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1.0 Introductie  

 
In het huidige economische klimaat, waar zaken als: 

 toenemende concurrentie,  

 slinkende marges,  

 razendsnelle time to market,  

 globalisatie,  

 innovatie, 
de agenda's bepalen, is de druk op IT-organisaties alleen maar toegenomen. In razend tempo volgen 
de veranderingen vanwege marktontwikkelingen, wet- en regelgeving, herstructureringen, fusies en 
overnames elkaar op. Innovatie - omarmen van nieuwe technieken - is een must geworden om snel te 
kunnen reageren op deze steeds wijzigende marktomstandigheden en is essentieel in de race voor 
marktaandeel in een hevige concurrentiestrijd.    
 
Veel organisaties hebben te kampen met een back log van applicaties en in toenemende mate wordt 
de kloof tussen Business  en IT-alignment vergroot. De vraag naar nieuwe business  applicaties, of 
wijziging van bestaande applicaties, neemt alleen maar toe, terwijl de tijdslijnen drastisch korter 
worden. In het licht van de huidige marktomstandigheden zullen deze nieuwe business -applicaties de 
volgende karakteristieken dienen te bevatten:   
 

 time to market,  

 kortere ROI,  

 hogere kwaliteit,  

 kosten verlaging,  

 klanttevredenheid.  
 
De traditionele ontwikkeltechnologie- en methoden kunnen onmogelijk voorzien in deze veranderende 
omstandigheden en organisaties willen slagvaardig, snel en flexibel kunnen (blijven) opereren. 
Vanwege de beperkingen die traditionele ontwikkeltechnologieën en methodieken hebben, is de  
Agile-aanpak inmiddels door vele organisaties op enige wijze geadopteerd, maar zoals door Forrester 
Research vastgesteld, is hierbij nog niet helemaal duidelijk wat deze Agile-adoptie met zich 
meebrengt. Veel organisaties zoeken nog naar de juiste weg om het potentieel van Agile in z'n geheel  
te benutten.  

 
1.1 Hoe Agile werkt – methoden en technieken 
 
Agile methodieken zijn samengesteld uit processen, principes, mensen en tools. Het Agile proces is 
feitelijk een samenstelling van iteraties, incrementele ontwikkelbenaderingen, gebaseerd op Lean-
productie ervaringen. Populaire toepassingen zijn o.a. XP (Extreme Programming), SCRUM, Feature 
Driven Development (FDD), RAD (Rapid Application Development) en Dynamic Systems 
Development Method (DSDM), waarvan SCRUM en XP de meest populaire zijn.     

 

Agile applicatieontwikkeling steunt op principes zoals beschreven in het Agile Manifest (februari 
2001), Hierin wordt o.a. het belang van het individu en de onderlinge interactie benadrukt, dit wordt 

boven processen en tools gesteld: 

 Het centraal stellen van de belanghebbenden en hun onderlinge interacties; 

 Streven naar korte termijndoelen van werkende informatiesystemen in (korte) iteraties; 

 Het directe contact met en betrokkenheid van gebruikers en "Business "; 

 Het flexibel (kunnen) reageren op wijzigingsvoorstellen tijdens het project. 
 

De Agile applicatie ontwikkel-aanpak brengt de focus weer terug waar het hoort: het bouwen van 
kwalitatief goede software die waarde oplevert voor de organisatie; op tijd, binnen budget met 
beperking van risico`s en met behoud van flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op veranderingen, 
het uiteindelijk resultaat sluit nauw aan bij de verwachtingen waarmee hoge klanttevredenheid wordt 
behaald.  
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Er wordt bij de Agile-aanpak veel sneller van start gegaan omdat de uitgebreide requirementsfase 
beperkt blijft tot het verzamelen van high level requirements – User Stories. Deze user stories worden 
vervolgens verwerkt tot een projectscope die in een bepaalde tijd, de time box, geleverd wordt. Ook de 
doorlooptijd van Agile-projecten is doorgaans veel korter omdat er gefocust wordt op de features die 
echte business waarde brengen. De realisatie vindt plaats in zogenaamde iteraties. Iedere Iteratie, 
met een interval van twee tot drie weken, zorgt voor een werkende oplossing die direct door de 
business  gebruikt en getest wordt. Iedere iteratie zorgt voor functionele verrijking van de applicatie. 
De applicatie is gereed en gebruiksklaar als de time box is geconsumeerd. 

1.2 Scrum  

 
Een Agile Scrum project begint met een gezamenlijke visie op de te ontwikkelen oplossing. Deze 
visie is het uitgangspunt, zonder teveel details, die naarmate het project vordert meer naar boven 
zullen komen.  
Vanuit de visie wordt de budgettering uitgevoerd, een samenstelling van User Stories, Sizing en de 
project time box. User Stories zijn high level requirements in business termen, deze worden 
verzameld, geprioriteerd en opgedeeld om als high level features de project time box te definiëren.  
Bij de sizing wordt gebruik gemaakt van technologie waardoor functionele patronen in de features 
worden herkend, op basis daarvan wordt gedetailleerd gespecificeerd wat de inspanning zal zijn om 
de functionaliteit te leveren. De time box bevat de In-Scope User Stories, de samenstelling van het 
project team en de details van het totale budget – tijd en geld. Hiermee is tevens het projectplan 
beschikbaar. Dit projectplan bevat onder meer de sprintplanning en wordt door de Engagement 
Manager bij de Kick Off van het project en voor iedere Iteratie (Sprint) gepresenteerd. 
 
Rondom de sprint is een aantal meetings georganiseerd: de sprintplanning, daily standup, demo 
en retrospective. We leveren werkende software, aan het eind van elke sprint wordt in een demo 
toegelicht wat tijdens de sprint bereikt is. Het deelproduct wordt gedemonstreerd en opgeleverd. Als 
we door voortschrijdend inzicht, nieuwe inspiratie of marktomstandigheden toch iets willen wijzigen 
doen we dat via de product back log (de requirements lijst). Hierdoor blijft het team altijd en uitsluitend 
werken aan datgene wat voor de klant echt belangrijk is. . 

1.3 Kritische succesfactoren  
 
Voorwaardelijk voor de Agile-aanpak is dat de Business  zelf actief betrokken is bij de projectrealisatie. 
Dit is beslist een kritische succesfactor. Door zelf actief deel te nemen aan de verwezenlijking, kan en 
moet de Business  direct invloed uitoefenen op het uiteindelijke projectresultaat. Op deze manier zijn 
change requests tijdens de uitvoering in te voegen. Uiteraard zullen andere features, die een lagere 
prioriteit hebben, moeten wachten op een volgende release. Deze Agile-manier van werken 
garandeert een projectresultaat dat zeer nauw aansluit bij de Business  wensen. De resultaten van 
Agile-projecten zijn kwalitatief beslist beter, waarmee een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing wordt 
gerealiseerd! 

 

2.0 Schaalbaarheid  
 
Doordat Agile grote projecten opknipt in kleinere projecten, wordt verondersteld dat het te “licht” is 
voor grote projectteams die complexe applicaties bouwen. De toegenomen risico`s als gevolg van 
schaalgrootte en complexiteit binnen software engineering is niet te wijten aan Agile methodieken. 
Agile-practises benaderen projecten op kleinere schaal, kleinere projecten – kleinere functionele 
teams – kleinere time boxes, teneinde risico`s te beperken en snel waarde te leveren. SCRUM wordt 
vaak toegepast in organisaties waar de facto zware ontwikkelinspanningen worden geleverd. SCRUM 
is schaalbaar van eenvoudige tot grote meervoudige projecten door de gehele organisatie.   
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2.1 Het bepalen van de waarde van een Agile applicatie   
 
Iedere dag stelt de Business  vragen aan IT afdelingen voor Enterprise Software Solutions met een 
verwachting van meetbare waarde. Het bijhouden van targetwaarde van bepaalde software-
oplossingen kan worden gedaan door het in kaart brengen van Time/Value uit het dagelijkse werk van 
het project  
Naarmate de tijd verstrekt zal de waarde van een applicatie afnemen. Dit wordt veroorzaakt door 3 
elementaire karakteristieken van een traditioneel ontwikkelde applicatie:  
 

 requirements zijn vooraf bepaald, vast en moeilijk te wijzigen code- en testfase van het project.   

 de business omstandigheden echter, wijzigen gedurende de ontwikkel-periode, waardoor een 
aantal business  requirements waarde hebben verloren of helemaal niet meer van toepassing 
zijn.  

 zodra de applicatie is opgeleverd, wordt het kostbaar en is het tijdrovend om aanpassingen te 
doen die resulteren in juiste relevantie, waardoor het onmogelijk is om de business wijzigingen 
bij te houden.  

 
De volgende grafiek vergelijkt de dynamiek van een  Agile-gebaseerde web business  applicatie (in 
rood) met een traditionele Enterprise software oplossing, in-house ontwikkeling of  aanpassing van 
een standaard softwarepackage (in grijs). De Y-as geeft de waarde die wordt gegenereerd door de 
software-oplossing als deze in gebruik is. Naarmate de tijd vordert (X-as) neemt de business  waarde 
van elke versie af en de afwijking tussen wat de Business  wil en wat de software biedt, groeit. Elke 
nieuwe versie (vertegenwoordigd door een spike) corrigeert de afwijking. Met de traditionele 
benaderingen, zijn veranderingen moeilijker toe te passen en de afwijking in tijd neemt toe totdat het 
systeem  uiteindelijk end of life is gekomen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een traditioneel waterval model vermindert de waarde naarmate de tijd verstrijkt. Met een Agile aanpak is het 

tegenovergestelde het geval  IT levert snel en op tijd nieuwe functionaliteit met significante waarde. Dit afgezet tegen de  

waarde die dagelijks geleverd wordt is het bewijs van het voordeel, snel en overtuigend geleverd.  

Deze grafiek is eigendom van; en beschikbaar gesteld door © OutSystems  

 

2.2 Agile planningsproces en voorspelbaarheid  
 
Het grote belang van een Agile aanpak, is gebaseerd op een continu incrementeel planningsproces 
wat dagelijks plaatsvindt en overleg met projectleiders, ontwikkelaars, klant en belanghebbenden tot 
gevolg heeft. De veranderende (business ) requirements zijn geen aanleiding voor irritaties maar een 
Agile-team verwacht en stelt zich juist in op veranderingen  en adresseert  nieuwe requirements 
tijdens het project als gevolg van de onderhandeling met Business  eigenaren en het bijstellen van 
prioriteiten.  Agile ontwikkelteams zijn dus tijdens de doorlooptijd van het project constant aan het 
plannen en her prioriteren, hand in hand met de klant en voldoen hiermee aan veranderende business 
-requirements en realiseren levering binnen budget (tijd en geld).          
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3.0 Optimalisatie van een Agile benadering  
 
Het succes van een projectleider om vanaf het begin Agile werkelijk Agile te maken, draait niet alleen 
om het adopteren van een Agile methodiek, maar ook door deze te combineren met applicatie-
levering en beheeromgeving, die het Agile proces ondersteunt en optimaliseert. Organisaties zullen 
naar oplossingen moeten kijken die de volgende mogelijkheden in zich hebben. 

 
3.1  Waarde genereren vanuit bestaande applicaties en technologie 
investeringen  
 
Het is een gegeven dat nieuwe applicaties gebruik zullen maken van bestaande applicatie- en 
technologie-investeringen. Een Agile delivery-omgeving maakt het erg eenvoudig om bestaande 
legacy applicatieservices en code te catalogiseren en hergebruik toe te passen.   

 
3.2 Een applicatie ontwikkelomgeving die snel wijzigingen ondersteunt  
 
Een grondbeginsel van Agile is de mogelijkheid om snel te kunnen reageren op wijzigende business  
requirements. Vanzelfsprekend zal de ontwikkelomgeving dit moeten kunnen ondersteunen door te 
helpen identificeren wat de impact van de verandering is en het change-proces over het gehele Agile 
project zoveel mogelijk te automatiseren.     

 
3.3 Uitrollen en beheren van applicaties  
 
Een grote belemmering van Agile projecten is de mogelijkheid om gebruiksklare applicaties op te 
leveren aan het eind van iedere iteratie. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit in de meeste 
traditionele ontwikkelomgevingen. Een Agile delivery-omgeving maakt het eenvoudig om een 
gebruiksklare applicatie na iedere iteratie snel en efficiënt uit te rollen.  

 
3.4 Reageren op veranderingen met Agile Project Management  
 
De mogelijkheid om snel te kunnen reageren op veranderingen is direct verbonden met de 
mogelijkheid om deze wijzigingen ook te kunnen managen. Het merendeel van de bestaande Project 
Management tools zullen naar Agile-methodiek getuned moeten worden. Het is van cruciaal belang 
dat dan ook ondersteuning wordt geboden aan Agile-processen - zowel het verkrijgen en het 
managen van nieuwe requirements van eindgebruikers, als adequate management-tools om te 
assisteren bij iedere project-iteratie, zoals het prioriteren binnen het totale projectplan.    
 
De mogelijkheid voor een Agile team om succesvol ‘on the go’ te bouwen, wordt gemaximaliseerd 
door Agile ontwikkel- en management voorzieningen die verkorte iteratie-cycli ondersteunen, het risico 
van het ontwikkelen verkleint en de kwaliteit verbetert tegen een verminderde test- en integratie 
inspanning.  Kort gezegd een zinvolle en echte Agile leveringsmogelijkheid vereenvoudigt een groot 
deel van de processen die nodig zijn om snel nieuwe functionaliteit in handen van de eindgebruikers 
te brengen.  

 

4.0 De Agile belofte  
 
Toepassing van Agile methoden en technieken in combinatie met inzet van juiste technologie en een 
ondersteunende  projectmanagementomgeving, zal de Agile belofte op een gecontroleerde wijze 
waarmaken:   
 

 promoten van snelle levering van tastbare resultaten aan klanten door iteratieve applicatie-
releases, waarbij de Business  feedback geeft die resulteert in business  gedreven prioritering.  

 vergroten/verhogen van IT en Business  alignment door de focus te houden op het uitsluitend 
leveren van noodzakelijke functionaliteit om bedrijfsdoelstellingen te realiseren.   

 realiseren van voordelen in productiviteit, kwaliteit en ROI.  

 adequaat reageren op verandering. 
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 voorspelbaarheid. 

 sneller leveren van constante business -waarde die toekomstvast is. 

 klanttevredenheid. 

 

5.0 De Agile aanpak van Inforza.   
 
Inforza creëert web- en mobile businessapplicaties. Daarmee kunnen organisaties zowel de ‘time to 
market’ verkorten, als de kosten voor applicatieontwikkeling en onderhoud drastisch verlagen. Met 
Inforza zijn bedrijven, die in snel veranderende markten opereren, beter in staat te anticiperen op de 
constant wijzigende eisen die gesteld worden aan bedrijfsapplicaties, waarbij levering binnen gestelde 
tijd en budget wordt gegarandeerd. Deze aanpak wordt ondersteund door een integrale toepassing 
van de Agile Methodiek en inzet van geïntegreerde technologie: Agile Project Management tool (Agile 
Network) en het ontwikkel- en beheer Platform (Agile Platform).  

 
5.1 Samenstelling van het Agile Project team   
 
Het project team is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de business  en technische 
medewerkers vanuit IT. Deze multidisciplinaire samenstelling is van belang om de alignment van de 
uiteindelijke oplossing met de business  behoefte  te kunnen garanderen. Tevens is het van belang 
dat de organisatie participeert in de beslissingen die er genomen dienen te worden binnen de scope 

van het project.  
 

De rollen van het Inforza team 

Engagement Manager – Klant management en werkt samen met de Solution Manager voor de 

business  analyse en het definiëren van de project back log. De taken van de  Engagement Manager 

zijn: 

 Analyseren van de Business ; 

 Borging van de relaties met de business  en het technische team;   

 Garanderen van relaties met de interne projectdeelnemers, het plannen van demo`s en 
verzamelen van feedback; 

 Organiseren van het ontwikkelteam; 

 Managen van de projectplanning; 

 Controle over en het managen van het project; 

 Regelmatig rapporteren over de projectvoortgang aan de Project eindverantwoordelijken.  

Delivery Manager – Verantwoordelijk voor ontwikkeling van het project. De taken van de Delivery 

Manager zijn: 

 Definiëren van de technische architectuur van de oplossing, met behulp van de  
Engagement Manager; 

 Managen van het ontwikkelteam. 

Developer – Een medewerker in het ontwikkelteam. De taken van de developer zijn: 

 Uitvoeren van de ontwikkeltaken die door de Delivery Manager worden toegekend; 

 Uitvoeren unit testen van iedere geïmplementeerde functionaliteit. 

De Engagement Manager van Inforza zal iedere week een voortgangsrapport opleveren. Dit rapport 

wordt verstrekt voor de regelmatige meetings die voor dit doel worden georganiseerd. Deze 

voortgangsrapportage bevat de volgende informatie:  

 Algemene beschrijving; 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=voorwaarden_voor_agile_aanpak&utm_content=header
mailto:rvankerkwijk@inforza.nl
http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=voorwaarden_voor_agile_aanpak&utm_content=footer


 

 
Rob van Kerkwijk | T: +31 6 48457817 | E: rvankerkwijk@inforza.nl | Inforza: www.inforza.nl 

7 

 Work items die zijn uitgevoerd; 

 Work items die nog uitgevoerd moeten worden; 

 Work items die in bewerking zijn; 

 Vermindering van risico`s en risicofactoren; 

 Wijzigingen op goedgekeurde requirements; 

 Genomen beslissingen. 

  
5.2 Technologie: Agile Network  
 
Het Agile Network maakt het erg eenvoudig om projecten met een hoge mate van voorspelbaarheid te 
scopen en sizen, en ondersteunt project teams met het managen van de levering van web- en mobile 
business applicaties, door het automatiseren van key Agile Project Management taken, zoals Sprint 
planning, Back log Management, Requirement Management, Resource Management, eindgebruikers 
feedback, Team Management en biedt real time inzicht in de status van projectvoortgang.  

 

5.3 Agile Methodiek van Inforza - 8 - fasen 

 
De Agile Methodiek van Inforza adresseert de noodzaak voor snelheid en constante verandering, met 
als resultaat web- en mobile applicaties die volledig overeenstemmen met de eisen die de gebruiker 
eraan stelt binnen budget.  

 
 
 

 

 

 

5.3.1. Budgettering  
 
De belangrijkste concepten die in de budgetteringsfase worden toegepast zijn – User Stories, Sizing 
en de Project Time box. User Stories zijn high level requirements gedefinieerd in businesstermen en 
worden verzameld, geprioriteerd en opgedeeld om als high level features de project time box te 
definiëren.  

 
Bij de sizing wordt gebruik gemaakt van technologie waardoor functionele patronen in de features 
worden herkend. Op basis daarvan wordt gedetailleerd gespecificeerd wat de inspanning zal zijn om 
de functionaliteit te leveren. De Time box bevat de In-Scope User Stories, de samenstelling van het 
project team en de details van het totale budget – tijd en geld, en is de basis van het Projectplan.  
Hiermee wordt er snel een reëel en gedetailleerd budget afgegeven.   
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5.3.2. Project Initiatie 

  
Dit is de fase waarin het project gestart wordt. De User Stories en Features worden als project back 
log in het Agile Network geladen waarmee het project “gebootstrapped” is.  

Tijdens de kick off meeting worden 
project scope, rollen en 
verantwoordelijkheden, risico`s en 
planning van de sprint demosessies 
besproken en de gezamenlijke visie 
ontwikkeld. 
De scope analyse bevat een 
gedetailleerde requirements analyse, 
inclusief een externe interface- analyse 
ten behoeve van de afhankelijkheden en 
prioritering van de requirements op 
basis van de business waarde welke 
deze vertegenwoordigen.    
Uitkomst is een project back log; een 
geprioriteerde lijst van requirements.  
 
 

 
 
 

5.3.3. Iteratief ontwikkelen – Sprints   
 

De Sprint timebox is opgebouwd uit de volgende activiteiten: 
 

 Project Back log 

 Sprint Planning 

 Ontwikkelen en Testen 

 Product Demo 
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Project Back log 

De project back log is een lijst van features, geprioriteerd aan de hand van de toegevoegde waarde 
voor alle belanghebbenden, de feedback kan terug gezien worden in nieuwe functionaliteiten of 
aanpassingen. 

 

 
 

Sprint Planning  

Is de eerste belangrijke activiteit van het iteratief ontwikkelproces, waarin de project back log wordt 
gereviewed. Met de Business  teamleden wordt bepaald welke user requirements deel zullen 
uitmaken van de betreffende sprint: Sprint back log settlement. Prioriteiten worden voor de sprint 
vastgesteld in de juiste verhouding tot de project time box.    

 

Ontwikkelen en Testen 

Tijdens het ontwikkel- en test traject worden de functionaliteiten gebouwd en vervolgens getest. 
Hiervoor wordt het Agile Platform ingezet. Teamleden delen dagelijks de gerealiseerde 
werkzaamheden en worden SCRUM meetings gehouden om het team te synchroniseren - eventuele 
problemen te verhelpen en de voortgang bij te houden.  

Product Demo 

Aan het einde van de sprint wordt in een demo 
sessie een afgerond gedeelte van de applicatie 
gedemonstreerd. Feedback van de key users en QA 
teamleden wordt op efficiënte wijze verzamelt via een 
gepatenteerde technologie (Embedded Change 
Technology) en na assessment mogelijk toegevoegd 
aan de project back log. Aangezien de sprints een 
korte interval hebben zijn key users en QA-engineers 
constant functioneel aan het testen, zij identificeren 
hierbij issues en verbeteren functionele fouten. Deze 
manier van testen vergroot zowel de adoptie en de 
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kwaliteit van de uiteindelijke applicatie. Zodra de demo gecompleteerd is wordt de set van features 
door de Business  Manager afgetekend en gesloten. Iedere change of nieuwe requirement wordt aan 
de project back log toegevoegd en in de volgende sprint planning sessie besproken. Tijdens de 
feature-onderhandeling wordt bepaald of deze wordt uitgevoerd. Dit is afhankelijk van business 
prioriteitstelling en deze features zullen de features met een lagere prioriteitstelling, die aanvankelijk 
‘in scope’ waren, vervangen. Hiermee worden uiteindelijk de voordelen van het Agile-proces 
gerealiseerd.           
 

5.3.4. Training 

 
Deze is tweeledig; zowel de gebruikers zullen een goed vormgegeven en intuïtieve applicatie zonder 
formele training leren kennen, als aanvullende en relevante feedback op de applicatie te verkrijgen. 
Eerst worden de Business  users en front office medewerkers getraind die ook een rol zullen spelen bij 
het overbrengen van kennis aan de overige gebruikers. Naarmate het aantal gebruikers toeneemt zal 
de kwaliteit van de applicatie steeds verder toenemen.  

 
5.3.5. In productie brengen  

 
De applicatie wordt snel en efficiënt , geheel geautomatiseerd, in productie gebracht, waarbij gebruik  

gemaakt wordt van een gepatenteerde technologie (1 Click Publishing).  
Afhankelijk van de applicatiekenmerken wordt deze aan een gelimiteerd 
aantal gebruikers gepubliceerd of een paralleltraject gestart voor de 
vervanging van een voorgaande applicatie. De technologie biedt tevens de 
volgende functionaliteiten:  
 

 Productie omgeving wordt niet verstoord gedurende de update; 

 Uitgebreid versiebeheer; 

 Roll-back mogelijkheden; 

 De applicatie kan op een of op verschillende servers worden geïnstalleerd (redundancy, load 
balancing); 
 

 
5.3.6. Tuning Sprint 

 
Zodra de applicatie in de productieomgeving is, wordt al gestart met tuningactiviteiten Dit is een 
belangrijk onderdeel van ons Agile-proces en is cruciaal in de voorbereiding voor de complete 
applicatie-roll out en eindgebruiker-adoptie. De tuning sprint helpt om top-issues en eventuele fouten 
die pas veel later aan het licht zouden komen, snel op te lossen. Items met een lage prioriteit uit de 
project back log worden verwerkt. Tevens worden de laatste vragen over de applicatie van de 
gebruikers beantwoord, hetgeen het gebruik en adoptie van de applicatie nog eens extra vergroot.  

 
5.3.7. Afronding  

 
Deze fase is de formele beëindiging van het project. De getunede applicatie is geheel operationeel in 
de productieomgeving en wordt geaccepteerd. De resterende back log-items worden besproken en 
gearchiveerd, in een volgende applicatie-release opgenomen of wordt onderdeel van de 
onderhoudsfase.   

 
5.3.8. (Evolutionair) Onderhoud  

 
Het doel van de onderhoudsfase is het verkrijgen van zekerheden dat de applicatie continue de 
business  ondersteunt; evolutionair onderhoud. Dit betekent: als de Business  verandert, de applicatie 
ook meebeweegt. Daarvoor bestaat deze fase uit een serie  sprints van 1-2 weken, afhankelijk van de 
veranderingen of gewenste nieuwe features gedurende het gebruik van de applicatie. Deze sprints 
zijn identiek aan de sprints zoals in een Agile project uitgevoerd worden.  
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6.0 Technologie: Agile Platform   

 
Het Agile Platform is een geïntegreerde oplossing waarmee de gehele web- en mobile applicatie-
lifecycle wordt ondersteund. Het platform biedt alle noodzakelijke functionaliteit waardoor efficiënt 
integreren,  ontwikkelen, implementeren, beheren, monitoren en wijzigen vanuit 1  geïntegreerd 
Platform gerealiseerd wordt. Het Agile Platform bevat 3 componenten:  
 
Integration Studio:   out-of-the-box integraties   
Service Studio:  snel bouwen van een applicatie   
Service Center:  beheren van de applicatie   

 

 

 

 

 

 

 

 

Met behulp van het Agile Platform worden applicaties, sneller  
(gemiddeld 10.9x sneller dan standaard technologie) 
ontwikkeld, waarvoor minimale training noodzakelijk is, 
zonder dat hierbij een Vendor Lock-in situatie ontstaat.  De 
ontwikkelde code is standaard (Java - .Net) waardoor de 
applicatie eenvoudig verplaatst kan worden. Aangezien het 
Platform Cloud Ready is, kan de applicatie eenvoudig tussen 
verschillende providers uitgewisseld worden.  Integraties zijn 
snel gerealiseerd, Out of the Box geautomatiseerde integratie 
beschikbaar voor o.a.:  

 

       
Met behulp van Integration Adapters         

zijn integraties met vele andere 
systemen, technologieën en 
databases snel gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=voorwaarden_voor_agile_aanpak&utm_content=header
mailto:rvankerkwijk@inforza.nl
http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=voorwaarden_voor_agile_aanpak&utm_content=footer


 

 
Rob van Kerkwijk | T: +31 6 48457817 | E: rvankerkwijk@inforza.nl | Inforza: www.inforza.nl 

12 

End-to-End Visuele bouw en levering. User Interface, datamodellen, business  rules, scheduled 
processen, web services en integratie adapters kunnen met drag-and-drop worden gecreëerd.  
 
TrueChange ™  technologie automatiseert de impact van changes en biedt ‘self-healing’ 
mogelijkheden. Source control, configuratie- en release management, testing en debuggen, 
geïntegreerd user & rol-gebaseerd management, performance monitoring en management maakt het 
Platform zeer efficiënt. Samenwerking wordt door Diff & Merge functionaliteit ondersteunt. Nieuwe 
applicaties worden automatisch gevalideerd en snel uitgerold met 1-Click Publishing, en door 1-
Click Rollback weer in voorgaande situatie teruggebracht.  
 
Direct feedback geven op de applicatie door eindgebruikers wordt zeer eenvoudig mogelijk gemaakt 
door Embedded Change Technologie ™.  Met de Business  Process Technologie wordt een 
gemeenschappelijke omgeving geboden om zowel de applicatie lifecycle te managen, maar hier ook 
de Business  Processen geïntegreerd onderdeel van te laten zijn.  
 

 
   

 

 

 
 

7.0 Inforza waardepropositie 

 
Inforza creëert web- en mobiele businessapplicaties die organisaties in staat stellen zowel hun ‘time 

to market’ te verkorten als de kosten voor applicatieontwikkeling en onderhoud drastisch te verlagen. 

Met Inforza zijn bedrijven, die in snel veranderende markten opereren, beter in staat te anticiperen op 

de constant wijzigende eisen die gesteld worden aan bedrijfsapplicaties.  

Wij geloven dat de Agile belofte uitsluitend gerealiseerd kan worden door het toepassen van een 

methodiek en technologie, die in korte iteratieve leverings-cycli voorziet. Dit resulteert in een toename 

van: software-ontwikkel agility, project voorspelbaarheid, respons op business veranderingen en 

overall productiviteit van het ontwikkelteam.  

7.1 Samenvatting  
 
Snelheid, 50% sneller bouwen, ontwikkelen en uitrollen van applicaties  (versnellen Time-to-Market); 
Flexibiliteit om veranderingen snel te kunnen doorvoeren; 
Voorspelbaarheid & Controle - levering binnen tijd & budget - Controle over proces als gevolg van 
volledig geïntegreerd proces, de initiële scoping is input voor het projectplan, waarmee budget (tijd en 
geld) worden gemanaged; 
Platform biedt geïntegreerd Application Lifecycle Management   – (bouw, ontwikkeling, beheer en 
wijzigingen);       
Lagere TCO – o.a. kosten van onderhoud wordt 60 tot 70% gereduceerd!;  
Hergebruik van legacy-systemen (Modernisering Legacy) - snel en robuuste integraties met 
libraries, database-technologieën, portal frameworks, web services, ERP & CRM etc. voorkom de 
typische integratievalkuilen die een plaag zijn voor webbusiness  of composite application projecten; 
Focus op businesswaarde;  
Verkorten release cycles - De combinatie van het Agile Platform en de Agile methodologie verkort 
applicatie release cycles ten minste met 50% in vergelijking met traditionele ontwikkelomgevingen 
zoals. NET of Java waarbij geen gebruik gemaakt wordt van een iteratieve project methodologie; 
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Business  & IT Alignment, betrokkenheid van de gebruikers en het stimuleren van feedback leidt tot 
hoge adoptiegraad. 

7.2 Inforza levert de volgende diensten  
 
Agile awareness 
High level inzicht in de karakteristieken van de Agile aanpak.    
Agile consultancy 
Onderzoek of uw organisatie Agile-Ready is.    
Agile Trainingen & Workshops (Agile-in-a-day) 
Agile Workshop zowel voor ontwikkelaars als projectmanagers en zakelijke gebruikers van de 
toepassing. Tijdens de Agile workshop krijgt het gehele Agile team hands-on ervaring van Agile-
concepten en worden voordelen en valkuilen van Agile-concepten behandelt. 
Go Agile  
QuickScan van de huidige werkwijze en rollen en deze mappen op een Agile aanpak.  
Agile Project begroting   
Als uitkomst van de User Stories-Requirements-Features wordt gedetailleerd beschreven: 
wat de inspanning zal zijn om de functionaliteit te leveren, de samenstelling van het project team en 
de details van het totale budget (tijd en geld). Hiermee wordt de basis van een projectplan opgeleverd.  
Agile Checkup 
U werkt al volgens Agile-principes, maar vraagt zich af of dit wel voldoende effectief en efficiënt 
plaatsvindt 
Agile Coaching  
Ervaren Agile Consultants begeleiden uw Agile-projecten en coachen betrokkenen.   
Levering specifieke rollen in Agile-projectteam 
Leveringscapaciteit van uw Agile project (kwalitatief en/of kwantitatief) completeren of vergroten.  
Turnkey Fixed Price Agile projecten  
Fixed Price levering van Web- en Mobile business applicaties, middels integrale toepassing van een 
Agile Methodiek en inzet van geïntegreerde technologie. 
Agile Ramp Up  
Gezamenlijk met Inforza wordt uw Agile Team op stoom gebracht. Naarmate de kwaliteit en 
zelfstandigheid van het eigen Agile Project-team toeneemt zal het Inforza Agile Project team in 
omvang afnemen.  
Agile Testen   
Regressietesten worden door Inforza als integraal onderdeel uitgevoerd in een Agile Applicatie 
ontwikkel project. Aan het einde van iedere iteratie wordt de Regressietest uitgevoerd en maakt het 
deel uit van de Release Acceptatie.   
Functioneel Applicatiebeheer  
Tijdens de gehele Applicatie Lifecycle wordt de opgeleverde Web- Mobile applicatie onderhouden.  
Business  Process Modelling   
Op unieke wijze wordt applicatieontwikkeling gecombineerd met visuele Business  Process 
modellering. Business  Activity Monitoring maakt het eenvoudig om businessprocessen te 
optimaliseren.  
Project Assurance  
Ondersteuning tijdens een complex project met grote impact en zichtbaarheid in de organisatie. Wij 
bieden begeleiding en technische alerts gedurende het gehele project waarin mogelijk ook andere 
specialismen ingezet kunnen worden.  
Technical Assurance 
Advies op specifieke en complexe technische situaties, zoals in de project definitiefase waarbij 
verkeerde uitgangspunten kunnen leiden tot negatieve projectuitkomsten, zoals bruikbaarheid, 
performance, schaalbaarheid, beheersbaarheid en betrouwbaarheid. 
Applicatie Security assessment  
Zowel infrastructureel als applicatief assessment geeft duidelijkheid over de staat van beveiliging van 
het betreffende object. Het onderzoek wordt tot op zeer gedetailleerd niveau uitgevoerd en biedt 
inzicht in eventuele kwetsbaarheden van het systeem. Een gedetailleerde rapportage met 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen wordt opgeleverd. 
Ethical Hacking Workshop 
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De Workshop is opgebouwd uit modulaire labs. Bij de start van een lab krijgt de cursist door middel 
van een presentatie een introductie van het specifieke onderwerp. Daarna gaat de cursist zelf met een 
speciaal ontwikkelde kwetsbare omgeving aan de slag.   
 

 

 
Inforza 

Inforza is specialist in modernisatie van legacy systemen: informatie systemen die - hoewel verouderd - 
onmisbaar zijn voor de bedrijfsprocessen van veel bedrijven. Steeds minder IT-specialisten kennen deze 
systemen, Inforza kent ze wel. Inforza biedt specialistische kennis voor het onderhouden, upgraden of 
vervangen van  legacy systemen. Met innovatieve technieken maakt Inforza uw IT-systeem klaar voor de 
toekomst.  
Inforza heeft de juiste kennis om IT-systemen en applicaties te onderhouden, maar biedt ook 
gebruiksvriendelijke technieken om de toegang tot informatiesystemen te vereenvoudigen. Met web 
gebaseerde applicaties ontsluiten we de informatie of de functionaliteiten van bestaande systeem. Zo creëren 
we gebruiksgemak voor de gebruikers, zonder een systeem volledig te vervangen. 
Inforza ontwikkelt web- en mobiele business applicaties die organisaties in staat stellen zowel de ‘time to 
market’ te verkorten, alsmede de totale kosten voor applicatieontwikkeling en onderhoud drastisch te 
verlagen. 
 
Met Inforza zijn bedrijven, die in snel veranderende markten opereren, nóg beter in staat te anticiperen op de 
constant wijzigende eisen die gesteld worden aan bedrijfsapplicaties. Onze afnemers vertrouwen op Inforza 
voor een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technologie- en outsourcingdiensten. 
 

 
Inforza BV - Kelvinring 44, 2952 BG Alblasserdam - Postbus 328, 2950 AH Alblasserdam 
| T: 078-6933302| F: 078-6930010 | I: www.inforza.nl 
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