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Abstract 

Tbis report contains the results of a graduation project held at the Enterprise Data Warehouse 
department of Philips Consumer Electronics. It describes how research was done on how to measure 
performance of a Business Intelligence environment, and how to benchmark this with similar 
environments in- and outside Philips. Based on these findings, area's for improvement are defined 
and conclusions are drawn on how to increase performance. 
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Management Summary 

This management summary summarizes the results of a research done within the Consumer 
Electronics division of Royal Philips Electronics. The department where this research was done, is 
part of the Information Office and is called Enterprise Data Warehouse (EDWH). EDWH is 
responsible for managing solutions in a Business Intelligence (BI) environment, and developing tools 
for delivering management information, analysis and operational information. By combining 
information from different source systems, EDWH ensures that this data is aggregated into a single 
data reporting environment. These reports can be used to make operational decisions about 
planning, inventory and marketing, but also to plan the strategy for the long term. 

Within EDWH, there are two main sub-departments, which each have a specific tasks. First, there is 
the Competence Centre (CC). They are mainly responsible for the development of new projects. 
When a customer of EDWH (this can be anyone, from a high manager to a line-manager in a 
factory) puts in a new request for a report, the CC follows a structured process to explore the 
possibilities whether or not to fulfil this request. If the request is accepted, the CC start to develop 
and test the project. If all tests are according to plan, the project is taken into production, which 
means from that point on, the customer is delivered a report or data load every agreed period. The 
steps taken by CC to develop a new project, is depicted in figure 1. 

-------Figure 1: 5 chematic representation of development path. 

The other sub-department is called Managed Operations (MO). Their responsibility is to make sure 
that the projects that already have gone into production stay operational and that EDWH delivers 
what they have promised on operational level. When an incident is reported for one of the 
applications, it initially is MO's responsibility to handle this problem. If the problem is to 
complicated to handle for MO, it is passed back to the CC. They act as a back-up source for dealing 
with difficult problems. 

EDWH has been existing now for about five years, and their main goal until now has been to set up 
the BI-environment and to try to most effectively manage the processes within the department. They 
have hardly looked outside their own environment to find out if they where doing the right things 
and things right, and how they perform in relation to similar BI-environments. That is why this 
research was initiated. Therefore, the problem definition was eventually stated as follows: 

EDWH is unaware of the performance in relation to comparable departments in- and outside Philips. 

With this problem definition in mind, the assignment formulation was stated as follows: 

• Find and if necessary at/just a benchmark model suitable far a Business Intelligence environment. 

• Define an area within EDWH that is suitable far benchmarking and compare relevant KPI's with 
comparable departments in- and outside Philips. 

• Use these differences to develop points for improvement. 
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On basis of this problem definition, some research questions were formulated: 

1. What kind of processes exist within EDWH? 
2. What kind of area's can be defined within EDWH? 
3. What research has already been done in the area of benchmark BI perfomance? 
4. What kind of benchmark model can be used for this research? 
5. What will be the scope of this research? 
6. Which Critical Success Factors and Key Performance Indicators are suitable for 

benchmarking? 
7. What are the conditions that the benchmark partners have to fulfil? 
8. Which organisations will be selected as benchmark partners? 
9. What are the differences between EDWH and the benchmark partners? 
10. How can these differences be explained? 
11. What can be done to overcome these differences? 

The first part of the research was to explore the literature about what was written about 
benchmarking business intelligence environment, and to gain in-depth knowledge about these two 
subjects. First was established what the definition of benchmarking is, and why one should want to 
benchmark. Second, it is important to find out how a benchmark study should be set up, and if there 
already are benchmark model that are suitable for BI-environments. After this literature study it 
became apparent that no of-the-shelf benchmark models were available, so it was decided to adjust a 
existing general benchmark model to the specific needs for this research. Few changes were made to 
the existing model, which resulted in the BI-benchmark model shown in figure 2 below: 

Action 

Mission Success 
Categories 

KPl's 

Select Benchmark Partners 

Define Select final Define final 
Comparability Partners KPI's 

Collect data 

I Within EDWH H Within Philips H Outside Philips I 
Conclusion ~ 

Compare Analyze Recommendations for 
improvement 

Fig11rt 2: the BI-benchmark model 

The goal of the first step is to determine what will be benchmarked. Because the benchmark study is 
about comparing performances of BI-environment, it is important to determine which quantities 
determines the performance of EDWH. All members of the management team were interviewed to 
find out what these quantities are. By first looking at EDWH from a broad perspective, and 
determining the mission and its strategy, every team member is required to thoroughly think about 
how performance can be determined. With this strategy in mind, and with backing from literature, 
some success categories are established. These categories are factors that are critical for the success 
of the department, and can be quantified by Key Performance Indicators (KPI's). These KPI's define 
the performance of EDWH, and are therefore suited quantities to be benchmarked. It is notice here 
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that these KPI's also determined for EDWH internally. This is no guarantee that these also are 
applicable in other similar environment. In the second step of the benchmark model, this is explored. 

In the second step of the mode~ first is detennined which of the possible benchmark partners (14 in 
total) are suited to compare EDWH to. To do so, an interview was held to see if there was any 
interest to participate in this research, and if there were enough similarities between EDWH and the 
benchmark partner. If that was the case, the possible partners were asked to fill in a form, where 
some criteria were established to detennine to which extent the possible partner and EDWH were 
comparable. These selection criteria covered some characteristics of the data warehouse like costs, 
size and maturity. If a possible benchmark partner had characteristics in the same order of magnitude 
as EDWH, they were selected as benchmark partners. Four benchmark partners were selected to 
participate in this research. 
The second part of this step consists of determining if the KPI's that were selected in the first step, 
are also measurable quantities and relevant for performance measurement in the environment of the 
benchmark partner. This to make sure that the KPI's are comparable, and that the benchmark study 
is valid. Thus, the final set of KPI's are a subset of the KPI's that were detennined in the first step. 
The third step of the benchmark mod~ is where the data is gathered. Here it is important to make 
sure that the KPI's from the second step are quantified. 
The last step of the model is where the KPl's are compared, and where is sought how the differences 
in KPI's can be explained. Based on these differences, we can try to find some area's for 
improvement. 

The above benchmark model was presented for and agreed upon by the management teatn, the 
benchmark partners and the mentor from the university. The results of the different steps are 
discussed below. 

In table 1 the final KPI's for EDWH and the benchmark partners are shown in the first two 
columns. These are the result of the first step: internally determining what defines 'performance' for 
EDWH, and in the second step the verification with the benchmark partners. 

As mentioned, the final benchmark partners are selected according to the benchmark partner 
selection criteria. Out of fourteen benchmark partners, four were selected to participate further in the 
research. Because of anonymity, the benchmark partners are referred to as Company A, Company B 
etc. 
In the third step, the KPI's are quantified, which is shown in table 1. 

Tobie 1: KPI's 11011/i ed or EDWH and be11ch111ark art11m 

ost of Data Warehouse Cost of Data Warehouse (i11dex) 1 0.92 0.85 
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A few things that stand out when analysing these results: 

• Lot of data (23%) is not available 
• Some KPI's (29%) are just estimates 
• Some KPl's vary very little (accessibility, initial availability, cost of data warehouse) 

• Two benchmark partners not able to deliver any data at all within reasonable time 

Taking the above into consideration, it seems that analysing these results and drawing conclusion 
solely based on them as was supposed to according to the benchmark model, is not justified. Because 
of this, it was decided to extend the research with an addition that enables a detailed comparison 
between DWs, that says something about measuring and monitoring performance of BI
environments and that possibly can explain the lack of data with regard to the benchmark model. 
In search for an addition of this kind, several options were explored Eventually, the Capability 
Maturity Model (CMM) was chosen for the following reasons: 

TheCMM: 
• gives a very detailed level of process measurement 
• makes it possible to compare different environments 
• is proven to be widely applicable in different area's 

The CMM has been developed to provide an detailed generic assessment of a general software 
development process. The CMM is divided into five levels; which each level represents a different 
stage of maturity. The lowest level defines a process that is ad-hoc and non-repetitive, the highest 
level a highly structured repeatable process. All levels (except level 1) are divided into Key Process 
Area's (KPA's) which makes it possible to compare different BI-environments in a detailed manner. 
This is represented in figure 3. 

Defined 
Org.uiization pwcess focus 
Organization process definition 
Training program 

( 

• Integrated sof..,..,., management 
Softwaa: product engineering 

• lntetgroup coordination 
Peec reviews 

Repeatable 
Requirement management 

• Softwaa: project planning 

( 

• Softwaa: project tnoclr.ing and oveaight 
• Software subcontract management 
• Softwaa: quality assuamce 
• Softwaa: con6guration manageme,,t 

initial 
FigNrr 3: The matNri!J levels of the Clv!M with their KP A's [PaNlk, et. aL 1995] 

Every benchmark partners was asked to fill in the questionnaire that comes along with the CMM. 
With this it is possible to compare the diff~rent environments in a detailed way, and to gain insight 
where to look for possibilities for improvement. The CMM also especially looks into the way 
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processes are documented and predictable, which possibly can explain why the KPI's from the 
benchmark model eventually seemed not measurable. 

The filled in questionnaire made it possible to classify the benchmark partner into a maturity leve4 
and to see differences between them in a detailed way. Striking was that the results where consistent 
with the findings of the benchmark model: CMM showed that processes within the different BI
environments where in place, and the corresponding conditions where met, but that monitoring and 
thus controlling these processes lacked behind. 

To discuss the findings, and search for solutions, a plenary session was held with the benchmark 
partners. First, the benchmark model was discussed. Are this model and the KPI's sufficient, and 
what can be added to make sure the KPI's are quantifiable in the future? Second, what conclusions 
can be drawn for the results of the CMM? 

The discussion about the benchmark model led to the adding of an extra action in the last phase of 
the second step. This action contains a check, where in a group session the selected KPI's are 
presented to make sure that these are measurable, and that the definitions are clear to everyone. 
Also, per KPI in the model, a method was developed on how quantify these in the future. 

Regarding the CMM, a closer look was taken at parts for EDWH in level two, where some sub
sections where not up to standard. For these parts, solutions where designed on how to pass all 
aspects of level two. 

The overall conclusions for this research where: 
► In spite of the incorporated check in the benchmark mode4 some KPI's where not 

measurable. This check obviously did not tackle this lack of data, so this means the 
benchmark model had to be adjusted to make sure this will not happen again if this research 
is repeated. 

► The lack of data in the benchmark model is supported by the findings of the CMM. Several 
sub-area's of the CMM are specified on how to make sure that in the future this data is 
quantifiable. 

► The success of the outcome of the research, depends on the definition of success: the 
problem stated in the problem definition, has for a large part been solved, so from that point 
of view, this research was a success. If success is solely measured by in what way the 
benchmark model was set-up and executed, the outcome is less positive. 

For the limitations of the research, things like the low number of benchmark partners, the lack of 
insight in the processes in the CMM and the lack of concrete conclusions that can be drawn from the 
(differences in) KPI's, can be mentioned. 

Recommendations for this research are the following: 
► EDWH should try to make the selected KPl's from the benchmark model quantifiable, to 

make sure that in the future processes can be measured and steered. 
► If this benchmark study is repeated in the future, the extra action in the last part of the 

second step should be added. 
► Regarding to the CM.M, effort should be made to complete all sections in level two, before 

concentrating on the higher levels. 

Further research can focus on the interaction between the user of the data warehouse and the BI
department, the differences in quantified KPl's between the benchmark partners and reason for 
these differences or the specification of area's in the CMM that are important for BI-environments. 
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Voorwoord 

Dit afstudeerverslag is de afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het is het resultaat van mijn tien maanden durende afstudeerproject hij de 
Enterprise Data Warehouse afdeling van Philips Consumer Electronics. Doel van de project was te 
onderzoeken hoe de prestaties van een BI-omgeving gemeten en gehenchmarked kunnen worden. 

Op deze plek wil ik graag iedereen hedanken die mij geholpen heeft in dit traject. Speciale dank gaat 
uit naar mijn hedrijfshegeleider Danny van Daal, die mij altijd met veel enthousiasme heeft 
hijgestaan. Ook de mensen van de afdeling, en de deelnemende organisaties in mijn onderzoek zijn 
onmishaar geweest voor het afronden van dit afstudeerproject. Verder wil ik graag van de Technische 
Universiteit Eindhoven Ton Weijters en Allard Kastelein hedanken voor hun hegeleiding en kritische 
noten. 

Met dit afstudeerproject is mij de mogelijkheid geboden zelfstandig te werken hinnen een grote 
multinational. Het is voor mij een leerzame ervaring geweest, waarin ik veel facetten van 
bedrijfskundig onderzoek heh kunnen leren kennen. Ik denk dat ik daarom in mijn carriere nog vaak 
veel profijt kan hehhen van ervaringen die ik tijdens dit afstudeertraject heh opgedaan. 

Auke Renkema 
Juni, 2006 

xi 



PHILIPS TU/e 

Inleicling 

Dit verslag is opgebouwd uit een zevental hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt een 
bedrijfsbeschrijving gegeven van Philips, en wordt de afdeling waar het onderzoek is uitgevoerd 
uitvoerig besproken. Ook komen hier de processen aan bod zoals deze binnen de afdeling 
plaatsvinden. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de aanleiding van dit afstudeerproject, en 
worden de probleemstelling, opdrachtformulering en worden aan de hand van een aantal 
onderzoeksvragen het onderzoeksmodel en -plan besproken. Hoofdstuk 3 bevat de analyse van de 
probleemomgeving, en wordt besproken hoe de literatuur binnen dit onderzoek gebruikt is. Als 
laatste wordt hier een ontworpen benchmark model beschreven; dit model zal gebruikt worden om 
de rest van het onderzoek gestructureerd uit te voeren. De invulling van de eerste twee stappen van 
het model zullen in hoofdstuk 4 worden besproken. Ook zal aan de hand van de bevindingen hiervan 
gekeken worden welke aanvulling er gedaan dienen te worden aan het onderzoek, om de gevonden 
resultaten te verklaren, en op die manier toch de gewenste diepgang te bereiken. Hoofdstuk 5 bevat 
de resultaten van het onderzoek. De derde stap van het benchmark model wordt hier uiteengezet, en 
ook de aanvulling hierop wordt besproken. In hoofdstuk 6 komen een aantal ontwerpen naar voren, 
die gebaseerd zijn op de bevindingen uit de resultaten. Als laatste worden in hoofdstuk 7 conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het benchmark model en de aanvullingen 
daarop. 
Na het laatste hoofdstuk zal in de epiloog besproken worden hoe de uitvoerder het project heeft 
ervaren, wat hij de volgende keer anders zou doen, en op welke manier dit project heeft bijgedragen 
aan het inzicht van de afdeling wat betreft prestatie benchmarking. Na de epiloog worden in een 
twaalftal appendices de belangrijkste bijlagen van dit onderzoek weergegeven. Ook is in dit verslag 
een los vel toegevoegd waarin de gebruikte afkortingen worden uitgelegd. Dit om het leesgemak van 
de lezer te vergroten. 
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1. Bedrijfsbeschrijving 
In dit hoojdstuk zal een algemene omschrijvinggegeven warden van Royal Philips Electronics (Philips) en de onderdelen 
daaroan die van belang zjjn in dit verslag. Verder zal er nog ingegaan warden op een aantal punten die op dit moment 
voor Philips belangrijk zjjn zoals recente ontwikkelingen en de strategie. 

1.1 Royal Philips Electronics 

Philips is opgericht in 1891 en begonnen als ontwikkelaar en producent van kooldraadlampen. 
Sindsdien heeft Philips voorop gestaan bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Zo zijn de 
Philipshave en de Compact Disc een paar voorbeelden van uitvindingen die niet meet weg te denken 
zijn uit onze maatschappij. 
Tegenwoordig is Philips uitgegroeid tot een van de grootste electronica producenten van de wereld 
en de grootste in Europa met een omzet van meet clan 30 rniljard euro in 2004. Er werken bijna 
160.000 mensen verdeeld over 60 landen, bezit meet clan 115.000 octrooien, en is wereldleider op het 
gebied van verlichting, scheerapparaten en dvd-recorders. Philips staat genoteerd op onder meet de 
New York Stock Exchange en de beurs in Amsterdam. 

In de jaren '90 heeft Philips een aantal grote veranderingen doorgemaakt, en is een herstructurering 
doorgevoerd die de organisatie weer moest voorzien van een gezonde basis. Hiermee werd de 
bedrijfsstructuur vereenvoudigd en het aantal activiteiten teruggebracht. Het topmanagement bestaat 
uit het Board of Management. Daaronder bevindt zich een zogenaamd Corporate Centre, die zorg 
draagt voor een zaken op corporate niveau. Deze bestaat onder andere uit Corporate HRM (Human 
Resource Management), Corporate IT en Treasury. V erder wordt Philips opgedeeld in vijf 
hoofddivisies, een Intellectual Property and Standards afdeling (IP&S) en een aantal overige 
afdelingen. 
Bij IP&S worden licenties verleend aan gebruikers van een van de 115.000 octrooien die Philips 
bezit. Ook ziet het toe op de specificaties daarvan en vecht gebruik aan dat inbreuk doet op een 
octrooi. Onder de afdeling 'overig' vallen onder andere het Technology Cluster, Corporate 
Investment en de afdeling Philips Design. 
De vijf hoofddivisies zijn: Consumer Electronics, Lighting, Domestic Appliances and Personal Care, 
Medical Systems en Semiconductors. In figuur 1.1 is een organogram van Philips weergegeven. 

Board of 
Management 

Corporate 
Centre 

I I I I I I 

Consumer Lighting Domestic Medical Semi IP&S Overig 
Elec tronics Appliances Systems Conductors 

Fig1111r 1.1: 07,anogram Philips 

1.2 Philips Consumer Electronics 

Het bedrijfsonderdeel Consumer Electronics (CE) heeft wereldwijd 17.000 mensen in dienst en 
ontwikkelt en verkoopt hoogstaande apparatuur op het gebied van beeldscherm technologie, home 
entertainment en mobiel infotainment. De divisie levert tv's (conventioneel en met plat scherm), dvd
spelers en -recorders, audiosystemen (voor thuis en onderweg), telefoons (mobiele en draadloze 
toestellen) computermonitoren (met conventionele en lcd-schermen), Home Theater Systems, set-
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topboxen en accessoires. De missie van PCE is om het leven van de consument thuis, op de werkplek 
en onderweg te vergemakkelijken. 

Aan het hoofd van CE staat ook hier een Board of Management. De staf staat hier direct onder en 
bestaat onder andere uit een HRM, een SCM (Supply Chain Management) en een Purchase afdeling, 
de afdeling Consolidatie en het Information Office. Verder is CE opgedeeld in Regions en Business 
Groups. Hierbij zijn de regio's vooral verantwoordelijk voor de verkoop, en de Business Groups 
houden zich bezig met de productie en distributie. 

De Regions zijn de verschillende regio's in de wereld: Europa, NAFfA (North American Free Trade 
Agreement), APMEA (Asian Pacific, Middle East and Africa), LATAM (Latin America). Ook is CE 
ingedeeld naar Business Groups. Hier wordt onderscheid gemaakt in vijf onderdelen: Connected 
displays, Mobile Infotainment, Home Entertainment (HENT), PC Randapparatuur en PC 
Assecoires. Per Regio en per Business Group is er nog een Regional Business Management ingesteld. 
In figuur 1.2 is een organogram van CE weergegeven. 
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Fig,t11r 1.2: Orga,wgram PCB 

1.3 Enterprise Data Warehouse 

Zoals genoemd bestaat de staf onder andere uit het Information Office (IO). Het IO heeft als doel 
het faciliteren van de implementatie van de strategie van PCE door het verbeteren en integreren van 
inteme en exteme bedrijfsprocessen. Een van de afdelingen van het IO is Enterprise Data 
Warehouse (EDWH). EDWH richt zich op het bedenken van oplossingen op het gebied van 
Business Intelligence (BI), en maken van tools voor het rapporteren van management informatie, 
analyses en operationele informatie. BI is een verzamelnaam voor alle informatie technologieen die 
het analyseren van data en feiten door de gehele organisatie heen ondersteunen. Door middel van het 
combineren van gegevens uit verschillende systemen, zorgt EDWH dat de data geaggregeerd wordt 
tot een enkele rapportage omgeving. Deze rapportages kunnen gebruikt worden om operationele 
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processen aan te sturen, voor het maken van beslissingen met betrekking op onder andere voorraad, 
(financiele) planning en productie, maar ook voor het bepalen van de strategie op de langere termijn. 

1.3.1 Tracks 

EDWH is opgebouwd uit een aantal onderdelen die over de hele afdeling heen gebruikt worden, en 
een aantal zogenaamde 'tracks'. Deze tracks zijn grofweg onder te verdelen in drie groepen. De eerste 
bestaat uit vier tracks (SMR, 12 DWH, F&A en SCM (zie Appendix II)) en zijn hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van nieuwe en het aanpassen van lopende projecten. Ieder van 
deze tracks heeft een eigen deelgebied waar het verantwoordelijk voor is. Aan het hoofd van een 
track staat een Team Lead. De tweede groep is de zogenaamde 'support' groep FAS. Deze track 
heeft als hoofdtaak het operationeel houden van lopende projecten; mochten er daar problemen 
voordoen, is het aan eerste instantie aan FAS om dat op te lossen. De laatste groep bestaat uit twee 
tracks (DOI en CMI) die ondergebracht zijn bij EDWH, maar die niet echt passen binnen de 
afdeling maar ook te klein zijn om een eigen afdeling te vormen. In figuur 1.3 is een organogram 
weergegeven van EDWH. 
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Fig,t11r 1.3: Oll,anogram EDWH 

Support (MO) 

DDI CMI 

Overig 

De activiteiten van EDWH zijn grofweg op te delen in twee stukken: het ontwerpen van nieuwe en 
het aanpassen van bestaande projecten (gedaan door het Competence Centre (CC)) en het 
onderhouden daarvan (gedaan door Managed Operations (MO)). Een project is het ontwerpen van 
een methode om volgens een vast patroon te komen tot een geautomatiseerde periodieke rapportage, 
zodat de business (de klant) elke afgesproken periode een rapport krijgt over de overeengekomen 
gegevens. In principe wordt na afronding van een project dus iedere afgesproken periode 
automatisch een rapport afgeleverd, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Daarom 
is het noodzakelijk om bestaande projecten te 'onderhouden'. Het kan hier gaan om kleine 
aanpassingen van projecten, of om tijdelijke incidenten op te lossen. In paragraaf 1.4 en 1.5 wordt 
hier dieper op ingegaan. 

1.3.2 Algemene onderdelen 

Onder EDWH vallen ook nog een aantal algemene onderdelen dieter ondersteuning dienen voor het 
ontwerpen en onderhouden van de projecten. Deze zijn: 
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► Architecture: heeft als taak ervoor te zorgen dat de gehele IT-architectuur van het data 
warehouse goed opgebouwd is, en dat de oplossingen van de verschillende tracks niet sub
optimaal zijn. Ook het zorgen dat er kennisdeling over de afdeling plaatsvindt, is een taak 
van architecture. 

► Business Controller: verantwoordelijk voor het afhandelen van financiele zaken binnen 
EDWH. Aan de hand van het opgestelde Annual Operations Plan (AOP) houdt de business 
controller bij in hoeverre de werkelijke uitgaven overeenkomen met de financiele planning. 

► Secretaey: ondersteuning voor de dagelijkse gang van zaken. 
► Project Office: maakt de planning voor nieuwe projecten aan de hand van de toekomstige 

beschikbare capaciteit. Ook is het beheren van de resource pool een belangrijk onderdeel 
van het project office. Aile werknemers die momenteel actief zijn bij een van de tracks, zijn 
hierin ondergebracht. Hiermee wi1 EDWH in de toekomst bewerkstelligen dat werknemers 
inzetbaar worden bij meerdere tracks, om zo flexibeler te zijn wat betreft capaciteit. 

1.4 Processen binnen EDWH 

In deze paragraqf zal dieper ingegaan warden op de processen zoals die plaats vinden binnen CC en MO. 

1.4.1 Competence Centre 

Zoals eerder gemeld is het CC verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van projecten. 
Deze projecten worden allemaal volgens een vast traject afgewerkt en zijn verdeeld in een aantal 
fasen. Dit is schematisch weergegeven in figuur 1.4. 

-------Fig1111r 1.4: schematische wee,gave 011twe,ptraject 

In principe begint ieder nieuw project met een request vanuit de business (de klant). Deze doet een 
aanvraag voor een nieuwe rapportage of een wijziging voor een bestaande. Aan de hand hiervan kijkt 
EDWH of het mogelijk is om aan deze vraag te voldoen, en zal clan beginnen met het doen van een 
ana!Jsis. Hier wordt bepaald hoe het ontwerp van het nieuwe project emit client te zien, en met 
behulp hiervan zal in de volgende fase een planning gemaakt worden In deze planning wordt 
beschreven hoe lang de volgende fasen gaan duren, en wat er precies ontworpen gaat worden. In de 
development fase wordt begonnen met het daadwerkelijk ontwerpen van het project en zal de software 
die het genereren van de rapporten bewerkstelligt geschreven worden. In de twee fasen daama, 
fanctional testing en quali!J asmrance, zal de software getest worden op respectievelijk functionaliteit en 
kwaliteit. Als deze testen voldoende zijn, gaat het project over naar production. In deze laatste fase 
wordt het programma getest met echte data uit de business. Na afronding van deze fase zal het 
project overgedragen worden aan MO, die vanaf clan in eerste instantie verantwoordelijk is voor het 
opereren en onderhouden ervan. 

1.4.2 Managed Operations 

Het Managed Operations gedeeld binnen EDWH wordt gedaan door de track FAS. Dit staat voor 
Functional Application Support, en zorgt voor de functionele ondersteuning van de applicaties. Dit 
houdt in dat FAS problemen (incidenten) oplost die zich voordoen bij lopende projecten. Deze 
incidenten worden vaak opgemerkt door een eindgebruiker van het systeem Deze zal zich in eerste 
instantie naar de zogenaamde 1st line support wenden. Dit zijn key-users van het systeem en vormen 
de eerste lijn bij het oplossen van een probleem. Mochten zij dit probleem niet op kunnen lossen, 
kunnen zij (en alleen zij) een incident inleggen bij FAS, de 2nd line support. FAS bepaalt aan de hand 
van een tweetal factoren (impact en urgentie) de zogenaamde 'severity' van het incident. Impact is 
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mate van afwijking van de normale gang van zake en urgentie heeft betrekking op de mate vertraging 
die geaccepteerd kan worden. De severity krijgt clan een waarde 1 t/m 4 die aangeeft in wat voor een 
tijdsbestek het incident opgdost client te worden. Mocht het incident te gecompliceerd zijn of buiten 
het bereik liggen van FAS, wordt het overgedragen naar de 3rd line support. Dit is een van de tracks 
van EDWH die verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp van het project. Omdat zij de 
noodzakelijke kennis hebben van het desbetreffende project, worden zij geacht ieder incident op te 
kunnen lossen. 
Een klein ded van de activiteiten van FAS bestaat ook uit het op niveau houden van de kennis van 
nieuwe projecten, omdat zij in de toekomst die kennis nodig zullen hebben bij het oplossen van 
incidenten. 

1.5 Architectuur van EDWH 

De architectuur zoals die gebruikt wordt door EDWH, is weergegeven in figuur 1.5. De data komt 
binnen uit source systemen zoals SAP en 12 via de E nterprise Application Integration (EAi) afdeling. 
De EAi zorgt ervoor dat alle data die daarna in het data warehouse wordt geladen, consistent is. Op 
deze manier wordt dus gezorgd dat op elk moment iedereen dezelfde data gebruikt. De data komt bij 
EDWH eerst terecht in zogenaamde data containers. In deze containers wordt alle data gegroepeerd, 
zodat het overzichtelijk opgeslagen kan worden. V anuit deze data containers wordt via een ETL 
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Fig,,11r 1.5: Arrhitect1111r EDWH 

EDWH 

5 



PHILIPS TU/e 

(Extraction, Transformation & Load) proces de data bewerkt zodat de gewenste data gecombineerd 
kan worden in data marts. Deze marts zijn kleinere data bases die specifiek ontworpen zijn voor 6f 
het maken van een data cube 6f het leveren van een rapportage. Een data cube is een dynamische, 
multi-dimensionele rapportage, waarmee de eindgebruiker zelf een aantal rapporten kan genereren. 
Ook worden door EDWH zelf statische, tweedimensionale rapportages voor de klant gemaakt. 
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2. Opdrachtomschrijving en onderzoeksmethodologie 

In dit hoofdstuk wordt besprvken wat de aanleiding van bet ajstudmprvject was, hoe vanuit de initiele prvbleemstelling 
een uiteindelijke opdrachtfarmulering is qfgebakend (met bijbehorende onderz_oeksvragen) en wat bet plan van aanpak 
is geweest. Ook komt bet gebruikte onderz.oeksmodel aan bod. 

2.1 Aanleiding afstudeerproject 

De afdeling EDWH heeft sinds het begjn van haar bestaan een forse groei meegemaakt. In iets meer 
clan vijf jaar tijd is de afdeling gegroeid tot ongeveer vijftig werknemers. Ook buiten Philips zien 
steeds meer organisaties het nut in van (Enterprise) Data Warehousing, en worden dit soort systemen 
steeds meer geintegreerd in de bedrijfsvoering. In deze begjnjaren is EDWH vooral bezig geweest 
met het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van haar eigen processen, en ze is op dit moment 
nauwelijks op de hoogte van wat er buiten CE gedaan wordt op het gebied van data warehousing. 
Hierdoor heeft EDWH geen goed zicht op hoe zij presteert ten opzichte van vergelijkbare afdelingen 
binnen en buiten Philips. Hoe deze prestatie gemeten kan worden, zal uitgebreid besproken worden 
in paragraaf 3.2. 

Omdat EDWH niet op de hoogte is van haar prestaties ten opzichte van vergelijkbare afdelingen, is 
besloten een benchmark studie te laten uitvoeren. Deze benchmark studie zou de afdeling EDWH 
moeten vergelijken op een aantal nog nader te bepalen punten met soortgelijke afdelingen zowel 
binnen als buiten Philips. Op die manier kan EDWH ontdekken waar ruimte is voor verbetering en 
op welke punten ze verder is clan anderen. 

2.1.1 Initiele probleemstelling 

Aan de hand van de eerste gesprekken binnen EDWH, is een initiele probleemstelling opgesteld. 
Deze luidt als volgt: 

De ajdeling EDWH is niet (voldoende) op de hoogte van wat haar positie op bet gebted van kwaliteit, kosten en 
volwassenheid van bet data warehouse is ten opzjchte van vergelfjkbare afdelingen binnen en buiten Philips. 

Met deze initiele probleemstelling als leidraad, is begonnen met de orientatiefase, om zo te komen tot 
een definitieve probleemstelling en een opdrachtformulering. Deze staan in de volgende paragraaf 
beschreven. 

2.2 Probleemstelling en opdrachtformulering 

Het uitvoeren van een bedrijfskundig onderzoek kan onderverdeeld worden in een aantal stappen. 
De eerste stap hierin is het doen van een orientatie [19]. Deze orientatiefase houdt in dat er een 
analyse gemaakt wordt van de probleemomgeving, en leidt tot een probleemstelling en een 
opdrachtformulering. 

2.2.1 Analyse probleemomgeving 

Tijdens de orientatie fase is een aantal interviews gehouden met alle Team Leads van de verschillende 
tracks. Het doel hierbij was om inzicht te krijgen in de processen binnen EDWH en de 
verantwoordelijkheden van elke track. Ook werd hier een begjn gemaakt met het verkrijgen van 
inzicht in welke factoren binnen EDWH geschikt waren om te benchmarken, en op welke manier de 
benchmark studie in een afgebakend kader geplaatst kon worden. De afbakening is een belangrijk 
deel van de orientatie. Als dit niet zorgvuldig gebeurt, is de kans op een te uitgebreide scope groot, 
wat kan zorgen voor te weinig diepgang [35]. 
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2.2.2 Definitieve probleemstelling en opdrachtformulering 

Aan de hand van de initiele probleemstelling en de uitgevoerde interviews in de orientatie fase, kan 
een definitieve probleemstelling gedefinieerd worden. Deze luidt als volgt: 

De afdeling EDWH is niet (voldoende) op de hoogte van haar prestaties ten opzjchte van vergelijkbare afdelingen 
binnen en buiten Philips. 

De gebieden kwaliteit, kosten en volwassenheid zijn in overleg met de begeleiders niet opgenomen in 
de definitieve probleemstelling, omdat in deze fase van het onderzoek nog niet duidelijk is op welke 
factoren het onderzoek zich zal gaan richten. Gedurende het onderzoek zal moeten blijken op welke 
gebieden dieper ingegaan zal worden. Door de probleemstelling wat algemener op te zetten, bestaat 
de mogelijkheid de opdracht vanuit een breder perspectief te bekijken, waaraan later, na onderzoek, 
meer invulling gegeven kan worden. 

De definitieve probleemstelling wordt gebruikt voor het opstellen van de opdrachtformulering, en is 
als volgt vastgestdd: 

Zoek een geschikt model voor het benchmarken van een Business Intelligence omgeving en formuleer indien nodig de 
noodzakelijke aanpassingen. De.ftnieer een gebied binnen EDWH dat geschikt is om een benchmark studie in uit 
te voeren, en vergelijk een aantal relevante factoren of KPI 's met soortgelijke afdelingen binnen en buiten Philips. 
Geef aan de hand van de uitkomsten verbeterooorstel/en voor de punten waar EDWH nog niet op het niveau zjt 
van de benchmark partners. 

2.2.3 Onderzoeksdoelstelling 

Bovenstaande opdrachtformulering kan gebruikt worden om een onderzoeksdoelstelling te 
formuleren. Hierin kan onderscheid gemaakt worden in doel van het onderzoek, en doel in het 
onderzoek. Het eerste is het doel wat gehaald zou moeten zijn als het onderzoek afgerond is; het 
tweede zijn de te halen doelstellingen binnen het onderzoek. 

► Doel van het onderzoek: het verkrjjgen van inzjcht in hoe de prestaties van EDWH zjch verhouden 
tot de prestaties van soortgelijke afdelingen, het bepalen van gebieden waar ruimte voor verbetering is, en een 
aanzet geven voor verdere onderzoeken. 

► Doel in het onderzoek het achterhalen van KPI's, het deftnieren van geschikte benchmark partners en 
onderzoeken van de verschil/en en achterli?J?,ende oorzaken. 

De in de volgende deelparagraaf besproken onderzoeksvragen, komen hier clan ook uit voort. 

2.2.4 Onderzoeksvragen 

Bij het doen van een afstudeeropdracht kunnen aan de hand van de definitieve opdrachtformulering 
een aantal onderzoeksvragen opgesteld worden, die bij het uitvoeren van het onderzoek kunnen 
dienen als leidraad. Voor elke fase van het project kunnen verschillende onderzoeksvragen worden 
opgestdd. Het beantwoorden van deze vragen leidt tot meer inzicht in het onderzoek, en kan op die 
manier bijdragen tot het vinden van een oplossing voor de probleemstelling. 

Onderzoeksvragen: 
12. Hoe zien de processen binnen EDWH eruit? 
13. Welke afgebakende gebieden zijn er te onderscheiden binnen EDWH? 
14. Wat bestaat er op het gebied van benchmarken van BI prestaties? 
15. Hoe ziet het benchmark model eruit dat gebruikt kan worden in dit onderzoek? 
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16. Wat is een geschikte scope voor dit onderzoek? 
17. Welke Critical Success Factors en Key Performance Indicators zijn hierin te onderscheiden, 

en geschikt om te benchmarken? 
18. Aan welke voorwaarden moet een organisatie om te dienen als benchmark partner? 
19. Met welke organisaties moet gebenchmarked gaan worden? 
20. Wat zijn de verschillen tussen ED\VH en vergelijkbare afdelingen? 
21. Hoe komen die verschillen tot stand? 
22. Op welke manier moet ED\VH handelen om deze verschillen te verkleinen of weg te 

nemen? 

2.3 Onderzoeksplan 

Aan de hand van de onderzoeksmethodologie kunnen antwoorden gezocht worden op de 
onderzoeksvragen uit 2.2.4. In een onderzoeksmodel wordt weergegeven hoe dit gestructureerd 
aangepakt kan worden. In figuur 2.1 is te zien hoe in het onderzoeksmodel antwoord gegeven kan 
worden op de onderzoeksvragen. Door het houden van interviews en het bestuderen van 
documentatie, wordt duidelijk hoe de processen eruit zien binnen ED\VH (vraag 1). Aan de hand 
hiervan kan bepaald worden welke gebieden er te onderscheiden zijn binnen de afdeling (vraag 2); uit 
het bestuderen van de literatuur komt naar voren wat er al gedaan is op het gebied van het 
benchmarken van data warehouse omgevingen (vraag 3). Met behulp hiervan kan een benchmark 
model ontworpen worden (vraag 4). V ervolgens kan het bepalen van de scope plaatsvinden (vraag 5). 
Door het toepassen van het ontworpen benchmark mode~ kan antwoord gegeven worden op de rest 
van de onderzoeksvragen. De eerste stap hierin is het identificeren van Critical Success Factors 
(CSF's) en Key Performance Indicators (KPI's) voor ED\VH (vraag 6). Uit orientatie onder de 
verschillende potentiele benchmark partners blijkt welke hiervoor geschikt zijn (vraag 7), en hieruit 
worden definitieve benchmark partners geselecteerd (vraag 8). Hier zal ook blijken welke KPI's 
gekozen zullen worden om te dienen als de te benchmarken objecten. Na meting van de gekozen 
KPI's zullen de verschillen naar voren komen (vraag 9), en kan bepaald worden hoe deze verschillen 
te verklaren zijn (vraag 10). Vervolgens kunnen clan oplossingen ontworpen om deze verschillen te 
verkleinen of weg te nemen (vraag 11). Als laatste kunnen clan conclusies getrokken worden, en 
aanbevelingen worden gedaan. 

Orientatie Analyse Diagnose Ontwerp Evaluatie 

Interviews 

Documentatie 
EDWH 

Literatuur 

Orienta tie 
benchmarlc 

partners 

Fig,i11r 2.1: 011tkrzoehmodel fj,ebaseerd up Kempe11 e11 Keizer, 2000; Versch1111nn en Doomvaard 2004 J 

2.4 Onderzoeksmethodologie 

Conclusies en 
Aanbevelingen 

Dit onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject, en dit houdt in dat het in eerste instantie een 
exploratief karakter heeft. Er client namelijk eerst vanuit een breed gezichtsveld gekeken te worden 

9 



PHILIPS TU/e 

wat het onderzoek precies inhoudt, en op welke manier hier het beste invulling aan gegeven kan 
worden. Als deze orientatie afgerond is, kan vervolgens verder gegaan worden met de analyse van het 
probleemgebied, om vervolgens oplossingen voor gevonden problemen te bedenken. Dit laatste 
brengt een ontwerpaspect met zich mee, waardoor het onderzoek dus een combinatie wordt van een 
exploratieve en een ontwerp studie. In [10] wordt besproken dat er drie soorten data 
verzamelingsmethoden het meest geschikt zijn bij een project met deze twee kenmerken. 

► Interviews: voor in.zicht te krijgen in de proceskenmerken, meningen en feiten 
► Registratie: voor het achterhalen van feiten 
► Observatie: primair bedoeld voor het bepalen van proceskenmerken 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van alleen de eerste twee genoemde data verzamelingsmethoden. 
'Observatie' is voor data warehouse omgevingen (waar de output alleen bestaat uit informatie, en het 
proces puur en alleen digitale bewerkingen zijn) minder geschikt. Het observeren van dit soort 
werkzaamheden leidt niet tot meer in.zicht in het proces; informatie wat betreft proceskenmerken 
komt dus voomamelijk uit de interviews. 

Voordat begonnen is met het daadwerkelijk starten van het onderzoek, is eerst een literatuurstudie 
gedaan. Door de literatuur te bestuderen op onderwerpen die van belang kunnen zijn tijdens het 
verdere onderzoek, wordt een theoretische basis gelegd. In deze literatuur studie is dieper ingegaan 
op de volgende onderwerpen: 

► Data Warehousing/Business Intelligence: wat houdt data warehousing/business 
intelligence in, wat zijn de kenmerken, op welke manier kan het iets toevoegen aan een 
organisatie? 

► Benchmarking: wat is benchmarking, waarom wordt het gedaan, hoe zijn de te volgen 
stappen opgebouwd? 

► Benchmarking van Data Warehouse omg_evingen: zijn er specifieke modellen te vinden 
die dieper ingaan op het benchmarken van prestaties van data warehouse afdelingen? 

Met deze literatuurstudie als achtergrond, is gezorgd dater voldoende basis is om te beginnen met de 
orientatie fase van het onderzoek. In deze fase zijn er twee rondes van in totaal twaalf interviews 
gehouden. De eerste ronde waren zeven orienterende interviews, die als doelstelling hadden inzicht te 
krijgen in de processen binnen EDWH, de taken en verantwoordelijkheden van iedere track, de 
recente projecten en ontwikkelingen alsmede de verwachtingen van het onderzoek. 
In de tweede ronde (vijf interviews) is dieper ingegaan op wat nu precies definierend is voor de 
prestatie van EDWH, en op welke manier dit meetbaar gemaakt kan worden. Hierbij is 
gebruikgemaakt van het model beschreven in paragraaf 3.2. Een lijst van gei'nterviewden is 
weergegeven Appendix III. Er is voor deze mensen gekozen omdat zij de leiding hebben over de 
verschillende tracks, en al geruime tijd ervaring hebben binnen Bl. 

Ook zijn een aantal documenten geraadpleegd, waarin de te volgen werkwijze binnen EDWH 
beschreven staat. Hierin wordt duidelijk welke stappen er ondemomen dienen te worden voor 
bijvoorbeeld het opstarten van nieuwe projecten, en op welke manier de support ingericht zou 
moeten zijn. 

Voor het selecteren van benchmark partners zijn interviews gehouden met verschillende organisaties 
met een data warehouse omgeving. Mede aan de hand daarvan werd bepaald welke organisaties 
geschikt waren om te participeren in het onderzoek. V oor het verifieren van de resultaten, en het 
dieper ingaan hierop, is een plenaire sessie gehouden. In deze rniddag kon iedere benchmark partner 
meedenken over de resultaten en de afronding van het onderzoek. 

10 



PHILIPS TU/e 

3. Analyse 
In dit hoofdstuk wordt het ana!Jsegedeelte van het onderz_oek uiteengezet. Allereerst zal kort de theorie worden 
besproken. Verwlgens Zflllen aan een algemeen benchmark model de nodige aanpassingen gedaan worden, om een 
geschikte methode te vinden om een business intelligence omgeving te benchmarken. 

3.1 Literatuur 

3.1.1 D e.inities 

Zoals bij bijna ieder begrip, bestaan er van 'benchmarking' ook vele definities. In [16] wordt de 
volgende definitie gegeven: 

The pursuit l!J organizations of enhanced performance l!J leamingfrom the successful practices of others. Benchmarking 
is a continuous activi!J; kry internal processes are ac/justed, performance is monitored, new comparisons are made with 
the current best performers and further changes are explored. Where information about these key processes is obtained 
through a co-operative partnership with specific organizations (rather than via a third party such as an independent!} 
maintained database), there is an expectation of mutual benefit over a period of time. 

Uit bovenstaande definitie blijkt dat een benchmark studie altijd een vergelijking zou moeten zijn met 
een 'betere' in de bedrijfstak en dat alleen processen zouden kunnen warden vergeleken. In [14] 
wordt een bredere definitie gegeven: 

A definable standard against which something can be compared to a relevant standard, which results in taking of 
specific actions to improve performance. 

De standaard waar hier over gesproken wordt, kan dus een standaard zijn van de 'best-in-class', maar 
kan ook een door de organisatie zelf gestelde waarde zijn. Deze definitie laat ook meer ruimte voor 
wat er gebenchmarked wordt. Het hoeft hier dus niet per definitie om een proces te gaan. 

A 
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Spendolini besteedt in zijn boek [35] veel aandacht aan het opstellen van de definitie van het begrip 
'benchmarking'. Dit is volgens de auteur een haast onmogelijke taak, omdat iedere organisatie of 
instituut een eigen idee heeft over wat benchmarking precies inhoudt. Toch probeert Spendolini een 
zo breed mogelijke definitie te geven, gebaseerd op onderzoek bij meer clan 50 bedrijven. Aan de 
hand hiervan is een 'benchmark menu' opgesteld, weergegeven in figuur 3.1. Door uit iedere box een 
of meerdere woorden te kiezen, kan een scala aan definities van benchmarken opgesteld worden, die 
aan iedere individuele wens kan voldoen. 

Uit figuur 3.1 blijkt dat het begrip 'benchmarking' zeer breed is, en niet ondergebracht kan worden 
onder een enkele definitie. 

3.1.2 Waarom benchmarken? 

In veel arcikelen wordt dieper ingegaan op wat voor redenen organisaties kunnen hebben om een 
benchmark studie uit te (laten) voeren. In [8] noemen de auteurs vier doelen die gediend kunnen 
worden met het uitvoeren van een benchmark. Deze zijn: 

► het objectief bepalen van de pres ta ties van de organisatie; 
► het ontdekken van gebieden waarin verbetering nodig is; 
► het identificeren van processen van andere organisaties met betere prestaties; 
► het toetsen van resultaten van programma's voor verbeteringen. 

Uit een onderzoek van Coopers en Lybrand [7], kwamen de volgende redenen voor het opzetten van 
een benchmark studie. Een benchmark studie: 

► stelt realistische doelen; 
► kan helpen bij het verbeteren van de productiviteit; 
► helpt nieuwe inzichten te verwerven; 
► waarschuwt bij het achterblijven op de concurrent; 
► motiveert personeel door te laten zien wat mogelijk is. 

Samengevat kan gezegd worden dat benchmarken client om de eigen processen te evalueren en te 
vergelijken met andere organisaties en daaruit lering te trekken, met als gevolg het kwantificeerbaar 
maken van de prestaties en doelen van de eigen organisatie. 
Voor EDWH geldt vooral dat ze haar prestaties objectief wil meten en aan de hand daarvan gebieden 
wil definieren waar ruimte is voor verbetering 

3.1.3 Algemeen benchmark model 

Zoals uit paragraaf 3.1 naar voren is gekomen, is het opzetten van een benchmark studie een 
gestructureerd proces. De structuur van <lit proces kan weergegeven worden in een proces model. 
Volgens [35] draagt <lit bij aan twee aspecten: een duidelijke structuur van het proces en een 
gezamenlijk jargon. 
De structuur van het model zorgt dat een benchmark studie altijd de nodige stappen doorloopt en 
draagt ertoe bij dat het onderzoek grondig en zorgvuldig gebeurt. Alhoewel de stappen van een 
model statisch lijken, is er in een goed model ruimte voor de nodige flexibiliteit die een benchmark 
studie nodig heeft om het aan te passen aan de omgeving waarin het uitgevoerd wordt. 
Een gezamenlijk jargon is vooral belangrijk wanneer er gewerkt wordt in (multidisciplinaire) teams. 
Om te zorgen dat iedereen op een lijn zit en dezelfde 'taal' praat, kan een procesmodel nuttig zijn. 
Dit kan gebruikt worden om aan te geven hoe ver het proces gevorderd is, en welke stappen nog 
ondemomen moeten worden. 
In de literatuur wordt in bijna iedere publicatie aandacht geschonken aan het opzetten van een 
procesmodel. De auteur in [35] heeft onderzoek gedaan naar 24 proces modellen, en zijn 
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bevindingen waren dat alle modellen qua algemene vorm en opzet hetzelfde waren. Op die manier 
bleek het makkelijk de modellen met elkaar te vergelijken, en kon hij hieruit een model destilleren, 
waar alle belangrijke elementen inzaten voor een goede benchmark studie. Volgens dit model werden 
in de tijd daarna veel benchmark studies uitgevoerd. Dit zogenaamde Five-Stage Benchmarking 
Process Model is weergegeven in figuur 3.2. 

Fit}llff 3.2: FiveStage Benchmarking Process Model [Spendolim, 1992] 

De vijf verschillende fases houden het volgende in: 

1. Determine what to benchmark hier wordt bepaald welke factoren gebenchmarked gaan 
worden. In paragraaf 3.2 zal hier dieper op ingegaan worden. 

2. Form a benchmark team: in deze fase kan een team samengesteld worden die de 
benchmark uit zal gaan voeren. 

3. Identify benchmark partners: hier worden de bronnen geselecteerd met wie de gevonden 
factoren uit 1. vergeleken gaan worden. 

4. Collect and analyse benchmarking data: het daadwerkelijk verzamelen van analyseren 
van data gebeurt in deze fase. 

5. Take action: aan de hand van de gevonden verschillen in 4. wordt actie ondernomen om 
deze zogenaamde 'performance gap' te overbruggen. 

Het circulaire model geeft aan dat het benchmark proces een continu proces is, wat blijvend 
geintegreerd zou moeten worden in het bedrijfsproces. Door steeds het benchmark proces te blijven 
herhalen, kan gezorgd worden dat de organisatie competitief blijft en altijd op zoek is naar 
verbeteringen. 

3.1.4 Benchmarkmodellen voor BI-omgevingen 

In de literatuur is nog weinig geschreven over het benchmarken van Business Intelligence (BI) 
omgevingen; ook over het vergelijken van de prestaties hiervan, is nog relatief weinig bekend. Wel is 
er onderzoek gedaan naar succesfactoren bij het implementeren van een data warehouse [15], en ook 
zijn verschillende losse BI software pakketen en de prestaties daarvan vergeleken. Echter, naar hoe 
een complete BI-afdeling presteert, en op welke manieren dit vergeleken kan worden met soortgelijke 
afdelingen, is nog geen onderzoek gedaan. 

In [11] wordt een maturity model bes pro ken, waar een data warehouse in een van zes levels ingedeeld 
kan worden, aan de hand van een aantal criteria waaraan het data warehouse moet voldoen. Alhoewel 
dit geen prestatiemaat is, kan op deze manier wel onderscheid gemaakt worden in de volwassenheid 
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van een systeem, en kan iets gezegd worden over hoe ver de ontwikkeling van een data warehouse is. 
Het is echter niet geschikt om de prestatie van een BI-omgeving mee te benchmarken. 

Door het gebrek aan literatuur en wetenschappelijk onderzoek op dit vlak, is het noodzakelijk een 
bestaand, algemeen model aan te passen en geschikt te maken om prestaties van data warehouse 
afdelingen te vergelijken. In de volgende paragraaf zal gekeken worden op welke manier het 
algemene benchmark model besproken in paragraaf 3.1.3 (figuur 3.2) aangepast moet worden, om 
een data warehouse omgeving te kunnen benchmarken. 

3.2 Analyse EDWH 

In deze paragraaj wordt besproken hoe de ana!Jse binnen EDWH heeft gekid tot de aanpassingen op het algemene 
benchmark model van Spendolini. 

Zoals eerder gesteld zijn er nog geen modellen in de literatuur beschreven, die geschikt zijn voor het 
benchmarken van business intelligence omgevingen. Het lijkt dus noodzakelijk om een bestaand 
algemeen benchmark model aan te passen, zodat het gebruikt kan worden in dit onderzoek. Zo vindt 
er in deze fase van het onderzoek al een ontwerpslag plaats. Hierin wordt het in 3.1.3 besproken 
benchmark model op een aantal punten aangepast; deze punten zullen hieronder apart besproken 
worden. 

► In het specifieke geval van een afstudeeronderzoek is de tweede stap uit het model (het 
vormen van een benchmark team) een onnodige, omdat de student in het onderzoek alleen 
bezig zal zijn met de uitvoering ervan. 

► In het model van Spendolini wordt ervan uitgegaan dat de gevonden factoren die 
gebenchmarked gaan worden uit stap 1, ook meetbaar zijn bij de benchmark partners die 
gekozen zijn in stap 3. In een dynamische en brede omgeving als data warehousing, is het 
goed mogelijk dat verschillende afdelingen ook verschillende prestatiematen hebben, en dat 
er verschillende interpretaties zijn van ogenschijnlijk dezelfde factoren. Om er zeker van te 
zijn dat de gevonden factoren in stap 1 wel gebenchmarked kunnen worden, client er een 
vorm van terugkoppeling plaats te vinden na het selecteren van de benchmark partners. Dit 
om er zeker van te zijn dat men de factoren uit stap 1 en bij de benchmark partners ook 
meet, dat deze ook daar relevant zijn en dater voor 'dezelfde' factoren ook dezelfde definitie 
geldt, en er dus 'appels met appels' vergeleken worden. 

► Om het model toe te kunnen passen in deze situatie, zullen de stappen wat uitgediept 
moeten worden, en zullen een aantal deelstappen beschreven moeten worden. 

Als bovenstaande punten verwerkt worden in het five-stage benchmark model van Spendolini, ziet 
het nieuw ontworpen model eruit zoals weergegeven in figuur 3.3. De vier verschillende stappen 
zullen daama in aparte deelparagrafen besproken worden. In hoofdstuk 4 en 5 zal het benchmark 
model toegepast worden in de praktijksituatie van EDWH. 

Om er zeker van te zijn dat het benchmark model volledig is en gebruikt kan worden in dit 
onderzoek, is dit bij iedere Team Lead van EDWH geverifieerd. Hieruit kwamen geen problemen 
met het model naar voren. 
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3.2.1 Stap 1: What to Benclunark? 

TU/e 

In deze stap wordt bepaald wat er gebenchmarked gaat worden. Het is hier belangrijk inzicht te 
krijgen in wat de prestaties bepaalt van het data warehouse, en wat dus relevant genoeg is om te 
benchmarken. Allereerst is het belangrijk wat verstaan wordt onder 'prestatie'. De toegevoegde 
waarde van het data warehouse voor de organisatie is voomamelijk athankelijk van op welke manier 
de informatie uit het data warehouse gebruikt wordt door de eindgebruiker. Deze toegevoegde 
waarde is moeilijk te meten, omdat nooit precies duidelijk is welk deel direct toe te schrijven is aan de 
extra geleverde informatie uit het data warehouse. Ook duurt het vaak enige tijd voor het effect 
hiervan zichtbaar wordt [24]. De prestatie van het data warehouse wordt daarom gedefinieerd als: 

De mate waarin EDWH voldoet aan bet leveren van tijdige,jniste en kostejficiente infarmatie. 

In de literatuur [7], [40] worden deze prestaties gemeten aan de hand van Key Performance 
Indicators (KPI's). In [23] wordt een KPI gedefinieerd als: 

Ben kwantitatieve, meetbare maatstaf die iets zegt over de mate waarin men geslaagd is een bepaalde doelstelling te 
berei.ken. 

De doelstelling van EDWH is het leveren van tijdige, juiste en kostenefficiente infonnatie. Deze 
KPl's bepalen dus de prestaties van het data warehouse, en zouden dus geschikte objecten kunnen 
zijn om te benchmarken, rnits ze aan een aantal voorwaarden voldoen: 

► Relevant: ze moeten relevant zijn voor de afdeling, en de prestaties daarvan definieren. 
► Meetbaar: ze dienen meetbaar te zijn; iets wat niet gemeten kan worden, is ook niet 

vergelijkbaar. 
► Eenduidig: om te zorgen dat de vergelijking valide is, dienen de KPI's eenduidig te zijn: dat 

wil zeggen dat er slecht een interpretatie mogelijk is wat betreft de betekenis, eenheid en 
definitie van de KPI. 

Het bepalen van KPI's voor een data warehouse omgeving is een lastig proces, wat vaak veel tijd 
kost, en alleen empirisch gedaan kan worden [38] , [7]. Er is tot op heden geen wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar algemene KPI's voor data warehousing prestaties [40]. Er zal per situatie 
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bepaald moeten worden welke factoren van invloed zijn, en welke dus kunnen dienen als KPl's voor 
de specifieke situatie binnen EDWH. 

In [30] wordt een methode beschreven op welke manier KPI's bepaald kunnen worden. Hier wordt 
de strategie gebruikt om een aantal Critical Success Factors (CSFs) te bepalen. Een CSF wordt door 
[22] gedefinieerd als: 

Beiitvloedbare factoren die bepalend zjjn voor het succes en continuiteit van een ondememing of onderdee/ eroan. 

In [20] wordt een checklist gegeven (Appendix V), aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden 
of de belangrijkste CSF's zijn meegenomen, en of deze voldoen aan de eisen van de praktijk. Als de 
factoren succesvol getoetst zijn, kunnen de CSF's opgedeeld en meetbaar gemaakt worden in KPl's. 

In [32] wordt een soortgelijke methode besproken voor het bepalen van KPl's, met als doel het 
opstellen van een Balanced Scorecard. Ook hier wordt gezocht naar prestatie indicatoren die 
bepalend zijn voor een organisatie. Bij deze methode wordt de visie en strategie als uitgangspunt 
genomen (stap 1), waarmee een aantal doelstellingen worden opgesteld (stap 2). Deze doelstellingen 
dienen als input voor het bepalen van de kritieke succesfactoren (stap 3), die meetbaar gemaakt 
worden met prestatie indicatoren (stap 4). De laatste stap (het bepalen van de meetinstrumenten) is in 
dit onderzoek minder van belang, omdat de nadruk hier niet 1igt op het selecteren van 
meetinstrumenten. 

Deze methode heeft veel overeenkomsten met [30], omdat bij allebei vanuit een breed perspectief 
ingezoomd wordt op bepaalde aspecten die de prestatie van een organisatie definieren. Op een 
soortgelijke manier kan voor EDWH bepaald worden welke KPI's belangrijk zijn bij het definieren 
van de prestatie van het data warehouse, en welke factoren dus gebenchmarked kunnen worden. Het 
bepalen van relevante, meetbare en eenduidige KPl's zal empirisch moeten gebeuren, en kan gedaan 
worden door de missie van de organisatie of afdeling als uitgangspunt te nemen. De vraag: 'waar wil 
de organisatie heen in de toekomst?' is hier belangrijk. Deze missie kan uitgediept worden met de 
strategie: 'hoe willen we de missie bereiken?' Aan de hand van de strategie kunnen een aantal Critical 
Success Factors worden opgesteld, die belangrijk zijn bij het naleven hiervan. Ook de literatuur en 
eerder gedaan onderzoek kunnen bijdragen aan het opstellen hiervan. Deze CSFs moeten in de 
laatste stap meetbaar gemaakt worden door KPl's te definieren die voldoen aan de drie eerder 
genoemde voorwaarden. 

3.2.2 Stap 2: Select Benchmark Partners 

In de tweede stap wordt bepaald met welke organisaties de eigen organisatie vergeleken gaat worden, 
en vindt dus de selectie van de benchmark partners plaats. Hierbij zijn een aantal dingen belangrijk: 

► Wat voor soort type benchmark partner is geschikt voor dit onderzoek? 
► Is de benchmark partner een vergelijkbare organisatie die voldoet aan de daarvoor gestelde 

voorwaarden? 
► Zijn de gevonden KPI's uit de eerste stap wel meetbaar en relevant bij de benchmark 

partner? 

Allereerst client er dus gekeken te worden wat voor type benchmark partners gekozen gaat worden. 
In Appendix VI wordt besproken op welke manier hier onderscheid in gemaakt kan worden. 

Vervolgens client gekeken te worden wat de vergelijkbaarheid is van de eigen organisatie en de 
benchmark partner. In welke mate de organisaties overeenkomen, en hoe dit bepaald kan worden, is 
een belangrijk aspect bij het selecteren van een benchmark partner. Deze vergelijkbaarheid kan 
vastgesteld worden door een aantal criteria op te stellen, waaraan een benchmark partner moet 
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voldoen. Deze criteria komen voort wt interviews met betrokkenen zowel vanuit ED\XIH als 
eventuele benchmark partners. Door benchmark partners te selecteren die voor onderstaande criteria 
in dezelfde orde van grootte vallen als ED\XIH, wordt ervoor gezorgd dat in de benchmark studie 
afdelingen vergeleken worden die daadwerkelijk ook vergelijkbaar zijn. De benchmark partners 
selectie criteria zijn als volgt opgesteld: 

► Kosten: 

• Totale kosten 

• Ontwikkelkosten 

• Beheerkosten 

• Kosten van hardware 

• Kosten van licenties 

• Kosten van huisvesting 

• ¾vanomzet 
• % van IT-budget 

► Omvang van het DW 
• In :MB's 

• Aantal medewerkers (intern en extern) 
• Aantal users van het DW 

► Scope van afdeling (zowel data warehousing als een reportage omgeving) 
► Aantal jaren operationeel DW 
► Fase in Eckerson Maturity Model (zie Appendix VII) 

Als laatste is belangcijk of de KPI's die bepaald zijn in de eerste stap, ook wel meetbaar en relevant 
zijn bij de eventueel toekomstige benchmark partner. Zoals eerder gesteld is een BI-omgeving een 
breed en dynamisch gebied, waar een grote diversiteit aan prestatiematen te onderscheiden is. Er 
client dus gekeken te worden of de KPI's die voor de eigen organisatie gelden, wel meetbaar zijn bij 
de benchmark partners (zijn hierover data beschikbaar?), of de definities voor de KPI's wel hetzelfde 
zijn (wat wordt verstaan onder bijvoorbeeld 'beschikbaarheid' bij de benchmark partner?) en wat de 
relevantie is van de KPI bij de benchmark partner (bij bijvoorbeeld een andere missie en strategie 
horen andere KPI's, waardoor de benchmark niet valide zou kunnen zijn). 

Als eenmaal duidelijk is welke afdelingen vergelijkbaar zijn met ED\XIH, en welke KPI's daar ook 
gemeten worden, relevant zijn, en als duidelijk is wat de definitie van iedere KPI is, kunnen de 
deftnitieve KPI's en benchmark partners gekozen worden. Vanaf hier kan clan verder gegaan worden 
met de derde stap van het model. Dit wordt besproken in hoofdstuk 4. 

3.2.3 Stap 3: Collect data 

In deze stap worden de data verzameld zoals bepaald in de vorige stap. Binnen de eigen organisatie 
en bij de benchmark partners worden de KPI's gekwantificeerd, zodat op basis daarvan een 
vergelijking gemaakt kan worden over de prestaties van de data warehouse afdeling. Dit komt terug 
in hoofdstuk 5 

3.2.4 Stap 4: Conclusion 

Hier worden de data verkregen uit stap 3, met elkaar vergeleken, en worden daar conclusies uit 
getrokken. Op basis daarvan kunnen aanbevelingen gedaan worden zodat de afdeling het verschil 
tussen zichzelf en de benchmark partners kan verkleinen, op die punten waar ze achterloopt. Dit zal 
verder uitgediept worden in hoofdstuk 6 en 7. 
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3.2.5 Scope van bet onderzoek 

V oordat begonnen kan worden met het model toe te pas sen voor EDWH, client eerst - zoals 
beschreven in het onderzoeksmodel - bepaald te worden wat de scope wordt van het onderzoek. In 
overleg met het management team is besloten dat de tracks 'DDI' en 'CMI' niet binnen het 
onderzoek zullen vallen. Dit om twee redenen: als belangrijkste reden geldt dat deze afdelingen qua 
inrichting van de processen en qua soort output te verschillend zijn ten opzichte van de rest van de 
tracks om meegenomen te worden in het onderzoek. Ten tweede staat de grootte van deze tracks (1 
FIE voor CMI en 3 FTE voor DDI) niet in verhouding tot de rest van EDWH (± 45 FTE), en 
zouden aanpassingen aan het onderzoek niet in verhouding staan tot de marginale extra inzichten die 
het betrekken van deze tracks zouden opleveren in clit onderzoek (zie paragraaf 1.3.1). De 
benchmark zal zich dus richten op de prestaties van het CC en MO. In het volgende hoofdstuk zal 
besproken worden hoe deze prestaties gedefinieerd en meetbaar gemaakt worden. 
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4. Uitvoering Benchmark Model 
In dit hoefdstuk Zfillen de eerste twee stappen van het benchmark model ingeVNld en besproken women. Ook zal de 
aanVNlling op het model uitvoering aan de orde komen. 

4.1 Stap 1: What to Benchmark? 

De bevindingen die in deze paragraaf beschreven warden, zijn verkregen door middel van interviews 
met alle team-leads van EDWH. Door al deze verschillende standpunten en meningen samen te 
voegen, is geprobeerd de essentie te halen en een compleet beeld te vormen wat nu de prestatie 
definieert van deze BI-omgeving. Deze bevindingen zijn ter controle en verificatie gepresenteerd 
voor het management team (Appendix IV). De uitkomst hiervan, wordt hieronder beschreven. 

4.1.1 Missie EDWH 

Zoals in paragraaf 3.2.1 is gesteld, client bij het bepalen wat er gebenchmarked gaat warden, eerst 
gekeken te warden naar de missie van de afdeling. In gesprekken met de team-leads is naar voren 
gekomen dat iedereen een andere insteek heeft wat betreft deze missie. Aan de hand van deze 
gesprekken is later een missie opgesteld die het beste uit ieders inbreng combineert. De verschillende 
inzichten vertoonden slechts oppervlakkige verschillen; deze waren te herleiden tot de volgende 
missie: 

To add value l?J providing Best In Class business intelligence for Philips Consumer Electronics to 
support the integrated business processes. 

4.1.2 Strategie EDWH 

Met de missie in gedachte, kan de strategie van EDWH opgesteld warden. Ook k:wamen hier uit de 
gesprekken verschillende strategieen naar voren die aansloten bij de eerder genoemde missies. In 
overleg is de strategie voor EDWH als volgt vastgesteld: 

Attaining the mission l?J making clear choices with rupect to the business in accordance with the W ~ 
ef Working with a clear SAP-centric view. 

4.1.3 Literatuur 

Zoals gezegd is het in dit onderzoek niet gelukt om geschikte literatuur te vinden op het gebied van 
prestatie benchmarking van BI-omgevingen, en ook blijft bij het zoeken naar KPl's voor BI
prestaties dit een onderbelicht onderwerp in de literatuur. Hieronder zal van de drie belangrijkste 
uiteengezet warden wat er in de literatuur beschreven staat over deze onderwerpen. 

Het Del.one & McLean IS success model 
Eerder gedaan onderzoek kan nuttig zijn bij het opstellen van CSF's. Zo wordt in [9] een 
Information System Success Model besproken, waarin gesteld wordt dat het succesvol managen van 
een aantal factoren zorgt voor een succesvol informatie systeem. De auteurs stellen dat 'informatie', 
'systeem' en 'service kwaliteit' bijdragen aan het 'gebruik van het systeem' en aan 
'gebruikerstevredenheid', en dat deze weer van invloed zijn op de 'net benefits', en dus het succes, 
van het systeem. Deze gebieden zouden als leidraad kunnen dienen bij het selecteren van CSF's voor 
de benchmark studie. 
Er client gekeken te warden of er invulling gegeven kan warden aan het model voor de situatie bij 
EDWH, en of deze factoren voor EDWH ook van invloed zijn op de net benefits van het data 
warehouse. Deze zullen hieronder apart besproken warden. 
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Binnen ED\VH is in het verleden al geprobeerd om aan het gebruik van het systeem te meten of het 
systeem goed presteert. Onderzoek wees echter uit dat de mate van geregistreerd gebruik niet 
overeen kwam met het daadwerkelijk gebruik. Apart onderzoek zou dus uit moeten wijzen wat het 
daadwerkelijk gebruik is, en op welke manier dit bijdraagt aan de net benefit van het systeem. Ook in 
de literatuur (31],(40] wordt getwijfeld of 'gebrqik' een prestatiemaat is voor een informatie systeem. 
De auteurs stellen dat het een voorwaarde is voor goede prestaties van het systeem, maar dat ze niet 
veroorzaakt worden hierdoor. Het begrip 'gebruik' zal ook meer uitgediept moeten worden, om 
duidelijk te krijgen wat de invloed hiervan is op de prestatie van het systeem. Vaak is er ook geen 
alternatief voor het systeem, en geldt het data warehouse als enige bron van informatie voor de 
eindgebruiker, en hoeft frequent gebruik geen indicator te zijn voor een goed presterend systeem. 

Ook zou 'informatie kwaliteit' volgens het model bijdragen aan een succesvol informatie systeem. De 
kwaliteit van de informatie die ED\VH levert, is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van 
de aangeleverde informatie van EAi (zie paragraaf 1.5). Gezien het feit dat ED\VH zelf geen 
infonnatie genereert, maar alleen bestaande data verzamelt, bewerkt en aggregeert, is 'informatie 
kwaliteit' geen factor waannee de prestatie van ED\VH gemeten kan worden. Hoewel dit aspect zeer 
belangrijk is voor de kwaliteit van het gehele systeem (dus source systemen, EAi en EDWH), is het 
geen prestatiemaat voor ED\VH zelf. 

Ook over de factor 'gebruikerstevredenheid' is het een en ander geschreven in de literatuur. In (40] 
wordt gesteld dat de prestatie van een data warehouse afdeling niet gemeten kan worden door middel 
van gebruikerstevredenheid, omdat hiennee vaak de tevredenheid over een enkele applicatie gemeten 
wordt, en niet de het hele data warehouse in het geheel. 

In (33] gebruikt de auteur het model van Del.one & McLean om succesfactoren voor een data 
warehouse omgeving te identificeren. Hierin stelt hij dat het model het gehele spectrum van 
informatie systemen omvat, en dat vooral het aspect systeem kwaliteit belangrijk is. Bij elke succes 
factor worden een of meerdere variabelen gekozen die deze definieert of definieren. In tabel 4.1 
worden deze weergegeven. 

System Kwaliteit ► Verwerkingssnelheid 
► Gebruikersgemak 
► Gemak bij lokaliseren van data 
► Autorisatie van toegang 
► D ata kwaliteit 

• Recentheid 

• Mate van detail 

• Accuraatheid 

• Consistentie 
Informatie Kwaliteit Informatie bruikbaarheid 
Service Kwaliteit 
Gebruikerstevredenheid 

Er client gekeken te worden of in tabel 3.1 genoemde succesfactoren en bijbehorende variabelen 
geschikt zijn om toe te passen binnen ED\VH. Voldoen ze aan de eerder gestelde voorwaarden, en 
definieren ze de prestaties van de afdeling? 
Voor de succes categoric 'informatie kwaliteit' wordt hier 'informatie bruikbaarheid' gehanteerd. Hier 
wordt dus gesteld dat de infonnatie van goede kwaliteit is, als deze ook daadwerkelijk bruikbaar 
blijkt. Deze bruikbaarheid kan alleen gemeten worden door bij de gebruikers van het data warehouse 
te infonneren of volgens hen de infonnatie iets toevoegt aan hun dagelijkse bezigheden. Dit geldt 
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oak voor de succes categorie 'gebruikerstevredenheid'; oak dit kan alleen door navraag bij de 
gebruikers gemeten warden. 
Zoals eerder gesteld, wordt binnen EDWH 'gebruikerstevredenheid' niet gezien als goede 
prestatiemaat voor een data warehouse, omdat dit maar een klein deel van het systeem meet, en dus 
niet het gehele spectrum van data warehousing omvat. 

Voor de kwaliteit van de service kan volgens de auteur 'training van de gebruikers' dienen als 
variabele. Hoewel dit volgens sommige [5], [29] wel kan bijdragen aan de gebruikerstevredenheid en 
het begrip van het systeem, is geen onderzoek gedaan of het oak daadwerkelijk de service kwaliteit 
zal doen stijgen. 

Onder de succes categorie 'systeem kwaliteit' vallen een vijftal variabelen, die de systeem kwaliteit 
definieren. Deze variabelen zijn door de auteur samengesteld door uitkomsten van eerder gedane 
onderzoeken te combineren. Uit deze onderzoeken bleek dat deze variabelen van invloed waren op 
de systeem kwaliteit. 

Wixom & Watson research model for data warehouse success 
In [40] gaan de auteurs dieper in op een aantal factoren die van invloed zijn op de 'net benefits' van 
een data warehouse. Zij stellen dat voordat een data warehouse systeem geimplementeerd kan 
warden binnen een organisatie, deze aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zo moet er genoeg 
draagvlak zijn in het hoger management, dienen er genoeg bronnen beschikbaar te zijn voor het 
leveren van data, en moeten de eindgebruikers betrokken warden in het implementatieproces. Als de 
implementatie eenmaal goed verlopen is, is het succes van het systeem afhankelijk van een tweetal 
factoren: de data en de systeem kwaliteit. Onder data kwaliteit vallen de variabelen begrijpelijkheid, 
nauwkeurigheid, compleetheid en consistentie van data. Systeem kwaliteit kan opgedeeld warden in 
flexibiliteit, mate van integratie, bewerkingssnelheid en betrouwbaarheid. Deze twee factoren en de 
daarbij horende variabelen, kunnen als leidraad dienen bij het selecteren van CSFs en KPl's voor 
EDWH. 
Eerder is al genoemd dat 'gebruik' en 'gebruikerstevredenheid' volgens de auteurs niets hoeft te 
zeggen over de prestaties van een data warehouse omgeving; deze zijn dan oak niet als 
succesfactoren in dit model meegenomen. 

Balanced scorecard by Flensberg 
Voor het meten en vergelijken van prestaties van een data warehouse, zou oak gebruik gemaakt 
kwmen warden van een balanced scorecard (BSC). Deze methode, ontwikkeld door Kaplan & 
Norton, kan warden toegepast op verschillende gebieden (binnen de IT), en in [1] wordt een BSC 
besproken voor een data warehouse omgeving. Hier wordt aan de vier perspectieven van een BSC 
(Financieel, Klanten, lnterne processen en lnnovatie) invulling gegeven door vanuit de strategie van 
de afdeling, zogenaamde measures op te stellen die onder te brengen zijn in een bepaalde categorie. 
Deze measures maken de categorieen meetbaar. De categorieen zijn grotendeels overgenomen uit 
eerder gedaan onderzoek. In tabel 4.2 wordt van een en ander een overzicht gegeven. 

De measures in tabel 4.2 zouden kunnen dienen als KPI voor de prestatie van een data warehouse 
omgeving. Het is echter zo dat voor elke specifieke omgeving opnieuw gekeken moet warden wat de 
strategie is, en waar dus de aandachtspunten liggen. Met dit als uitgangspunt kan dan gekeken warden 
in welke mate bovenstaande KPl's toepasbaar zijn in een specifieke situatie. Uit onderzoek zal dus 
moeten blijken of deze dus oak relevant en meetbaar zijn voor EDWH. 

21 



PHILIPS 

Financieel 

Klanten 

Interne 
Processen 

Innovatie 

Conclusie 

Totale verkopen ► Inteme Verkopen 

► Exteme Verko n 
Totale 'Cost of ),, Direct kosten 
Ownership' • Hard & Software 

• Operations 

• Administratie 

► Indirecte kosten 

• Gebrnikskosten 

• Down-time 
Informatie dekking ► % management posities efgedekt 

► % beslissingen afgedekt 
► % o erationeie :rfeem a edekt 

Gebruikerstevredenheid ► Gebrnikerstevredenheid 
► Frequentie van gebrnik 
► Duur van ebmik 

Informatie kwaliteit ► Compleetheid 
► Accuraatheid 
► Toegankel!Jkheid 
► F.eievantie 
► Tijdigheid 
► Inte refeerbaarheid 

Beschikbaarheid ► Gemiddelde beschikbaarheid 
► Gemiddelde do1JJ11-time 
► Gemiddelde bewerkin ssne/heid 

Kwalificatie ► Technische staj 

• Ervaring 
• Training 

► Enduser 
• Mate van documentatie 

• Trainin 
Technische flexibiliteit ► Betrouwbaarheid leverancier 

► Mate van flexibiliteil 
► Inte ratie met andere :rtemen 

TU/e 

Allereerst blijkt hieruit dat de literatuur met verschillende inzichten naar prestatie indicatoren kijkt 
voor data warehouse omgevingen. Zoals gezegd is het heel situatie specifiek, en moeten deze 
indicatoren empirisch bepaald warden. Wel is het zo <lat er een aantal gebieden aan wordt gegeven 
welke in het achterhoofd gehouden kunnen warden bij het selecteren van CSF's en K.PI's. Deze 
kunnen hierbij dienen als 'houvast' bij het onderzoek. 
Wat verder opvalt bij het bestuderen van de literatuur, is dater voomamelijk wordt ingegaan op de 
output van een data warehouse omgeving, en dat er geen indicatoren warden genoemd die het proces 
definieren dat leidt tot deze output. Ook het ondersteunende proces van een data warehouse 
omgeving, wordt niet onderzocht in de bestudeerde literatuur. 

Concluderend kan dus gezegd warden dat er geen bestaande, vaste set van indicatoren is voor het 
definieren van prestaties van een data warehouse omgeving, maar dat deze wel kan dienen om een 
idee te geven in welke richting deze gezocht moeten warden. In de interviews met de Team Leads 
voor het bepalen van de K.PI's (paragraaf 4.1.4), hebben bovenstaande onderwerpen uit de literatuur 
dus gediend als hulpmiddel om te zorgen dat hele spectrum binnen BI afgedekt is. 
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4.1.4 Keuze 'W1iat to Benchmark?' 

De laatste twee stappen van het eerste deel van het model, houden in dater bepaald moet warden 
wat voor EDWH de CSF's en de KPI's zijn. Uit de interviews met de team-leads is naar voren 
gekomen hoe de missie en de strategie vertaald kan warden in een aantal CSF's, en hoe die meetbaar 
gemaakt zijn door relevante en eenduidige KPI's te definieren. Deze staan weergegeven in tabel 4.3. 
Er is een onderverdeling gemaakt in tijd, kwaliteit en kosten, om zo een en ander overzichtelijk te 
kunnen houden. 

Tabet 4.3: CSF'.r en KPI's voor EDlfi'H 11it interviews 

Critical Success Factor Key Performance Indicator 

Project Management 

1\ccessibili 
Correctness 
Performance of: Data Cubes 

Re orts 

% projects finished within specifad time 
% chan es mished within ci red lime 
% incidents solved within eci red time 

De KPI's zoals die beschreven staan in tabel 4.3 zijn zoals gezegd voortgekomen uit de interviews, en 
naderhand geverifieerd door het management team. Hierbij is oak gekeken of ze voldeden aan de 
eerder gestelde voorwaarden (paragraaf 3.2.1). Hieruit bleek dat alle KPI's relevant waren voor 
EDWH, dat ze alle eenduidig en duidelijk zijn, maar dat niet iedere KPI oak meetbaar was. Over de 
CSF's 'Accessibility', 'Correctness', 'Performance' en 'Data Integrity' wordt bij EDWH geen data 
bijgehouden. Oak voor 'Project Management' kan niet gemeten warden welk deel van de 'changes' 
binnen de daarvoor vastgestelde tijd wordt afgerond. Hoewel deze factoren wel relevant zijn voor 
EDWH, en de prestatie van de afdeling voor een deel bepaald wordt door deze factoren, warden ze 
niet meegenomen in het verdere onderzoek. Ze zijn niet meetbaar, en voldoen dus niet aan een van 
de eerder gestelde voorwaarden. 
De overgebleven CSF's zijn getoetst op de voorwaarde genoemd in Appendix V. Hieruit blijkt dat de 
gevonden CSF's geschikt zijn, en gebruikt kunnen warden in het verdere project. 

In tabel 4.4 warden de definitieve CSF's en KPI's gegeven, zoals intern bepaald, voor EDWH. Deze 
voldoen dus aan de voorwaarden, en deze zullen gebruikt warden om in de tweede stap van het 
model de benchmark partners te selecteren. In deze stap wordt ook gekeken of de KPI's oak bij de 
geselecteerde benchmark partners aan de genoemde voorwaarden voldoen. Aan de hand hiervan 
wordt een definitieve lijst met CSF's en KPI's die gebenchmarked gaan warden samengesteld. 

Project Management % projects finished within specified lime 

Incident Solving Percentage % incidents solved within specified time 

23 



PHILIPS TU/e 

Initial availability j % reports/ data loads available on time 

- -
Accessibility j % of time reports accessible 

Solvability j % of time b11S)' solving incidents 

Cost 
Cost ;\fanagement j % projects within budget 

Cost of data warehouse j Cost of data wareho11se 

4.2 Stap 2: Selectie Benchmark Partners 

In deze paragraaf wordt besproken op welke manier de benchmark partners geselecteerd worden, en welke factoren 
hierin belangrijk zjjn. 

In [2] wordt nog eens extra benadrukt hoe belangrijk het is om met zorg de benchmark partners uit 
te kiezen. Bij een verkeerde keuze kan achteraf blijken dat de uitgevoerde benchmark niet valide is, 
omdat de eigen organisatie en (een van) de benchmark partner(s) niet vergelijkbaar zijn. Er client 
eerst bepaald te worden wat voor type benchmark partners er geselecteerd gaan worden, op welke 
manier de vergelijkbaarheid kan worden bepaald, en wat de criteria voor selectie zijn. Uiteindelijk 
kunnen hieruit de definitieve benchmark partners gekozen worden. 

4.2.1 Type benchmark p artner 

Allereerst client er dus gekeken te worden wat voor type benchmark partners gekozen wordt. In 
Appendix V1 wordt besproken op welke manier hier onderscheid in gemaakt kan worden. Voor dit 
onderzoek is gekozen voor de volgende twee type benchmark partners. 

► Internal benchmark partner: omdat in de toekomst alle data warehouse afdelingen van de 
verschillende divisies van Philips op corporate niveau geregeld zullen gaan worden 
(Appendix VIII), kan door middel van intern benchmarken gekeken worden wat op dit 
moment de verschillen zijn, hoe deze tot stand komen en hoe dit eventueel in de toekomst 
een rol kan gaan spelen. 

► Generic benchmark partner: omdat data warehousing niet zo zeer industrie of product 
gebonden is, is generic benchmarking een geschikte methode te benchmarken. Het maakt 
echter niet uit wat voor soort informatie er nu opgeslagen en bewerkt wordt; belangrijk is 
namelijk hoe het proces van data warehousing is ingericht, en hoe het systeem presteert. Er 
client echter wel duidelijk gekeken te worden in welke mate de afdelingen overeenkomen wat 
betreft missie en relevantie van eerder bepaalde KPI's. Dit komt terug in de volgende 
paragraaf. 

4.2.2 Benchmark partner selectie criteria 

In deze stap client allereerst bepaald te worden welke organisaties in aanmerking komen als potentiele 
benchmark partner. Er is een aantal potentiele benchmark partners geselecteerd; aan deze 
organisaties zijn in deze fase nog geen voorwaarden gesteld, behalve het feit dat ze aan enige vorm 
van Business Intelligence doen. Met deze potentiele partners is een orienterend gesprek gehouden, 
om vast te stellen of er mogelijkheden bestonden voor verdere deelname in het onderzoek. Hierbij is 
gekeken op welke manier de vergelijkbaarheid tussen de afdelingen te bepalen is. Hiervoor zijn in 
paragraaf 3.2.2 een aantal selectie criteria opgesteld, zodat vastgesteld kan worden in welke mate de 
verschillende organisaties vergelijkbaar zijn. In tabel 4.51 zijn voor de mogelijke benchmark partners 
de waarden van de criteria ingevuld. Met behulp van deze gegevens kan clan vastgesteld worden met 
welke van deze potentiele benchmark partners verder gegaan kan worden. 

1 De mogelijke benchmark partners zijn geanonimiseetd om te voorkomen dat gevoelige bedrijfsinfonnatie openbaar wotdt. 
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Tabef 4.5: Benchmark art11ers sefectie criteria 
' .. ·- ,..,,_. ,_ ..... - •- t i l•--- ■ --•TO tJIIII I 

!Costs 
Tota/Cos~ 1 0.92 0.85 NIA 0.88 0.32 

if)evelopment Cos~* 48% 59% NIA NIA 23% 68% 

Operational Cos~* 52% 16% NIA 50% 54% 32% 

Cost of hardware** NIA 19% NIA 28% 22% NIA 
Cost of licenses** NIA 6% NIA 22% NIA NIA 
Cost of accommodation** NIA NIA NIA NIA NIA NIA 
% of turnover NIA 0.101% NIA NIA 0.75% NIA 
% of IT-budget NIA 7.8% NIA NIA 5.22% NIA 
Size of Data WarehoW1e --...-

-
# empfriyees 45 48 28 17 12 5 

# users of D If/ 711 2200 3500 844 1200 150 

Scope department Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
(Yes or No) 
I# years operational 5 4 5 2.25 3.75 1 
IDW 
!Phase in Eckerson Teenager, Adult Adult Adult Child, Infant 
!Maturity Model Adult Teenager 

N/ A staat hier voor 'ruet beschikbaar' 
* Kosten zijn geindexeerd om te voorkomen dat gevoelige bedrijfsinformatie beschikbaar openbaar wordt 
** Als percentage van Total Cost 

4.2.3 Selectie benchmark partners 

TU/e 

... mil.I 

0.1 NIA 
81% NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
10% NIA 

0 NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 

5 47 

45 NIA 
No No 

1 5 

Child Teenager, 
Adult 

In tabel 4.5 zijn voor de verschillende potentiele benchmark partners de waarden van de selectie 
criteria ingevuld. Aan de hand hiervan zal bepaald warden, of een potentiele benchmark partner 
geschikt is om te participeren in het onderzoek. Zoals eerder gesteld is het belangrijk dat de waarden 
in dezelfde orde van grootte liggen; het is niet noodzakelijk dat ze exact overeenkomen. Ook hoeft 
het niet te betekenen dat als een criteria uit de toon valt, de betreffende benchmark partner geen 
geschikte kandidaat is. Een aantal criteria zijn echter essentieel, en dienen dus in hetzelfde bereik te 
vallen. Hieronder zal voor deze criteria beschreven warden waarom deze belangrijk zijn in de 
selectie, en binnen welke waarden deze zal moeten liggen. 

► Scope van de afdeling: om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende 
afdelingen, is het belangrijk dat deze in grate lijnen dezelfde activiteiten beheren en 
uitvoeren. Er is voor gekozen om benchmark partners te selecteren die net als EDWH een 
data warehouse en een rapportage omgeving hebben. Omdat het scheiden van deze 
activiteiten problemen van een heel andere aard met zich mee brengt, en deze dus niet van 
toepassing zijn bij EDWH, is het niet zinvol om partners te selecteren die hun organisatie op 
deze manier ingericht hebben. 

► Aantal jaren operationeel: omdat in de opstartfase van een BI-programma zich heel andere 
problemen voordoen clan in een omgeving die al !anger operationeel is, is het nodig te kijken 
naar organisaties die de opstartfase en de daarbij horende opstartproblemen al voorbij zijn. 
Dit omdat zaken als prioriteiten, KPI's en tijdsbesteding heel anders liggen in de 
verschillende fasen van het data warehouse. Daarom is er voor gekozen alleen partners mee 
te nemen die minimaal twee jaar een operationed data warehouse hebben. 

► Fase in Eckerson Maturity Model: dit komt overeen met het bovenstaande selectie 
criterium. Om dezelfde redenen al hierboven is ervoor gekozen om alleen partners te 
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selecteren die minimaal in de 'child' fase van het Eckerson Maturity Model zitten (zie 
Appendix VII). 

De andere selectie criteria kunnen gebruikt worden om eventuele heel grote verschillen in afdelingen 
te filteren; de marge hiervoor is echter groot, omdat verschillen hierin interessant kunnen zijn om 
verklaringen te kunnen vinden voor verschillende waarden van de KPI's. 

Zoals te zien is in tabel 4.5, zijn er drie potentiele benchmark partners die niet voldeden aan een van 
bovenstaande voorwaarden. Zij zullen verder niet meegenomen worden in dit onderzoek. De andere 
vier (exclusief EDWH) vertonen wel dusdanige overeenkomsten met ED\VH dat (aan de hand van 
de selectie criteria) aangenomen mag worden dat een vergelijking tussen deze organisaties zinvol kan 
zijn2• 

In paragraaf 4.2.4 zal gekeken worden of de KPI's zoals intern binnen ED\VH bepaald, ook voldoen 
aan de eerder gestelde voorwaarden (meetbaar, relevant en eenduidig) bij de benchmark partner. Aan 
de hand hiervan zal clan gekeken worden met welke KPI's de benchmark studie uitgevoerd zal gaan 
worden. 

4.2.4 Selectie van de.initieve KPI's 

Aan de hand van de uitkomsten uit de vorige paragraaf, kan onderzocht worden in hoeverre de 
intern bepaalde KPI's ook meetbaar, relevant en eenduidig zijn bij de benchmark partners. 

In paragraaf 4.1.4 is voor ED\VH al gekeken of de eerder bepaalde KPI's voldeden aan de gestelde 
voorwaarden. Hier bleek dat voor zes van de twaalf KPI's intern geen gegevens beschikbaar waren, 
en zijn dus niet meetbaar. 
Bij de geselecteerde benchmark partners is ook gekeken in hoeverre de benchmark data beschikbaar 
zijn. In eerste instantie kwamen bij de orienterende interviews geen problemen naar boven. Zonder 
uitzondering was iedere benchmark partner ervan overtuigd dat alle gegevens beschikbaar waren in 
het systeem, en dus zonder problemen aangeleverd konden worden. Echter bleek bij de 
daadwerkelijke data verzameling (stap 3 van het benchmark model) bijna elke partij (ook EDWH) op 
een of andere manier moeilijkheden te hebben met het boven tafel krijgen van de gevraagde 
gegevens. Vaak omdat deze data toch niet geregistreerd stond in het systeem. Ook konden van 
sommige KPI's slechts schattingen gegeven worden. 

Er is dus blijkbaar verschil tussen wat men denkt aan data te kunnen aanleveren, en waartoe ze 
daadwerkelijk in staat zijn. De derde en vierde stap van het benchmark model zullen nu niet volledig 
kunnen worden uitgevoerd, omdat de input van deze stappen voor een groot deel ontbreekt. 

De CSF's en KPI's zoals bepaald in de eerste stap, gelden nog steeds; alleen gezien het niet meetbaar 
of relevant zijn van de helft hiervan, client er gekeken te worden op welke manier er toch iets gezegd 
kan worden over hoe de benchmark partners ten opzichte van elkaar presteren. Er zal dus gezocht 
moeten worden naar een aanvulling op het gekozen benchmark model. 

Belangrijk hierin is dat er meer duidelijkheid ontstaat over hoe het gebrek aan data over de prestaties 
van een BI-orngeving verklaard kan worden, en op welke manier ervoor gezorgd zou kunnen worden 
dat deze prestatiematen in de toekomst toch beschikbaar zijn. In de volgende paragraaf zal besproken 
worden hoe bier invulling aan gegeven kan worden. 

2 Organisaties die om andere redenen vooraf aangegeven hebben niet te willen/kunnen participeren (tijdgebrek, geografische ligging e.d.) 
zijn niet opgenomen in de tabel. 
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4.3 Aanvulling op benchmark model 

Er zijn een aantal aspecten belangrijk in het zoeken naar een oplossing om toch iets te kunnen 
zeggen over de prestaties van een BI-omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat veel data niet 
beschikbaar zijn bij verschillende benchmark partners; ook binnen EDWH werden moeilijkheden 
ondervonden om alle data boven tafel te krijgen. De mate waarin gerapporteerd wordt over de 
prestaties van een BI- afdeling, is dus gering. Gevolg hiervan is dater ook niet gestuurd kan worden 
op basis van resultaten uit het verleden. 
Als gekeken wordt n~ar een aanvulling voor het bestaande benchmark model, zijn een aantal 
aspecten belangrijk. Er client gezocht te worden op welke manier toch een gedetailleerde vergelijking 
gemaakt kan worden tussen EDWH en de benchmark partners. Deze vergelijking zou ook dieper in 
moeten gaan op het meetbaar maken en documenteren van prestatiegegevens over de processen 
binnen een BI-omgeving. 

Allereerst zal bepaald moeten worden wat voor processen er binnen een data warehouse afdeling 
plaatsvinden. In paragraaf 1.4 wordt besproken dat het gaat om twee hoofdprocessen: Het 
ontwerpen van nieuwe projecten, en het onderhouden van bestaande. Over het algemeen kan gezegd 
worden dat deze processen beschreven kunnen worden als software ontwikkeling. V anuit dit 
startpunt kan gekeken worden op welke manier de volwassenheid van deze software 
ontwikkelingsprocessen bepaald kan worden. 

Er client gekeken te worden op welke manier de volwassenheid van de processen binnen EDWH 
bepaald kan worden. Eerder in dit verslag is het Eckerson Maturity Model al besproken (Appendix 
VII). Dit meer om een indruk te krijgen van de volwassenheid van het hele data warehouse, en niet 
zozeer voor het definieren van de processen binnen een BI-afdeling. Ook is de mate van detail van 
dit model te gering om specifiek iets te kunnen zeggen over de volwassenheid van de processen. 

In de volgende paragraaf zal een model beschreven worden dat wel gebruikt kan worden als 
aanvulling op het benchmark model. Ook zal hierin naar voren komen waarom dit model voor deze 
toepassing geschikt is. 

4.3.1 Het Software Capability Maturity Model 

Het Capability Maturity Model (CMM) [17],[18],[26],[27],[36] is ontwikkeld door het Software 
Engineering Institute om inzicht te krijgen in de volwassenheid van software 
ontwikkelingsafdelingen. Hiermee wordt geprobeerd een model te maken waarin de capaciteiten en 
mate van gestructureerdheid van een ontwikkelingsproces in zijn te delen. Dit model wordt 
wereldwijd gebruikt en is gebaseerd op en aangepast aan bevindingen uit de industrie, de overheid en 
onderzoeksinstellingen. Het CMM helpt software ontwikkelaars inzicht te krijgen in hoe controle op 
de processen kan worden gekregen, en beschrijft in detail op welke gebieden gefocusseerd zou 
moeten worden om de volwassenheid van de ontwikkelingsprocessen te kunnen verhogen. 

Het CMM bestaat uit een vijftal levels van volwassenheid, waarbij level 1 voor een ongestructureerd, 
ad hoc proces staat, en level 5 voor het gestructureerd zoeken naar continue verbeteringen in het 
ontwikkelingsproces. Ook worden per level (behalve level 1) een aantal Key Proces Area's (KPA's) 
gedefinieerd, welke kritieke gebieden zijn waarop gefocusseerd zou moeten om het software proces 
te verbeteren. In figuur 4.3 zijn deze levels en de KPA's weergegeven. 
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De verschillende levels worden hieronder apart besproken. 

Level 1: The initial level 

TU/e 

In dit level is het ontwikkelingsproces een ongestructureerde, ad hoc bezigheid. Het maken en 
nakomen van deadlines en budgetten is iets wat lastig te managen is. De deelprocessen zijn niet 
gedefinieerd, en successen vaak afhankelijk van individuen. 

Level 2: The Repeatable level 
Hier wordt een begin gemaakt met het opzetten van een gestructureerd software 
ontwikkelingsproces. Van projecten worden basisprincipes als kosten, planning en functionaliteit 
bijgehouden; op deze manier kunnen ervaringen van eerder gedane projecten gebruikt worden in de 
toekomst. 

Level 3: The Defined level 
In dit level worden zowel ontwikkelings- als mariagementprocessen gedocumenteerd, 
gestandaardiseerd en gefu.tegreerd in standaard processen binnen de organisatie. Alle projecten 
volgen dus een aangepaste versie van de binnen de organisatie geldende software 
ontwikkelingsstandaard. 

Level 4: The Managed level 
Hier worden gedetailleerde gegevens bijgehouden over zowel het software proces als de kwaliteit van 
het product. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om de kwaliteit en het proces vooraf goed te 
voorspellen. 

Level 5: The Optimizing level 
Het continu verbeteren van de processen staat hier centraal. Hier kunnen de zwakke kanten binnen 
het proces onderscheiden worden, om zo pro-actief te kunnen reageren op fouten. 

Zoals gezegd kunnen de verschillende levels opgedeeld worden in een aantal focus gebieden. Deze 
Key Process Area's (KPA's) geven aan waar op gelet moet worden om een maturity level te halen (een 
uitgeb~ide beschrijving van elke KPA is terug te vinden in A ppendix IX). 
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Elke KPA bestaat uit een aantal goals en een vijftal zogenaamde 'common features', die gehaald 
moeten worden om aan een KP A te voldoen. Deze zijn: 

► Commitment to Perform: Vanuit de organisatie moet commitment zijn om ·te voldoen aan 
de KPA's. 

► Ability to Perform: vanuit de organisatie moeten middelen geleverd worden om te kunnen 
voldoen aan de KPA's. 

► Activities performed: welke activiteiten moeten ondernomen worden om te voldoen aan een 
KPA? 

► Measurement and analysis: welke gegevens moeten worden gemeten en geanalyseerd? 
► Verifying implementation: hier wordt gekeken welke stappen ondernomen moeten worden 

om te zorgen dat de activiteiten in overeenstemming zijn met de standaard processen. 

Bij elk van de bovenstaande 'common features' zijn voor elke KP A een aantal 'key practices' 
gedefinieerd. Deze 'key practices' zijn condities die beschrijven water zou moeten gebeuren om te 
voldoen aan een bepaalde 'common feature' van een KP A. In figuur 4.4 wordt systematisch 
weergegeven hoe de verschillende onderdelen van de maturity levels samenhangen. In Appendix X 
staan alle key practices beschreven per KP A, onderverdeeld in goals en common features. 

Om een bepaald level te halen, moet dus in principe aan iedere 'key practice' van elke 'common 
feature' van elke KPA voldaan worden. Het is echter onwaarschijnlijk dat een organisatie precies in 
een level valt; in de praktijk zal het vaak voorkomen dat er aan een aantal KPA's in verschillende 
levels wordt voldaan. 

Maturity 
Level 

~············· ··············--
i Commitment i . . 
i to Perform i 
"·············-··········"' 

Key Process 
Area 

Goals 

Fig,1Nr4.4: Synm1atit&he wmgave van 011derckkn van de mafNri!J levels {PaNlk, 1995] 

4.3.2 Toepassing van het CMM 

Het CMM kan dus gebruikt worden om te bepalen in welke mate een software ontwikkelingsafdeling 
gestructureerd is en voorspelbare processen en producten heeft. Omdat de processen binnen EDWH 
(en de benchmark partners) gezien kunnen worden als software ontwikkeling (paragraaf 4.3), kan het 
model gebruikt worden om een vergelijking te maken tussen de verschillende afdelingen. Er is voor 
het CMM gekozen omdat het gestructureerd en gedetailleerd weergeeft op welke punten een 
organisatie nog verbeterslagen kan maken (bijvoorbeeld door per KP A te kijken hoe benchmark 
partners op dit punt presteren, en op basis daarvan te kijken waar en op welke manier er ruimte is 
voor verbetering); ook heeft dit model bewezen in de praktijk zeer ruim inzetbaar te zijn, en alle 
aspecten op het gebied van het managen van software ontwikkelingsprocessen af te dekken [12]. Ook 
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richt het zich (in tegenstelling tot andere soortgelijke modellen zoals SPICE en BOOTSTRAP [27]) 
vooral op management processen van software ontwikkeling. Dit is gezien de achtergrond en opzet 
van het onderzoek, een belangrijke beweegreden om voor het CMM te kiezen. 

In paragraaf 4.2 is gebleken dat eerder bepaalde prestatiematen voor EDWH en de benchmark 
partners voor een groot deel niet meetbaar waren. Een belangrijk aspect van het CMM is dat het 
model kijkt in hoeverre ( deel)processen gemeten en gedocumenteerd worden. Door het CMM te 
gebruiken kan specifiek gekeken worden op welke gebieden het nog ontbreekt aan meetbaarheid en 
documentatie. Het is immers zo, dat het sturen en managen van processen alleen effectief kan 
gebeuren als er gegevens uit het verleden geraadpleegd kunnen worden, zodat men leert uit de 
ervaringen van eerder gedane projecten. 

In bet volgende hoofdstuk zal besproken worden wat de resultaten van bet benchmark model en bet CMM zjjn. Ook 
zal gekeken worden of bet grotendeels ontbreken van de data uit bet benchmark model verklaard kan worden met de 
resultaten van bet CMM. 
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk word! de derde stap van het benchmark model besproken. Ook z.al aan de hand van de uitkomsten 
van het CMM worden gekeken op welke gebieden naar verbeteringen gez.ocht kan worden. In hoofdstuk 6 kan dan 
dieper ingegaan worden op welke manier aan deze verbeteringen het beste vorm kan worden gegeven. 

5.1 Stap 3: Collect data 

De derde stap van het benchmark model bestaat uit het verzamelen van de gegevens zoals 
gedefinieerd in het laatste deel van stap 2 (zie tabel 4.4), bij de definitief geselecteerde benchmark 
partners. Hiervoor is een tabel opgesteld, waarin de KPI's verder uitgediept worden. Hierin wordt 
zichtbaar welke gegevens nodig zijn, om de KPI's te bepalen. Deze zijn weergegeven in de tweede 
kolom van tabel 5.1. 

5.1.1 Data verzameling EDWI-f 

Allereerst zijn de gegevens intern voor EDWH bepaald. Hierbij werd duidelijk (zoals al opgemerkt in 
paragraaf 4.2.4) dat over bepaalde KPI's niet of nauwelijks gegevens beschikbaar waren. Voor 
bijvoorbeeld '% of projects finished within specified time' en 'o/o of projects within budget' konden niet direct 
gegevens uit het systeem gehaald worden. Voor KPI's is per project nagegaan wie er 
verantwoordelijk was voor dit project, en is geprobeerd te achterhalen of het project on-time en on
budgetwas. In de meeste gevallen was dit nog te achterhalen, maar van sommige projecten bleek men 
niet meer in staat iets te zeggen over de tijdigheid en het budget ervan. Hierdoor zijn de gegevens van 
sommige projecten van EDWH niet meegenomen in deze dataverzameling. 
Ook de KPI '% reports/ data loads available on time' is niet gebaseerd op volledige gegevens. Hier zijn 
alleen de gegevens meegenomen van twee van de vier tracks; van de andere twee tracks waren in het 
systeem geen gegevens beschikbaar. De overige waarden zijn volledig, en konden zonder al te veel 
problemen worden verzameld. 

5.1.2 Data verzameling benchmark partners 

De volgende twee onderdelen van de derde stap van het benchmark model, zijn het verzamelen van 
de gegevens bij de benchmark partners binnen en buiten Philips. Hun werd gevraagd de gegevens 
voor hun eigen organisatie in te vullen, en eventuele bijzonderheden per KPI te vermelden. Na het 
aanleveren van de gegevens, is bij de benchmark partner een terugkoppelingssessie gehouden, waarin 
de KPI's en de daarbij horende bijzonderheden besproken zijn. 
Ook voor de benchmark partners bleek het lastig om alle gegevens volledig boven water te krijgen. 
Ondanks de check uitgevoerd in tweede stap van het model, waarin gekeken werd of de KPI's die 
voor EDWH bepaald waren ook meetbaar en relevant voor de benchmark partners waren, konden 
bij nader inzien toch niet alle gegevens aangeleverd worden. Ook bleek het lastig om de gestelde 
deadline voor het aanleveren van de data te halen; de derde stap van het model werd anderhalve 
maand later dan gepland afgerond. Ook waren twee van de zes benchmark partners helemaal niet in 
staan om binnen die tijd data aan te leveren. Deze hebben verder ook niet meer in het onderzoek 
geparticipeerd. 

Hieronder zal voor de verschillende benchmark partners beschreven worden, welke bijzonderheden 
er per KPI's te onderscheiden zijn. 
V oor Company B was het niet meer achterhalen welk deel van de 25 projecten on-time en on-budget 
waren. Ook bleek de KPI '% incidents solved within specified time' geen prestatiemaat voor hen, omdat er 
voor het oplossen van incidenten in die omgeving geen deadline wordt gesteld, wat deze KPI geen 
relevante grootheid meer maakt. 
Company C heeft aangegeven dat ze bij het aanleveren van de data problemen ondervond om boven 
tafel te krijgen hoeveel tijd ze bezig was met het oplossen van incidenten. Ook zijn voor de KPI's '% 
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incidents solved within specifted time' en '% of total time b1IS.JI solving incidents' schattingen gegeven van de 
daadwerkelijke getallen. Ook de opbouw van de kosten van het data warehouse ontbreekt hier. 
Bij Company D valt op dat ze niet in staat zijn een overzicht te geven van de totale kosten van de BI
omgeving. Wel is het zo dat de onderverdeling gemaakt kan worden in hoeveel procent er uitgegeven 
wordt aan development en hoeveel procent aan support. Net als bij Company A is hier aangegeven 
dat de KPI's met betrekking tot het op tijd en binnen budget afleveren van projecten gebaseerd zijn 
op grove schattingen; hier waren in hun systeem ook geen gegevens over te vinden. 
Tenslotte Company E: de KPI '% reports/ data loads available on time' zijn gegevens gebaseerd op een 
(nauwkeurige) schatting, en ook de KPI '% of total time btt!J solving incidents' is slechts een schatting van 
de werkelijkheid 

Tabel 5.1: KPI's i11 ev11/d voor EDWH t11 a/le benchmark art11ers 

Project Management 1/o projects finished within specified 88% 88'1/e 50'1/o 
me 

# Projects done 32 25 8 10 

# Projects finished within specified time 28 7 5 

ncident Solving Percentage 1/o incidents solved within specified 79% n.v.t 908/o 
me 
# incidents handled 1502 3241 911 

# incidents handled within specified rim 1190 n.v.t. 820 

nitial availability 1/o reports/data loads available on time 92'1/o 97.3'1/o 98% 998/4 

# reports / data loads delivered 1779 3,687,792 1200 

31 25 8 10 

28 4 7 

Cost of D ata Warehouse t of Data Warehouse (index)* 1 0.92 0.85 
Euro's spend total cost of warehouse 100% 100% 100% 

Euro's spend on Support 52% 15% 50% 

Euro's spend on Development 48% 60% 50% 

* EDWH is genomen als index 1; 'Cost of Data Warehouse' van benchmark partners is uitgedrukt als dee! hiervan. 

5.2 Analyseren resultaten benchmark model 

Ondanks het feit dat er in de data verzameling van de KPI veel data niet beschikbaar bleken, en dat 
veel gegevens gebaseerd zijn op schattingen, lijkt het toch zinvol iets te zeggen over de verschillen 
tussen de benchmark partners; dit wordt hieronder per KPI besproken. 

► Project Mana,gement: Voor deze KPI hebben alleen Company C en E accurate gegevens 
kunnen aanleveren. Deze waarden verschillen onderling miniem; daarbij komt nog dat er 
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geen uitspraken gedaan kunnen worden over hoeveel overschrijding er geweest is, als een 
project de deadline niet gehaald heeft. Hierin onderscheid maken was dus niet mogelijk. 

► Incident Solving Percentage: ook hier kan 40% van de benchmark partners geen concrete 
uitspraken doen. Bij de anderen zijn wel gegevens beschikbaar, maar bij 
terugkoppelingssessies bij de benchmark partners bleek dat niet achterhaald kon worden wat 
de redenen waren waarom incidenten niet opgelost konden worden binnen de daarvoor 
bestemde tijd. Er · wordt niet geregistreerd wat de aard van de incidenten zijn, hoe dit 
opgelost kan worden en wat de mate is van overschrijding. 

► Initial Availability: de initiele beschikbaarheid van de rapportages of data loads is bij alle 
benchmark partners boven de 92%. Ook hier bleek bij de terugkoppelingssessies het niet 
mogelijk om te achterhalen hoe deze data tot stand komen, en de achterliggende oorzaken te 
benoemen, in te delen en hierover gerichte uitspraken te kunnen doen. 

► Accessibility: alle benchmark partners scoren op deze KPI (nagenoeg) 100%. 
► Solvability: hier is aangegeven dat er slecht een zeer grove schatting gemaakt kan worden. De 

aangeleverde data wat betreft de tijd die besteed wordt aan incidenten, is dus zeer 
onbetrouwbaar. Op basis hiervan kunnen dus ook geen concrete uitspraken gedaan worden. 

► Cost management hetzelfde als bij 'project management'. Hier is aangeven dat er en in 
sommige gevallen een ruwe schatting gemaakt is van de waarden. Bovendien is de mate van 
overschrijding van het budget een niet meetbare factor. De redenen dat budgetten 
overschreden worden zijn daarbij ook nog eens zo divers, dat het ma.ken van een vergelijking 
op basis van deze KPI niet zinvol en betrouwbaar is. 

► Cost of Data Warehouse: ook hier zijn de verschillen klein, en daarbij is het lastig om alleen 
op basis hiervan uitspraken over prestaties te doen. Verschillen in kosten hebben alleen 
betekenis als het tegen een andere grootheid kan worden afgezet, om op die manier het 
verschil in kosten te kunnen verklaren. 

Samenvattend kan uit bovenstaande opgemaakt worden, dat het niet goed mogelijk is om alleen op 
basis van de waarden van de KPI's uitspraken te doen over hoe de verschillende BI-omgevingen ten 
opzichte van elkaar presteren. In paragraaf 5.5 zal geprobeerd verklaringen uiteen te zetten waarom 
veel data niet aangeleverd kon worden, en hoe hier mee om te gaan. 

5.3 CMM 

Zoals in paragraaf 4.3 is beschreven, is ervoor gekozen om het CMM te gebruiken als aanvulling op 
het benchmark model. In deze paragraaf zullen de uitkomsten hiervan besproken worden. 

5.3.1 Invullen CMM 

Voor het invullen van het CMM door EDWH en de benchmark partners, is gebruik gemaakt van de 
CMM questionnaire. Hier worden voor ieder Maturity Level per KP A de common features en de goals 
opgesplitst in Key Practices (KP's) (zie paragraaf 4.3.1). Deze KP's zijn condities waaraan een 
organisatie zou moeten voldoen, om een bepaalde common feature of goal te halen. Voor iedere common 
feature en goal van elke KP A, hebben de participerende organisaties in de questionnaire ingevuld of zij 
'we!', 'niet' of 'soms' aan de gestelde condities voldoen. Hieruit is dus te destilleren per Maturity 
Level in hoeveel procent van de gevallen de organisaties 'we!', 'niet' of 'soms' aan de common features 
en de goals voldoen. Om een bepaald Maturity Level te halen, moet in principe aan alle gestelde 
condities voor dat Level worden voldaan. In Appendix X is de CMM questionnaire weergegeven. De 
uitkomsten hiervan worden in de volgende paragraaf beschreven. 

5.3.2 Uitkomsten CMM 

In Appendix XI zijn de volledig ingevulde CMM questionnaires terug te vinden. In figuur 5.1 is 
grafisch weergegeven hoeveel procent 'wel', 'niet' of 'soms' elke organisatie op de goals van elk 
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Maturity Level scoort. In figuur 5.2 is dit gedaan voor de common features. Aan de hand hiervan kan 
dus gekeken worden of de organisaties in een Maturity Level in te delen zijn. Aan de hand van de 
gegevens in Appendix XI wordt duidelijk op welke specifieke onderdelen (KPA's) de verschillende 
organisaties goed of juist slecht presteren. Dit kan clan als input dienen om gerichte verbeterpunten 
te ontwerpen in het volgende hoofdstuk. 

GoalsEDWH Goals Comp. B 

100% 100% 

80% 80% . 
■ Not i ■ Not i 60% 80% 
D Sometimcs ~ DSomelmes 

i 40% 
■ Yes t 40% 

■ Yes ... 
20% 20% 

0% 0% 

4 2 3 4 5 

Maturity Level Maturity Level 

Goals Comp. C Goals Comp. D 

100% 100% 

80% 80% 

t 80% 1 ■ Not j i 80% ■ Not 

C Sometimes e □ SomeHmes 

~ 40% 
■ Yes ~ 40% 

■ Yes ,t 
20% 20% 

0% 0% 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Maturity Level Maturity Level 

Goals Comp. E 

100% 

80% 

t 60% 

~ 40% 
,t 

20% 

0% 

Maturity Level 

Fig1111r 5.1: S corr va11 de goals i11 bet CMM 

5.4 Analyseren resultaten CMM 

In de figuren 5.1 en 5.2 staan de geconsolideerde resultaten van het CMM. Aan de hand van deze 
resultaten kan gekeken worden in welk Maturity Level de verschillende organisaties vallen. Belangrijk 
hierin is, is te definieren wanneer een organisatie een bepaald level haalt. In [27] wordt gesteld dat een 
organisatie een Maturity Level haalt, als voldaan wordt aan alle common features en aan alle goals. In [12] 
wordt wat soepeler met deze regel omgegaan, en kan een level gehaald worden ondanks enkele 
ontbrekende goals of common features. Als deze laatste aanname gevolgd wordt, kunnen de organisaties 
ingedeeld worden in een van de Maturity Levels. 
Comp. E en D voldoen nog niet aan een aantal common features in Level 2, wat betekent dat ze in 
Level 2 zitten. EDWH en Comp. C zijn te delen in Maturity Level 3; aan alle goals en bijna alle common 
features in het tweede level wordt voldaan. Wat opvalt bij Comp. B is dat deze aangegeven heeft dat ze 
voor alle Levels aan alle goals voldoet. De common features echter blijven voor een deel in Level 4 en 5 
nog achter, dus deze organisatie is in te delen in Level 4. In tabel 5.2 wordt dit weergegeven. 
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Buiten het indelen van de organisaties in een Maturity Levei is het CMM geschikt om op 
gedetailleerd niveau (aan de hand van de KPA's) te kijken op welke punten organisaties achterblijven 
op de benchmark partners. Hier kan per KP A voor de goals en de common features gekeken warden hoe 
de eigen organisatie ten opzichte van de benchmark partners presteert. Door te kijken hoe 
benchmark partners de processen ingericht hebben voor KPA's waarop je zelf slecht presteert, kan 
geprobeerd warden aan de hand hiervan een verbeterslag te maken. Dit zal verder besproken worden 
in paragraaf 6.2. 

Ook een opvallend resultaat wat naar voren komt aan de hand van de ingevulde CMM questionnaire, 
en wat overeenkomt met de resultaten van de data verzameling van het benchmark mod~ is dat de 
laatste twee common features ('Measurement and Analysis' en 'Verifying Implementation') vaak 
achterblijven op de andere drie. Dit geeft aan dat de processen van een bepaalde KP A vaak wel 
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ondersteund warden door het management, en dat de activiteiten ervoor zijn ingericht, maar dat het 
rapporteren hierover en het verifieren van de resultaten en het sturend reageren daarop nog niet altijd 
gebeurt. 

5.5 Plenaire sessie met benchmark partners 

Om de resultaten van het onderzoek te bespreken, en om nog een aantal onderwerpen wat verder uit 
te lichten, is besloten een plenaire sessie te houden met alle benchmark partners. Het doel van deze 
sessie is het bespreken van de resultaten van het benchmark model en het CMM, proberen te 
achterhalen hoe het komt dat de derde en vierde stap van het benchmark model niet volledig konden 
warden uitgevoerd, dieper ingaan op uitkomsten van het CMM, en het benchmark model en het 
CMM te evalueren. 

5.5.1 Uitkomsten plenaire sessie met betrekking tot het benchmark model 

V oor de evaluatie van het benchmark model zijn een aantal vragen opgesteld, die de benchmark 
partners beantwoord hebben. Dit zowel tijdens de sessie zelf als in nabesprekingen achteraf. 

► Voldoet het gekozen benchmark model? Ontbreken er stappen ( die eventueel het ontbreken 
van de data hadden kunnen voorkomen?), of is het model toereikend? 

► Zijn KPI's correct, ontbreken er nog, of zijn er teveel? 
► Wat zou in de toekomst anders gedaan moeten warden, om te zorgen dat bij een benchmark 

studie wel de gevraagde data beschikbaar zijn? 

De vraag of het opgestelde benchmark model voldoet, is tijdens de plenaire sessie behandeld. Hieruit 
kwam naar voren dat de check in de tweede stap van het model, waarin gekeken wordt of de KPI's 
bepaald voor EDWH, ook meetbaar en relevant zijn voor de benchmark partners. Deze check is te 
summier geweest; zowel EDWH als de benchmark partners waren zich er niet van bewust dat vooral 
het meten van de KPI's problemen met zich mee zou brengen. Het is mogelijk dat het model in dit 
opzicht dus niet toereikend geweest in dit onderzoek. In paragraaf 6.1.2 wordt besproken hoe het 
model eventueel aangepast kan warden, om problemen van die aard in de toekomst te voorkomen. 

Ook is tijdens de plenaire sessie de vraag aan bod gekomen of de gekozen KPI's juist en compleet 
zijn. Daar is uitgekomen dat de KPl's correct zijn, en dus de prestatie van deze BI-omgevingen 
definieren; ook is gekeken naar de volledigheid hiervan. Hieruit bleek dat er volgens de benchmark 
partners uiteindelijk wel een complete set van KPI's is ontstaan, en er dus geen extra moeten warden 
toegevoegd. Wel is tijdens deze discussie aangegeven dat de definitie van enkele KPI's voor sommige 
benchmark partners niet scherp genoeg was. Dit komt terug in paragraaf 6.1; daar wordt ook het 
antwoord op de laatste vraag gegeven. 

5.5.2 Uitkomsten plenaire sessie met betrekking tot het CMM 

In de plenaire sessie zijn ook de uitkomsten van het CMM naar voren gekomen; ook is het model 
geevalueerd, en is er vooraf een vraag geformuleerd, die besproken is tijdens de sessie, en die in de 
nabesprekingen nader behandeld is: 

► Uit het CMM komt naar voren dat aan de laatste twee van de common features (measuring and 
verification) vaak niet voldaan wordt Is het zinvol in de toekomst om hier meer aandacht 
aan te besteden, of is dat niet relevant voor BI? 

Het antwoord hierop is voor een deel al besproken in paragraaf 5.4. Hieruit komt naar voren dat het 
meten van proceskenmerken wel gebeurt, alleen het vastleggen en rapporteren daarover blijft vaak 
achterwege. Deze laatste twee aspecten zijn een punt waar in de toekomst naar gekeken kan warden; 
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dit geeft meer inzichten hoe ervaringen uit het verleden kunnen warden gebruikt om in de toekomst 
niet dezelfde fouten te maken, of elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Met behulp van het CMM 
kunnen gebieden gedefinieerd warden die aangeven op welke aspecten gefocusseerd moet warden. 
Over het algemeen warden deze laatste twee common features dus wel als belangrijk beschouwd, maar 
wordt er op dit moment nag niet genoeg aandacht aan besteed. 
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6. Ontwerp 
In deZf paragraaf zal worden gekeken op welke manier de resultaten van bet onderz.oek kunnen worden vertaald naar 
oplossingen om de gevonden problemen voor EDWH te kunnen vinden. Ook zal dieper ingegaan worden op hoe de 
res11/taten van bet onderzpek geb171ikt kunnen worden door de benchmark partners; bet benchmark model en bet 
CMM Zfillen bier apart besproken worden. 

6.1 Ontwerp met betrekking tot Benchmark Model voor EDWH 

Als gekeken wordt naar de resultaten van het onderzoek die betrekking hebben op het benchmark 
model, en de uitkomsten van de plenaire sessie met de benchmark partners, zijn er een aantal dingen 
die gezegd kunnen worden over hoe in de toekomst verbeterslagen gemaakt kunnen worden aan de 
hand van deze resultaten. De volgende vragen zijn hierbij belangrijk: 

► Zijn er aanpassingen nodig aan het benchmark model? 
► Wat kun je doen om de KPI's in de toekomst toch te meten? 

6.1.1 Aanpassingen aan het benchmark model 

De ontwerp fase van dit onderzoek heeft voor een deel al plaatsgevonden na de analyse van de 
bestaande benchmark modellen voor BI-omgevingen. Hierbij is een bestaand, algemeen model 
zodanig aangepast, dat het geschikt is om in dit onderzoek te gebruiken (paragraaf 3.2). Als gekeken 
wordt naar het ontwerp van dit nieuwe benchmark model, zijn er een aantal dingen die hier naar 
voren komen. Geconcludeerd kan worden dat ondanks de opgenomen check in het model, de 
meetbaarheid van de KPI's achteraf te gering was. De op deze manier uitgevoerde check, voldoet dus 
niet. In de plenaire sessie is opgemerkt dat dit in het vervolg vermeden zou kunnen worden, door op 
het einde van de tweede stap van het model, een gezamenlijke sessie te organiseren. Hierin kan clan 
besproken worden welke KPl's meegenomen zouden moeten worden in de benchmark studie en of 
die bij elke benchmark partner meetbaar zijn. Hier kunnen clan ook de precieze invulling van de KPI
definities terugkomen, om eerder genoemde ambigtiiteit uit te sluiten. Het model zou dus als 
afsluiting van de tweede stap (het selecteren van benchmark partners, en het bepalen van de 
definitieve KPl's), een extra plenaire sessie moeten bevatten, waarin bovenstaande punten aan de 
orde komen. Bijkomend voordeel hierbij is ook dat op deze manier de benchmark partner wat 
dichter bij het proces van selecteren en definieren van KPI's staat, wat kan zorgen voor meer 
betrokkenheid bij het project. 

6.1.2 Meetbaar maken KPI's 

Zoals in de plenaire sessie naar voren is gekomen (paragraaf 5.5.1), lijken de gekozen KPI's wd 
relevant voor een BI-omgeving, maar blijken er toch nog nuanceverschillen te bestaan over de 
precieze definitie van sommige KPl's. Ondanks deze aanmerkingen, lijkt het toch zinvol dieper in te 
gaan op welke manier er in de toekomst omgegaan zou moeten worden met het registeren van de 
KPl's. De benchmark partners hebben aangegeven dat dit op dit moment nog niet gebeurt, omdat de 
KPI's voor een groot deel gebruikt worden om gedurende een project de voortgang in de gaten te 
houden. Bijvoorbeeld het halen van de deadline van een project wat betreft kosten en budget, is iets 
wat gedurende het project belangrijk is, en op basis waarvan clan beslissingen genomen kunnen 
worden. Als het project eenmaal beeindigd is, worden hierover geen gegevens vastgelegd en 
gerapporteerd. Deze laatste twee handelingen lijken voor de toekomst van belang. Als de KPl's 
structured gemeten en gerapporteerd worden, wordt het mogelijk om resultaten van een project 
achteraf kwantitatief te analyseren. Door deze gegevens te aggregeren naar een hoger niveau, krijgt de 
afdeling een beeld van de prestaties op een abstracter level. Hiermee wordt duidelijk welke zaken 
binnen een project in het verleden goed zijn verlopen, waar nog ruimte is voor verbetering, en op 
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welke punten beter gestuurd kan worden in de toekomst. De 'lessons learned van een project worden 
op die manier inzichtelijk gemaakt, en zo kan dus gezorgd worden dater continu gestuurd wordt op 
verbetering van de processen binnen de organisatie. 

Voor de registratie van sommige KPI's zijn binnen EDWH al een aantal systemen operationeel. Zo 
worden bijvoorbeeld over de KPI 'o/o reports/ data loads available on time ' gegevens bijgehouden; 
hetzelfde geldt voor de KPI % of total time bu.ry solving incidents'. Voor de andere KPI's zal 
(nauwkeuriger of vollediger) gekeken moeten worden, op welke manier dit geregistreerd kan worden. 
Dit zal hieronder per KPI (zoals bepaald in tabel 4.1) besproken worden. 

Voor de KPI's % changes finished within specified time' en % incidents finished within specijied time' zijn al 
registratie systemen beschikbaar. In deze systemen kan per incident of change een groot aantal 
grootheden ingevuld worden (projectnaam, nummer, start datum, geplande en werkelijke einddatum, 
bijzonderheden en karakteristieken enz.), maar hier wordt momenteel nog (bijna) geen gebruik van 
gemaakt. Het bijhouden van deze gegevens, en het rapporteren daarover hoeft dus geen grote 
invloed te hebben op de werklast van de werknemers. Het is echter wel belangrijk dat iedereen het 
belang inziet van het vastleggen van deze gegevens. Er zal dus duidelijk aangegeven moeten worden 
dat het registreren hiervan belangrijk is om gegevens uit het verleden te kunnen vertalen naar 
verbeteringen in de toekomst. Zo kan er gezocht worden naar terugkomende oorzaken die leiden tot 
overschrijding van de deadline voor changes en incidenten. Op die manier kan geleerd worden van 
fouten uit het verleden, om zo te zorgen dat in de toekomst niet steeds dezelfde fouten terugkomen. 
De precieze invulling van de manier waarop de karakteristieken van een bepaalde change of incident 
geregistreerd moeten worden, is iets wat nog nader onderzocht client te worden. Maar eerst is het 
zaak te zorgen dat de basis grootheden zoals begin- en einddatum van een change of incident 
geregistreerd worden. 
Ook voor het registreren van gegevens over de KPI '# incidents per project/ release' kan gebruik gemaakt 
warden van dit systeem Per incident kan gekeken worden welk project ten grondslag ligt aan het 
betreffende incident; zo kan na het in productie gaan van een project gekeken worden of het ontwerp 
van een project bepaalde problemen met zich meebrengt. Een hoog aantal incidenten per project zou 
dan kunnen wijzen op een fout of gebrek in het ontwerp. De oorzaken hiervan zouden dan 
achterhaald kunnen warden aan de hand van het soort incidenten dat zich bij dat bepaalde project 
voordoet. 

Voor de KPI's % projects finished within specified time' en % projects within budget' kan gebruikt gemaakt 
warden van een zelfde soort systeem. Hierin kunnen dan per project een aantal primaire grootheden 
geregistreerd worden (projectnaam, nummer, projectleider, begin datum, geplande en werkelijke 
einddatum, stakeholders enz.), en een aantal secundaire grootheden. Deze laatste zijn gegevens, 
bijzonderheden en karakteristieken van het project en het proces dat doorlopen is hierin, die minder 
tastbaar zijn dan de primaire grootheden. Gedacht kan warden aan registratie van redenen waarom er 
bepaalde dingen misgelopen zijn tijdens het project, of tussentijdse deadlines gehaald zijn en waarom 
wel of niet, hoe bepaalde deelstappen in het proces verlopen zijn, en op welke manier zich 
voordoende problemen zijn opgelost. Deze secundaire grootheden kunnen achteraf dienen om te 
kijken wat bij een project dat de deadline of kosten heeft overschreden, de achterliggende oorzaken 
geweest (zouden kunnen) zijn. Ook hier geldt weer dat verder onderzoek zou moeten uitwijzen hoe 
precies aan een en ander vorm te geven. 

Voor de KPI % of time reports/ data loads accessible' en 'time to access/process data cubes and reports'zijn op dit 
moment al stappen gezet om dit in de toekomst te kunnen vastleggen, en hierover te kunnen 
rapporteren. Voor het registreren van deze KPl's in de toekomst, zullen dus geen extra maatregelen 
genomen moeten warden. 

39 



PHILIPS TU/e 

'#- miifits between source and output' is een KPI die als heel belangrijk gezien wordt door zowel EDWH 
als de business. Het is immers zo dat de geleverde data of rapporten door EDWH niet gebruikt 
zullen warden, wanneer deze niet juist zijn. Het is dus van essentieel belang dat de data integriteit 
gemeten wordt, zodat aan de hand hiervan processen gestuurd en verbeterd kunnen warden. 
Inrichting van meetsystemen hiervoor is een lastig proces; EDWH heeft echter aangegeven dat dit 
voor de toekomst op het programma staat. 

Als laatste komt hier de KPI 'Cost of data warehouse' aan de orde. Bij het verzamelen van de gegevens 
voor deze KPI kwam naar voren dat het niet zo eenvoudig was als het leek om deze gegevens haven 
tafel te krijgen. Uiteindelijk is het wel gelukt om de kosten voor MO en CC op te splitsen; dit is 
echter niet direct te halen uit de financide gegevens, maar wel af te leiden hieruit. V oar de toekomst 
zou het zinvol kunnen zijn om deze gegevens makkelijker toegankelijk te maken, om zo beter zicht te 
krijgen op de kosten van de support- en de ontwikkelprocessen. 

6.2 Ontwerp met betrekking tot CMM voor EDWH 

In de plenaire sessie zijn oak de resultaten van het CMM model besproken. Aan de hand hiervan, en 
oak de analyse van de resultaten, kan gekeken warden op welke manier deze vertaald kan warden 
naar oplossingen om op bepaalde punten verbeteringen door te kunnen voeren. De vraag: 'op welk 
deel van het CMM ga je je focusseren?' is hierin belangrijk. 

Een van de redenen waarom als aanvulling van het benchmark model, is gekozen voor het CMM, is 
dater op detailniveau gekeken kon warden op welke punten een Bl-omgeving zich moet focusseren 
om verbeterslagen te maken ten aanzien van de ontwetpprocessen. Deze mate van detail uit zich in 
het CMM per Maturity Level in KP A's en de daarbij horende goals en common features. 

Voor EDWH kan dus gekeken warden op welke punten de organisatie zich moet richten, om gericht 
stappen te ondememen om de processen te ontwikkelen, en te zorgen dat de maturity van de 
organisatie in de toekomst toeneemt. 
Allereerst is het zaak te kijken welke punten in eerste instantie belangrijk zijn. Op welke gebieden 
wordt als eerste ingezoomd? Het is belangrijk hierin goede keuzes te maken, zodat niet geprobeerd 
wordt te veel gebieden tegelijk aan te pakken. In [27] wordt beschreven dat wanneer men zich wil 
gaan richten op het verbeteren van de processen binnen het CMM, eerst gezorgd moet warden dat 
alle common features en alle goals van de lager gelegen levels gehaald warden. Deze dienen als basis voor 
de hoger gelegen levels, en kunnen dus niet overgeslagen warden. 

Als gekeken wordt naar het ingevulde CMM voor EDWH (Appendix XI), blijkt dat er in level 2 nag 
vier common features als 'niet gehaald' warden beschouwd. Dit zijn de common features 'verifying 
implementation' van KP A 2.2, 2.5 en 2.6 en 'commitment to perform' van 2.1. De key practices die 
hierbij horen zijn weergegeven in tabel 6.1. 
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2.1 Commitment to Perform 

2.2 Verifying 
im lementation 

2.5 Verifying 
im lementation 

2.6 Verifying 
im lementation 

The project follows a written organizational policy for managing the 
s stem re uirements allocated to software 
The activities for software project planning are reviewed with senior 
mana ement on a eriodic basis. 
The activities for software project planning are reviewed with the project 
mana er on both a eriodic and event-driven basis. 
The software quality assurance group reviews and/or audits the activities 
and work roducts for software ro·ect lannin and re orts the results. 
The SQA activities are reviewed with senior management on a periodic 
basis. 
The SQA activities are reviewed with the project manager on both a 

eriodic and event-driven basis. 
Experts independent of the SQA group periodically review the activities 
and software work roducts of the ro·ect's S A ou . 
The SCM activities are reviewed with senior management on a periodic 
basis. 
The SCM activities are reviewed with the project manager on both a 

eriodic and event-driven basis. 
The SCM group periodically audits software baselines to verify that they 
conform to the documentation that defines them. 
The software quality assurance group reviews and/ or audits the activities 
and work roducts for SCM and re orts the results. 

'Key practices' bij 'verifying implementation': 
Zoals in [27] wordt besproken, is het belangrijk eerst te zorgen dat de 'key practices' uit tabel 6.1 
worden opgenomen in de processen van EDWH. Het grootste deel van deze 'key practices' bestaat 
uit het terugkoppelen van de resultaten van de activiteiten die bij de betreffende KP A horen, aan 
hoger management en de projectmanager. Ook het beoordelen van deze activiteiten door externe 
parcijen, is hier onderdeel van. Uit de door EDWH ingevulde CMM questionnaire, blijkt dat dit tot 
op heden niet (voldoende) gebeurt. 

In [27] wordt het belang van deze 'key practices' nader besproken. Het doel van het terugkoppelen 
van de resultaten van de activiteiten, is om besef en inzicht in de processen te creeren bij het hoger 
management; verder is het belangrijk dat de activiteiten en resultaten daarvan worden geevalueerd 
door externe parcijen, omdat zij vaak vanuit een ander perspectief naar bepaalde zaken kijken. Bij het 
terugkoppelen van deze resultaten van de activiteiten, zouden in deze benadering de volgende 
onderwerpen aan bod moeten komen: 

► V oortgang van project uit oogpunt van: technische aspecten, kosten, personeel en planning. 
► Conflicten en onopgeloste zaken in het project. 
► Bespreking van de risico's. 
► 'To-do-list' toewijzen, bijhouden en afvinken. 
► Achteraf verspreiden van samenvatting van bijeenkomst. 

Door op een gestructureerde manier en op een periodieke basis bovenstaande punten te behandelen, 
wordt ervoor gezorgd dat de uitgevoerde activiteiten terugkoppeling krijgen van hoger management 
en externe partijen. 
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'Key practice' bij 'commitment to perform': 
Als laatste is in level 2 belangrijk dat de 'commitment to perform' van KPA 2.1 voldoende ingericht 
wordt. ED\X'H heeft aangegeven niet compleet te voldoen aan deze common feature. Tot op heden is er 
blijkbaar geen geschikte vaste methode waarop de wensen en eisen van de klant wat betreft het 
ontwerp van het project worden vastgelegd. In [27] wordt aangegeven dat het inrichten van deze 
common feature client als primaire input voor het software ontwikkelplan. Hier zijn drie aspecten van 
belang: 

► De wensen en eisen van de klant warden gedocumenteerd. 
► De wensen en eisen van de klant worden bekeken en beoordeeld door exteme stakeholders. 
► Bij veranderingen van de eisen en wensen dienen het ontwikkelplan, de producten en de 

bijbehorende activiteiten overeenkomstig te veranderen. 

Met het opnemen van bovenstaande aspecten in de processen van ED\X'H, kan gezorgd warden dat 
de wensen en eisen van de klant op een betere manier gedocumenteerd worden, en op die manier 
ook beter meegenomen kunnen warden in het ontwerp [27]. De precieze invulling hiervan, is een 
uitwerking die niet binnen de scope van dit onderzoek valt. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt besproken we/ke conc/usies er getrokken kunnen worden uit de resu/taten. Dit zal gebeuren aan 
de hand van de in paragraaf 2.2.4 opgeste/de onderz.oeksvragm Ook Z!'//en aanbevelingen gedaan worden over hoe het 
onderz.oek te gebruiken, en hoe in de toekomst hiermee verder te gaan. 

7.1 Conclusies 

Als gekeken wordt naar de conclusies die aan de hand van dit onderzoek getrokken kunnen warden, 
kan het onderzoeksmodel uit paragraaf 2.3 gebruikt worden om te bepalen of het onderzoek geslaagd 
is geweest, en of de doelen gehaald zijn. Het onderzoeksmodel wordt hieronder nog een keer 
weergegeven. 

Orientatie Analyse Diagnose Ontwerp Evaluatie 

Interviews 

Ooct.mentatie 
EOWH 

Literatuur 

Orienta tie 
benchmark 

partners 

9 Verschillen ] 
EDWHen 
partners 

Fig,,11r 7.1: Onderzoe/esmodef {gebamrd op Kempm en Keizer, 2000; V im,h11111"ln en Doo,n,aard 2004 J 

Conclusies en 
Aanbevelingen 

In het onderzoeksmodel zijn de verschillende stappen binnen het onderzoek weergegeven; hierin zijn 
ook de elf onderzoeksvragen verwerkt Met behulp van deze onderzoeksvragen kan gekeken worden 
in hoeverre het onderzoek de vooraf gestelde doelstellingen heeft gehaald. Hieronder worden de 
onderzoeksvragen nog een keer uiteengezet: 

1. Hoe zien de processen binnen EDWH eruit? 
2. Welke afgebakende gebieden zijn er te onderscheiden binnen EDWH? 
3. Wat bestaat er op het gebied van benchmarken van BI prestaties? 
4. Hoe ziet het benchmark model eruit dat gebruikt kan worden in dit onderzoek? 
5. Wat is een geschikte scope voor dit onderzoek? 
6. Welke Critical Success Factors en Key Performance Indicators zijn hierin te onderscheiden, 

en geschikt om te benchmarken? 
7. Aan welke voorwaarden moet een organisatie om te dienen als benchmark partner? 
8. Met welke organisaties moet gebenchmarked gaan worden? 
9. Wat zijn de verschillen tussen EDWH en vergelijkbare afdelingen? 
10. Hoe komen die verschillen tot stand? 
11. Op welke manier moet EDWH handelen om deze verschillen te verkleinen of weg te 

nemen? 

Zoals eerder genoemd, konden de laatste twee van de vier stappen van het ontworpen benchmark 
model (figuur 3.3) niet geheel uitgevoerd worden. Dit vanwege het niet beschikbaar zijn van de 
gevraagde data. Het onderzoeksmodel kon dus niet geheel zoals gepland gevolgd worden; ook 

43 



PHILIPS TU/e 

konden op niet alle onderzoeksvragen antwoorden worden gegeven. Hieronder zullen de 
verschillende onderzoeksvragen apart behandeld worden: 

Als eerste zijn de processen binnen EDWH geanalyseerd. Hier is uitgekomen dat de processen van 
EDWH in grote lijnen bestaan uit de activiteiten van het CC en MO. Deze twee zijn allebei 
meegenomen in de rest van het onderzoek. Hiermee is voor een deel ook antwoord gegeven op vraag 
2, waarin duidelijk wordt dat er buiten het CC en MO nog wat kleinere onderdelen binnen EDWH 
bestaan. In vraag 3 wordt gekeken water op het gebied van BI benchmarking al gedaan is; hieruit 
kwam naar voren dater geen geschikte modellen bestonden van het benchmarken van BI prestaties. 
Om antwoord op vraag 4 te krijgen, is een benchmark model ontworpen (figuur 3.3) dat voor dit 
onderzoek gebruikt kan worden. De scope van het onderzoek (vraag 5), is in overleg zo bepaald dat 
kleinere, voor dit onderzoek minder relevante onderdelen (CMI, DDI) niet meegenomen zijn. De 
CSF's en KPI's uit vraag 6 (de uitkomst van de eerste stap van het benchmark model), zijn 
weergegeven in tabel 4.4. Door middel van een aantal benchmark partner selectie criteria (tabel 4.5), 
wordt antwoord gegeven op vraag 7. Als antwoord op vraag 8 is een selectie gemaakt van een aantal 
potentiele benchmark partners, waarmee verder gewerkt zou worden in dit onderzoek. Hiema is 
verder gegaan met het verzamelen van de gegevens, die voor vraag 9 dienden als input Zoals naar 
voren komt in hoofdstuk 5, waren deze gegevens voor een groot deel niet beschikbaar. Vandaar dat 
tijdens het onderzoek is gekozen om een aanvulling op het benchmark model toe te passen, om zo 
toch verschillen tussen EDWH en de benchmark partners te kunnen benoemen en verklaren. Het 
ontworpen benchmark model dat uit de analysefase naar voren is gekomen, en de genoemde 
aanvulling hierop, zullen in de volgende paragrafen besproken worden. 

In ieder onderzoek is het belangrijk achteraf te kijken of de doelen van het onderzoek gehaald zijn. 
Het antwoord hierop is hier niet eenvoudig te geven, en heeft meerdere kanten. Aan de hand van de 
onderzoeksdoelstellingen uit paragraaf 2.23 kan gekeken worden of het doel van en het doel in het 
onderzoek gehaald zijn. 
Als het bekeken wordt vanuit het doel van het onderz?ek (het verkrijgen van inzjcht in hoe de prestaties van 
EDWH zjch verho11den tot de prestaties van soortgeJijke tifdelingen, het bepalen van gebieden waar mimte voor 
verbetering is, en een aanz.et geven voor verdere onderz.oeken) kan gezegd worden dat dit onderzoek EDWH 
meer inzicht heeft gegeven in de prestaties ten opzichte van anderen. Het is in ieder geval een aanzet 
geweest tot het kijken buiten de eigen organisatiegrenzen, en er is geprobeerd een algemeen 
bruikbaar BI benchmark model te ontwikkelen, dat in de toekomst voor verdere benchmark studies 
gebruikt kan worden. Geconcludeerd kan worden dat met de voorgestelde aanpassingen in hoofdstuk 
6, het model geschikt is om in de toekomst te gebruiken. Ook de aanvulling op dit model in de vorm 
van het CMM heeft bijgedragen aan inzichten op welke gestructureerde manier de processen 
ingedeeld en verbeterd kunnen worden. 

Maar als gekeken wordt naar het doel in het onderzoek (het ad1terhalen van KPI's, bet definie'ren van 
geschikte benchmark partners en onderz.oeken van de verschillen en achterliggende oorz.aken) is het onderzoek maar 
voor een deel geslaagd. Het initiele onderzoeksplan waarmee het benchmark model is opgezet, kon 
niet geheel worden uitgevoerd. De laatste twee stappen van het benchmark model bleken niet 
volledig uit te voeren, omdat veel data niet boven tafel gekregen kon worden. Ook het zoeken naar 
verschillen in KPI' s, de achterliggende oorzaken daarvan en het ontwerpen van oplossingen om deze 
oorzaken weg te nemen, moest dus achterwege blijven. V anuit dat oogpunt kan gesteld worden dat 
voor dit onderzoek het einddoel niet helemaal gehaald is. 

7.1.1 Condusies met hetrekking tot het benchmark model 

Als specifiek naar de uitkomsten van het benchmark model gekeken wordt, zijn er een aantal 
conclusies die hieruit getrokken kunnen worden In paragraaf 4.2.4 is aangegeven dat er in de eerste 
stap van het model KPI's voor EDWH zijn bepaald die zowel relevant, meetbaar als eenduidig 
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waren. Deze K.PI's zijn gedestilleerd uit interviews met de team-leads, en geverifieerd in de 
management team vergadering. In de tweede stap van het model heeft een terugkoppeling 
plaatsgevonden, waarin gechecked werd of de KPI's zoals bepaald in de eerste stap, ook meetbaar en 
relevant zijn bij de benchmark partners. Bij interviews met deze benchmark partners, leek dit geen 
probleem te zijn. Bij de daadwerkelijke data verzameling bleek echter dat er voor een aantal KPl's 
zowel bij EDWH als bij de benchmark partners geen (accurate) gegevens aangeleverd konden 
worden. Dit dus ondanks de checks die in het model opgenomen waren. De conclusie die hieruit 
getrokken kan worden, is dat er ogenschijnlijk zowel bij EDWH als bij de benchmark partners een 
verschil is tussen de percepcie en de werkelijkheid wat betreft het beschikbaar zijn van data. In de 
plenaire sessie is naar voren gekomen dat de KPI's gebruikt worden als signalering, maar het 
vastleggen van en rapporteren over deze gegevens gebeurt op dit moment nog niet. Om in de 
toekomst te kunnen sturen aan de hand van gegevens uit het verleden, en op die manier gebruik te 
maken van al eerder opgedane ervaringen, lijkt het zinvol om in de toekomst deze KPI's vast te 
leggen en te rapporteren. Deze kunnen clan gebruikt worden om ervaringen uit het verleden mee te 
nemen in de toekomst. 

Zoals genoemd, laat de meetbaarheid van de KPI's in het model te wensen over (paragraaf 4.3). In de 
plenaire sessie is echter wel naar voren gekomen dat de KPI's wel relevant zijn voor BI, en dus 
gezien kunnen worden als definierend voor de prestacie van een BI-omgeving. 
In de plenaire sessie is ook gebleken dat er ondanks de opgenomen check in het model, toch nog 
onduidelijkheid bestond over de precieze definicie van sommige K.PI's. Blijkbaar is hier niet diep 
genoeg ingegaan op het komen tot eenduidige, specifieke definities. Alhoewel de nuance verschillen 
in de KPl's niet groot lijken, is het in het vervolg toch belangrijk hier meer aandacht aan te besteden, 
om op die manier te zorgen dat er geen ambiguiteit optreedt bij de interpretacies van de KPI's bij de 
benchmark partners. Dit om het van groot belang is dat je 'appels met appels' vergelijkt. 

In paragraaf 6.1.2 is besproken op welke manier het benchmark model aangepast client te worden, 
om te zorgen dat er een volgende keer geen problemen ontstaan omtrent het verzamelen en 
definicies van de KPI's. De genoemde extra deelstap in de tweede stap van het model zou voor een 
groot deel deze problemen weg kunnen nemen. 

Het ontworpen benchmark model zou dus met de voorgestelde aanpassmgen, m de toekomst 
geschikt kunnen zijn om te gebruiken voor EDWH. 

7.1.2 Conclusies met betrekking tot het CMM 

Ook kunnen een aantal conclusies getrokken worden, als gekeken wordt naar de uitkomsten van het 
CMM, en de bespreking daarvan naderhand in de plenaire sessie. Zoals in paragraaf 5.4 naar voren 
komt, kan geconcludeerd worden dat de participerende organisacies in level 2, 3 en 4 zitten. Voor 
EDWH geldt dat ze aan alle goals en bijna alle common features van level 2 voldoe4 en dus 
ingedeeld kan worden in level 3. De volwassenheid van de ontwerpprocessen van EDWH is ten 
opzichte van de benchmark partners dus gerniddeld. 
Belangrijker is echter wat geleerd kan worden op een meer gedetailleerd niveau van het CMM. Het 
CMM geeft inzicht in op welke gebieden (K.PA's) een organisatie zich moet focusseren om naar een 
volgend Maturity Level te komen. Hierin is belangrijk dat eerst gekeken wordt hoe de nog niet 
gehaalde goals en common features van het laagste level kunnen worden ingevuld, omdat de lagere levels 
als basis dienen om de hoger gelegen levels te kunnen halen. Het is dus zaak eerst de 'achtergebleven' 
goals en common jeaflms in de lagere levels te halen, alvorens zich te concentreren op de levels 
daarboven. Voor EDWH geldt dater nog vier common features in level 2 nog niet gehaald zijn. Het 
inzoomen hierop, en eerst zorgen dat EDWH deze onderdelen haal4 zorgt ervoor dat een goede 
basis gelegd wordt voor het ontwikkelingen van de processen. 
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Aan de hand van de ingevulde CMM: questionnaire in Appendix XI kunnen nog een aantal conclusies 
getrokken worden: 

Allereerst, zoals al eerder genoemd, blijkt dat de laatste twee common features van een KP A ('measuring 
and analysis' en 'verifying implementation') vaak achterblijven op de andere drie. Dit geeft aan dat de 
processen van een bepaalde KP A vaak wel ondersteund worden door het management, en dat de 
activiteiten hiervoor bestaan en uitgevoerd worden, maar dat het rapporteren hierover en het 
terugkoppelen van de resultaten nog niet altijd gebeurt. Eerder is het belang hiervan al onderstreept. 
Deze bevindingen komen overeen met de bevindingen uit het benchmark model. In paragraaf 7.1.1 
wordt aangehaald dat het meten van bepaalde KPI's zowel voor EDWH als de benchmark partners 
problemen opleverde. Deze resultaten komen dus terug in het CMM:, te zien aan de relatief lage 
scores op de laatste twee common features. 

De tweede conclusie die uit het CMM: getrokken kan worden, is dat in bijna alle levels wel aan een of 
meerdere common features wordt voldaan. Vooral bij Comp. D en Comp. E zijn de gehaalde common 
features verspreid over alle levels. Zoals al eerder aangegeven is het belangrijk dat eerst het laagste 
Maturity Level gehaald wordt, en dus is het zaak te focussen op het halen van de KPA's in het 
onderste level. Pas dan kan gekeken worden welke processen voor de levels daarboven belangrijk 
zijn. 

Met het CMM: is getracht een gedetailleerde vergelijking te maken tussen EDWH en de benchmark 
partners. Het is duidelijk geworden op welke specifieke gebieden gefocusseerd client te worden, om 
de processen binnen EDWH verder te ontwikkelen. Met het gebruik van het CMM: is ook inzicht 
verkregen waarom veel van de data in het benchmark model niet aangeleverd konden worden. 

7.1.3 Beperkingen van het onderzoek 

De gekozen opzet van het onderzoek, de aanvulling op het benchmark model en het niet geheel uit 
kunnen voeren van de derde en vierde stap van het model, hebben ervoor gezorgd dat het onderzoek 
een aantal beperkingen heeft. 

Als eerste kan gekeken worden naar de uitkomsten van het onderzoek. Al eerder is aangegeven dat 
het onderzoek niet het pad heeft gevolgd, zoals initieel in het onderzoeksmodel is uitgezet. Door als 
aanvulling het CMM: te kiezen, is geprobeerd, ondanks het ontbreken van data, toch voor alle partijen 
inzichten te verschaffen wat betreft de prestaties van de afdelingen. Deels is het onderzoek hierin 
geslaagd, maar door het ontbreken van de kwantificering van een deel van de KPI's, konden niet de 
gewenste conclusies getrokken worden wat betreft de oorzaken van verschillen tussen de KPI's van 
de benchmark partners. 

Een tweede punt wat hier aangehaald zou kunnen worden, is het feit dat het CMM: alleen meet in 
hoeverre processen en activiteiten zijn ingericht voor het halen van de key practices. Op welke 
manier deze processen en activiteiten opgezet zijn, en of dit naar tevredenheid van de stakeholders is, 
wordt verder niet op ingegaan; hier wordt in de CMM: questionnaire geen aandacht aan besteed. Er 
wordt slechts gevraagd of dit alles ingericht is, en dus niet op welke manier dit gebeurt. Tijdens de 
plenaire sessie hebben een paar benchmark partners aangegeven dat ze aan sommige key practices 
wel voldeden, maar dat ze nog niet helemaal tevreden waren over de manier waarop deze ingericht 
waren. Dit geeft aan dat er naast het concentreren op de nog te halen key practices, er ook gekeken 
zal kunnen worden naar de al ingerichte processen. In dit onderzoek is dit laatste niet aan de orde 
gekomen. 

Het laatste punt is hier de algemene toepasbaarheid van het onderzoek. De benchmark partners zijn 
geselecteerd uit een groep potentiele benchmark partners, aan de hand van interviews en een aantal 
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selectie criteria. Van de 14 zijn er 6 benchmark partners geselecteerd, en hebben 4 daarvan 
uiteindelijk volledig kunnen participeren in het onderzoek. Dit relatief lage aantal zorgt ervoor dat de 
bevindingen van dit onderzoek niet algemeen toepasbaar zijn binnen alle BI-omgevingen. De opzet 
van het benchmark model is ook meer gericht op een lager aantal benchmark partners. De manier 
van selecteren van de benchmark partners, waarin elke locatie bezocht is, interviews gehouden zijn, 
en deze interviews weer teruggekoppeld worden, is een tijdrovend proces geweest. Een grootschalig 
onderzoek, met een groot aantal benchmark partners, had een andere opzet gevraagd, waarin 
bijvoorbeeld enquetes de verzamelmethode van informatie geweest zou zijn. In het begin van het 
onderzoek is hier expliciet niet voor gekozen, om toch enige diepgang in het onderzoek te krijgen. 
De gekozen opzet heeft getracht deze diepgang te bereiken, maar zorgt er dus ook voor dat het 
aantal benchmark partners gering blijft, en dat de bevindingen niet algemeen toepasbaar zijn voor alle 
BI-omgevingen. Echter, als men kijkt naar de reden van het opstarten van het onderzoek (het 
proberen een beeld te geven van hoe EDWH presteert ten opzichte van soortgelijke afdelingen) 
voldoet het aantal benchmark partners wel. 

7 .2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen aanbevelingen gedaan worden over hoe EDWH het onderzoek kan 
gebruiken, en op welke punten nog ruimte is voor verder onderzoek. 

7.2.1 Wat met dit onderzoek te doen? 

In hoofdstuk 6 zijn aan de hand van de resultaten van het onderzoek, een aantal conclusies 
getrokken. De vraag is nu voor EDWH hoe deze conclusies vertaald kunnen worden naar concrete 
stappen voor de toekomst. 

Als eerste is het belangrijk dat gezorgd wordt, dat de KPI's zoals bepaald in het benchmark mode~ 
meetbaar worden gemaakt. In het onderzoek is gebleken dat het vastleggen en rapporteren hiervan, 
voor een deel niet gebeurt. Aangezien de KPI's definierend zijn voor de prestatie van EDWH, is het 
belangrijk dat in de toekomst bijgehouden wordt hoe de afdeling op deze punten scoort. Aan de 
hand hiervan kan dan gekeken worden of de prestatie verbetert, en kan ook gekeken worden hoe dit 
in verhouding staat tot de benchmark partners. Daarbij is het zaak dat ook de benchmark partners er 
zich bewust van zijn dat het meten van de KPI's zinvol is voor het meten van de prestatie, en dus 
ervoor zorgen dat deze ook gemeten kunnen worden. Verder is het belangrijk dat er meer 
duidelijkheid ontstaat over de definities van de KPl's. Uit de plenaire sessie is naar voren gekomen 
dit deze niet helemaal in overeenstemming waren. Voor een eventuele voortzetting van het 
benchmarken van de prestaties, dienen eerste definities van de KPI's gestroomlijnd te worden. 

Als aanbeveling aangaande het in paragraaf 6.2 en 7.1.2 besproken CMM, is het belangrijk dat 
wanneer een organisatie tracht verbeteringen door te voeren aan de hand van de resultaten uit het 
CMM, er begonnen wordt met het kijken naar de niet gehaalde KPA's in de laagste levels. Om te 
zorgen dat er een goede basis is voor verdere ontwikkeling van de processen, dienen eerst deze levels 
gehaald te worden. 

In paragraaf 6.1.2 is het ontwerp van het benchmark model besproken. Hier is uitgekomen dat er nog 
een extra dedstap bijgevoegd moet worden op het einde van de twee stap, metals doel een check in 
te voeren voor het bepalen van de meetbaarheid en definities van de KPl's. Als aanbeveling kan 
hierbij gedaan worden, dat als wanneer in een volgend benchmark onderzoek voor eenzelfde opzet 
gekozen wordt, het benchmark model dus een extra deelstap nodig heeft. 
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7.2.2 Ruiinte voor verder onderzoek 

Met het onderzoek dat in dit verslag beschreven staat, is geprobeerd een opzet te maken waarbinnen 
een benchmark studie kan worden uitgevoerd. Met het hieruit voortgekomen benchmark model zijn 
stappen gegenereerd die als basis k:unnen dienen voor het uitvoeren van een benchmark studie. Dit 
benchmark model is geevalueerd, en aan de hand daarvan zijn aanpassingen op dit model gedaan. 
Ook is met de aanvulling van het model in de vorm van het CMM getracht te onderzoeken hoe de 
verschillende organisaties ten opzichte van elkaar presteerden. V anzelfsprekend zijn binnen het 
onderzoek een aantal dingen onbeantwoord gebleven, en kunnen gebieden worden gedefinieerd, 
waar nog ruimte is voor verder onderzoek. Afsluitend volgen een drietal suggesties voor verder 
onderzoek: 

Al vroeg in het onderzoek is besloten om de gebruikers van de BI-omgeving niet mee te nemen in 
het onderzoek. Alhoewel de redenen hiervoor gegrond waren, blijft het feit dat de gebruikers een 
belangrijke rol spelen in het succes of falen van een BI-afdeling. Het zou voor de toekomst nuttig 
kunnen zijn om te onderzoek in hoeverre gebruikers tevreden zijn over de geleverde diensten, welke 
verbeteringen zij graag zouden zien en hoe dit opgenomen kan worden in de bestaande processen. 

Mocht er een vervolg komen op deze benchmark studie met dezelfde benchmark partners, kan na 
nauwkeuriger definieren van de KPI's, gekeken worden wat de achterliggende oorzaken zijn van de 
verschillen hierin. In feite kan clan verder gegaan worden met het uitvoeren van de laatste stap van 
het benchmark model. 

Als gekeken wordt naar het CMM en de uitkomsten daarvan, bestaan voor de toekomst 
mogelijkheden om dit verder uit te diepen. Hierbij zou onderzocht kunnen worden op welke manier 
de processen binnen iedere KPA's bij de verschillende benchmark partners ingericht zijn. Aan de 
hand hiervan kan clan gekeken worden welke processen leiden tot het beste resultaat, en op welke 
manier de benchmark partners dit kunnen gebruiken voor de verbetering van de eigen processen. 
Ook voor de aanzet voor het ontwerp besproken in paragraaf 6.2.1, kan onderzocht worden op 
welke manier dit in detail ontworpen kan worden. 
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Epiloog 

In dit afstudeeronderzoek heh ik geprobeerd de prestaties van BI-omgeving te definieren en 
kwantificeren, en deze te vergelijken met soortgelijke omgevingen. Hiervoor heh ik een benchmark 
model ontworpen en geprobeerd dit uit te voeren met een aantal benchmark partners. Tijdens het 
onderzoek hen ik een aantal problemen tegengekomen, die het traject en het einddoel hiervan anders 
clan verwacht invulling hebben gegeven. 

Als eerste bleek het lastiger clan vooraf gedacht om geschikte benchmark partners te vinden, die mee 
wilde werken aan het onderzoek. Via de afdeling waren er veel contacten bij andere bedrijven; 
waardoor ik meteen in een goede ingang bij verschillende organisaties had. In de veronderstelling dat 
een soortgelijk onderzoek interesse zou opwekken bij collega-afdelingen, dacht ik aanvankelijk dat 
het vinden van genoeg benchmark partners niet al te veel problemen op zou leveren. Van de 14 
gevonden potentiele benchmark partners, zijn er uiteindelijk maar 4 overgebleven, die meegedaan 
hebben aan het onderzoek. Een in mijn ogen wat tegenvallende resultaat. Een deel van de potentiele 
benchmark partners gaf in het begin al aan geen (priori)tijd/ mogelijkheid te hebben om te 
participeren, terwijl andere volgens de gestelde criteria niet voldeden om te dienen als benchmark 
partner. Ik denk dat het met een afstudeeronderzoek van deze aard altijd lastig zal zijn om genoeg 
medewerking te krijgen van andere organisaties clan het afstudeerbedrij£ Hoewel dit probleem niet 
onoverkomelijk was, en er in mijn ogen toch genoeg organisaties meegedaan hebben, is het in het 
vervolg misschien nodig er goed over na te denken of soortgelijk onderzoek de gewenste uitkomst 
k:in hebben, gezien de prioriteit van een afstudeerder binnen het bedrij£ Zeker als er meerdere 
organisaties bij betrokken zijn. 

Een tweede punt hier is dat de dataverzameling heel wat problemen met zich mee bracht. Veel data 
bleek hier niet beschikbaar, terwijl een check vooraf dit niet uitwees. Gevolg hiervan is dat het 
onderzoek een andere wending kreeg, om toch aan de doelstelling van het onderzoek invulling te 
kunnen geven. Het ontbreken van data is in mijn ogen voor een deel te wijten aan het overschatten 
van de capaciteiten van de benchmark partners (en ook EDWH): aanvankelijk werd te makkelijk 
gedacht over de beschikbaarheid hiervan in de systemen; maar ook voor een deel - samenhangend 
met de alinea hiervoor - dat het onderzoek geen prioriteit had bij de benchmark partners. Het 
verzamelen van data bleek een meer tijdrovend proces clan vooraf ingecalculeerd, waardoor er in 
mijn ogen somrnige KPI's niet boven tafel gekregen zijn, die misschien wel met wat extra werk 
gekwantificeerd hadden kunnen worden. Een begrijpelijke, maar voor het onderzoek ongunstige 
uitwerking. 

Het vooraf uitgestippelde onderzoeksplan, en het daarbij horende onderzoek model, zij niet helemaal 
uitgevoerd zoals gepland. Hierdoor is het laatste deel van het onderzoeksmodel, niet geheel tot uiting 
gekomen. Had aan de hand hiervan gehoopt wat concretere uitspraken te kunnen doen over hoe 
EDWH presteert ten opzichte van de benchmark partners, en had graag gezien dat ik meer concreet 
oplossingen voor een aantal aspecten had kunnen aandragen. Omdat het allemaal anders gelopen is 
clan vooraf gepland, was het nodig een andere insteek te zoeken voor het afronden van het 
onderzoek. Dit betekent echter niet dat het onderzoek niets opgeleverd hee&. Integendeel; ik denk 
dat dit een aanzet is geweest voor een verdere samenwerking tussen EDWH en de benchmark 
partners. Tijdens de plenaire sessie is ook duidelijke geworden dat iedere partij graag in de toekomst 
zulke sessies wil herhalen. Maar ook het opgestelde benchmark model, en de uitkomsten van de 
eerste twee stappen (met voornamelijk de KPI's) is een resultaat van het onderzoek waarmee EDWH 
in de toekomst in mijn ogen verder kan. Hoewel het initiele doel in het onderzoek niet helemaal 
gehaald is, denk ik toch een nuttige bijdrage geleverd te hebben aan de kijk buiten de eigen 
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organisatie voor EDWH. Het is aan hun om cl.it in de toekomst te gebruiken om een en ander verder 
te benutten. Dit zal denk ik wel initiatief vragen van EDWH. Is iets wat in mijn ogen zeer zeker 
nuttig kan zijn, maar waar dus wel tijd voor gereserveerd zal moeten worden. De tijd zal het leren of 
cl.it ook gaat gebeuren, gezien de drukke agenda van EDWH voor de toekomst. 
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Appendix I Begrippenlijst 

Business Intelligence 
Business Intelligence is een verzamelnaam voor alle informatie technologieen die het analyseren van 
data en feiten door de gehele organisatie heen ondersteunen. 

Change 
Een verandering aan een lopend project, die een kostenpost kleiner clan 50.000 euro met zich 
meebrengt. 

Critical Success Factors (CSF) 
Bemvloedbare factoren die bepalend zijn voor het succes en contim.uteit van een ondememing of 
onderdeel ervan 

Database 
Een Data Base is verzameling van gerangschikte en gecontroleerde data, waar eventueel relaties 
tussen gedefinieerd zijn. 

Data Cube 
Een 3-D rapportage omgeving, waarmee de gebruiker zelf rapportages kan samenstellen en die dus 
aan de eigen specifieke wensen kan voldoen. 

Enterprise Data Warehouse 
Een enterprise data warehouse is een gemtegreerd, tijdgerelateerde en permanente collectie van 
informatie bedoelt voor het ondersteunen van het beslissingsproces binnen organisaties. Deze 
database is losgekoppeld van andere IT systemen, en is bedoelt als organisatiewijde bran voor 
informatie. 

Incident 
Een afwijking van de normale gang van zaken in een lopend project. 

Key Performance Indicator (KPI) 
Een kwantitatieve, meetbare maatstaf die iets zegt over de mate waarin men geslaagd is een bepaalde 
doelstelling te bereiken. 

Project 
Een project is het ontwerpen van een methode om volgens een vast patroon te komen tot een 
geautomatiseerde periodieke rapportage, zodat de business (de klant) elke afgesproken periode een 
rapport krijgt over de overeengekomen gegevens. 

Data Mart 
Een data mart is een database speciaal ingericht voor het ondersteunen van een bepaald proces of 
onderdeel binnen een organisatie. Een enterprise data warehouse bestaat vaak uit meerdere data 
marts, die samen de verschillende processen en onderdelen van de organisatie afdekken. 
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Appendix II Afkortingen 

Bl Business lntelli ence 

BOM 

BSC Balanced Score Card 

cc Com etence Centre 

CE Consumer Electronics 

CMI 

CMM 

CSF Critical Success Factor 

DDI Dedicated Dealer Interaction 

DW Data Warehouse 

EAi 

EDWH 

ETL 

F&A 

FAS 
FTE 

HENT Home Entertainment 

HRM Human Resource Mana ement 

12DWH 12 Data Warehousin 

IO Information Office 

IP&S 

IT 

KPA 

KP 

KPI Ke Performance Indicator 

LATAM Latin America 

MB 

MO erations 

AFTA North American Free Trade A eement 

PCE 
SCM 

SMR 

SPI 
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Appendix III lnterviewlijst 

Binnen EDWH: 

D . Boekkooi Team Lead F&A 
L. Cardinaals Team Lead SCM 
D. van Daal Team Lead 12 DWI-I 

E. van Gernert Head Architect 
T. Ludwig Team Lead DDI 

R. van der Westen Team Lead MO 
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Appendix IV Samenstelling Management Team 

Naam Functie 
Y.Aukes Team Lead SMR 
D. Boekkooi Team Lead F&A 
L. Cardinaals Team Lead SCM 
D. vanDaal Team Lead 12 DWH 
E. van Gernert Head Architect 
D. van der Horst Program Manager EDW.i-:i 
T. Ludwig Team Lead DDI 
R. van der Westen Team Lead MO 
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Appendix V Checklist CSF's 

In [20] wordt onderstaande checklist gehanteerd, om te verifieren of de opgestelde CSF's geschikt 
zijn. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Bestrijken de CSF's de belangrijkste doelstellingen van EDWH? 
Zijn de CSF's de beste vertalingen van de EDWH doelstellingen? 
Weerspiegelen de CSFs de juiste prioriteit? 

Worden andere doelen niet overgeslagen door de CSF's? 
Bestrijken CSF's de potentiele problemen van de organisatie? 
Bestrijken de CSF's het complete verantwoordelijkheidsgebied van EDWH? 
Worden de CSF's door de organisatie als relevant gezien? 
Bieden de CSF's voldoende aanknopingspwiten voor beheersing en verbetering door direct 
betrokkenen? 
Bedraagt het aantal, samengevoegde, CSF's ten rninste vijf en ten hoogste vijftien? 
Kan een CSF in maximaal vijf prestatie indicatoren worden vertaald? 
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Appendix VI Typen benchmark partners 

In 0, [3] stelt de auteur dat een benchmark partner uitgekozen kan worden op een van de vier 
benchmark typen. Deze vier typen zijn: internal, competitive, functional en generic benchmarking. 
De selectie van een partner op een van deze criteria, zal bieronder besproken worden. 

• Internal benchmarking partner: dit is een vergelijking van het te benchmarken object 
binnen de eigen organisatie. Als dit als uitgangspunt genomen wordt, kan voordat buiten de 
organisatie gekeken wordt, eerst een verbeterslag gemaakt worden zonder dat daar exteme 
partijen bij betrokken zijn. Hierdoor krijgt men meer inzicht in de eigen processen, wat bij 
de andere drie benchmarking typen zeer nuttig kan blijken. 

• Competive benchmarking partner: dit is een vergelijking met de beste (of in ieder geval 
betere) directe concurrent op de markt. Op de manier kan de organisatie zien hoe hun 
positie is ten opzichte van deze concurrent(en), en waar nog mogelijkheden voor verbetering 
liggen. Moeilijkheid bier kan zijn dat directe concurrenten niet bereid zijn informatie te 
delen. Het is zaak met deze partners duidelijk afspraken te maken over hoe om te gaan met 
de verkregen informatie. 

• Functional benchmarking partner: hier worden gegevens vergeleken met organisaties 
binnen dezelfde industrie die geen concurrenten zijn, maar die qua functie wel 
overeenkomsten vertonen met het te benchmarken object. Zo kunnen processen van een 
andere organisatie veel gelijkenis vertonen met de eigen organisatie, wat een basis kan zijn 
voor een benchmark studie. 

• Generic benchmarking partner: deze vergelijking gaat nog een stapje verder clan de 
functional benchmarking partner. Er wordt bier gezocht naar vergelijkbare afdelingen, ook 
buiten de eigen industrie. Het gaat hier dus alleen om het proces; er wordt niet gekeken naar 
gelijkenis van product of klant. 
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Appendix VII Het Eckerson Maturity Model 

Het Maturity Model van Eckerson [11] bestaat uit een zestal fases waarin een BI systeem kan 
verkeren, te weten: prenatal, infant, child, teenager, adult en sage. Iedere fase wordt onder andere 
gekarakteriseerd door een aantal eigenschappen zoals de structuur en de omvang. Elke organisatie 
ontwikkelt zich door de fases heen in een verschillend tempo. De overgangen zullen niet altijd 
duidelijk aanwezig, maar is meer een continu proces. Met het doorlopen van de verschillende fases, 
zal de waarde van het BI systeem toenemen. In figuur VIII.1 is het model grafisch weergegeven. 

S1ap 1.Pnxa1d. 2. I,d .. t 3. Ckild 4. T-••pr 5.Acbd1 ,.sap 

Eap•WM Moni1or 
Jt.wwler;de Buine,, 
Werhrs 

EXECUTIVE. 
PERCEPTION• Imnw. Driwdo,, 

Encutiws BmmH 
Cost Dm.do,, ce .. r Marbt 

Suucnu,: 

Scope: Sysltm htdividual Dt'Plrtmant Division 

Figt,11r VII.1: Data warr:ho11si,,g Maturity Model 

Twee belangrijke punten in figuur 4.1. zijn aangeven met 'gulf' en 'chasm'. Vaak blijft de overgang 
van het systeem op een van deze punten steken, met als gevolg dat de ontwikkeling van het systeem 
nooit volledig kan zijn. Dit kan voorkomen worden door het veranderen van de zogenaamde 
'executive perception'. Om de 'gulf' te passeren client het management in te zien dat een BI systeem 
niet client voor het voorzien van informatie aan hen, maar dat het meer bedoelt is voor het 
kennisniveau van de werknemers. De 'chasm' kan gepasseerd worden als het management inziet dat 
BI een onderdeel van de organisatie is, en niet een deel van de IT afdeling. 

Hieronder zullen de verschillende fases van het Maturity Model besproken worden. 

1. Prenatal fase 
In deze fase heeft ieder systeem een standaard rapport, waarmee het management gefuformeerd 
wordt. Omdat deze rapporten niet gestandaardiseerd zijn door de organisatie heen, veroorzaakt dit 
veel inflexibiliteit voor de mensen die deze gegevens moeten analyseren. 

2. Infant fase 
In deze fase wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde spread marts. Deze spreadsheets hebben 
ieder een eigen unieke indeling, en vertonen geen overeenkomsten met elkaar binnen de organisatie, 
en zo kunnen er dus honderden verschillende bestaan. Door het verschil binnen deze spread marts, is 
het moeilijk voor het management een duidelijk overzicht te krijgen van de organisatie. Omdat de 
spread marts goedkoop zijn en zorgen voor goede lokale controle, is het moeilijk de stap (de 'gulf') te 
maken naar de volgende fase. 

3. Child fase 
In de child fase zien afdelingen het belang in van het voorzien van hun werknemers van volledige en 
accurate informatie. Door het standaardiseren van de spread marts per afdeling of toepassingsgebied, 
kunnen deze geaggregeerd worden tot zogenaamde data marts. Hoewel dit een significante 
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verbetering is ten opzichte van de vorige fase, gaat het niet nog steeds om controle op lokaal niveau. 
Gezocht moet worden naar een oplossing die zorgt dat de locale controle blijft, maar die de data 
marts integreert. 

4. Teenager fase 
In deze fase worden de verschillende data marts ondergebracht in een groot data warehouse. Deze 
gestandaardiseerde data marts maken het mogelijk om gegevens over afdelings- of 
toepassingsgrenzen heen te combineren en te vergelijken. 

5. Adult fase 
Hier wordt nog een stapje verder gegaan in verhouding tot de vorige stap. De verschillende data 
warehouses worden samengevoegd tot een groot enterprise data warehouse, zodat de voordelen van 
controle op lokaal niveau gecombineerd worden met standaardisatie van gegevens door de gehele 
organisatie. 
Zoals in figuur VIII.2 is aangegeven, is de adult fase ook het moment waarop de investeringen zich 
terug beginnen te verdienen. Ook worden door de gebruikers steeds nieuwe toepassingen gevonden, 
waardoor de waarde van het systeem blijft toenemen. 

6. Sage fase 
De laatste fase van het maturity model is de sage fase. Hier worden de extra mogelijkheden van een 
enterprise data warehouse benut, waarmee de waarde van het BI systeem wordt vergroot. Zo kan het 
warehouse open staan voor klanten of leveranciers, om zo de supply chain te optimaliseren, en 
kunnen beslissingmodellen getntegreerd worden in het systeem. In deze fase zullen de mogelijkheden 
exponentieel toenemen, terwijl de zichtbaarheid van het systeem steeds minder wordt. 
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Appendix VIII Nieuwe inrichting structuur data warehousing 
Philips 

In paragraaf 1.1 en 1.2 staat het organogram van Philips en van de divisie Consumer Electronics 
weergegeven. In figuur 1.2 staat beschreven hoe het Information Office onderdeel is van de staf van 
CE. De andere divisies zijn op een soortgelijke manier ingericht, wat betekent dat ze elk hun eigen 
Enterprise Data Warehouse afdeling hebben. Deze hebben ieder hun eigen manier van werken, een 
eigen inrichting van de processen en gebruiken ook verschillende soorten software. Deze 
organisatiestructuur zal in de toekomst gaan veranderen. Met het oog op 'One Philips' zullen de 
aparte Enterprise Data Warehouse Afdelingen die iedere divisie op dit moment heeft, ophouden te 
bestaan en overgaan in een grote Corporate Data Warehouse Afdeling. Dit zal clan een onderdeel 
worden van Corporate IT, wat onder het Corporate Centre valt. 
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Appendix IX Beschrijving KP A's van het CMM 
In deze appendix worden de verschillende KPA's per level van het CMM besproken. Deze kunnen 
clienen als extra uitleg inclien er onduidelijkheden zijn wat de betreffende KPA precies inhoudt; de 
beschrijvingen zijn overgenomen uit [27]. 

Level 2: 
2.1 Requirements planning 

The purpose of Requirements Management is to establish a common understanding between the 
customer and the software project of the customer's requirements that will be addressed by the 
software project. 

Requirements Management involves establishing and maintaining an agreement with the customer on 
the requirements for the software project. This agreement is referred to as the "system requirements 
allocated to the software." The "customer" may be interpreted as the system engineering group, the 
marketing group, another internal organization, or an external customer. The agreement covers both 
the technical and non technical (e.g., delivery dates) requirements. The agreement forms the basis for 
estimating, planning, performing, and tracking the software project's activities throughout the 
software life cycle. 

The allocation of the system requirements to software, hardware, and other system components (e.g., 
humans) may be performed by a group external to the software engineering group (e.g., the system 
engineering group), and the software engineering group may have no direct control of this allocation. 
Within the constraints of the project, the software engineering group takes appropriate steps to 
ensure that the system requirements allocated to software, which they are responsible for addressing, 
are documented and controlled. 

To achieve this control, the software engineering group reviews the initial and revised system 
requirements allocated to software to resolve issues before they are incorporated into the software 
project. Whenever the system requirements allocated to software are changed, the affected software 
plans, work products, and activities are adjusted to remain consistent with the updated requirements. 

2.2 Software Project Planning 

The purpose of Software Project Planning is to establish reasonable plans for performing the 
software engineering and for managing the software project Software Project Planning involves 
developing estimates for the work to be performed, establishing the necessary commitments, and 
defining the plan to perform the work. 

The software planning begins with a statement of the work to be performed and other constraints 
and goals that define and bound the software project (those established by the practices of the 
Requirements Management key process area). The software planning process includes steps to 
estimate the size of the software work products and the resources needed, produce a schedule, 
identify and assess software risks, and negotiate commitments. Iterating through these steps may be 
necessary to establish the plan for the 
software project (i.e., the software development plan). 

This plan provides the basis for performing and managing the software project's acttvtttes and 
addresses the commitments to the software project's customer according to the resources, 
constraints, and capabilities of the software project. 
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2.3 Software Project Tracking and Oversight 

The purpose of Software Project Tracking and Oversight is to provide adequate visibility into actual 
progress so that management can take effective actions when the software project's performance 
deviates significantly from the software plans. 

Software Project Tracking and Oversight involves tracking and reviewing the software 
accomplishments and results against documented estimates, commitments, and plans, and adjusting 
these plans based on the actual accomplishments and results. 

A documented plan for the software project (i.e., the software development plan, as described in the 
Software Project Planning key process area) is used as the basis for tracking the software activities, 
communicating status, and revising plans. Software activities are monitored by the management. 
Progress is primarily determined by comparing the actual software size, effort, cost, and schedule to 
the plan when selected software work products are completed and at selected milestones. When it is 
determined that the software project's plans are not being met, corrective actions are taken. These 
actions may include revising the software development plan to reflect the actual accomplishments 
and replanning the remaining work or taking actions to improve the performance. 

2.4 Software Subcontract Management 

The purpose of Software Subcontract Management is to select qualified software subcontractors and 
manage them effectively. 

Software Subcontract Management involves selecting a software subcontractor, establishing 
commitments with the subcontractor, and tracking and reviewing the subcontractor's performance 
and results. These practices cover the management of a software (only) subcontract, as well as the 
management of the software component of a subcontract that includes software, hardware, and 
possibly other system components. 

The subcontractor is selected based on its ability to perform the work. Many factors contribute to the 
decision to subcontract a portion of the prime contractor's work. Subcontractors may be selected 
based on strategic business alliances, as well as technical considerations. The practices of this key 
process area address the traditional acquisition process associated with subcontracting a defined 
portion of the work to another organization. When subcontracting, a documented agreement 
covering the technical and nontechnical (e.g., delivery dates) requirements is established and is used 
as the basis for managing the subcontract The work to be done by the subcontractor and the plans 
for the work are documented. The standards that are to be followed by the subcontractor are 
compatible with the prime contractor's standards. 

The software planning, tracking, and oversight activities for the subcontracted work are performed 
by the subcontractor. The prime contractor ensures that these planning, tracking, and oversight 
activities are performed appropriately and that the software products delivered by the subcontractor 
satisfy their acceptance criteria. The prime contractor works with the subcontractor to manage their 
product and process interfaces. 

2.5 Software Quality Assurance 

The purpose of Software Quality Assurance is to provide management with appropriate visibility into 
the process being used by the software project and of the products being built. 
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Software Quality Assurance involves reviewing and auditing the software products and activities to 
verify that they comply with the applicable procedures and standards and providing the software 
project and other appropriate managers with the results of these reviews and audits. 

The software quality assurance group works with the software project during its early stages to 
establish plans, standards, and procedures that will add value to the software project and satisfy the 
constraints of the project and the organization's policies. By participating in establishing the plans, 
standards, and procedures, the software quality assurance group helps ensure they fit the project's 
needs and verifies that they will be usable for performing reviews and audits throughout the software 
life cycle. The software quality assurance group reviews project activities and audits software work 
products throughout the life cycle and provides management with visibility as to whether the 
software project is adhering to its established plans, standards, and procedures. 

Compliance issues are first addressed within the software project and resolved there if possible. For 
issues not resolvable within the software project, the software quality assurance group escalates the 
issue to an appropriate level of management for resolution. 

This key process area covers the practices for the group performing the software quality assurance 
function. The practices identifying the specific activities and work products that the software quality 
assurance group reviews and/ or audits are generally contained in the Verifying Implementation 
common feature of the other key process areas. 

2.6 Software Configuration Management 

The purpose of Software Configuration Management is to establish and maintain the integrity of the 
products of the software project throughout the project's software life cycle. 

Software Configuration Management involves identifying the configuration of the software (i.e., 
selected software work products and their descriptions) at given points in time, systematically 
controlling changes to the configuration, and maintaining the integrity and traceability of the 
configuration throughout the software life cycle. The work products placed under software 
configuration management include the software products that are delivered to the customer (e.g., the 
software requirements document and the code) and the items that are identified with or required to 
create these software products (e.g., the compiler). 

A software baseline library is established containing the software baselines as they are developed. 
Changes to baselines and the release of software products built from the software baseline library are 
systematically controlled via the change control and configuration auditing functions of software 
configuration management. 

This key process area covers the practices for performing the software configuration management 
function. The practices identifying specific configuration items/units are contained in the key process 
areas that describe the development and maintenance of each configuration item/unit. 

Level 3: 
3.1 Organization Process Focus 

The purpose of Organization Process Focus is to establish the organizational responsibility for 
software process activities that improve the organization's overall software process capability. 

Organization Process Focus involves developing and maintaining an understanding of the 
organization's and projects' software processes and coordinating the activities to assess, develop, 
maintain, and improve these processes. 
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The organization provides the long-term commitments and resources to coordinate the development 
and maintenance of the software processes across current and future software projects via a group 
such as a software engineering process group. This group is responsible for the organization's 
software process activities. It is specifically responsible for the development and maintenance of the 
organization's standard software process and related process assets (as described in the Organization 
Process Definition key process area), and it coordinates the process activities with the software 
projects. 

3.2 Organization Process Definition 

The purpose of Organization Process Definition is to develop and maintain a usable set of software 
process assets that improve process performance across the projects and provide a basis for 
cumulative, long-term benefits to the organization. 

Organization Process Definition involves developing and maintaining the organization's standard 
software process, along with related process assets, such as descriptions of software life cycles, 
process tailoring guidelines and criteria, the organization's software process database, and a library of 
software process-related documentation. 

These assets may be collected in many ways, depending on the organization's implementation of 
Organization Process Definition. For example, the descriptions of the software life cycles may be an 
integral part of the organization's standard software process or parts of the library of software 
process-related documentation may be stored in the organization's software process database. 

The organization's software process assets are available for use in developing, implementing, and 
maintaining the projects' defined software processes. (!be practices related to the development and 
maintenance of the project's defined software process are described in the Integrated Software 
Management key process area.) 

3.3 Training Program 

The purpose of the Training Program key process area is to develop the skills and knowledge of 
individuals so they can perform their roles effectively and efficiently. 

Training Program involves first identifying the training needed by the organization, projects, and 
individuals, then developing or procuring training to address the identified needs. 

Each software project evaluates its current and future skill needs and determines how these skills will 
be obtained. Some skills are effectively and efficiently imparted through informal vehicles (e.g., on
the-job training and informal mentoring), whereas other skills need more formal training vehicles 
( e.g., classroom training and guided self-study) to be effectively and efficiently imparted. The 
appropriate vehicles are selected and used. 

This key process area covers the practices for the group performing the training function. The 
practices identifying the specific training topics (i.e., knowledge or skill needed) are contained in the 
Ability to Perform common feature of the individual key process areas. 

3.4 Integrated Software Management 

The purpose of Integrated Software Management is to integrate the software engineering and 
management activities into a coherent, defined software process that is tailored from the 
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organization's standard software process and related process assets, which are described in 
Organization Process Definition. 

Integrated Software Management involves developing the project's defined software process and 
managing the software project using this defined software process. The project's defined software 
process is tailored from the organization's standard software process to address the specific 
characteristics of the project. 

The software development plan is based on the project's defined software process and describes how 
the activities of the project's defined software process will be implemented and managed. The 
management of the software project's size, effort, cost, schedule, staffing, and other resources is tied 
to the tasks of the project's defined software process. 

Since the projects' defined software processes are all tailored from the organization's standard 
software process, the software projects can share process data and lessons learned. 

The basic practices for estimating, planning, and tracking a software project are described in the 
Software Project Planning and Software Project Tracking and Oversight key process areas. They 
focus on recognizing problems when they occur and adjusting the plans and/ or performance to 
address the problems. The practices of this key process area build on, and are in addition to, the 
practices of those two key process areas. The emphasis of Integrated Software Management shifts to 
anticipating problems and acting to prevent or minimize the effects of these problems. 

3.5 Software Product Engineering 

The purpose of Software Product Engineering is to consistently perform a well-defined engineering 
process that integrates all the software engineering activities to produce correct, consistent software 
products effectively and efficiently. 

Software Product Engineering involves performing the engineering tasks to build and maintain the 
software using the project's defined software process (which is described in the Integrated Software 
Management key process area) and appropriate methods and tools. 

The software engineering tasks include analyzing the system requirements allocated to software 
(these system requirements are described in the Requirements Management key process area), 
developing the software requirements, developing the software architecture, designing the software, 
implementing the software in the code, integrating the software components, and testing the 
software to verify that it satisfies the specified requirements (i.e., the system requirements allocated to 
software and the software requirements). 

Documentation needed to perform the software engineering tasks (e.g., software requirements 
document, software design document, test plan, and test procedures) is developed and reviewed to 
ensure that each task addresses the results of predecessor tasks and the results produced are 
appropriate for the subsequent tasks (including the tasks of operating and maintaining the software). 
When changes are approved, affected software work products, plans, commitments, processes, and 
activities are revised to reflect the approved changes. 

3.6 Inter group Coordination 

The purpose of inter group coordination is to establish a means for the software engineering group 
to participate actively with the other engineering groups so the project is better able to satisfy the 
customer's needs effectively and efficiently. 
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Inter group coordination involves the software engineering group's participation with other project 
engineering groups to address system-level requirements, objectives, and issues. Representatives of 
the project's engineering groups participate in establishing the system-level requirements, objectives, 
and plans by working with the customer and end users, as appropriate. These requirements, 
objectives, and plans become the basis for all engineering activities. 

The technical working interfaces and interactions between groups are planned and managed to 
ensure the quality and integrity of the entire system. Technical reviews and interchanges are regularly 
conducted with representatives of the project's engineering groups to ensure that all engineering 
groups are aware of the status and plans of all the groups, and that system and intergroup issues 
receive appropriate attention. 

The software-specific practices related to these engineering tasks are described in the Requirements 
Management and Software Product Engineering key process areas. 

3. 7 Peer Reviews 

The purpose of Peer Reviews is to remove defects from the software work products early and 
efficiently. An important corollary effect is to develop a better understanding of the software work 
products and of defects that might be prevented. 

Peer Reviews involve a methodical examination of software work products by the producers' peers to 
identify defects and areas where changes are needed. The specific products that will undergo a peer 
review are identified in the project's defined software process and scheduled as part of the software 
project planning activities, as described in Integrated Software Management 

This key process area covers the practices for performing peer reviews. The practices identifying the 
specific software work products that undergo peer review are contained in the key process areas that 
describe the development and maintenance of each software work product. 

Level 4: 
4.1 Quantitative Process Management 

The purpose of Quantitative Process Management is to control the process performance of the 
software project quantitatively. Software process performance represents the actual results achieved 
from following a software process. 

Quantitative Process Management involves establishing goals for the performance of the project's 
defined software process, which is described in the Integrated Software Management key process 
area, taking measurements of the process performance, analyzing these measurements, and making 
adjustments to maintain process performance within acceptable limits. When the process 
performance is stabilized within acceptable limits, the project's defined software process, the 
associated measurements, and the acceptable limits for the measurements are established as a 
baseline and used to control process performance quantitatively. 

The organization collects process performance data from the software projects and uses these data to 
characterize the process capability (i.e., the process performance a new project can expect to attain) 
of the organization's standard software process, which is described in the Organization Process 
Definition key process area. Process capability describes the range of expected results from following 
a software process (i.e., the most likely outcomes that are expected from the next software project 
the organization undertakes). These process capability data are, in turn, used by the software projects 
to establish and revise their process performance goals and to analyze the performance of the 
projects' defined software processes. 
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4.2 Software Quality Management 

The purpose of Software Quality Management is to develop a quantitative understanding of the 
quality of the project's software products and achieve specific quality goals. 

Software Quality Management involves defining quality goals for the software products, establishing 
plans to achieve these goals, and monitoring and adjusting the software plans, software work 
products, activities, and quality goals to satisfy the needs and desires of the customer and end user 
for high quality products. 

The practices of Software Quality Management build on the practices of the Integrated Software 
Management and Software Product Engineering key process areas, which establish and implement 
the project's defined software process, and the Quantitative Process Management key process area, 
which establishes a quantitative understanding of the ability of the project's defined software process 
to achieve the desired results. Quantitative goals are established for the software products based on 
the needs of the organization, the customer, and the end users. So that these goals may be achieved, 
the organization establishes strategies and plans, and the project specifically adjusts its defined 
software process, to accomplish the quality goals. 

Level 5: 
5.1 Defect Prevention 

The purpose of Defect Prevention is to identify the cause of defects and prevent them from 
recurring. 

Defect Prevention involves analysing defects that were encountered in the past and taking specific 
actions to prevent the occurrence of those types of defects in the future. The defects may have been 
identified on other projects as well as in earlier stages or tasks of the current project. Defect 
prevention activities are also one mechanism for spreading lessons learned between projects. 

Trends are analysed to track the types of defects that have been encountered and to identify defects 
that are likely to recur. Based on an understanding of the project's defined software process and how 
it is implemented (as described in the Integrated Software Management and Software Product 
Engineering key process areas), the root causes of the defects and the implications of the defects for 
future activities are determined. Both the project and the organization take specific actions to prevent 
recurrence of the defects. Some of the organizational actions may be handled as described in the 
Process Change Management key process area. 

5.2 Technology Change Management 

The purpose of Technology Change Management is to identify new technologies (i.e., tools, 
methods, and processes) and track them into the organization in an orderly manner. 

Technology Change Management involves identifying, selecting, and evaluating new technologies, 
and incorporating effective technologies into the organization. The objective is to improve software 
quality, increase productivity, and decrease the cycle time for product development. 

The organization establishes a group (such as a software engineering process group or a technology 
support group) that works with the software projects to introduce and evaluate new technologies and 
manage changes to existing technologies. Particular emphasis is placed on technology changes that 
are likely to improve the capability of the organization's standard software process (as described in 
the Organization Process Definition key process area). 
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By maintaining an awareness of software-related technology innovations and systematically 
evaluating and experimenting with them, the organization selects appropriate technologies to 
improve the quality of its software and the productivity of its software activities. Pilot efforts are 
performed to assess new and unproven technologies before they are incorporated into normal 
practice. With appropriate sponsorship of the organization's management, the selected technologies 
are incorporated into the organization's standard software process and current projects, as 
appropriate. 

Changes to the organization's standard software process (as described in the Organization Process 
Definition key process area) and the projects' defined software processes (as described in the 
Integrated Software Management key process area) resulting from these technology changes are 
handled as described in the Process Change Management key process area. 

5.3 Process Change Management 

The purpose of Process Change Management is to continually improve the software processes used 
in the organization with the intent of improving software quality, increasing productivity, and 
decreasing the cycle time for product development. 

Process Change Management involves defining process improvement goals and, with senior 
management sponsorship, proactively and systematically identifying, evaluating, and implementing 
improvements to the organization's standard software process and the projects' defined software 
processes on a continuous basis. 

Training and incentive programs are established to enable and encourage everyone in the 
organization to participate in process improvement activities. Improvement opportunities are 
identified and evaluated for potential payback to the organization. Pilot efforts are performed to 
assess process changes before they are incorporated into normal practice. When software process 
improvements are approved for normal practice, the organization's standard software process and 
the projects' defined software processes are revised as appropriate. The practices for revising the 
organization's standard software process are found in the Organization Process Definition key 
process area, and the practices for revising the projects' defined software processes are found in the 
Integrated Software Management key process area. 
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AppendixX CMM Questionnaire 

2.1 Rcquircmcntsplanning 

Goals 

Commitment to 
Perform 

ility to 
erform 

IAcitivity 

easurements 

erification 

2.1.1.1 

2.1.1 .2 

2.1.3.1 

2.1.3.2 

2.1.3.3 
2.1.3.4 

2.1.4.1 

2.1.4.2 

2.1.4.3 

2.1.6.1 

2.1.6.2 

2.1.6.3 

System requirements allocated to software are controlled to establish a baseline for 
software ene:ineering and management use 

Software plans, products and activities are kept consistent with the system requirement 
allocated to software 

e project follows a written organizational policy for managing the system 
e uirements allocated to software 

For each project, responsibility is established for analyzing the system requirements and 
allocatin them to hardware, software, and other s stem com onents 

de uate resources and fundin are rovided for mana ·n the allocated re uirements 

Members of the software engineering group and other software-related groups are 
trained tot erform their re uirements mana ement activities 

!The software engineering group reviews the allocated requirements before they are 
µncorporated into the software project 

[The software engineering group uses the allocated requirements as the basis for 
software plans, work products and activities 

Changes to the allocated requirements are reviewed and incorporated into the software 
1project 

easurements are made and used to determine the status of the activities for managing 
the allocated re uirements 

e activities for managing the allocated requirements are reviewed with senior 
ana ement on a eriodic basis 

e activities for managing the allocated requirements are reviewed with the project 
mana er on both a eriodic and event-driven basis 

e software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
roducts for mana in the allocated re uirements and re orts the results 

2.2 Software Project Planning 
Goals 2.2.1.1 

2.2.1.2 

2.2.1.3 

Commitment to 2.2.2.1 
Perform 

2.2.2.2 

Software estimates are documented for use in planning and tracking the software 
1Proiect. 

Software project activities and commitments are planned and documented. 

!Affected groups and individuals agree to their commitments related to the software 
1Project. 

project software manager is designated to be responsible for negotiating 
commitments and develo in the ro·ect's software develo ment Ian. 
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hility to 
erform 

k-\.ctivities 

2.2.3.1 

2.2.3.2 

2.2.3.3 

2.2.3.4 

2.2.4.1 

2.2.4.2 

2.2.4.3 

2.2.4.4 

2.2.4.5 
~.2.4.6 

2.2.4.7 

2.2.4.8 

2.2.4.9 

2.2.4.10 

2.2.4.11 

2.2.4.12 
2.2.4.13 

2.2.4.14 
2.2.4.15 

easwement 2.2.5.1 

erification 2.2.6.1 

2.2.6.2 

2.2.6.3 

TU/e 

e software managers, software engineers, and other individuals involved in the 
software project planning are trained in the software estimating and planning 
rocedures a licable to their areas of res onsibili '· 

The software enweering group participates on the project proposal team. 

Software project planning is initiated in the early stages of, and in parallel with, the 
overall project planning. 

The software engineering group participates with other affected groups in the overall 
project planning throughout the project's life. 
Software project commitments made to individuals and groups external to the 
organization are reviewed with senior management according to a documented 
procedure. 
A software life cycle with predefined stages of manageable size is identified or defined. 

The project's software development plan is developed according to a documented 
procedure. 

The plan for the software project is documented. 

Software work products that are needed to establish and maintain control of the 
software project are identified. 

Estimates for the size of the software work products (or changes to the size of software 
rwork products) are derived according to a documented procedure. 
Estimates for the software project's effort and costs are derived according to a 
documented procedure. 

Estimates for the project's critical computer resources are derived according to a 
documented procedure. 
tthe project's software schedule is derived according to a documented procedure. 

ribe software risks associated with the cost, resource, schedule, and technical aspects of 
the project are identified, assessed, and documented. 
O:,lans for the project's software enweering facilities and support tools are prepared. 

Software planning data are recorded. 

easurements are made and used to determine the status of the software planning 

e activities for software project planning are reviewed with senior management on a 
eriodic basis. 

e activities for software project planning are reviewed with the project manager on 
both a eriodic and event-driven basis. 

e software quality assurance group reviews and/or audits the activities and work 
roducts for software ro·ect lannin and re orts the results. 

2.3 Software Project Tracking and Oversight 
Goals 2.3.1.1 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

!\ctual results and erformances are tracked a inst the software Jans 

Corrective actions are taken and managed to closure when actual results and 
erformance deviate si nificantl from the software !ans 

Chan es to software commitments are a eed to b the affected ou s and individuals. 
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Commitment to 2.3.2.1 
Perform 

2.3.2.2 

IAbility to 2.3.3.1 
Perform 2.3.3.2 

2.3.3.3 

2.3.3.4 

2.3.3.5 

!Activity 2.3.4.1 

2.3.4.2 

2.3.4.3 

2.3.4.4 

2.3.4.5 

2.3.4.6 

2.3.4.7 

2.3.4.8 

2.3.4.9 

2.3.4.10 

2.3.4.11 

2.3.4.12 

2.3.4.13 

easuremeot 

erificatioo 2.3.6.1 

2.3.6.2 

2.3.6.3 

TU/e 

project software manager is designated to be responsible for the project's software 
activities and results. 

e ro·ect follows a written or anizational olic for mana in the software ro·ect. 

A software development plan for the software project is documented and aooroved. 
The project software manager explicitly assigns responsibility for software work 
products and activities. 

Adequate resources and funding are provided for tracking the software project. 

The software managers are trained in managing the technical and personnel aspects of 
the software project. 

First-line software managers receive orientation in the technical aspects of the software 
project. 

A documented software development plan is used for tracking the software activities 
and communicating status. 
The project's software development plan is revised according to a documented 
procedure. 
Software project commitments and changes to commitments made to individuals and 
groups external to the organization are reviewed with senior management according to a 
documented procedure. 
Approved changes to commitments that affect the software project are communicated 
to the members of the software engineering group and other software-related groups. 

The size of the software work products (or size of the changes to the software work 
products) are tracked, and corrective actions are taken as necessary. 

The project's software effort and costs are tracked, and corrective actions are taken as 
necessary. 
The project's critical computer resources are tracked, and corrective actions are taken as 
necessary. 

The project's software schedule is tracked, and corrective actions are taken as necessary. 

Software engineering technical activities are tracked, and corrective actions are taken as 
necessary. 

The software risks associated with cost, resource, schedule, and technical aspects of the 
project are tracked. 
Actual measurement data and replanning data for the software project are recorded. 
The software engineering group conducts periodic internal reviews to track technical 
progress, plans, performance, and issues against the software development plan. 

Formal reviews to address the accomplishments and results of the software project are 
conducted at selected project milestones according to a documented procedure. 

easurements are made and used to determine the status of the software tracking and 
overs· ht activities. 

e activities for software project tracking and oversight are reviewed with senior 
ana ement on a eriodic basis. 

e activities for software project tracking and oversight are reviewed with the project 
ana er on both a eriodic and event driven basis. 
e software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 

roducts for software ro·ect trackin and oversi ht and re orts the results. 
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bcontract Management 
Goals 

2.4.1.2 

2.4.1.3 

2.4.1.4 

e rime contractor selects ualified software subcontractors. 

e prime contractor and the software subcontractor agree to their commitments to each 
other. 

e rime contractor and the software subcontractor maintain on oin communications. 

e prime contractor tracks the software subcontractor's actual results and performance 

Commitment to 2.4.2.1 e ro·ect follows a written or anizational olic for mana · the software subcontract. 
Perform 1-2-.4--2---2-1---su_.b_c_o-'-n-tr_a_c_t_m_a_n-'--a-g-er-is_d_e_s_ign--"'a-te-d-to_b_e_r..Les_p_o_n,_s_ib_l_e_fo_r-es...,.t-ab...,__lis_hin ___ g_a_n_d_ma_n_a_gi...:._n_g_th_e----i 

Ability to 2.4.3.1 
Peform 

2.4.3.2 

2.4.3.3 

Activity 2.4.4.1 

2.4.4.2 

2.4.4.3 

2.4.4.4 

2.4.4.5 

2.4.4.6 

2.4.4.7 

2.4.4.8 
2.4.4.9 

2.4.4.10 

2.4.4.11 

2.4.4.12 

2.4.4.13 

easurement 

software subcontract. 

Adequate resources and funding are provided for selecting the software subcontractor and 
managing the subcontract. 

Software managers and other individuals who are involved in establishing and managing 
the software subcontract are trained to perform these activities. 
Software managers and other individuals who are involved in managing the software 
subcontract receive orientation in the technical aspects of the subcontract. 

rnie work to be subcontracted is defined and planned according to a documented 
!procedure. 
rnie software subcontractor is selected, based on an evaluation of the subcontract bidders' 
ability to perform the work, according to a documented procedure. 

rnie contractual agreement between the prime contractor and the software subcontractor 
~s used as the basis for managing the subcontract. 

IA documented subcontractor's software development plan is reviewed and approved by 
the prime contractor. 

IA documented and approved subcontractor's software development plan is used for 
tracking the software activities and communicating status. 

Changes to the software subcontractor's statement of work, subcontract terms and 
conditions, and other commitments are resolved according to a documented procedure. 

The prime contractor's management conducts periodic status/coordination reviews with 
the software subcontractor's management. 
Periodic technical reviews and interchanges are held with the software subcontractor. 

Formal reviews to address the subcontractor's software engineering accomplishments and 
results are conducted at selected milestones according to a documented procedure. 

The prime contractor's software quality assurance group monitors the subcontractor's 
software quality assurance activities according to a documented procedure. 

The prime contractor's software configuration management group monitors the 
subcontractor's activities for software configuration management according to a 
documented procedure. 

The prime contractor conducts acceptance testing as part of the delivery of the 
subcontractor's software products according to a documented procedure. 

rnie software subcontractor's performance is evaluated on a periodic basis, and the 
evaluation is reviewed with the subcontractor. 

easurements are made and used to determine the status of the activities for managing 
the software subcontract. 
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erification 2.4.6.1 

2.4.6.2 

2.4.6.3 

TU/e 

e activities for managing the software subcontract are reviewed with senior 
ana ement on a eriodic basis. 

e activities for managing the software subcontract are reviewed with the project 
ana er on both a eriodic and event driven basis. 

e software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
roducts for mana · the software subcontract and re orts the results. 

2.5. Sofware Quality Assurance 
Goals 

Commitment to 
Perform 

2.5.1.1 

2.5.1.2 

2.5.1.3 

2.5.1.4 

Software quality assurance activities are planned. 

:\dherence of software products and activities to the applicable standards, procedures, and 
requirements is verified objectively. 

Affected groups and individuals are informed of software quality assurance activities and 
results. 

Noncompliance issues that cannot be resolved within the software project are addressed 
by senior management. 

e project follows a written organizational policy for implementing software quality 
ssurance S A . 

bility to 
Perform 

2.5.3.1 :\ group that is responsible for coordinating and implementing SQA for the project (i.e., 

2.5.3.2 

2.5.3.3 

2.5.3.4 

ctivity 2.5.4.1 
2.5.4.2 

2.5.4.3 

2.5.4.4 

2.5.4.5 

2.5.4.6 

2.5.4.7 

2.5.4.8 

easurement 2.5.5.1 

erification 2.5.6.1 

2.5.6.2 

2.5.6.3 

the S A 

e members of the software project receive orientation on the role, responsibilities, 
authori , and value of the S A 

rocedure. 

roducts to veri 

e SQA group periodically reports the results of its activities to the software engineering 

Deviations identified in the software activities and software work products are 
documented and handled accordin to a documented rocedure. 

e SQA group conducts periodic reviews of its activities and findings with the 
customer's S A ersonnel, as a ro riate. 

easurements are made and used to detennine the cost and schedule status of the SQA 
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2.6 Software Configuration Management 
Goals 

Commitment to 
Perform 

!Ability to 
Perform 

:Activity 

2.6.1.1 

2.6.1.2 

2.6.1.3 

2.6.1.4 

2.6.3.1 

2.6.3.2 

2.6.3.3 

2.6.3.4 

2.6.3.5 

2.6.4.1 

2.6.4.2 

2.6.4.3 

2.6.4.4 
2.6.4.5 

2.6.4.6 

2.6.4.7 

2.6.4.8 

2.6.4.9 

2.6.4.10 

Software configuration management activities are planned. 

Selected software work products are identified, controlled, and available. 

Changes to identified software work products are controlled. 
Affected groups and individuals are informed of the status and content of software 
baselines. 

e project follows a written organizational policy for implementing software 
onfi ation mana ement SC 

IA board having the authority for managing the project's software baselines (i.e., a software 
configuration control board - SCCB) exists or is established. 

1A group that is responsible for coordinating and implementing SCM for the project (i.e., 
the SCM group) exists. 

!Adequate resources and funding are provided for performing the SCM activities. 

Members of the SCM group are trained in the objectives, procedures, and methods for 
!performing their SCM activities. 

Members of the software engineering group and other software related groups are trained 
to perform their SCM activities. 

A SCM plan is prepared for each software project according to a documented procedure. 

A documented and approved SCM plan is used as the basis for performing the SCM 
activities. 

A configuration management library system is established as a repository for the software 
baselines 
The software work products to be placed under configuration management are identified. 

Change requests and problem reports for all configuration items/units are initiated, 
recorded, reviewed, approved, and tracked according to a documented procedure. 

Changes to baselines are controlled according to a documented procedure 

Products from the software baseline library are created and their release is controlled 
according to a documented procedure. 

ifhe status of confiimration items/units is recorded according to a documented procedure. 

Standard reports documenting the SCM activities and the contents of the software 
baseline are developed and made available to affected groups and individuals. 

Software baseline audits are conducted according to a documented procedure. 

Measmement 2.6.5.1 Measurements are made and used to determine the status of the SCM activities. 

Verification 2.6.6.1 The SCM activities are reviewed with senior management on a periodic basis. 
2.6.6.2 The SCM activities are reviewed with the project manager on both a periodic and event-

driven basis. 
2.6.6.3 The SCM group periodically audits software baselines to verify that they conform to the 

documentation that defines them. 
2.6.6.4 e software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 

!Products for SCM and reports the results. 
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Commitment to 
Perform 

IAbility to 
Perform 

!Activity 

TU/e 

Software process development and improvement activities are coordinated across the 
organization. 

3.1.1.2 e strengths and weaknesses of the software processes used are identified relative to a 
process standard. 

3.1.1.3 Organization-level process development and improvement activities are planned. 

3.1.2.1 The organization follows a written organizational policy for coordinating software process 
development and improvement activities across the organization. 

3.1.2.2 Senior management sponsors the organization's activities for software process 
development and improvement. 

3.1.2.3 Senior management oversees the organization's activities for software process 
development and improvement. 

3.1.3.1 A group that is responsible for the organization's software process activities exists. 
3.1.3.2 Adequate resources and funding are provided for the organization's software process 

activities. 
3.1.3.3 Members of the group responsible for the organization's software process activities 

receive required training to perform these activities. 

3.1.3.4 Members of the software engineering group and other software related groups receive 
orientation on the organization's software process activities and their roles in those 
activities. 

3.1.4.1 The software process is assessed periodically, and action plans are developed to address 
the assessment findings. 

3.1.4.2 The organization develops and maintains a plan for its software process development and 
improvement activities. 

3.1.4.3 The organization's and projects' activities for developing and improving their software 
processes are coordinated at the organization level 

3.1.4.4 T e use of the organization's software process database is coordinated at the 
organizational level. 

3.1.4.5 New processes, methods, and tools in limited use in the organization are monitored, 
evaluated, and, where appropriate, transferred to other parts of the organization. 

3.1.4.6 Training for the organization's and projects' software processes is coordinated across the 
organization. 

3.1.4.7 The groups involved in implementing the software processes are informed of the 
organization's and projects' activities for software process development and improvement. 

easurement 3.1.5.1 easurements are made and used to determine the status of the organization's process 
development and improvement activities. 

erification 3.1 .6.1 e activities for software process development and improvement are reviewed with 
senior management on a periodic basis. 

;\ standard software process for the organization is developed and maintained. 
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3.2. 1.2 Information related to the use of the organization's standard software process by the 
software projects is collected, reviewed, and made available. 

Commitment to 3.2.2.1 
Perform 

Ability to 3.2.3.1 
Perform 

3.2.3.2 

Activity 3.2.4.1 

3.2.4.2 

3.2.4.3 

3.2.4.4 

3.2.4.5 
3.2.4.6 

e organization follows a written policy for developing and maintaining a standard 
software process and related process assets. 

Adequate resources and funding are provided for developing and maintaining the 
organization's standard software process and related process assets. 
The individuals who develop and maintain the organization's standard software process 
and related process assets receive required training to perform these activities. 

The organization's standard software process is developed and maintained according to a 
documented procedure. 

The organization's standard software process is documented according to established 
organization standards. 

Descriptions of software life cycles that are approved for use by the projects are 
documented and maintained. 

Guidelines and criteria for the projects' tailoring of the organization's standard software 
process are developed and maintained. 

ifhe organization's software process database is established and maintained. 
kl\ librarv of software process-related documentation is established and maintained. 

easurement 3.2.5.1 easurements are made and used to determine the status of the organization's process 

Verification 3.2.6.1 

3.3 Training Program 
Goals 

Commitment to 
Perform 

bility to 
Perform 

3.3.1.1 

3.3.1.2 

3.3.1.3 

3.3.3.1 
3.3.3.2 
3.3.3.3 

definition activities. 

The software quality assurance group reviews and/or audits the organization's activities 
and work products for developing and maintaining the organization's standard software 
process and related process assets and reports the results. 

Training activities are planned. 

Training for developing the skills and knowledge needed to perform software 
management and technical roles is provided. 

Individuals in the software engineering group and software related groups receive the 
training necessary to perform their roles. 

e organization follows a written policy for meeting its training needs. 

training activities. 

3.3.3.4 Software managers receive orientation on the training program. 

Activity 3.3.4.1 Each software project develops and maintains a training plan that specifies its training 
needs. 

3.3.4.2 The organization's training plan is developed and revised according to a documented 
procedure. 
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Measurement 

Verification 

Commitment to 
Perform 

Ability to 
Perform 

!Activity 

3.3.4.3 

3.3.4.4 

3.3.4.5 

3.3.4.6 

3.3.5.1 

3.3.5.2 

3.3.6.1 
3.3.6.2 

3.3.6.3 

The training for the organization is performed in accordance with the organization's 
training plan. 
Training courses prepared at the organization level are developed and maintained 
according to organization standards. 

A waiver procedure for required training is established and used to determine whether 
individuals already possess the knowledge and skills required to perform in their 
designated roles. 
Records of training are maintained. 

Measurements are made and used to determine the status of the training program 
activities. 

Measurements are made and used to determine the quality of the training program. 

The training program activities are reviewed with senior management on a periodic basis. 
The training program is independently evaluated on a periodic basis for consistency with, 
and relevance to, the organization's needs. 

The training program activities and work products are reviewed and/ or audited and the 
!results are reported. 

e project's defined software process is a tailored version of the organization's standard 
software process. 

3.4.1.2 e project is planned and managed according to the project's defined software process. 

3.4.2.1 ITTte project follows a written organizational policy requiring that the software project be 
tplanned and managed using the organization's standard software process and related 
!process assets. 

3.4.3.1 !Adequate resources and funding are provided for managing the software project using the 
tproject's defined software process. 

3.4.3.2 ITTte individuals responsible for developing the project's defined software process receive 
!required training in how to tailor the organization's standard software process and use the 
!related process assets. 

3.4.3.3 ITTte software managers receive required training in managing the technical, administrative, 
and personnel aspects of the software project based on the project's defined software 
process. 

3.4.4.1 The project's defined software process is developed by tailoring the organization's 
standard software process according to a documented procedure. 

3.4.4.2 Each project's defined software process is revised according to a documented procedure. 
3.4.4.3 r:Ibe project's software development plan, which describes the use of the project's defined 

software process, is developed and revised according to a documented procedure. 

3.4.4.4 r:Ibe software project is managed in accordance with the project's defined software 
tprocess. 

3.4.4.5 The organization's software process database is used for software planning and 
estimating. 

3.4.4.6 The size of the software work products (or size of changes to the software work 
products) is managed according to a documented procedure. 

80 



PHILIPS TU/e 

3.4.4.7 The project's software effort and costs are managed according to a documented 
tprocedure. 

3.4.4.8 !The project's critical computer resources are managed according to a documented 
tprocedure. 

3.4.4.9 rrhe critical dependencies and critical paths of the project's software schedule are 
managed according to a documented procedure. 

3.4.4.10 !The project's software risks are identified, assessed, documented, and managed according 
to a documented procedure. 

3.4.4.11 Reviews of the software project are periodically performed to determine the actions 
needed to bring the software project's performance and results in line with the current 
and projected needs of the business, customer, and end users, as appropriate. 

easurement 3.4.5.1 Measurements are made and used to determine the effectiveness of the integrated 
software management activities. 

~ erification 3.4.6.1 The activities for managing the software project are reviewed with senior management on 
a periodic basis. 

3.4.6.2 The activities for managing the software project are reviewed with the project manager on 
both a periodic and event-driven basis. 

3.4.6.3 T e software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
products for managing the software project and reports the results. 

3.5 Software Product Engineering 
Goals 3.5.1.1 The software engineering tasks are defined, integrated, and consistently performed to 

produce the software. 

3.5.1.2 Software work products are kept consistent with each other. 

Commitment to 3.5.2.1 e project follows a written organizational policy for performing the software 
Perform 

Ability to 3.5.3.1 Adequate resources and funding are provided for performing the software engineering 
Perform tasks. 

3.5.3.2 Members of the software engineering technical staff receive required training to perform 
their technical assignments. 

3.5.3.3 Members of the software engineering technical staff receive orientation in related 
software engineering disciplines. 

3.5.3.4 !The project manager and all software managers receive orientation in the technical aspects 
iof the software project. 

Activity 3.5.4.1 !Appropriate software engineering methods and tools are integrated into the project's 
defined software process. 

3.5.4.2 rrhe software requirements are developed, maintained, documented, and verified by 
systematically analyzing the allocated requirements according to the project's defined 
software process. 

3.5.4.3 rrhe software design is developed, maintained, documented, and verified, according to the 
tproject's defined software process, to accommodate the software requirements and to 
form the framework for coding. 
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3.5.4.4 The software code is developed, maintained, documented, and verified, according to the 
project's defined software process, to implement the software requirements and software 
design. 

3.5.4.5 Software testing is performed according to the project's defined software process. 
3.5.4.6 Integration testing of the software is planned and performed according to the project's 

defined software process. 

3.5.4.7 System and acceptance testing of the software are planned and performed to demonstrate 
that the software satisfies its requirements. 

3.5.4.8 The documentation that will be used to operate and maintain the software is developed 
and maintained according to the project's defined software process. 

3.5.4.9 Data on defects identified in peer reviews and testing are collected and analyzed according 
to the project's defined software process. 

3.5.4.10 Consistency is maintained across software work products, including the software plans, 
process descriptions, allocated requirements, software requirements, software design, 
code, test plans, and test procedures. 

Measurement 3.5.5.1 Measurements are made and used to determine the functionality and quality of the 
software products. 

3.5.5.2 Measurements are made and used to determine the status of the software product 
engineering activities. 

Verification 3.5.6.1 ilbe activities for software product engineering are reviewed with senior management on 
a periodic basis. 

3.5.6.2 The activities for software product engineering are reviewed with the project manager on 
both a periodic and event-driven basis. 

3.5.6.3 The software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
products for software product engineering and reports the results. 

e customer's requirements are agreed to by all affected groups. 

3.6.1.2 e commitments between the engineering groups are agreed to by the affected groups. 

3.6.1.3 e engineering groups identify, track, and resolve inter group issues. 

Commitment to 3.6.2.1 e project follows a written organizational policy for establishing interdisciplinary 

Ability to 3.6.3.1 
Perform 

3.6.3.2 

3.6.3.3 

3.6.3.4 

3.6.3.5 

ctivity 3.6.4.1 

engineering teams. 

!Adequate resources and funding are provided for coordinating the software engineering 
activities with other engineering groups. 

The support tools used by the different engineering groups are compatible to enable 
effective communication and coordination. 

!All managers in the organization receive required training in teamwork. 

!All task leaders in each engineering group receive orientation in the processes, methods, 
and standards used by the other engineering groups. 

The members of the engineering groups receive orientation in working as a team. 

e software engineering group and the other engineering groups participate with the 
stomer and end users, as appropriate, to establish the system requirements. 
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3.6.4.2 

3.6.4.3 

3.6.4.4 

3.6.4.5 

13.6.4.6 

3.6.4.7 

easurement 

IV erification 3.6.6.1 

3.6.6.2 

3.6.6.3 

Commitment to 3.7.2.1 
Perform 

IAbility to 3.7.3.1 
Perform 

3.7.3.2 

3.7.3.3 

!Activity 3.7.4.1 

3.7.4.2 

3.7.4.3 

Measurement 3.7.5.1 

erifi.cation 3.7.6.1 

TU/e 

Representatives of the project's software engineering group work with representatives of 
the other engineering groups to monitor and coordinate technical activities and resolve 
technical issues. 

,A documented plan is used to communicate inter group commitments and to coordinate 
and track the work performed. 

Critical dependencies between engineering groups are identified, negotiated, and tracked 
according to a documented procedure. 

!Work products produced as input to other engineering groups are reviewed by 
representatives of the receiving groups to ensure that the work products meet their needs. 

Inter group issues not resolvable by the individual representatives of the project 
engineering groups are handled according to a documented procedure. 

Representatives of the project engineering groups conduct periodic technical reviews and 
~terchanges. 

easurements are made and used to determine the status of the intergroup coordination 

!The activities for intergroup coordination are reviewed with senior management on a 
!Periodic basis. 

!The activities for intergroup coordination are reviewed with the project manager on both 
a periodic and even-driven basis. 

!The software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
products for intergroup coordination and reports the results. 

Peer review activities are planned. 

Defects in the software work products are identified and removed. 

e project follows a written organizational policy for performing peer reviews. 

Adequate resources and funding are provided for performing peer reviews on each 
software work product to be reviewed. 

Peer review leaders receive required training in how to lead peer reviews. 

Reviewers who participate in peer reviews receive required training in the objectives, 
principles, and methods of peer reviews. 

Peer reviews are planned, and the plans are documented. 

Peer reviews are performed according to a documented procedure. 

Data on the conduct and results of the peer reviews are recorded. 

easurements are made and used determine the status of the eer review activities. 

e software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
roducts for peer reviews and reports the results. 

4.1. Quantitative Process Management 
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Goals 4.1.1.1 

4.1.1.2 

4.1.1.3 

Commitment to 4.1.2.1 
Perform 

4.1.2.2 

Ability to 4.1.3.1 
Perform 

4.1.3.2 

4.1.3.3 

4.1.3.4 

4.1.3.5 

!Activity 4.1.4.1 

4.1.4.2 

4.1.4.3 

4.1.4.4 

4.1.4.5 

4.1.4.6 

4.1.4.7 

easurement 

IV erification 4.1.6.1 

4.1.6.2 

4.1.6.3 

TU/e 

rthe quantitative process management activities are planned. 

rthe process perfonnance of the project's defined software process is controlled 
quantitatively. 

rthe process capability of the organization's standard software process is known in 
quantitative terms. 

rthe project follows a written organizational policy for measuring and quantitatively 
controlling the performance of the project's defined software process. 
rthe organization follows a written policy for analyzing the process capability of the 
organization's standard software process. 

A group that is responsible for coordinating the quantitative process management 
activities for the organization exists. 

\dequate resources and funding are provided for the quantitative process management 
activities. 
Support exists for collecting, recording, and analyzing data for selected process and 
product measurements. 

The individuals implementing or supporting quantitative process management receive 
equired training to perform these activities. 

The members of the software engineering group and other software-related groups 
receive orientation on the goals and value of quantitative process management. 

The software project's plan for quantitative process management is developed according 
to a documented procedure. 

The software project's quantitative process management activities are performed in 
accordance with the project's quantitative process management plan. 
The strategy for the data collection and the quantitative analyses to be performed are 
determined based on the project's defined software process. 

The measurement data used to control the project's defined software process 
quantitatively are collected according to a documented procedure. 

The project's defined software process is analyzed and brought under quantitative 
control according to a documented procedure. 

Reports documenting the results of the software project's quantitative process 
management activities are prepared and distributed. 

The process capability baseline for the organization's standard software process is 
established and maintained according to a documented procedure. 

easurements are made and used to determine the status of the activities for 
uantitative process management 

The activities for quantitative process management are reviewed with senior 
management on a periodic basis. 

The software project's activities for quantitative process management are reviewed with 
the project manager on both a periodic and event-driven basis. 

The software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
products for quantitative process management and reports the results. 

4.2 Software Quality Management 
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Goals 

Commitment to 
Perform 

Ability to 
Perform 

!Activity 

Measwement 

IV erification 

4.2.1.1 

4.2.1.2 
4.2.1.3 

4.2.3.1 

4.2.3.2 

4.2.3.3 

4.3.4.1 

4.3.4.2 

4.3.4.3 

4.3.4.4 

4.3.4.5 

4.3.6.1 

4.3.6.2 

4.3.6.3 

5.1 Defect Prevention 
Goals 5.1.1.1 

5.1.1.2 

5.1.1.3 

Commitment to 5.1.2.1 
Perform 5.1.2.2 

IAbility to 5.1.3.1 
Perform 5.1.3.2 

TU/e 

The project's software quality management activities are planned. 

Measurable goals for software product quality and their priorities are defined. 
Actual progress toward achieving the quality goals for the software products is 
quantified and managed. 

e project follows a written organizational policy for managing software quality. 

!Adequate resources and funding are provided for managing the quality of the software 
products. 

rrhe individuals implementing and supporting software quality management receive 
~equired training to perform their activities. 

il'he members of the software engineering group and other software-related groups 
receive required training in software quality management. 

!The project's software quality plan is developed and maintained according to a 
documented procedure. 

The project's software quality plan is the basis for the project's activities for software 
quality management. 

The project's quantitative quality goals for the software products are defined, 
monitored, and revised throughout the software life cycle. 

The quality of the project's software products is measured, analyzed, and compared to 
the products' quantitative quality goals on an event-driven basis. 
The software project's quantitative quality goals for the products are allocated 
appropriately to the subcontractors delivering software products to the project. 

easurements are made and used to determine the status of the software quality 
nagement activities. 

lfhe activities for software quality management are reviewed with senior management 
on a periodic basis. 

rrhe activities for software quality management are reviewed with the project manager 
K)n both a periodic and event-driven basis. 

rrhe software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
products for software quality management and reports the results. 

D efect prevention activities are planned. 

Common causes of defects are sought out and identified. 

Common causes of defects are prioritized and systematically eliminated. 

The organization follows a written policy for defect prevention activities. 

The project follows a written organizational policy for defect prevention activities. 

jAn organization-level team to coordinate defect prevention activities exists. 

fA team to coordinate defect prevention activities for the software project exists. 
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5.1.3.3 Adequate resources and funding are provided for defect prevention activities at the 
project and organization levels. 

5.1.3.4 Members of the software engineering group and other software related groups receive 
required training to perform their defect prevention activities. 

Activity 5.1.4.1 The software project develops and maintains a plan for its defect prevention activities. 

5.1.4.2 At the beginning of a software task, the members of the team performing the task meet 
to prepare for the activities of that task and the related defect prevention activities. 

5.1.4.3 Causal analysis meetings are conducted according to a documented procedure. 

5.1.4.4 Each of the teams assigned to coordinate defect prevention activities meets on a 
periodic basis to review and coordinate implementation of action proposals from the 
causal analysis meetings. 

5.1.4.5 Defect prevention data are documented and tracked across the teams coordinating 
defect prevention activities. 

5.1.4.6 Revisions to the organization's standard software process resulting from defect 
prevention actions are incorporated according to a documented procedure. 

5.1.4.7 Revisions to the project's defined software process resulting from defect prevention 
actions are incorporated according to a documented procedure. 

5.1.4:8 Members of the software engineering group and software-related groups receive 
feedback on the status and results of the organization's and project's defect prevention 
activities on a periodic basis. 

easurement 5.1.5.1 easurements are made and used to determine the status of the defect prevention 

~ erification 5.1.6.1 The organization's activities for defect prevention are reviewed with senior management 
on a periodic basis. 

5.1.6.2 The software project's activities for defect prevention are reviewed with the project 
manager on both a periodic and event driven basis. 

5.1.6.3 The software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
products for defect prevention and reports the results. 

5.2 Technology Change Management 
Goals 5.2.1.1 Incorporation of technology changes are planned. 

5.2.1.2 New technologies are evaluated to determine their effect on quality and productivity. 

5.2.1.3 ~-\ppropriate new technologies are transferred into normal practice across the 
organization. 

Commitment to 5.2.2.1 rthe organization follows a written policy for improving its technology capability. 
Perform 5.2.2.2 Senior management sponsors the organization's activities for technology change 

management. 

5.2.2.3 Senior management oversees the organization's technology change management 
activities. 

5.2.3.1 group responsible for the organization's technology change management activities 
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5.2.3.2 !Adequate resources and funding are provided to establish and staff a group responsible 
for the organization's technology change management activities. 

5.2.3.3 Support exists for collecting and analyzing data needed to evaluate technology changes. 

5.2.3.4 Appropriate data on the software processes and software work products are available to 
support analyses performed to evaluate and select technology changes. 

5.2.3.5 Members of the group responsible for the organization's technology change 
management activities receive required training to perform these activities. 

!Activity 5.2.4.1 The organization develops and maintains a plan for technology change management. 

5.2.4.2 The group responsible for the organization's technology change management activities 
works with the software projects in identifying areas of technology change. 

5.2.4.3 Software managers and technical staff are kept informed of new technologies. 

5.2.4.4 The group responsible for the organization's technology change management 
systematically analyzes the organization's standard software process to identify areas 
that need or could benefit from new technology. 

5.2.4.5 rrechnologies are selected and acquired for the organization and software projects 
according to a documented procedure. 

5.2.4.6 Pilot efforts for improving technology are conducted, where appropriate, before a new 
technology is introduced into normal practice. 

5.2.4.7 !Appropriate new technologies are incorporated into the organization's standard 
software process according to a documented procedure. 

5.2.4.8 !Appropriate new technologies are incorporated into the projects' defined software 
tprocesses according to a documented procedure. 

easw:ement 5.2.5.1 easurements are made and used to determine the status of the organization's activities 
for technology change management. 

Verification 5.2.6.1 rrhe organization's activities for technology change management are reviewed with 
senior management on a periodic basis. 

5.2.6.2 The software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
products for technology change management and reports the results. 

5.3 Process Change Management 
Goals 5.3.1.1 Continuous process improvement is planned. 

5.3.1.2 Participation in the organization's software process improvement activities is 
organization wide. 

5.3.1.3 The organization's standard software process and the projects' defined software 
processes are improved continuously. 

Commitment to 5.3.2.1 The organization follows a written policy for implementing software process 
Perform improvements. 

5.3.2.2 Senior management sponsors the organization's activities for software process 
improvement. 

Ability to 5.3.3.1 Adequate resources and funding are provided for software process improvement 
Perform activities. 

5.3.3.2 Software managers receive required training in software process improvement. 

5.3.3.3 rrhe managers and technical staff of the software engineering group and other software-
irelated groups receive required training in software process improvement. 
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5.3.3.4 Senior management receives required training in software process improvement. 

k\ctivity 5.3.4.1 

5.3.4.2 

5.3.4.3 

5.3.4.4 

5.3.4.5 

5.3.4.6 

5.3.4.7 

5.3.4.8 

5.3.4.9 

5.3.4.10 

easurement 5.3.5.1 

IV erification 5.3.6.1 

5.3.6.2 

IA software process improvement program is established which empowers the members 
of the organization to improve the processes of the organization. 

The group responsible for the organization's software process activities (e.g., software 
engineering process group) coordinates the software process improvement activities. 

The organization develops and maintains a plan for software process improvement 
according to a documented procedure. 

The software process improvement activities are performed in accordance with the 
software process improvement plan. 

Software process improvement proposals are handled according to a documented 
procedure. 

Members of the organization actively participate in teams to develop software process 
improvements for assigned process areas. 

Where appropriate, the software process improvements are installed on a pilot basis to 
determine their benefits and effectiveness before they are introduced into normal 
practice. 

\Vhen the decision is made to transfer a software process improvement into normal 
practice, the improvement is implemented according to a documented procedure. 

Records of software process improvement activities are maintained. 

Software managers and technical staff receive feedback on the status and results of the 
software process improvement activities on an event-driven basis. 

easurements are made and used to determine the status of the software process 
provement activities. 

!The activities for software process improvement are reviewed with senior management 
on a periodic basis. 

!The software quality assurance group reviews and/ or audits the activities and work 
products for software process improvement and reports the results. 
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Appendix XI Resultaat CMM 
In deze bijlage warden de resultaten van het CMM weergegeven. V oor EDWH en iedere benchmark 
partner is in de tabel ingevuld hoe ze scoren per goal en Common feature van iedere KP A op ieder 
Maturity Level. Groen staat voor 'wel', geel staat voor 'soms' en rood staat voor 'nee'. 

2.1 EDWH Comp. B Comp. C Comp. D. Comp. E - -
Commitment 

Actkit , 

Verification 

Verification 

Activity 
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Measurement 

Verification 

2.6 EDWH Comp. B Comp. C Comp. D. Comp. E 

Goals 

Commitment 

bili 

ctivi 
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Measurement 

erificarion 

Commitment 

Measurement 

erification 

3.3 EDWH Comp. B Comp. C Comp. D Comp. E - - . -
Commitment 
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easurement 

erification 

Commitment 
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easurement 
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Commitment 
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