een
bepaalde functionaliteit die ook toegankelijk is via open standaarden.
Deze functionaliteiten kunnen worden aangesloten op de datarotonde.
Een aanpak is dan standaardfunctionaliteit te centraliseren en standaardiseren en specifieke functionaliteit te diversifiëren waarbij de datarotonde
de integrale processen mogelijk maakt.
Bijvoorbeeld één multi tenant ERP-systeem met services voor de standaard
in-, verkoopprocessen en financiële processen. En daarnaast specifieke toepassingen voor bijvoorbeeld selfservice, fieldservicemanagement, onderhoudsopdrachten of vastgoedsturing, elk met de bijbehorende services.
Deze specifieke toepassingen kunnen eventueel ook nog multi tenant
uitgevoerd zijn. De services van zowel het ERP-systeem als de specifieke
toepassingen worden ontsloten via de datarotonde zodat de actualiteit
van gegevens in de systemen juist is. Op die manier wordt er efficiëntie
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bereikt door standaardisatie van processen en diensten die gemeengoed
zijn en is er tegelijkertijd de mogelijkheid om klant-specifieke onderscheidende processen te ondersteunen vanuit het SSC door eenvoudig de functionaliteit en services in de verschillende modules te orkestreren.

Referenties

Een andere aanpak is dat alleen specifieke processen ondergebracht worden in het SSC, bijvoorbeeld vanuit een bepaalde regionale samenwerking
en de overige processen bij de klanten van het SSC blijven bestaan.

4.2 De datarotonde
De gegevensuitwisseling zal drastisch toenemen door systemen, binnen
de eigen organisatie of daarbuiten met ketenpartners, te koppelen.
De datarotonde van Info Support Real Estate Services biedt de mogelijkheid om deze gegevensuitwisseling beheersbaar en schaalbaar in te
richten. Door gebruik te maken van standaardaansluitingen biedt de
datarotonde een ideale mogelijkheid om de processen die gebruik maken
van diverse applicaties binnen de juiste kwaliteitseisen te digitaliseren en
te monitoren.
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