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1. Inleiding
Organisaties zien zich geconfronteerd met een veelheid aan systemen binnen het applicatielandschap en
willen deze maximaal laten aansluiten op de bedrijfsprocessen.
Dit is te bereiken door maatwerk te laten uitvoeren. Dit is echter bedrijfseconomisch niet haalbaar voor
niet-onderscheidende processen en functionaliteiten.
Standaardpakketten bieden echter ook niet de oplossing vanwege de starheid van de processen die daar
veelal in opgesloten liggen. De processen veranderen in het huidige bedrijfsleven steeds sneller.
Daarnaast maken organisaties steeds vaker deel uit van ketens die samen klanten bedienen.
Bedrijfsprocessen zijn daarmee (deels) buiten de muren van de organisatie beland.
Er is daarom meer flexibiliteit gewenst in de processen. Dit is te bereiken door deze procesondersteuning
los van de onderliggende functionaliteit in de pakketten te realiseren.
In deze whitepaper wordt ingegaan op deze problematiek. Eerst wordt ingegaan op trends in de business
strategie en de bijbehorende ondersteuning op IT-vlak. Vervolgens worden de toepassingsgebieden van
maatwerk en standaardpakketten uitgewerkt. Daarna wordt ingegaan op de manier waarop een Service
Oriented Architectuur de ideale combinatie tussen maatwerk en standaardpakketten kan vormen, en hoe
dit met behulp van de Endeavour ontwikkelstraat en de Architectuur aanpak van Info Support effectief
ondersteund wordt.
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2. Business Strategie
2.1

Bedrijfsstrategie & architectuurkeuze

De IT-architectuur moet passen bij het type bedrijf. Daarom is het van belang om, voordat ingezoomd kan
worden op de architectuurkeuzen, de omgeving waarin die keuze gemaakt moet worden te typeren. Voor
een bedrijf dat volledig per product georganiseerd is en tussen de producten geen integratie of
samenwerking nodig heeft, gelden andere argumenten dan voor bedrijven die een geïntegreerde
dienstverlening willen aanbieden via meerdere kanalen.
Bij een bedrijfsstrategie en overeenkomstige organisatie-inrichting past een bepaalde architectuurstijl voor
wat betreft de IT-inrichting. Wanneer een bedrijf een multi-product en een multi-channel strategie kiest, in
combinatie met een goede prijs-kwaliteitverhouding, betekent dit dat er een geïntegreerde
softwareomgeving moet zijn, die relatief eenvoudig via meerdere media (bijv. telefoon, e-mail en internet)
maar ook via meerdere partners (B2B) ontsloten moet kunnen worden. Een Service Oriented Architectuur
kan zo’n omgeving goed ondersteunen.

2.2

Trend: Mass
customization

Een trend van de laatste jaren is om de ideale
mix te creëren tussen de waardedisciplines van
Treacy & Wiersema (Zie kader).
Men wil de klant specifieke aandacht geven met
een merk en image dat bij hem past en zodanig
dat hij het product precies op zijn wensen kan
afstemmen. Doordat ingespeeld wordt op
specifieke doelgroepen (met kleinere volumes) is
de uitdaging om de diensten kostenefficiënt te
kunnen aanbieden.
Daarom dienen de producten en de specifieke
varianten wel in een generiek proces te passen
voor afhandeling. Hierbij is Operational
Excellence van belang.
Deze combinatie wordt getypeerd als Mass
Customization. Dit betekent aan de front office
kant Customer Intimacy of Product Leadership
hanteren. Denk hierbij aan:
 Gecombineerde producten en diensten
aanbieden, met eventuele
pakketkortingen (Cross selling)
 “My site” en selfservice voor klanten

Waardedisciplines van
Treacy en Wiersema
Bedrijven kunnen op diverse manieren georganiseerd zijn. Een
belangrijke drijfveer daarbij is de manier waarop een bedrijf zich
wil profileren richting de markt.

Belangrijk daarbij is het onderscheidend vermogen van een
bedrijf ten opzichte van haar concurrenten.
Dit onderscheid kan volgens Treacy & Wiersema hoofdzakelijk
liggen op drie waardedisciplines:

Product Leadership

Customer Intimacy

Operational Excellence
Daarbij is het van belang dat een bedrijf één van deze waarden
als leidend hanteert om een consistent image richting de klant
te hebben. Dit betekent echter niet dat de andere disciplines
geen aandacht nodig hebben. Voor de andere disciplines moet
zeker een bepaalde drempelwaarde gehanteerd worden, om
interessant te blijven ten opzichte van de concurrenten
(zogenaamde hygiënefactor). Op de volgende pagina worden
deze typeringen verder uitgewerkt.
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Nieuwe producten snel kunnen
lanceren (korte Time To Market)

Tegelijk moet aan de afhandelingkant (mid- en/of
backoffice) volumeverwerking kunnen
plaatsvinden. Denk daarbij voor een verzekeraar
bijvoorbeeld aan generieke, herbruikbare
faciliteiten voor:
 Polisbeheer
 Declaratieverwerking
 Input- en Outputmanagement
(postverwerking en briefgeneratie)
 Multilabel faciliteiten
Deze faciliteiten zullen naadloos geïntegreerd
moeten zijn, zodat de klant ook echt de beleving
heeft dat hij met een specifiek product te maken
heeft (ook al wordt het op generieke wijze
afgehandeld).
Daarbij speelt vanuit Operational Excellenceperspectief de trend dat niet-kerntaken
geoutsourced moeten kunnen worden. Voor de
klant mag dit geen merkbare verschillen in de
dienstverlening veroorzaken. En dit stelt dus
zware eisen aan de manier waarop
ketenintegratie gerealiseerd wordt.

Operational Excellence
•
•
•
•

•
•
•

Superieure operaties en uitvoering.
Vaak door een redelijke kwaliteit voor een zeer lage prijs
te bieden.
Taakgeoriënteerde visie m.b.t. personeel.
De focus ligt op
–
Efficiency,
–
gestroomlijnde operaties,
–
Supply Chain Management,
–
Geen franjes, volume is belangrijk.
De meeste grote internationale bedrijven opereren
vanuit deze discipline.
Meetsystemen zijn zeer belangrijk.
Uiterst beperkte variatie in productassortiment

Product Leadership
•
•
•

•

Zeer sterk in innovatie en merkmarketing.
Het bedrijf opereert in dynamische markten.
De focus ligt op:
–
ontwikkeling, innovatie, ontwerp,
–
time to market,
–
hoge marges in een korte tijdsperiode.
Flexibele bedrijfsculturen.

Customer Intimacy
•
•
•
•

•
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Het bedrijf blinkt uit in klantaandacht en klantenservice.
Past zijn producten en diensten aan ten behoeve van
individuele of bijna-individuele klanten.
Grote variatie in productassortiment.
De focus ligt op:
–
Klantkennis (CRM),
–
het leveren van producten en diensten op
tijd en boven klantenverwachtingen,
–
lifetime valueconcepten,
–
betrouwbaarheid,
–
dicht bij de klant zijn.
Geef beslissingsautoriteit aan werknemers die dicht bij
de klant staan.
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3. De rol van IT
Wat het karakter of het doel van een organisatie ook is, de primaire taak van IT is het ondersteunen van de
bedrijfsprocessen. De taak van IT ligt op diverse vlakken:





Kwaliteit: digitale vastlegging en controles;
Efficiency: automatisering van simpele taken en processturing;
Inzicht: rapportages over het operationele proces, lange termijn- en trendrapportages, klantkennis (CRM)
Innovatie: IT kan ook juiste nieuwe mogelijkheden bieden voor de business

Bij elk van de drie waardedisciplines liggen de accenten van IT op andere vlakken. Belangrijk hierbij is dat IT altijd
aansluit op de businessdoelen. De keuze en samenstelling van de onderdelen in het IT-landschap is daar dan ook op
afgestemd.

3.1

Operational Excellence

De nadruk bij Operational Excellence ligt op optimale bedrijfsprocessen. Het meeste, zo niet alles, dat binnen het
bedrijfsproces gebeurt, volgt een gestandaardiseerd en geoptimaliseerd proces. IT ondersteunt in deze situatie op
het gebied van straight through processing (STP) en workflow. Wat niet op een goede manier door een workflow
komt, kan worden behandeld als uitval.
De gedachte van straight through processing en een volledige ondersteuning van het proces vereist een
alomvattend pakket dat de volledige ondersteuning van het bedrijfsproces kan faciliteren of een naadloze integratie
van alle onderdelen in het IT-landschap. Naadloos kunnen integreren stelt ook weer strenge eisen aan de
afzonderlijke onderdelen.
Door de focus op het optimale proces is de behoefte aan meetsystemen erg belangrijk. IT ondersteunt in deze
organisaties door middel van “near realtime” Business Intelligence (BI) en Business Activity Monitoring (BAM). Alles
draait om het efficiënt verlopen van het proces, dus tijdig bijsturen op basis van afwijkingen of verdere
optimalisaties is nodig. BI en BAM voorzien in de informatiebehoefte en het inzicht dat nodig is voor het goed
onderhouden van de uitvoering van het bedrijfsproces.
Het kan altijd beter, het kan altijd efficiënter. Een organisatie die zich richt op Operational Excellence zal daarom
continu kleine verbeteringen doorvoeren. Dat geldt voor het bedrijfsproces, maar de IT-systemen moeten daarin
mee kunnen verbeteren.
Helaas zijn er op IT-vlak ook anti-patterns in dit soort omgevingen te ontdekken die de bedrijfsdoelen eerder
ondermijnen dan ondersteunen:




Stove pipes: (legacy) systemen die bestaan uit zodanig in elkaar gevlochten systemen dat ze niet meer
uiteen kunnen worden genomen in losse onderdelen die los onderhoudbaar of vervangbaar zijn; Ze
moeten vaak ineens worden vervangen;
Swivel chair interfaces: systemen die juist net niet helemaal op elkaar aansluiten, waardoor handmatige
data entry in twee systemen nodig is bij wijze van integratie;
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3.2

Sneaker networks: door continue vergaring en verwerking van grote hoeveelheden meetgegevens over het
bedrijfsproces ontstaat een probleem op gebied van netwerkbelasting/bandbreedte. Het verwerken en
transporteren van deze grote hoeveelheden data moet dan via andere middelen gebeuren: portable
media, tapes, enzovoort.

Product Leadership

Bedrijven die Product Leadership hoog in het vaandel hebben kenmerken zich door een hoge mate van innovatie. Zij
bieden een uniek product en lopen daarmee voorop in de markt. Het bedrijfsproces waarin dit product vorm krijgt
is ook uniek. Dit weerspiegelt ook in het IT-landschap in dergelijke organisaties: veel maatwerk, dat ook continu aan
innovatie en verandering onderhevig is.
Om voor te blijven op de concurrentie is een korte time to market van ondersteunende IT-systemen cruciaal. Dit
betekent dat vaak bewust kortetermijnoplossingen worden gekozen om een nieuw/vernieuwd product met IT te
ondersteunen. Een slimme organisatie zorgt ervoor dat de kortetermijnoplossing bij succes wordt weggegooid en
vervangen door een robuuste oplossing voor de lange termijn.
De continue drive voor innovatie en korte time to market levert ook regelmatig IT-fiasco’s op:
 Ad-hocoplossingen met tools als Access of Excel die niet schaalbaar en slecht onderhoudbaar zijn;
 De “permanente tijdelijke oplossing”, waardoor bewuste short cuts een kwalitatieve IT-omgeving blijven
verstoren;
 Een IT-omgeving die niet kan meeschalen met het succes en snelle groei van de organisatie en daardoor
ineenstort.

3.3

Customer Intimacy

De klant speelt een belangrijke en vaak actieve rol in organisaties die Customer Intimacy als belangrijkste
waardediscipline hebben. De klant maakt deel uit van het bedrijfsproces, door middel van selfserviceportalen.
Dit vraagt om IT-systemen die configureerbaar zijn en kunnen worden afgestemd op de klantwens. Deze systemen
moeten vaak multi-label ondersteunen vanwege de verschillende manieren waarop klantgroepen moeten worden
aangesproken. Ook producten en prijzen die zijn afgestemd op de klant moeten worden ondersteund.
Vanwege de hechte relatie met de klant is het ‘kennen’ van de klant erg belangrijk. Het Customer Relation
Management (CRM) systeem speelt daarom een belangrijke rol op de IT-afdeling.
De bijna individuele benadering van klanten en klantgroepen wil nog wel eens problematische situaties leiden op ITvlak:



Copy-paste oplossingen: systemen worden gekopieerd en aangepast om aan een specifieke situatie te
voldoen. Dit zorgt voor extra onderhoud en foutgevoeligheid (waar zitten precies de verschillen?)
Door de multi-label structuur kan IT te decentraal zijn, waardoor er geen gedeelde services zijn en
gegevens redundant kunnen zijn vastgelegd.
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3.4

Business alignment via Enterprise Architectuur

De eerdergenoemde problemen en anti-patterns kunnen worden voorkomen. Een goede afstemming van IT op de
business vergt een zekere regie: Enterprise Architectuur. Over de gehele breedte van het IT-landschap moet worden
gekeken naar het juiste systeem voor de juiste taak. Een slimme mix van standaardpakketten en maatwerk, op de
juiste manier aan elkaar gekoppeld, kan zorgen voor een goed geïntegreerde oplossing voor het ondersteunen van
het bedrijfsproces.
Voor Operational Excellence bestaat zo’n oplossing bijvoorbeeld uit het aan elkaar koppelen van bestaande
operationele systemen via workflow, waarmee straight through processing kan worden gerealiseerd. Bij Customer
Intimacy en Product Leadership is vaker behoefte aan een goede basis bouwblokken of inrichtbare applicaties
waarop snel en flexibel nieuwe functionaliteit kan worden gerealiseerd.
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4. Maatwerk of standaardpakket
Vaak speelt binnen organisaties de vraag of er een standaardpakket aangeschaft wordt, of dat er maatwerk
gemaakt moet worden. Waarbij het vaak wordt benaderd als een keus voor het een, of het ander. Dat hoeft het niet
altijd te zijn. De eerdergenoemde slimme mix van maatwerk en standaardpakket kan ook bestaan uit delen van een
standaardpakket die via maatwerk in de bedrijfsarchitectuur worden verweven. In deze gevallen betekent
maatwerk niet iets van de grond af opbouwen, maar snel bedrijfsspecifieke functionaliteit realiseren op basis van
een platform.
Verder is het van belang om een onderscheid te maken in de mate waarin software bedrijfsspecifiek is. Zo is
bijvoorbeeld een database wel een standaardpakket, maar niet bedrijfsspecifiek.
Wanneer nu precies maatwerk of een standaardpakket? Deze keuze blijkt afhankelijk van het type proces dat moet
worden geautomatiseerd en de mate waarin deze processen bedrijfsspecifiek of bedrijfsgeneriek zijn. Generieke
bedrijfsprocessen als HRM en financiën blijken bijvoorbeeld vaker te kunnen worden ondersteund door
standaardpakketten.

Business
Specificiek

In onderstaande figuur zijn op deze schalen de soorten functionaliteit geclassificeerd.

Onderscheidende
applicaties
(Korte TTM,
dynamische markt)

Business
Generiek

Ondersteuning van
specifieke
functionele eisen

Pakketten voor
Verticale markt
(OSI, Oracle Open
Zorg)

Extensies / Uitbreidingen
Integratie op proces/keten niveau

Ondersteuning van
specifieke niet
functionele eisen

Maatwerk

Pakketten voor
Generieke
bedrijfsfuncties
(HRM, Finance,
CRM)

App. Infrastructuur
(k2, Biztalk,
Sharepoint),
Database)

Standaard

Uit bovenstaand diagram blijkt ook welke aspecten ten grondslag liggen aan de keus tussen een standaardpakket of
maatwerk. Maatwerk wordt vooral toegepast op het moment dat men onderscheidend wil zijn ten opzichte van de
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concurrentie. Ongeacht de bedrijfsstrategie kan gesteld worden dat op de onderscheidende gebieden veelal
maatwerksoftware nodig zal zijn. Een concurrent kan immers over hetzelfde standaardpakket beschikken en
daarmee is het onderscheidend vermogen dan behoorlijk gereduceerd.
Bedrijfsbreed gezien geldt dat de mix van geselecteerde standaardpakketten ook onderscheidend kan werken. Vaak
gaat het er dan vooral om hoe efficiënt de mensen kunnen werken met de IT-infrastructuur. Op dat moment is het
belangrijk dat alle software (zowel maatwerk als standaard) goed geïntegreerd is. Vanwege de unieke combinaties
van pakketten en maatwerksoftware kan de integratie hiervan ook alleen via maatwerk plaatsvinden. Waarbij er
voor het maatwerk wel veelal standaardcomponenten ingezet kunnen worden om veelgebruikte pakketten te
ontsluiten.
Om de afweging tussen maatwerk of standaardpakketten te kunnen maken is het van belang om de voor & nadelen
van beide mogelijkheden scherp te hebben. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Type
Standaard
pakket

Maatwerk

Voordelen
 Economy Of Scale
 Ecosysteem beschikbaar
Cursus
Pakket Consultants
Extra integrerende 3rd
party functionaliteit vaak
beschikbaar
 Upgrades/migraties
grotendeels voorzien

Nadelen
 Afhankelijkheid van
leverancier
Leverancier initieert
vaak de noodzaak
voor upgrade
Minder controle
 Integreert lastiger
vanwege eigen
architectuur en
communicatie
standaarden
 Opdrachtgever betaalt
vaak ook voor
functionaliteit die niet
wordt gebruikt. (Ook
qua onderhoud)

 Onderscheidend
 Sluit exact aan op de
wensen (op maat)
 Naadloze integratie door
uniforme architectuur (bij
goede inrichting
architectuurproces)
 Potentieel kortere time to
market bij changes op
bestaande implementatie

 Afhankelijkheid van
kennis van het
systeem (onderhoud)
 Vaak initieel duurder
(geen Economy of
Scale)
 Zelf afhankelijkheden
met nieuwe platform
software versies
managen

Valkuil
< 80% fit met
requirements
kan door
benodigde
aanpassingen
duurder uitvallen
dan maatwerk
(maatregel: pas
de organisatie
aan aan het
pakket i.p.v.
andersom)

Scope creep
alles kan in
principe; maar
dat betekent nog
niet dat alles
moet.
(maatregel: zorg
dat er een goed
requirementsmanagementproces is.)

De keuze tussen maatwerk of standaardpakket is niet statisch. Eenmaal gemaakt, moet er met enige regelmaat
worden gekeken of de keuze nog actueel is. Het IT-landschap evolueert naarmate de business evolueert. Dat geldt
ook voor de markt voor standaardpakketten. Wat hiervan de effecten zijn wordt duidelijk in de volgende paragraaf.
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4.1

Wet van de remmende voorsprong

Wanneer gekozen wordt voor maatwerk zal er een moment in de tijd komen waarop de toegevoegde waarde of
concurrentievoordeel zal afnemen en de functionaliteit ook geboden wordt door standaardpakketten. Het gat
tussen deze twee werelden is de zogenaamde innovatiekloof.

Maatwerk domein

Competitive advantage
(Concurrentievoordeel)

Innovatie
(First mover)

Pakketten domein

Imitatie
(Second mover)

Mainstream

Primaire dienst
Secundaire dienst
Tijd
In deze innovatiekloof doet de wet van de remmende voorsprong zijn intrede: als niet blijvend wordt geïnvesteerd
in het concurrentievoordeel wordt het bedrijf op een gegeven moment ingehaald door de markt. Er is een
investering nodig om de innovatiekloof te overbruggen. Deze investering kan op verschillende manieren worden
gedaan, namelijk:

Het maatwerk sterft uit; de geboden producten of diensten (het concurrentievoordeel) zijn niet meer
interessant omdat ze zijn ingehaald door de markt;

De maatwerkoplossing wordt het standaardpakket door bijvoorbeeld een sale & lease-back constructie;

Overgang naar een standaardpakket.
Voordat gekozen wordt voor één van de bovengenoemde richtingen zal eerst een goede kosten-batenanalyse
gedaan moeten worden die de maatwerkoplossing afweegt tegen bijvoorbeeld een standaardpakket of een sale &
lease-back constructie.
Als wordt gekozen aan een maatwerkoplossing, moet al rekening worden gehouden met het ontstaan van de
innovatiekloof. Bij het ontwerpen van de IT-oplossing is het belangrijk dat de afhankelijkheden met de omgeving
worden geminimaliseerd. Dit bevordert de vervangbaarheid in de toekomst door bijvoorbeeld een standaardpakket.
Ook vanuit een businessperspectief moet in een vroeg stadium nagedacht worden over een toekomstige overstap
naar een standaardpakket.
Wanneer gekozen wordt voor een standaardpakket zal de organisatie zich daarop moeten aanpassen en niet
andersom. Het aanpassen van een standaardpakket brengt gevaren met zich mee. Bijvoorbeeld het migreren naar
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nieuwe versies wordt daardoor bemoeilijkt en de ondersteuning vanuit de leverancier is daardoor niet altijd
gegarandeerd. Veel aanpassingen op een standaardpakket betekenen een moeilijke (grote investering) of geen
mogelijkheid tot overgang naar een nieuwe versie.
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5. SOA als oplossing
Zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken, hebben zowel maatwerk als standaard pakketten hun eigen
toepassingsgebied en voor- en nadelen. Wanneer in de breedte van middelgrote tot grote Enterprises gekeken
wordt (zoals banken en verzekeraars), zal blijken dat het vrijwel nooit mogelijk is om alle geautomatiseerde
ondersteuning onder te brengen in een standaardpakket. En tegelijk is het ondoenlijk en economisch niet
verantwoord om alles in maatwerk te realiseren.
In de ideale wereld is er een naadloze integratie tussen standaardpakketten en maatwerk. Zodat de organisatie zijn
IT-budget kan richten op een geïntegreerde informatievoorziening, en het ondersteunen van business innovaties.
Om die geïntegreerde informatievoorziening te bewerkstelligen dienen er koppelingen tussen de diverse systemen
gerealiseerd te worden.
Koppelingen tussen systemen kunnen op diverse manieren gerealiseerd worden. Daarbij heeft er een evolutie
plaatsgevonden waarbij koppelingen verschoven zijn van data niveau naar functioneel niveau.
Waar in het verleden vaak werd gewerkt met data koppelingen zoals database replicatie wordt tegenwoordig meer
en meer gewerkt met functionele koppelingen die als services gemodelleerd worden. Wanneer services integraal in
het applicatielandschap worden toegepast kunnen we spreken van een Service Oriented Architectuur (SOA).
Daarbij is het van belang om op te merken dat SOA niet betekent “web services bouwen”.
Helaas is er nog geen industriebrede definitie van een service. Voor dit document houden we de definitie van
Archimate aan:
“A service is defined as the externally visible (“logical”) functionality, which is meaningful to the environment.”
Om dit concreter te maken hanteren we de volgende basisprincipes voor services:
– de grens van de service is duidelijk
– services zijn autonoom
– services delen alleen contract en gegevensdefinitie (schema)
– de samenwerking van services is gebaseerd op “policies” (algemene voorwaarden en kwaliteitsniveaus)
Dit betekent dat het door services mogelijk wordt om de functionaliteit van die services door middel van een
standaardpakket of een stuk maatwerk te realiseren. Wanneer het een standaardpakket betreft moet er veelal nog
wel maatwerk plaatsvinden om de functionaliteit op de gewenste manier te ontsluiten.
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Contract
Service

Service

Service Provider X
Service
Implementatie
(Logica)

Bestaand
Systeem A

Een bestaand systeem wordt ontsloten met behulp van een service
implementatie. Dit is typisch maatwerk, eventueel ondersteund met
applicatie-infrastructuur zoals een Enterprise Service Bus (ESB). Omdat
andere systemen alleen via het servicecontract interacteren, kan alles
binnen Service Provider X veranderd worden zolang het contract gelijk
blijft.
Door dit als standaardpatroon toe te passen voor alle te integreren
systemen, wordt de lock-in op pakketten significant minder. En dat
verbetert de onderhandelingspositie met pakketleveranciers.

Echte onafhankelijkheid wordt alleen bereikt als het contract van de
service niet bepaald wordt door een specifieke leverancier. Idealiter is
het service contract gebaseerd op een industriestandaard (zoals StUF
voor gemeenten, HL7 voor zorginstellingen en VERA voor
Woningcorporaties).
Waar dit niet mogelijk is zal een organisatie een eigen standaard
moeten formuleren wanneer men minimale afhankelijkheid van leveranciers nastreeft.
Dit kan dus betekenen dat over een standaard pakket alsnog een adapter gerealiseerd moet worden om niet
afhankelijk te zijn van het leverancierspecifieke protocol.
Data Data

Data

Het is van belang dat dit organisatiebreed gebeurt, voor alle onderkende services en serviceproviders. Deze
organisatiebrede communicatiestandaard wordt ook wel het canonical schema genoemd. Alle serviceberichten
moeten conform dit schema zijn opgesteld. Op deze manier is ook eenduidig de betekenis en structuur binnen de
berichten geregeld.
Deze problematiek komt ook naar voren wanneer organisaties hun data willen integreren voor Data Warehousing
(DWH) doeleinden. Door het canonical schema strategisch in te zetten voor alle projecten, wordt de integratie
vooraf geborgd. In plaats van achteraf via ETL (Extract, Transform, Load) binnen het DWH de benodigde consistentie
te creëren.
Wanneer een SOA goed wordt ingericht, biedt het de mogelijkheid om eenvoudig met andere systemen op
functioneel niveau te integreren, met de flexibiliteit om de invulling van die services te veranderen met een
minimale impact op de omgeving.
Dit betekent dat services gestructureerd moeten worden op minimale externe koppeling en maximale interne
samenhang.
Om dit goed te kunnen bepalen moet de service architectuur maximaal aansluiten bij de structuur van de
organisatie, zodat het kan bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Deze aansluiting betekent
dat de service architectuur afgeleid moet worden van de Enterprise Architectuur. Waarbij er belangrijke
raakvlakken zijn met de Informatie Architectuur en de Business Architectuur.
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6. SOA via Endeavour
Endeavour, de ontwikkelstraat van Info Support, is een framework bestaande uit processen, tools en ondersteuning
om het totale softwareontwikkelproces beter beheersbaar te maken gedurende de gehele lifecycle van een
applicatie. Endeavour biedt grip, controle en een hoge productiviteit en kwaliteit.
Voor een goed begrip van Endeavour is het zinvol om
eerst vast te stellen dat voor softwareontwikkeling altijd
mensen nodig zijn. Deze mensen werken volgens een
proces ook al is dat niet altijd even duidelijk vastgelegd.
Denk aan processtappen ontwerp, bouw, test en
implementatie. En er worden tools gebruikt zoals een
programmeeromgeving, eventueel testtools, etc.
Kortom, softwareontwikkeling is altijd een mix van People,
Process en Tools.
Dat is dus precies wat de ontwikkelstraat Endeavour te
bieden heeft. Alle aspecten zijn optimaal geïntegreerd.
Info Support hanteert met de Endeavour ontwikkelstraat
onder meer een Service Oriented Architectuur framework
wat aansluit op ToGaf en de NORA. Architectuur is
geïntegreerd in de drie vlakken People, Process en Tools
door middel van een gedegen proces. De tooling omvat
diverse templates en richtlijnen die handvatten bieden om
tot een goede architectuur te komen. Al deze facetten
worden behandeld in de standaard Endeavour trainingen die worden aangeboden.
De Logische Referentie Architectuur is de belangrijkste richtlijn om te komen tot een goede service indeling. De
logische referentie architectuur beschrijft de service taxonomie die binnen Endeavour wordt gebruikt. In de tabel op
de volgende pagina staan de service typen van deze taxonomie kort genoemd.
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Type
Business
Service
Process
Service
Interactie
Service
Platform
Service

Omschrijving
Core functionaliteit voor het bedrijf. Zonder dit kan het bedrijf niet
functioneren.
Aaneenschakeling en besturing van core functionaliteit of deelprocessen om
zo de bedrijfsprocessen goed te ondersteunen.
Het beschikbaar stellen van functionaliteit aan eindgebruikers (schermen) of
andere partijen (B2B)
Facilitaire diensten die vanuit de andere services gebruikt kunnen worden.
(Bijvoorbeeld communicatie diensten tussen de services)

V
-

S
0

+

+

++

++

0

-

V = Veranderlijkheid; Frequentie van aanpassing
S = Specifiek voor organisatie

Het isoleren van de stabiele en de veranderlijke delen binnen het IT-landschap is de kern van deze taxonomie. Het
uitgangspunt is dat er basisfunctionaliteit is (Business services) die binnen de context van diverse processen
hergebruikt kunnen worden (Process services). De processen worden via meerdere kanalen ontsloten zowel
interne- (Portalen) als externe kanalen (B2B). De samenhang wordt in onderstaande figuur met een voorbeeld
weergegeven.

Deze service architectuur is alleen noodzakelijk wanneer het belangrijk is om geïntegreerde processen te
ondersteunen waarbij meerdere systemen samenwerken. Dit in tegenstelling tot processen en functionaliteit die
door één applicatie worden geboden (zoals bij App1). In dat soort gevallen dient Architectuur niet te beperken,
maar pragmatisch te zijn. Het is dan aan te bevelen om van de standaard aanwezige schermen van het pakket
gebruik te maken.
Door de verschillen in veranderlijkheid en specifiekheid, betekent dit ook dat voor elk type service andere
overwegingen gelden met betrekking tot de keuze tussen maatwerk of een standaardpakket om die functionaliteit
te leveren.
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7. Conclusie
In het applicatielandschap van een middelgrote tot grote Enterprise is normaliter sprake van vele applicaties
waartussen geautomatiseerde koppelingen nodig zijn. Afhankelijk van het type organisatie zal de focus op andere
aspecten liggen. In veel gevallen is het echter nodig om naadloze integratie tussen de systemen te realiseren om de
bedrijfsprocessen maximaal te ondersteunen.
Doordat er nog weinig industriestandaarden zijn voor koppelingen, zal voor naadloze integratie van deze systemen
vaak maatwerk benodigd zijn.
Daarnaast kunnen echte innovatieve businessproducten vaak niet ondersteund worden met standaardpakketten.
Door het inzetten van Service Oriented Architectuur (SOA) kunnen zowel standaardpakketten als maatwerk
naadloos op elkaar aangesloten worden.
Op deze wijze kan slim de combinatie worden gemaakt met standaardpakketten voor niet onderscheidende
producten en processen, en maatwerk om de organisatiespecifieke producten en processen te ondersteunen met
maximale efficiency.
Verder kan door het inzetten van SOA ook overgestapt worden van maatwerk naar een standaardpakket, omdat dit
simpelweg een andere invulling van bestaande services is. De services moeten dan wel goed op de Enterprise
Architectuur afgestemd zijn.
Info Support biedt met haar Endeavour ontwikkelstraat op People, Process en Tools vlak een methodiek om te
komen tot een op de organisatie toegesneden architectuur, waarin de benodigde flexibiliteit gerealiseerd wordt.
Doordat Endeavour verder gaat dan alleen Architectuur, en ook juist de raakvlakken met Enterprise Architectuur en
Requirements aan de Demand kant, en de raakvlakken met Service Development aan de Supply kant beschrijft, is er
een geïntegreerd proces wat van bedrijfsdoelstellingen via een maakbare Architectuur tot concrete services leidt,
die van goede kwaliteit zijn en onderhouden kunnen blijven worden.
Endeavour levert daarmee een prima aanpak voor de ideale combinatie van standaardpakketten en maatwerk,
gerealiseerd via een Service Oriented Architectuur.
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8. Over Info Support
Info Support is opgericht in 1986 en is met ruim 350 medewerkers in Nederland een vooraanstaand ITdienstverlener op het gebied van IT-consultancy, software -ontwikkeling, opleidingen en beheer. Info Support is niet
beursgenoteerd en financiert de verdere ontwikkeling van de organisatie op basis van een beheerste groei uit eigen
middelen.
Onze drive achter de oplossingen die wij realiseren voor onze klanten is er sterk op gericht bedrijfsprocessen sneller
en beter te maken. Info Support ontwikkelt en beheert solide en innovatieve softwareoplossingen die organisaties
ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen.

De kernwaarden Soliditeit, Integriteit, Vakmanschap en Passie typeren onze werkwijze, waarin we sociaal en solide
management belangrijker vinden dan omzetmaximalisatie. Ons hoogste doel is dat we met opdrachtgevers en
medewerkers willen bouwen aan langetermijnrelaties. Daarbij houden we ons aan gemaakte afspraken. Dit maken
we in de praktijk waar, getuige de jarenlange relaties die we met onze klanten hebben. Info Support mag zich al 16
jaar op rij TOP-IT-werkgever van het jaar noemen.
Zie voor meer informatie www.infosupport.com.
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