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Introductie
ERP kosten beheersen in een flexibele en dynamische omgeving valt niet mee. Totale kosten (TCO) zijn vaak
onderbelicht of onbesproken. Ze worden gezien als een noodzakelijk kwaad om de informatievoorziening
binnen een organisatie te centraliseren. Toch vormen ERP kosten vaak een aanzienlijke kostenpost voor een
onderneming. In aanschaf, onderhoud maar ook bij continue doorontwikkeling bij vragen vanuit de
organisatie.

In toenemende mate worden bedrijfsprocessen afhankelijk van informatietechnologie.
De complexiteit en de onderlinge relaties tussen de verschillende bedrijfsprocessen
laten zich vaak moeilijk ondersteunen door standaard software oplossingen.
Hierdoor ligt `t voor de hand om voor een maatwerkoplossing te kiezen, of een
combinatie van beiden. ERP kosten beheersen in een flexibele en dynamische
omgeving valt niet mee. Totale kosten (TCO) zijn vaak onderbelicht of onbesproken.
Ze worden gezien als een noodzakelijk kwaad om de informatievoorziening binnen
een organisatie te centraliseren. Toch vormen ERP kosten vaak een aanzienlijke
kostenpost voor een onderneming. In aanschaf, onderhoud maar ook bij continue
doorontwikkeling bij vragen vanuit de organisatie.

ERP de hamer als nijptang
Ondanks de aanzienlijke ERP kosten en uitgaven zien wij dat gebruikers van ERP systemen vaak niet tevreden
zijn over de gebruiksvriendelijkheid. Vooral de werknemers die sporadisch het systeem moeten gebruiken voor
wekelijkse of maandelijkse registraties. Of in grote organisaties, daar worden vaak massieve
bedrijfsprocessen vastgelegd in ERP zonder rekening te houden met de kleinere broeders of vestigingen die
ook aanwezig zijn. Wijzingen in deze rigide processen worden vaak uitgebreide projecten als gevolg van
overleg, afstemming en uiteindelijk de technische programmering. Kosten nemen exorbitante vormen aan.

Software blijft een tool
Wij kijken regelmatig mee bij onze relaties naar de ERP-ervaring, zowel vanuit de kant van de ondernemer
als van de werknemer. Een aantal opmerkelijke zaken,

• Naast het ERP systeem worden diverse aanvullende software systemen gebruikt voor ondersteunende
bedrijfsprocessen. Hierbij worden handmatig gegevens uit ERP overgenomen en soms zelfs het
eindresultaat in ERP vastgelegd.

• IT kosten per bedrijfsproces of werknemer zijn niet bekend, soms ontbreekt zelf het overzicht van de lijst
van de gebruikte software. Bovendien is er nauwelijks inzicht hoe intensief

• dure software licenties worden gebruikt.

• De oplossingen voor de onderneming en dus ook voor de gebruikers worden vaak door IT professionals
bepaald. ERP maar bijvoorbeeld ook SharePoint worden veelvuldig als alleskunner gepresenteerd. Echter
zonder enige onderbouwing van de werkelijke kosten (geld en doorlooptijd) om met maatwerk de
functionaliteit werkend te krijgen.

• Veel kleine maar voor de gebruikers zo wenselijke aanpassingen worden door de noodzaak van IT
specialisten onnodig vertraagd, te duur of helemaal niet uitgevoerd.

Eerst modeleren dan automatiseren
Met een goede analyse van standaard ERP en software functionaliteiten kan een hoop geld worden bespaard
en bovendien beter invulling gegeven aan de wensen van de onderneming en werknemer. De
oplossingsrichting die wij echter altijd aanbevelen is zo veel mogelijk van maatwerk weg te blijven. Gebruik
de software om zijn kernfunctionaliteiten en ga voor de ontbrekende functionaliteiten op zoek naar een
generieke laagdrempelige oplossing die eventueel zonder tussenkomst van IT kan worden beheerd.
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Modelgedreven ontwikkeling: één taal voor business en IT

Mensen uit business en IT duiden problemen in verschillende bewoordingen, ze spreken ieder een andere taal
en ze interpreteren oplossingen elk vanuit hun eigen referentiekader. En dan is er bij systeemontwikkeling ook
nog eens sprake van meerdere betrokkenen zoals key users, business analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en
testers die in een keten moeten samenwerken, met het alom bekende ‘ruis op de lijn’ als gevolg. Zie dan maar
eens als ontwikkelaar datgene te bouwen wat de key users daadwerkelijk bedoelen. De verschillende 3GL-
programmeertalen (ook wel ‘general purpose programming languages’ geheten) helpen wat dat betreft ook
bepaald niet deze communicatiekloof tussen business en IT te overbruggen; voor de business zijn deze
technisch georiënteerde talen eigenlijk niet te ‘lezen’ en de IT’er kan maar een beperkt aantal talen als expert
beheersen. Daarbij wordt het lezen bemoeilijkt doordat de bouwstijl van een ontwikkelaar bij dit soort talen
hoe dan ook doorwerkt in de code. Tevens is zijn accuraatheid sterk bepalend voor de kwaliteit van het
uiteindelijke softwaresysteem.

Modelgedreven ontwikkeling

4GL-ontwikkeltools bieden voor dit ‘taalprobleem’ tussen business en IT uitkomst. Deze tools hanteren domein
specifieke talen die niet langer technisch georiënteerd zijn zoals hun voorgangers, maar uitgaan van een
hoger abstractieniveau om problemen en oplossingen te beschrijven. Door een domein specifieke taal te
hanteren, ontstaat onder alle betrokkenen een eenduidig begrip van het business probleem. In de tweede stap
wordt de systeemoplossing zoveel mogelijk gespecificeerd in een grafisch en daar waar nodig tekstueel
model, waarna dit met één druk op de knop automatisch wordt omgezet (gegenereerd of geïnterpreteerd) in
uitvoerbare computercode. De code is als het ware al in het model geïntegreerd. Het feit dat de werkelijkheid
van zowel het business probleem als de IT-oplossing met behulp van modellen vereenvoudigd wordt
weergegeven, zorgt ervoor dat business en IT elkaar door één taal eindelijk goed kunnen ‘verstaan’.

De voordelen

De voordelen van model gedreven ontwikkeling zijn talrijk:

• De focus ligt niet langer op IT, maar op de business
De doorvertaling van requirements naar domeinen zorgt ervoor dat ze door een ieder te begrijpen zijn.
Ook voor degenen die niet technisch onderlegd zijn. De visualisatie in de modellen met symbolen zorgt
nog eens voor extra begripsvorming bij de betrokkenen.

• Het dwingt ontwikkelen onder architectuur af
Onder meer centrale opslag van modellen in één beveiligde repository, check-in en check-out van
modellen voor teams en versie- en configuratiebeheer zijn al in de tool gevat en worden daardoor
verplicht gebruikt.

• Specificeren in plaats van coderen
Exacte en eenduidige specificaties is het doel, omdat anders geen code gegenereerd of geïnterpreteerd
kan worden. Het model wordt op deze manier tevens de documentatie. En als de code wordt
gegenereerd dan zijn 4GL-tools zoals OutSystems Agile Platform bij uitstek geschikt voor transactie-
intensieve systemen die extreem performant en schaalbaar moeten zijn.

• Onafhankelijk van mens en technologie
Doordat een domein specifieke taal een hoger abstractieniveau heeft, hoeven ontwikkelaars niet langer
kennis te hebben van de verschillende doeltechnologieën. De gegenereerde code wordt met behulp van
transformatoren automatisch naar de nieuwste technische standaarden zoals HTML5, CSS3 of Oracle
database omgezet. En door 4GL-tools te gebruiken wordt de investering in IT beschermd, omdat het
eenvoudig is de broncode naar VisualStudio of Eclipse te exporteren.

Beter begrip

Met model gedreven systeemontwikkeling in 4GL-tools wordt het ontwikkelproces van systemen grotendeels
geautomatiseerd, waardoor de kwaliteit van de software wordt verbeterd en sneller ingespeeld kan worden
op de behoefte van de business. Het grote voordeel bestaat erin dat business en IT beter met elkaar kunnen
communiceren. IT is in staat om het probleem van de business beter te begrijpen en de business kan op zijn
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beurt de IT-oplossing beter begrijpen. En dan niet begrip dat – met een beetje geluk – pas tijdens de
acceptatietesten ontstaat, maar wederzijds begrip op elk moment in het ontwikkeltraject. Nu ze een
gemeenschappelijk referentiekader hebben en ze dezelfde taal spreken, wordt de kans aanzienlijk groter dat
het systeem perfect aansluit bij de wensen en eisen en dat er vanaf nu altijd systemen worden opgeleverd
zoals de business die voor ogen heeft.

Door ondersteunende bedrijfsprocessen zoals klachten management, urenregistratie, keuringen en
kwaliteitsmetingen onder te brengen in web formulieren met work flow kan een enorme efficiënte verbeterslag
worden gemaakt. Zeker als je de formulieren ook nog met een real time koppeling data laat uitwisselen met
de ERP database. De voordelen

• Het aantal “dure” ERP licenties kan worden geminimaliseerd.

• De benodigde behandelingstijd neemt sterk af door minder handmatige handelingen

• De bron data in ERP is altijd actueel en fouten bij overnemen data in formulieren is door automatisering is
niet mogelijk.

• Aanpassingen in ondersteunende bedrijfsprocessen kunnen zonder tussenkomst van IT worden
gerealiseerd.

• Door minimalisatie van aantal software pakketten zijn gebruikers veel meer vertrouwd met applicatie en
de onderliggende bedrijfsprocessen

Iedere organisatie zal zich de vraag moeten stellen: “Is een standaard pakket met de benodigde functionaliteit
beschikbaar, die een complete reeks van web service-API’s biedt waardoor je toegang hebt tot alle relevante
processen en functies en in staat bent om alle functionaliteit van het pakket te benutten. Een pakket dat te
weinig api’s biedt en met een groot aantal processen werken waar je geen toegang toe hebt, is een
nachtmerrie om een soa te creëren, zal leveranciers gebonden aanpassingstools en -schermen of diensten
afdwingen”. _

Wanneer kiezen voor bouw

Het ‘core context’-model dat Geoffrey Moore in zijn boek ‘Dealing with Darwin’ beschreef geeft hiervoor de
richting aan.

Figuur 1. Geoffrey Moore - Dealing with Darwin - Core Context Model

Het eerste wat aan het model van Moore opvalt, is het verschil tussen de kern(‘core')zijde en contextzijde van
de horizontale as.

De kernzijde heeft betrekking op processen en toepassingen waarmee een bedrijf zich van de concurrentie
onderscheidt. Het gaat om toepassingen die processen automatiseren die de manier waarop je zaken doet
uniek maken en je van de concurrentie onderscheiden. We noemen dit de differentiatiezijde van het model.
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De contextzijde vertegenwoordigt de bedrijfsprocessen die weliswaar nodig zijn voor de bedrijfsvoering,
maar aanwezig zijn binnen alle ondernemingen die in dezelfde branche actief zijn. We noemen dit
commodity(gemeengoed)-processen en -toepassingen. Het is niet mogelijk om zonder deze processen en
toepassingen zaken te doen. Voorbeelden zijn het salarisverwerkingsproces en financiële processen.

Hoe zit het nu met de verticale as binnen het model van Moore? Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen processen die wel en niet van bedrijf kritisch belang zijn: respectievelijk ‘afdelingsspecifieke' en
‘bedrijfsbrede' processen. Het interessante van dit model is dat het een prachtig kader biedt voor het
beschrijven van de manier waarop applicatiesoftware zich binnen ondernemingen ontwikkelt. Dit model biedt
drie sleutels tot het verbeteren van de ict-efficiëntie aan.

Processen gaan in de meeste gevallen links onderin van start in wat Moore het 'innovatieve kwadrant' noemt.
De processen in dit kwadrant zijn uniek, omdat ze zijn bedacht door mensen aan de periferie van de
onderneming - zoals medewerkers van de logistieke afdeling of verkopers - voor het oplossen van een
specifiek probleem of het aanboren van nieuwe omzetkansen (waardoor het een differentiatie- of kernproces
wordt.) Het proces is niet-bedrijfskritisch omdat het recent is bedacht. Vanuit technologisch en
systeemperspectief worden deze processen doorgaans ondersteund door spreadsheets, documenten en e-
mailberichten.

Wat er in de praktijk gebeurt? Deze processen groeien na verloop van tijd uit tot afdelingsspecifieke
toepassingen die zijn ontwikkeld door een 'schaduw-ict-team' dat binnen of namens de afdeling werkzaam is.

Innovatie-expert Yvonne Genoveset van onderzoeksbureau Gartner kwam in 2012 met een analyse over de
drie lagen waarop bedrijven kunnen innoveren: de zogenaamde Pace-Layered Application Strategy. Dat is
een methodologie rond applicaties, en maakt onderscheid tussen drie tempo’s. Dit terwijl de meeste bedrijven
op dit moment slechts één tempo of strategie hebben voor alle applicaties.

Figuur 2. A Paced-Layered Application Strategy

Bij de Systems of Record gaat het om periodes van 6 á 7 maanden. Daar hoef je niet zo wendbaar te zijn.
Hier bovenop zitten de Systems of Differentiation, het gedeelte waar je als organisatie heel kort-cyclisch, met
een korte time-to-market, het onderscheid kunt maken. Hier kun je concurreren, als je net even een meer
klantvriendelijk proces wilt bouwen. Tot slot is er de laag System of Engagement/ Innovation. Daar zitten de
apps, de kleinere toepassingen waarmee een organisatie klanten binnen haalt. Hier is nog sprake van veel
handwerk en finetuning. Op deze laag is een waterval-methode niet meer acceptabel.

In het Pace Layered Application Strategy van Gartner worden drie applicatielagen onderscheiden; de
commodity-laag, de differentiatielaag en de innovatielaag.
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De commodity-laag (Systems of Record)

De commodity-laag omvat applicaties en systemen die stabiele bedrijfsprocessen ondersteunen die in elke
organisatie aanwezig zijn, maar die verder geen onderscheidende waarde hebben. Dit soort systemen is
doorgaans groot, complex en zeer robuust en wordt niet zo vaak gewijzigd - meestal één keer per jaar. Het
doorvoeren van veranderingen is bij dit soort systemen een kostbare aangelegenheid. Voorbeelden van
commodity-systemen zijn de salarisadministratie, boekhoudsystemen en standaard erp-systemen.

De differentiatielaag (Systems of Differentiation)

De differentiatielaag bestaat uit applicaties die processen ondersteunen waarmee een bedrijf zich van de
concurrentie onderscheidt. Als bedrijven zich verder ontwikkelen en zij hun bedrijfsprocessen optimaliseren,
moeten de applicaties die deze processen ondersteunen worden bijgewerkt. Dit gebeurt over het algemeen
eenmaal per kwartaal, maar soms ook veel frequenter. Het feit dat applicaties in deze laag vaak
bedrijfskritisch zijn, maakt het ingewikkeld ze aan te passen. Systemen uit de differentiatie laag zijn
orderbeheer, klantenservice of hr-management.

De innovatielaag (Systems of Innovation)

In de innovatielaag zitten de applicaties die nieuwe businesskansen ondersteunen en in de hand werken. Hier
worden nieuwe ideeën in een systeem gevat en getest in de praktijk. Het is belangrijk dat dit soort applicaties
snel en eenvoudig kunnen worden aangepast. In deze laag ontwikkelen bedrijven mobiele en sociale apps,
applicaties voor een nieuwe marktbenadering, nieuwe omzetkanalen, nieuwe producten of betere toegang tot
de markt. Veel van deze applicaties vinden hun oorsprong in een Excel-sheet, een Access-database of zelfs
een e-mail, om op een later moment bij bewezen succes uitgebouwd en opgeschaald te worden tot een
volwaardig bedrijfssysteem. Ze zullen dan opgenomen worden in de innovatielaag.

De organisatie moet dus wel een keuze maken voor de laag waar het wendbaar wil zijn. “Je moet daarbij
een focus leggen. Dus wanneer een organisatie zijn strategie bepaalt, stelt deze ook vast wáár het wendbaar
wil zijn. Helemaal van de grond af aan opnieuw beginnen is handwerk.

In toenemende mate worden bedrijfsprocessen afhankelijk van informatietechnologie. De complexiteit en de
onderlinge relaties tussen de verschillende bedrijfsprocessen laten zich vaak moeilijk ondersteunen door
standaard software oplossingen. Hierdoor ligt `t voor de hand om voor een maatwerkoplossing te kiezen.

De innovatiekracht van een organisatie en het vermogen zich aan te passen aan veranderende
omstandigheden hangt sterk samen met de wijze waarop binnen de innovatielaag nieuwe applicaties en
nieuwe systemen worden ontwikkeld. Allereerst is het belangrijk dat dit snel gebeurt. Door in korte tijd
werkende software op te leveren, kan de business een kortere time-to-market realiseren. Dat is cruciaal als het
gaat om het vermogen te vernieuwen. De innovatiekracht van it hangt tevens samen met een grote
betrokkenheid van de business en gebruikers in het ontwikkeltraject.

Een ander belangrijk aspect van de manier waarop systemen worden ontwikkeld, is dat ze zodanig worden
ontworpen dat ze in de toekomst gemakkelijk en kosteneffectief zijn aan te passen. Innovatie impliceert
immers verandering. Snelheid, een grote betrokkenheid van gebruikers en ruimte voor verandering zijn
allemaal ontwikkelaspecten die worden ondersteund door moderne ontwikkelplatformen. Het is daarom niet
zo vreemd dat dergelijke platformen voor het ontwikkelen en beheren van web- en mobiele applicaties enorm
populair zijn en door steeds meer organisaties worden omarmd.

Hieronder de sleutels naar een efficiënte ontwikkeling van toepassingen:

Sleutel 1
Zorg ervoor dat het schaduw-ict-team binnen jouw afdeling de mogelijkheid heeft om maattoepassingen te
ontwikkelen op basis van technologie die de ict-organisatie van de onderneming in staat stelt om deze
maattoepassingen in te zetten voor andere bedrijfsdoeleinden, zonder de noodzaak om ze volledig te hoeven
herschrijven. Op deze manier investeer je in een ontwikkelingsplatform dat is gebaseerd op een ‘bouwen op
verandering'-aanpak en je ict-organisatie in staat stelt om deze groeiende afdelingsspecifieke toepassingen
elders binnen de organisatie te gebruiken en hun levenscyclus verder te beheren en te controleren.
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Volgens het model van Moore zal het belang van sommige van deze afdelingsspecifieke processen voor de
onderneming in zijn totaliteit toenemen en in sommige gevallen zelfs van strategisch belang worden. In dat
geval verplaatsen ze zich naar het kwadrant linksboven, dat Moore het ‘build to scale'-kwadrant noemt. Het
gaat om kerntoepassingen die voor de onderneming van bedrijfskritisch belang zijn.

Wanneer deze processen zich eenmaal in het ‘build to scale'-kwadrant bevinden, zal de (centrale-) ict-
organisatie ze onder hun hoede nemen en in de vorm van bedrijfstoepassingen proberen te implementeren.
Aangezien het gaat om recent ontwikkelde en bedrijfsspecifieke processen moeten ze worden
geïmplementeerd met behulp van maatsoftware. Vanwege hun unieke karakter zullen er geen toepasselijke
commodity-oplossingen op de markt beschikbaar zijn. En daarmee zijn we aangekomen bij de tweede sleutel
tot een efficiënte ontwikkeling van toepassingen:

Sleutel 2
Voor deze bedrijfskritische ofwel kerntoepassingen moet je een reeks van processen, kaders en verzamelingen
van tools creëren om voor al je maattoepassingen 'de kosten van verandering te stabiliseren'. Dit is van
essentieel belang, aangezien deze toepassingen de belangrijkste oorzaak zijn van achterstand op ict-gebied.
Het vermogen om deze toepassingen tegen lage kosten aan te passen biedt het bedrijf de grootst mogelijke
toegevoegde waarde. Uiteindelijk zullen veel van deze processen geleidelijk aan door de branche worden
gekopieerd.

Hierdoor begeven ze zich naar het kwadrant rechtsboven en worden ze gemeengoed. Ze stellen
ondernemingen echter niet langer in staat om zich van de concurrentie te onderscheiden. Wanneer ze
gemeengoed worden, zal dit gepaard gaan met een bepaalde mate van stabilisering en standaardisering.

 Let op: deze processen blijven een bedrijf kritisch karakter houden aangezien een deel van
de bedrijfsvoering ervan afhankelijk is.

Grote leveranciers van erp-oplossingen zullen nieuwe componenten in hun softwarepakketten opnemen om
deze inmiddels stabiel geworden processen in hun oplossingen te integreren. Voor dergelijke stabiele
processen is het nodig om softwarepakketten aan te schaffen of oplossingen in eigen beheer te ontwikkelen.
De truc is om ervoor te zorgen dat je deze toepassingen op eenvoudige wijze kunt gebruiken voor processen
die nog steeds tot de kernprocessen behoren en regelmatig veranderen. En daarmee zijn we aangekomen bij
de derde sleutel tot een efficiënte ontwikkeling van toepassingen:

Sleutel 3
Wanneer je een softwarepakket aanschaft, moet je voor een oplossing kiezen die een complete reeks van
web service-API’s biedt die je in staat stellen om alle functionaliteit van het pakket te benutten. Mijd
leveranciers die te weinig API’s aanbieden, met een groot aantal processen werken waartoe je geen toegang
hebt of je dwingen om hun aanpassingstools en -schermen of hun diensten te gebruiken. Met dergelijke
pakketten zal het een nachtmerrie zijn om een soa te creëren. Kies dus alleen voor een softwarepakket van
een leverancier die een complete reeks van API’s biedt die open toegang bieden tot alle relevante processen
en functies.

Door deze drie sleutels te hanteren en kernprocessen van contextprocessen te onderscheiden zul je op veel
dynamischer en flexibelere wijze toepassingen kunnen ontwikkelen. Het resultaat: lagere kosten, een snellere
time-to-market en een betere afstemming van toepassingen op de bedrijfsvereisten.

Voordelen maatwerksoftware

• Onderscheidend vermogen ten opzichte van uw competitie

• Sluit aan bij uw actuele en toekomstige wensen en behoeften voor constante differentiatie

• Groeit mee met uw organisatie

• Wijzigingen zijn eenvoudig en snel door te voeren

• Gebruikersadoptie en gebruikersgemak

• Integratie met standaard pakketten
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Inforza
Inforza moderniseert, op innovatieve wijze, software. Onze afnemers zijn hierdoor in staat, efficiëntie,
productiviteit en kwaliteit te verhogen, de ‘time to market’ te verkorten, kosten te reduceren, te voldoen aan de
hoogste security-standaarden en managementbesluiten te kunnen nemen, die gebaseerd zijn op complete,
correcte en KPI-gebaseerde informatie. Dat alles met beperking van risico`s en met behoud van flexibiliteit en
toename van agility.

Door deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring hebben de consultants van Inforza, tot volle tevredenheid
van de opdrachtgevers, in talrijke projecten belangrijke bijdrage geleverd. Oplevering van Inforza Projecten
vindt plaats binnen budget (tijd en geld) en onderscheiden zich door een extreem korte ROI. Met de ervaren
en gecertificeerde docenten van de Inforza Opleidingen wordt met hoog rendement kennis overgedragen
door toepassing van unieke concepten.

Inforza levert haar diensten aan tal van in Nederland actieve bedrijven, waaronder meerdere multinationals.

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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