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Abstract 

 

Armada Music believes that their efficiency level with regards to the processes used for producing 

and distributing digital products needs improvement. This problem proves to be realistic. Amongst 

others, a noticeable cause for less-than-ideal efficiency is lack of standardization and automation. A 

data structure is developed on which an IT-system can be based to counteract these causes. 
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Management Summary 
 

Armada Music BV is een platenmaatschappij die dance-muziek op de markt brengt. In de 

muziekindustrie doet zich momenteel een grote ommezwaai voor waarbij digitale producten, niet-

tastbare producten die op digitale wijze verkocht worden, de bestaande fysieke producten steeds 

meer vervangen. Armada Music spendeerde naar schatting van managing director Maykel Piron in 

het jaar 2006 circa 15 tot 20 procent van de tijd aan digitale producten, terwijl de omzet slechts rond 

10 procent van het totaal lag. Deze onbalans staat men toe omdat men een pioniersrol wil vervullen, 

maar verbetering is zeer welkom.  

 

Digitale producten worden verkocht via portals op het internet. Deze portals hebben alle hun eigen 

wensen en bijzonderheden. Om hiermee om te gaan dienen Armada Music’s producten 

klantspecifiek te zijn. Naast de huidige werkwijze is een mogelijke manier om tot klantspecifieke 

producten te komen het gebruik maken van product configurators, software die helpt uit generieke 

producten klantspecifieke producten te genereren. Het voorlopig projectvoorstel vraagt om te 

onderzoeken hoe de efficiency met betrekking tot Armada Music’s digitale producten verbeterd kan 

worden, gebruikmakend van een informatiesysteem met product configurator-functionaliteiten. 

 

Probleemstelling en onderzoekdoelen 

Tijdens het meelopen binnen het bedrijf wordt een aantal mogelijke oorzaakrichtingen duidelijk. 

Veel werk aan digitale producten wordt handmatig uitgevoerd, wordt dubbel gedaan of bestaat uit 

het zoeken naar bestanden en informatie, wat in het huidige informatiesysteem veel tijd kost. De 

volgende probleemstelling wordt opgesteld na deze eerste bedrijfsanalyse: 

 

 

De efficiency in het werken aan Armada Music’s digitale producten is lager dan gewenst. 

 

 

 

Uit bovengenoemde probleemstelling zijn onderzoekdoelen opgesteld die dienen te worden 

vervuld in dit onderzoek: 

 

1. Zoek een manier om de efficiency vast te stellen; definieer een prestatiemaat. 

2. Bepaal op welk niveau de gedefinieerde prestatiemaat zich bevindt. 

3. Bepaal wat het ‘werken aan Armada Music’s digitale producten’ inhoudt; onderzoek de 

processen waarin lager-dan-gewenste efficiency ontstaat. 

4. Bepaal mogelijke oorzaken van lager-dan-gewenste efficiency. 

5. Stel vast welke oorzaken bij voorkeur dienen te worden aangepakt. 

6. Maak aan de hand van een oplossingsrichting een ontwerp, dat de belangrijkste oorzaken 

aanpakt. 

 

Bepaling van prestatiemaat 

Om de uitgangssituatie te kwantificeren en het effect van een eventueel ingevoerde oplossing voor 

het probleem naderhand te kunnen meten, is een prestatiemaat opgesteld: 
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De gebruikte grootheden ‘omzet digitale producten´ en ‘arbeidstijd besteed’ worden, naast bij het 

invullen van de prestatiemaat, ook gebruikt bij het beoordelen van de genoemde schatting van de 

managing director. Die schatting blijkt tamelijk accuraat te zijn geweest. Verder onderzoek lijkt 

zinvol. 

 

Probleemdiagnose 

In gesprekken met de medewerkers die werken aan de digitale producten zijn oorzaken verzameld 

voor een lager-dan-gewenste efficiency. Deze oorzaken blijken in te delen te zijn in twee 

hoofdcategorieën: oorzaken die tijd-gerelateerd zijn en oorzaken die opbrengst-gerelateerd zijn. 

Verdere onderverdeling in enkele hoofdoorzaken blijkt mogelijk. De volgende hoofdoorzaken zijn 

onderkend: 

 

Tijd-gerelateerd: 

• Gebrek aan automatisering: Bij het meelopen binnen het kantoor van Armada Music valt op 

dat werkzaamheden met betrekking tot het digitale product een groot gedeelte van de 

beschikbare tijd opeisen. Veel tijd wordt gespendeerd aan handmatige werkzaamheden die 

wellicht geautomatiseerd zouden kunnen worden.  

• Gebrek aan standaardisatie: De wijze waarop Armada Music werkt met digitale producten is 

niet gestandaardiseerd voor alle producten. Dit kan in een aantal gevallen niet, bijvoorbeeld 

omdat men afhankelijk is van de eisen van derden zoals de portals, maar in andere gevallen is 

dit wellicht te realiseren. 

• Concepten kosten veel tijd/moeite: Een concept is de digitale variant van het traditionele 

album. Aangezien nagenoeg de gehele productie en distributie van het product door Armada 

Music zelf gebeurt in tegenstelling tot bij fysieke producten, waarvoor veel werk wordt 

uitbesteed, betekent een toename in concepten ook een flinke toename in werkzaamheden. 

• Gebrekkige integratie supply chain: Armada Music werkt met diverse bedrijven samen 

teneinde muziek op de markt te brengen, zoals masteringstudio’s. Echter, de integratie in deze 

supply chain gaat minder ver dan voor Armada Music optimaal zou zijn.  

 

Opbrengst-gerelateerd: 

• Marketing-gerelateerd: De manier waarop Armada Music marketing inzet voor zijn producten 

heeft invloed op de opbrengsten; verbetering is wellicht mogelijk. 

• Consumentengebruik: Ook de manier waarop de consument met het te kopen of aangekochte 

product omgaat heeft invloed op de opbrengsten die Armada Music genereert. Wellicht kan 

Armada Music hierop positieve invloed uitoefenen om de opbrengsten te stimuleren. 

 

Na het achterhalen van deze oorzaken is bepaald op welke (hoofd-)oorzaken de aandacht het beste 

kan worden gevestigd om de meeste verbetering in de situatie te bereiken. Het blijkt dat de focus 

het beste kan worden gelegd op tijdgerelateerde oorzaken en meer specifiek ‘gebrek aan 

besteed d Arbeidstij

producten digitale Omzet 
Efficiency 

_ 

_ _ 

=
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automatisering’ en ‘gebrek aan standaardisatie’. Bij verbetering in deze hoofdoorzaken is wellicht 

ook verbetering in de hoofdoorzaak ‘concepten kosten veel tijd/moeite’ te realiseren. Tevens is 

bepaald welke oorzaken onder deze hoofdoorzaken de grootste invloed hebben op de efficiency. 

Vooral de verschillen in wensen en werkwijzen tussen de portals en de onvolkomenheden in 

informatie die wordt aangeleverd door derden blijken de efficiency te drukken. Uit deze 

probleemdiagnose wordt de volgende conclusie geformuleerd: 

 

 

Er is binnen Armada Music een gebrek aan standaardisatie en automatisering in de voorbereidings-, 

voortbrengings-, distributie- en betalingswerkzaamheden omtrent digitale producten en de daarbij benodigde 

informatie. 

 

 

Aan de hand van deze conclusie wordt het laatste onderzoekdoel (‘maak aan de hand van een 

oplossingsrichting een ontwerp, dat de belangrijkste oorzaken aanpakt’) aangevuld met de 

volgende doelen: 

 

6a. Bepaal hoe de informatie gebruikt bij releases (digitale in het speciaal) te standaardiseren is. 

6b. Bepaal hoe werkzaamheden omtrent voorbereiding, voortbrenging, distributie en betaling 

voor digitale releases te standaardiseren zijn. 

6c.  Bepaal hoe werkzaamheden omtrent voorbereiding, voortbrenging, distributie en betaling 

die handmatige actie vereisen te automatiseren zijn. 

 

Oplossingsrichting 

In de literatuur is gezocht naar bekende efficiencyverhogende oplossingen die gebruik maken van 

standaardisatie en automatisering. De meest geschikte oplossing voor het gestelde probleem blijkt 

na analyse – gebruik makend van criteria met betrekking tot functionele eisen, randvoorwaarden, 

gebruikerseisen en ontwerpbeperkingen – te zijn: het opzetten van een bedrijfsbrede datastructuur om 

een IT-systeem te laten ontwikkelen. Wanneer Armada Music een datastructuur laat ontwikkelen om 

van daaruit een IT-systeem te laten ontwikkelen (door derden) wordt standaardisatie van 

informatie en werkzaamheden mogelijk en worden ook mogelijkheden gecreëerd voor 

automatisering. Bovendien gebeurt dit op een manier die optimaal bij Armada Music past omdat 

gewerkt wordt vanuit de wensen van het bedrijf. Enerzijds dient het systeem gestandaardiseerd 

werken mogelijk te maken, anderzijds dient het in staat te zijn Armada Music’s klanten te voorzien 

van de door hun gewenste productvorm, op de door hun gewenste wijze. 

 

De ontwerpopdracht die uit deze oplossingsrichting voortvloeit luidt: 

 

 

Ontwerp een bedrijfsbrede datastructuur waaruit een IT-systeem gerealiseerd kan worden dat de bij digitale 

producten gebruikte informatie standaardiseert en de werkzaamheden daaromtrent standaardiseert en 

automatiseert. 
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Objectontwerp 

De ontworpen datastructuur wordt gebaseerd op de huidige situatie. Zowel oude als nieuwe 

situatie zijn gemodelleerd met behulp van de ANSI-SPARC drieschema-architectuur: een intern 

schema geeft weer op welke wijze informatie wordt opgeslagen, een conceptueel schema toont 

betekenis, relaties en mogelijke waarden van de gegevens in een systeem en een extern schema laat 

zien hoe de informatie wordt weergegeven aan gebruikers (user interface). Het model maakt het 

mogelijk veranderingen in het interne schema aan te brengen zonder dat dit direct verandering in 

het externe schema teweeg brengt, en vice versa. Dit model van de huidige situatie toont een aantal 

eigenschappen dat ook wenselijk is in de nieuwe situatie en een aantal dat vermeden dient te 

worden. Vanuit deze eigenschappen zijn specificaties opgesteld. Het nieuwe systeem dient: 

 

1. zoveel mogelijk gebaseerd te zijn de huidige structuur. 

2. de mogelijkheid te bieden alle informatie in het systeem te koppelen. 

3. informatie eenmaal en op slechts één duidelijke plaats vast te leggen. 

4. de mogelijkheid te geven om productvorm-gegevens zoals in het huidige systeem te 

combineren tot een gebruiksvriendelijk overzicht, op scherm en papier. 

5. van contacten tenminste één rol te registreren. 

6. overeenkomsten zo vast te leggen, dat essentiële details los te identificeren zijn. 

7. promotieactiviteiten te registreren. 

8. de verschillende wensen en werkwijzen per distributeur vast te leggen. 

9. standaardisatie van informatie en werkzaamheden en automatisering van werkzaamheden in 

het algemeen mogelijk te maken. 

 

Via deze specificaties is een nieuw ontwerp opgesteld. Het nieuwe conceptuele schema is 

rechtstreeks opgesteld vanuit het conceptuele schema voor de huidige situatie. Het nieuwe interne 

schema is ontworpen in Microsoft Access en levert tevens bewijs dat het conceptuele schema correct 

is. Het nieuwe externe schema toont schermen die de gebruikers te zien zouden kunnen krijgen. De 

koppeling tussen deze verschillende lagen dient te worden gemaakt door het bedrijf dat wordt 

ingeschakeld om het systeem te verwezenlijken. Het ontworpen systeem is naar verwachting goed 

in staat het onderkende probleem te bestrijden. De twee belangrijkste deeloorzaken, met betrekking 

tot de werkwijzen en wensen van de portals, kunnen in ieder geval ten dele worden opgelost: hoe 

ver de oplossing reikt hangt af van de mogelijkheid om automatische aanlevering naar de portals 

op te zetten. Dit dient nader te worden onderzocht. Handmatig samenvoegen van informatie en 

klaarzetten van bestanden wordt overbodig. Met betrekking tot aangeleverde informatie wordt de 

kwaliteit sneller duidelijk, maar extra aanbevelingen ten opzichte van de toeleveranciers worden 

nodig geacht (zie aanbevelingen). 

 

Realisatieontwerp 

Om het ontwikkelde objectontwerp te realiseren is een realisatieontwerp opgesteld. Om het systeem 

uiteindelijk te realiseren zijn de volgende stappen nodig: 

 

• Eerste moet een partner gezocht worden om het IT-systeem te bouwen en implementeren.  

• Het systeem moet worden gebouwd.  

• Hierna zal het systeem moeten worden getest. 
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• Vervolgens kan het systeem in pilot-vorm worden geïnstalleerd bij Armada Music op kantoor.  

• Het personeel dient te worden ingelicht over het systeem. De gegevens uit het oude systeem 

dienen te worden overgezet in het nieuwe systeem. Met de portals dient de nieuwe werkwijze 

te worden besproken en afgestemd. 

• Het systeem kan volledig in gebruik worden genomen en de andere werkwijze kan worden 

verlaten.  

• Er dient feedback over het gebruik van het systeem te blijven vloeien naar de bouwer. 

• Het kan zijn dat overige portals door het nieuwe systeem een andere vorm van aanlevering 

wensen. Verder kan het zijn dat nieuwe portals worden toegevoegd aan het klantenbestand. 

• Eventueel kunnen nieuwe toepassingen worden ontwikkeld vanuit de eerste systeemversie. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies: 

 

• Armada Music’s lager-dan-gewenste efficiency is een realiteitsprobleem. 

• Armada Music heeft behoefte aan structurering van zijn processen. 

• Verbetering van de efficiency is mogelijk. 

• Een centrale informatievoorziening geeft nieuwe mogelijkheden tot automatisering en verdere 

toepassing van de informatie. 

 

Verder worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

• Aanlevering van informatie door contractanten: Armada Music kan voor zichzelf veel 

onduidelijkheid en onnodig e-mailen en bellen wegnemen door contractanten te verplichten tot 

het volledig invullen van een formulier met titelgerelateerde informatie. 

• Afspraken maken met masteringbedrijven voor digitale aanlevering: Door met 

masteringbedrijven af te spreken dat aanlevering via internet dient plaats te vinden wordt 

handmatig werk verder gereduceerd. 

• Marketingonderzoek: In het onderzoek zijn de onderkende marketinggerelateerde oorzaken 

van lager-dan-gewenste efficiency buiten beschouwing gelaten. Aandacht voor deze oorzaken 

zal waarschijnlijk andere mogelijkheden tot prestatieverbeteringen aan het licht brengen dat in 

dit onderzoek gevonden zijn. 

• Hogere eisen aan aangeleverde informatie: Bij het aannemen van nieuw digitaal 

distributiewerk zouden hogere eisen gesteld kunnen worden aan het formaat van de 

aangeleverde informatie, waardoor integratie in de systemen die Armada Music gebruikt een 

stuk eenvoudiger wordt en handmatig werk verder wordt teruggedrongen. 

• Overleg met belangrijkste distributeurs voor interfacing: Zowel fysieke als digitale 

distributeurs geven te kennen met Armada Music te willen nadenken over het stroomlijnen van 

de aanlevering. De in dit onderzoek genoemde belangrijkste oorzaken hangen voor een groot 

gedeelte af van de mogelijkheid dit soort afspraken met distributeurs te maken. 

• Kritisch blijven over eigen processen: Armada Music is geen kleine onderneming meer en 

dient kritisch naar de eigen processen te blijven kijken om goed te blijven presteren. 
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Voorwoord 

 

Voorliggend verslag is het resultaat van mijn onderzoek bij Armada Music BV te Amsterdam voor 

de opleiding Technische Bedrijfskunde (4-jarig curriculum). Met dit onderzoek en het verslag 

wordt de opleiding tot technisch bedrijfskundig ingenieur afgerond. Het onderwerp van het 

onderzoek is de efficiency met betrekking tot de processen rondom digitale producten, of kortweg 

de digitale distributie. 

 

De mogelijkheid om bij Armada Music BV af te studeren was voor mij een uitgelezen kans om 

twee interessegebieden te combineren: enerzijds het gebied van proceskennis en 

verbeteringsmogelijkheden binnen bedrijven, anderzijds de muziekindustrie. Als parttime 

freelance producer was het zeer interessant om de industrie eens van de andere kant te bekijken. 

 

Een aantal personen heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit verslag. 

Allereerst wil ik Maykel Piron bedanken voor de mogelijkheid om mijn onderzoek uit te voeren bij 

Armada Music BV en alle uitleg over de gang van zaken binnen het bedrijf maar ook daarbuiten. 

Het is inspirerend geweest om deze bevlogen visionair van dichtbij mee te maken. Ook wil ik alle 

medewerkers bij Armada Music BV en de andere BV’s binnen de Armada Holding bedanken. Met 

name Tim Smeets, Dennis Noij en Ruben de Ronde hebben veel geholpen bij het duidelijk krijgen 

van de gang van zaken. Robert Nickson is zeer behulpzaam geweest bij het opstellen van 

datastructuren. Tenslotte is de input en bevestiging van IT-consultant Erwin Wondergem van 

onschatbare waarde geweest voor de kwaliteit van het onderzoek. Zijn kennis van de praktische 

mogelijkheden op het gebied van IT-systemen heeft voor een stevige basis voor het ontwerp 

gezorgd. 

 

Verder wil ik universiteitsbegeleiders Henk Jan Pels en Hans Berends bedanken. Henk Jan heeft 

duidelijk een enorme theoretische en praktische bagage, welke hij op nuchtere wijze aanwendt op 

die momenten dat bijsturing nodig is; zijn kijk op de materie is zeer nuttig geweest. Hans heeft me 

veel geholpen bij de structurering van het verslag en was altijd bereid om bij te dragen aan het 

proces, ook als dat meer was dan strikt gevraagd wordt van een tweede begeleider. Ik prijs me 

gelukkig dat ik met deze mensen heb mogen werken. 

 

Als laatste wil ik mijn ouders, zus en vrienden bedanken voor hun ononderbroken steun. Ondanks 

een langdurige vertraging ben ik in staat geweest de opleiding af te ronden; dat was me niet gelukt 

zonder hun hulp. 

 

Mark Otten, 

Mei 2007 

 

 

Een opmerking: In dit verslag zijn speciale termen, die in de betreffende branche of wetenschap 

worden gebruikt, cursief gedrukt. Een selectie van deze termen is terug te vinden in de 

begrippenlijst. 
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1. Inleiding 

 

Armada Music is een platenmaatschappij. Als onderdeel van de Armada Holding voorziet zij de 

consumentenmarkt van dance-muziek en gerelateerde producten. In dit hoofdstuk wordt 

beschreven hoe tot een opdracht is gekomen. Allereerst zal worden beschreven welke methodische 

benadering voor het onderzoek zal worden toegepast. 

 

1.1 Tien-Stappen-Plan 

 

Van Aken et al. beschrijven in [van Aken et al., 2003] het Tien-Stappen-Plan van Kempen en Keizer. 

Dit kan worden beschouwd als een uitwerking van de zogenaamde regulatieve cyclus. De regulatieve 

cyclus is een veel gebruikt model bij bedrijfskundig onderzoek. In het algemeen bestaat een 

bedrijfskundig onderzoek uit de identificatie van een probleemkluwen, keuze van een of meerdere 

problemen uit die kluwen om aan te pakken, analyse van deze problemen en een ontwerp ter 

verbetering van het beschouwde probleem, eventueel gevolgd door realisatie en evaluatie van het 

ontwerp. Het Tien-Stappen-Plan geeft enkele concretere stappen om een dergelijk onderzoek uit te 

voeren. Deze tien stappen zijn in dit onderzoek toegepast. Tabel 1.1 illustreert het Tien-Stappen-

Plan en de koppeling met de regulatieve cyclus. 

 
Tabel 1.1: Tien-Stappen-Plan 

 
Regulatieve cyclus Tien-Stappen-Plan   

 Stappen Hoofdfasen Deliverables 

Probleemstelling 1. Werving project Oriëntatie  

 2. Externe oriëntatie   

 3. Intake gesprek  Voorlopig projectvoorstel 

 4. Oriënterende interviews   

 5. Analyse Onderzoek en 
ontwerp 

Definitief projectvoorstel, opdrachtformulering 

 6. Terugkoppeling, contractering   

 7. Werkplanning, 
projectorganisatie 

 Werkplanning 

Diagnose 8. Diepteonderzoek  Objectontwerp 

Plan 9. Oplossingsplan  Realisatieontwerp 

Ingreep 10. Invoering Invoering  

Evaluatie (11. Afronding)   

 

 

1.2 Voorlopig projectvoorstel 

 

Na externe oriëntatie (stap 2 in het Tien-Stappen-Plan) via diverse websites waaronder Armada 

Music’s eigen website [3], nieuwsberichten handelend over de muziekindustrie en bezoek aan 

internetmuziekwinkels, kwam in het eerste gesprek (stap 3) met het bedrijf naar voren dat de 

prestaties met betrekking tot de steeds belangrijker wordende digitale producten om verbetering 

vragen. In de rest van dit rapport zal de term digitale producten worden gebruikt voor niet-tastbare 

producten die op digitale wijze verkocht worden. Armada Music spendeerde naar schatting van 
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managing director Maykel Piron in het jaar 2006 circa 15 tot 20 procent van de tijd aan digitale 

producten, terwijl de omzet slechts rond 10 procent van het totaal lag. Deze onbalans staat men toe 

omdat men een pioniersrol in de markt wil vervullen, maar een verbetering in deze verhouding is 

zeer welkom. Bovendien is het groeipotentieel van de digitale markt enorm (zie [IFPI, 2006]) en 

goed rendement van de werkzaamheden is essentieel om hiervan maximaal te profiteren. 

 

Armada Music heeft diverse afnemers van digitale producten met ieder zijn eigen wensen en 

bijzonderheden. Zo is het aan te leveren bestandsformaat van het product lang niet voor alle 

afnemers hetzelfde en wensen ten aanzien van informatieverschaffing verschillen. Dergelijke 

verschillen vragen om het klantspecifiek maken van een product. Naast de huidige werkwijze is een 

mogelijke oplossing om tot klantspecifieke producten te komen het gebruik van zogenaamde 

product configurators. Meer hierover is te vinden in 9.1. 

 

De genoemde stappen hebben tot een voorstel geleid om te onderzoeken hoe de efficiency met 

betrekking tot Armada Music’s digitale producten verbeterd kan worden, gebruikmakend van een 

informatiesysteem met product configurator-functionaliteiten. 
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2. Bedrijfsbeschrijving 

 

In dit hoofdstuk wordt een bedrijfsbeschrijving gegeven van Armada Music. De benodigde 

informatie is onttrokken uit de eerdere oriëntatiestappen evenals de daarop volgende oriënterende 

gesprekken (stap 4 in het Tien-Stappen-Plan) met onder andere de managing director van Armada 

Music, Maykel Piron, financieel medewerker Tim Smeets en managing director van Cloud9 Music, 

Raymond van Vliet. Deze beschrijving is onderdeel van de eerste analyse van de huidige situatie 

(stap 5 in het Tien-Stappen-Plan) met als doel te komen tot een probleemstelling en 

opdrachtformulering.  

 

2.1 Armada Holding 

 

Het in 2003 opgerichte Armada Music is een onderneming van Armin van Buuren (‘Ar’), Maykel 

Piron (‘ma’) en David Lewis (‘da’). Armada Music is een onderdeel van de Armada Holding en 

fungeert als platenmaatschappij maar houdt zich ook bezig met artiestenmanagement van 

aangesloten producers. De Armada Holding bestaat verder uit event-maatschappij Armada Events, 

uitgeversmaatschappij Cloud9 Music en dj-managementmaatschappij David Lewis Productions. 

Alle onderdelen leveren producten en diensten rondom het fenomeen dance. Dance is een 

muziekstroming maar kan inmiddels ook worden beschouwd als een jeugdcultuur en een lifestyle. 

Door de brede verankering in de samenleving heeft dance inmiddels een grote economische 

betekenis [KPMG, 2002]. Binnen het fenomeen dance speelt medeoprichter, dj en producer Armin 

van Buuren, een grote rol. Al vele jaren is hij een van de meest populaire dj’s ter wereld. Als 

vaandeldrager van de substroming trance is hij een zeer geschikt boegbeeld voor de onderneming. 

 

2.2 Armada Music 

 

Bij het onderdeel Armada Music werken in augustus 2006 in totaal 7 mensen in vaste dienst. Zie 

figuur 2.1. Daarnaast is er tot eind 2006 een stagiaire, Esmeralda Sprado. Erwin Wondergem is de 

vaste IT-consultant. Binnen Armada Music heeft de managing director de leiding. Een verdere 

officiële structuur is er niet; Armada Music kan getypeerd worden als een ondernemersorganisatie (zie 

ook 10.1).  

 

Armada Music is een snel groeiende en snel veranderende organisatie. Gedurende het onderzoek 

verandert er veel in de bezetting. Stijn van Gerwen gaat volledig voor Armada Events werken, 

Ruben de Ronde is de nieuwe promotion manager. Tim Smeets gaat naar David Lewis Productions 

en wordt vervangen door financial director Linda Kampshoff. Raya Brummelaar begint als manager 

business affairs. Tenslotte begint Wouter van den Berg als website content manager. In figuur 2.1 is 

een globaal organogram weergegeven voor de situatie zoals in augustus 2006 en april 2007. 

Ondersteunende rollen zijn als zodanig in de figuur ingedeeld. 

 

Omzetontwikkeling 

In appendix A is de omzetontwikkeling gedurende de laatste jaren weergegeven. 
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Figuur 2.1: Organisatiestructuur bij Armada Music BV per augustus 2006 en april 2007 

 

 
 

 

Missie, strategie, visie [Kotler, 1997] 

Armada Music geeft op de website met de volgende stelling losjes een mission statement:  

 

"We love music! We want to keep doing what we're doing, to continue releasing great music and ensuring 

people leave our parties with a big smile on their face."  

 

De strategie om deze missie te bereiken is grotendeels gebaseerd op de verwachte toekomst die de 

muziekindustrie te wachten staat. De komst van digitale producten kan worden gezien als een 

revolutie. Muziek die voorheen op cd of vinyl (fysiek product) werd verkocht wordt nu mede of 

zelfs uitsluitend als download aangeboden via het internet (digitaal product). Zoals blijkt uit de 

branchecijfers stappen steeds meer consumenten over naar deze vorm van muziekproduct [IFPI, 

2006]. Armada Music heeft zich relatief vroeg gerealiseerd dat verkoop van downloads ook voor de 

dance-industrie belangrijk zou gaan worden. De managing director geeft aan dat men als pionier 

wilde en wil fungeren op het gebied van digitale producten. Dit uit zich op vele manieren: 

investeringen zoals de aankoop van Apple computers om de portal iTunes te kunnen aanleveren, 

aannemen van nieuw personeel om uitsluitend aan het digitale product te werken en het 

aantrekken van nieuwe partners zoals nieuwe portals via welke de producten worden verkocht. 

Het is de visie van Armada Music dat middels IT-oplossingen klanten meer en meer van 

klantspecifieke producten en informatie zullen worden voorzien. 

 

Product 

Muziek is het kernproduct van Armada Music. Hierop zijn alle activeiten direct of indirect gericht. 

Naast muziek zijn er ook andere producten te koop zoals merchandise maar deze zijn altijd aan 

muziek gerelateerd. De muziek, de voornaamste ‘grondstof’ om tot een product te komen, wordt 

verworven door een overeenkomst aan te gaan met de rechthebbenden van een stuk muziek. Met 

rechthebbenden worden bedoeld: auteurs en vervaardigers van een muziekstuk, dan wel andere 

partijen die rechten van de originele auteurs of vervaardigers in handen hebben, zoals buitenlandse 
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platenmaatschappijen. Door via de overeenkomst bepaalde rechten te bemachtigen zoals het recht 

op verveelvoudigen van de master en het recht op gebruik maken van de artiestennaam en 

afbeeldingen stelt Armada Music zich in staat om van een muziekstuk een commercieel product te 

maken. Hoe men van een muziekstuk tot een verkoopbaar product komt wordt nader behandeld in 

hoofdstuk 6. 

 

Armada Music brengt singles, maxi-singles, speciale remix-uitgaven, albums, concepten en 

samplers voort. Een single bestaat uit een of twee muziekstukken. Een maxi-single is een uitgebreide 

single bestaande uit drie of meer stukken. De stukken kunnen verschillende muziekstukken zijn 

maar ook verschillende versies van hetzelfde stuk (remixen). Een remix-uitgave is een speciale editie 

van een eerder uitgebrachte single met nieuwe versies van het eerdere muziekstuk. Qua albums zijn 

drie soorten te onderscheiden. Een verzamelalbum bestaat normaliter uit enkel titels uit de catalogus 

van Armada Music. Op een artiestenalbum worden stukken van één artiest samengevoegd tot een 

album. Een dj-mixalbum wordt door een dj aan elkaar gemixt en bevat werk dat veelal niet van 

zichzelf is. Een concept is de digitale tegenhanger van het traditionele album: een verzameling titels, 

digitaal verkocht als geheel. Concepten worden snel ontwikkeld en bestaan in de regel alleen uit 

titels uit de Armada-catalogus. Een sampler is een selectie van muziekstukken van een album die 

een aparte release krijgt. Vaak in tegenstelling tot het album bevat een sampler uitgebreide en 

ongemixte versies van de titels, wat het ideale producten maakt voor dj’s. Nagenoeg elk 

producttype wordt in twee vormen verkocht: fysiek en digitaal. Tabel 2.1 geeft dit weer. De twee 

belangrijkste fysieke vormen die Armada Music voortbrengt zijn cd’s en 12 inch platen, ofwel vinyls, 

naar het materiaal waarvan zij gemaakt zijn. Verder zijn er dvd’s, videobanden en cassettebandjes – 

deze laatste worden in Azië nog soms verkocht. Digitale producten bestaan uit een geluidsbestand. 

 
Tabel 2.1: Twee verschillende productindelingen 

 
Type Materiaal 

Single fysiek/digitaal 

Maxisingle fysiek/digitaal 

Remixuitgave fysiek/digitaal 

Concept digitaal 

Verzamelalbum fysiek/digitaal 

Artiestenalbum fysiek/digitaal 

Dj-mixalbum fysiek/digitaal 

Sampler fysiek 

 

 

Markten 

Armada Music bedient de muziekmarkt met dance-muziek. In 2002 was de totale omvang van de 

omzet op de Nederlandse geluidsdragersmarkt 467 miljoen euro [NVPI, 2005]. Hiervan was volgens 

onderzoek van KPMG 38,9 miljoen aan te merken als omzet uit dance-muziek [KPMG, 2002]. De  

muziekindustrie heeft te kampen met dalende omzetten. Als mogelijke oorzaken zijn de destijds 

tanende economie genoemd, het kopiëren van cd’s en het illegaal verspreiden en downloaden van 

muziek [NVPI, 2005]. Tegelijkertijd is er sprake van een toename in de verkoop van digitale 

producten [IFPI, 2006]. Digitale producten zijn pas laat serieus genomen door de industrie. 

Desalniettemin wordt een groot gedeelte van de daling in omzet inmiddels gecompenseerd door de 

snel stijgende verkopen van downloads en de groei is aanzienlijk (zie [12]). 
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Klanten 

Er zijn verschillende groepen die kunnen worden aangemerkt als klanten van Armada Music.  

 

• Consumenten: Consumenten zijn de voornaamste klanten van Armada Music. Armada Music 

levert zowel rechtstreeks als via tussenhandel (zie onder) aan de consument. Digitaal product 

wordt via internetportals geleverd. Voor de ‘rechtstreekse’ beschikbaarstelling van de content 

via de eigen webshop is een van de portals, Audiojelly.com, als partner aangetrokken [4]. Fysiek 

product komt via de detailhandel bij de consument terecht. 

• Detailhandel: Fysieke producten worden via de detailhandel verkocht. Er zijn in dance-muziek 

gespecialiseerde winkels die vinyl en cd’s verkopen. Voor commercieel interessante cd’s geldt 

dat ook mainstream platenzaken als Free Record Shop en Van Leest ze in hun assortiment 

opnemen. Een cd van Armin van Buuren is praktisch overal te koop. Verder bestaan er online 

platenwinkels die fysiek product leveren. 

• Portals: Ook de portals kunnen worden beschouwd als een belangrijke groep klanten. Het is 

voor Armada Music van belang dat haar product op internet goed vertegenwoordigd is. De 

grootste portals zijn belangrijk voor de omzet en hebben hierdoor een machtspositie ten 

opzichte van Armada Music. Anderzijds zijn de portals geheel afhankelijk van 

platenmaatschappijen voor wat betreft de beschikbaarstelling van producten. 

• Klanten voor Armada Music als aggregator: Aangezien Armada Music relatief vergevorderd is 

in het omgaan met digitale producten ten opzichte van branchegenoten is zij in staat een rol aan 

te nemen als digitale distributeur van andermans producten, in de branche aggregator genoemd. 

Armada Music zorgt voor de digitale beschikbaarstelling aan consumenten van catalogi van 

andere bedrijven via haar partner-portals in ruil voor een deel van de opbrengsten. Naast eigen 

klantenwerving zorgt ook het uitgeversonderdeel Cloud9 voor dergelijke klanten. 
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3. Digitaal product 

 

Hoewel het projectvoorstel vermeld in hoofdstuk 1 niet definitief is, is duidelijk dat het onderzoek 

zich zal toespitsen op digitale producten. Digitale producten zijn op vele manieren verschillend van 

fysieke producten. In dit hoofdstuk wordt hier op ingegaan, als onderdeel van de analyse in stap 5 

van het Tien-Stappen-Plan. 

 

3.1 Voor- en nadelen 

 

Digitale producten hebben diverse voordelen ten opzichte van fysieke producten: 

 

• Geen materialen nodig: Digitaal product, zoals in dit onderzoek gedefinieerd, bestaat volledig 

uit informatie. Het product wordt geleverd exclusief een fysieke drager voor de informatie; die 

bezit de koper al in de vorm van een harde schijf, mp3-speler, iPod of te beschrijven cd. Het 

achterwege laten van fysieke dragers levert besparingen op in onder andere materiaalkosten en 

voorraadkosten. 

• Geen fysieke distributie: Doordat het product niet fysiek is, is ook geen fysieke distributie 

nodig. Het internet is het distributiekanaal. Dit levert kostenbesparingen op. Bovendien zijn er 

geen distributiepartners meer nodig om voldoende bereik te hebben. In principe kan vanuit één 

plaats geleverd worden over de hele wereld. 

• Eén keer uploaden, oneindig aantal keer verkopen: In tegenstelling tot fysiek product kan één 

digitaal product in theorie oneindig vaak verkocht worden aan verschillende klanten, aangezien 

het downloaden van een muziekbestand een duplicatie is van het bronbestand en hier geen 

materialen voor nodig zijn. 

• Snellere promotie, snellere introductie: Fysieke producten dienen te worden vervaardigd door 

de muziek op een fysieke drager te plaatsen en vervolgens distribueren naar de klant. Dit kost 

tijd. Digitaal product is vrijwel direct wanneer de muziek beschikbaar is ook beschikbaar te 

maken voor de klant of voor promotie. De introductietijd naar de markt kan daarom afnemen 

en vroegere promotie voor een positieve invloed op de verkopen zorgen. 

• Dj’s hebben sneller nieuw en lichter materiaal: De eerder genoemde snellere 

promotiemogelijkheden betekenen voor dj’s snellere beschikbaarheid van nieuwe muziek. Door 

de grote opslagcapaciteit van moderne opslagmedia en het vermogen om zelf titels op die 

media te combineren is het mogelijk veel lichter te reizen. Vinyl platen en losse cd’s per titel 

leveren zware bagage op die bovendien vaak kwijtraakt tijdens het touren. Er zijn inmiddels dj’s 

die enkel een laptop meenemen voor hun optredens. Extra voordeel van digitale 

muziekbestanden is dat zij op andere manieren te manipuleren zijn wat nieuwe muzikale 

mogelijkheden biedt. 

 

Uiteraard bestaan er ook nadelen voor digitale producten: 

 

• Opbrengst per product lager dan bij fysiek product: De prijs die wordt gevraagd voor een 

digitaal product is aanzienlijk lager dan bij een fysiek product. Een vinyl plaat kost de klant 

gemiddeld ongeveer €9,00, een download tussen de €1,00 en €4,00. Men dient daarom meer aan 
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digitale producten te verkopen dan aan fysieke producten om dezelfde omzet te behalen. 

Doordat de kosten voor digitale producten echter lager zijn is het nadeel beperkt. 

• Geen fysiek product, niet tastbaar voor consument: Dat het digitale product slechts uit 

informatie bestaat is vanuit distributieoogpunt een voordeel, maar de klant blijkt te hechten aan 

de tastbaarheid van een product, aldus voormalig promotion manager dhr. van Gerwen. 

• Illegaal downloaden en verspreiden: Het voordeel van de oneindige duplicatiemogelijkheden 

veroorzaakt ook een groot nadeel, te weten dat consumenten het product illegaal kunnen 

downloaden en verspreiden zonder dat daarbij de kwaliteit of bruikbaarheid van het product 

daalt. Hoewel de branchecijfers een daling in illegale activiteiten laten zien, onder andere door 

de gerechtelijke stappen die er tegen worden ondernomen, is het tot op heden een fiks probleem 

voor de industrie [IFPI, 2006]. 

 

3.2 Portals 

 

Digitale muziek wordt verkocht via internet. Er zijn twee manieren waarop Armada Music haar 

digitale muziek via internet verkoopt: via haar eigen portal Armadadownloads.com en via portals 

van andere bedrijven met wie overeenkomsten aangegaan zijn zoals iTunes, Beatport en Audiojelly. 

In appendix B worden de portals waarmee Armada Music in augustus 2006 samenwerkt nader 

belicht. 
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4. Probleemstelling en onderzoekplan 

 

Om duidelijk te maken hoe het onderzoek vormgegeven is zal in dit hoofdstuk het onderzoekplan 

worden gepresenteerd. Om te beginnen is een probleemstelling opgesteld. Ook zijn 

onderzoekdoelen geformuleerd. Vervolgens wordt het diagnostisch onderzoekmodel 

gepresenteerd. Stap 5 uit het Tien-Stappen-Plan wordt hiermee afgerond. Na terugkoppeling aan de 

opdrachtgevers wordt de onderzoekaanpak beschreven, waarmee ook stap 6 en 7 worden voltooid. 

 

Probleemstelling 

Bij het meelopen binnen het bedrijf en tijdens gesprekken met de managing director, A&R manager 

en de digital content manager wordt een aantal mogelijke oorzaken duidelijk. Veel werk aan 

digitale producten wordt handmatig uitgevoerd, hoewel het karakter van de werkzaamheden doet 

vermoeden dat automatisering mogelijk is. Daarnaast wordt veel werk dubbel gedaan: voor de 

aanlevering naar verschillende portals worden steeds min of meer dezelfde taken uitgevoerd. 

Verder blijkt dat het zoeken naar bestanden en informatie in het huidige informatiesysteem veel tijd 

kost. Uit voorgaande bedrijfsanalyse en genoemde gesprekken vloeit de volgende probleemstelling: 

 

 

De efficiency in het werken aan Armada Music’s digitale producten is lager dan gewenst. 

 

 

Deze initiële probleemstelling zal worden gebruikt om onderzoeksvragen te genereren en in het 

vervolg van het onderzoek nader worden aangescherpt. Er is op dit punt nog geen behoefte aan het 

bijstellen van het initiële projectvoorstel uit 1.2. 

 

Onderzoekdoelen 

Uit bovengenoemde probleemstelling zijn onderzoekdoelen opgesteld. In het onderzoek zal 

getracht worden deze te vervullen: 

 

1. Zoek een manier om de efficiency vast te stellen; definieer een prestatiemaat. 

2. Bepaal op welk niveau de gedefinieerde prestatiemaat zich aan het begin van het onderzoek 

bevindt. 

3. Bepaal wat het ‘werken aan Armada Music’s digitale producten’ inhoudt; onderzoek de 

processen waarin lager-dan-gewenste efficiency ontstaat. 

4. Bepaal mogelijke oorzaken van lager-dan-gewenste efficiency bij het werken aan digitale 

producten. 

5. Stel vast welke oorzaken bij voorkeur dienen te worden aangepakt. 

6. Maak aan de hand van een oplossingsrichting een ontwerp, dat de belangrijkste oorzaken 

aanpakt. 

 

De opdrachtgever stemt met de genoemde stelling en doelen in, waarmee stap 6 is afgerond. 



 

 

10 

Diagnostisch onderzoekmodel 

In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van het diagnostisch onderzoekmodel in figuur 4.1, 

omdat dit model duidelijk maakt met welk doel de diagnose wordt gedaan en van welke disciplines 

gebruik zal worden gemaakt om uitspraken over de huidige situatie te doen. De verschillende 

genoemde disciplines zullen worden benut om tot een prestatiemaat en tot mogelijke 

oplossingsrichtingen te komen. Een van de begeleiders oppert het idee om de situatie te vergelijken 

met de processen in de boekuitgeverij, vanwege zijn ervaring dat de aanlevering naar partners daar 

zeer gestroomlijnd verloopt. 
 

Figuur 4.1: Diagnostisch onderzoekmodel 

 
 

 

Onderzoekaanpak 

In het onderzoek zal de volgende onderzoekaanpak worden gebruikt om het diagnostische model 

om te zetten in concrete stappen. De aanpak representeert stap 7 in het Tien-Stappen-Plan. 

 

• Via literatuurstudie zal een bruikbare prestatiemaat worden afgeleid voor het onderzoek. Ook 

wordt bepaald op welk niveau de prestatiemaat aan het begin van het onderzoek staat. 

• De aandacht wordt gevestigd op de processen omtrent digitale producten. De focus is in dit 

stadium nog redelijk breed aangezien het gestelde probleem redelijk breed is. Onderzochte 

aspecten zijn het karakter van de processen en de daarin opgesloten taken (automatisch, 

handmatig, dubbel werk) en de gebruikte informatie, om te bepalen hoe efficiënter kan worden 

gewerkt. De bedrijfsinterne informatie die nodig is onder andere uit welke taken de 

verschillende processen zijn opgebouwd, welk karakter de taken hebben en welke informatie er 

binnen deze taken gebruikt of gegenereerd wordt. De benodigde bedrijfsexterne informatie is 

informatie van aan te leveren bedrijven, onder andere in hoofdstuk 3 reeds te vinden. 

• In de diagnosefase wordt onderzoek gedaan naar oorzaken van het gestelde probleem. 

• Er zullen verschillende oplossingsrichtingen worden gepresenteerd voor het probleem. 

• Er vindt een discussie plaats over de oplossingsrichtingen en er wordt een keuze gemaakt. 

• Een ontwerpopdracht wordt opgesteld evenals een ontwerpgericht onderzoekmodel en een 

aanpak om de oplossing uit te werken. 

• Een literatuurstudie vindt plaats naar de theorieën in het ontwerpgericht onderzoekmodel. 

• Er wordt een object- en realisatieontwerp ontwikkeld. 

• Er wordt getracht draagvlak te creëren voor het gemaakte ontwerp. 
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5. Bepaling van prestatiemaat 

 

In dit hoofdstuk wordt begonnen met stap 8 van het Tien-Stappen-Plan, het diepteonderzoek, om 

het in hoofdstuk 4 genoemde onderzoekdoelen 1 (‘definieer een prestatiemaat’) en 2 (‘bepaal het 

huidige niveau van de prestatiemaat’) te vervullen. Allereerst wordt een bruikbare prestatiemaat 

gedefinieerd. Een prestatiemaat is nodig om te bepalen hoe de beginsituatie is in het begin van het 

onderzoek en om het effect van het ontwerp na eventuele toepassing te kunnen beoordelen. 

 

5.1 Prestatiemaat 

 

In [Coelli et al., 1998] is terug te vinden dat in het algemeen de prestaties van een bedrijf of 

bedrijfsproces worden uitgedrukt in de verhouding tussen de relevante outputs en inputs. Een 

betere prestatie ontstaat door meer output of minder input bij gelijkblijvende overige factoren. De 

vraag is welke outputs en welke inputs voor dit onderzoek relevant zijn. 

 

Inputs en outputs 

Om digitale producten te genereren of laten genereren voor verkoop zet Armada Music diverse 

inputs of middelen in. Een overzicht wordt weergegeven in tabel 5.1. 

 
Tabel 5.1: Inputs gebruikt voor het genereren van digitale producten 

 
Input Relatie tot prestaties omtrent digitaal product 

Arbeid Voor digitaal product beschikbaar kan worden gesteld aan 
klanten zijn diverse werkzaamheden nodig. 

Bandbreedte Om digitaal product bij de portals te krijgen wordt gebruik 
gemaakt van het internet. 

Pc’s en Apple computers en toebehoren Om portals aan te kunnen leveren werkt het bedrijf met pc’s; in 
het geval van iTunes zijn Apple computers nodig. 

Software Om aan digitaal product te werken is bepaalde software nodig, 
zoals audiobewerkings-software en ftp-software. 

 

 

Arbeid is veruit de belangrijkste en duurste input die gebruikt wordt voor voortbrenging van 

digitale producten, zo stelt de managing director. Gezien de overige ingezette middelen lijkt dit 

logisch. Een voor dit onderzoek goede prestatiemaat zal daarom arbeid als input toepassen. 

 

Als output is enerzijds de hoeveelheid eindproducten aan te merken. Anderzijds kunnen de 

financiële opbrengsten worden beschouwd als output van een bedrijf. Afhankelijk van de keuze 

tussen deze twee grootheden ontstaat een andere prestatiemaat: efficiency [Atrill, McLaney, 2004] of 

productiviteit [Coelli et al, 1998]. Een economische definitie zoals in [Atrill, McLaney, 2004], die 

financiële opbrengsten tegenover gebruikte middelen zet, lijkt het meest geschikt. De managing 

director geeft cijfers over enerzijds omzet en anderzijds gebruikte arbeid (zie hoofdstuk 1) en is 

geïnteresseerd in het maximaliseren van de financiële resultaten tegen een redelijk offer; in principe 

zal het hem niet interesseren met hoeveel producten het beste resultaat wordt bereikt. De volgende 

prestatiemaat zal voor dit onderzoek worden gebruikt: 
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5.2 Bepaling van soort probleem 

 

Aangezien de prestatiemaat gebruik maakt van dezelfde grootheden als de managing director in 

zijn schatting, kan de prestatiemaat ook worden toegepast om te bepalen in hoeverre die schatting 

accuraat was en daarmee met wat voor soort probleem men eigenlijk te maken heeft. In [van Aken et 

al., 2003] wordt een indeling van problemen in 3 soorten gepresenteerd, naar Monhemius (1984): 

perceptieproblemen, doelproblemen en realiteitsproblemen. Het is van belang te weten of de 

schatting van de managing director wat betreft de prestaties van digitale producten de 

werkelijkheid benadert of niet. Wanneer de feiten duiden op een probleem in een omvang zoals de 

probleemhebber dacht of groter is er sprake van een realiteitsprobleem en is er reden tot onderzoek. 

In de volgende paragraaf zal de huidige efficiency worden bepaald en daarmee ook duidelijk 

worden welk soort probleem er speelt. 

 

5.3 Kwantificering van prestaties 

 

De gedefinieerde prestatiemaat is ingevuld om de huidige stand van zaken te kwantificeren, zoals 

gevraagd in onderzoekdoel 2. Zoals bepaald zal als output het financiële resultaat in de vorm van 

omzet worden gebruikt en als input de besteedde arbeidstijd. Verder zal de schatting van de 

managing director over de bedrijfsprestaties worden gecontroleerd met de achterhaalde cijfers. In 

appendix C zijn de gevonden cijfers gepresenteerd en is omschreven welke werkwijze hiervoor 

gehanteerd is. 

 

De prestaties bij Armada Music 

De managing director deed een schatting dat meer dan 10 procent van de totale omzet verdiend is 

met digitale producten en hiervoor ongeveer 15 tot 20 procent van de beschikbare arbeidstijd is 

gebruikt. Die schatting blijkt tamelijk accuraat te zijn geweest (zie appendix C). Armada Music 

heeft, gekeken naar de eerste helft van 2006, te maken met een realiteitsprobleem en een onderzoek 

om verbetering in de prestaties te bewerkstelligen lijkt zinvol. Wel blijkt dat het probleem ‘vanzelf’ 

steeds kleiner wordt. Onder andere door toenemende beschikbaarstellingen van Armada Music’s 

product, doordat het aantal producten wat aangeboden wordt steeds stijgt en oude titels ook door 

blijven verkopen wordt de omzet hoger zonder dat dit meer inspanning van Armada Music vraagt. 

Hiermee dient rekening te worden gehouden wanneer de efficiency in een later stadium wordt 

gemeten. 

 

besteeddArbeidstij

productendigitaleOmzet
Efficiency

_

__

=
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6. Processen 

 

Nu bepaald is dat onderzoek zinvol is wordt het diepteonderzoek voortgezet (stap 8). Om inzicht te 

krijgen in de verbetermogelijkheden binnen Armada Music is een aantal processen onderzocht. 

Hiermee wordt onderzoekdoel 3 (‘onder de processen waarin lager-dan-gewenste efficiency 

ontstaat’) vervuld. Hoewel in het voorlopige projectvoorstel al duidelijk wordt dat het onderzoek 

gericht zal moeten zijn op het digitale product wil dat niet zeggen dat slechts werkzaamheden die 

dit digitale product voortbrengen moeten worden beschouwd. De informatie die in deze 

werkzaamheden wordt toegepast is namelijk sterk afhankelijk van andere werkzaamheden. 

 

Het ligt voor de hand om te bekijken hoe Armada Music’s producten tot stand komen. Daarnaast 

lijkt het ook zinvol om de promotionele activiteiten te belichten, aangezien ook digitale producten 

promotie vereisen. Om dezelfde reden worden de betalingen beschouwd.  

 

6.1 Van demo tot release 

 

Armada Music zorgt ervoor dat muziek beschikbaar wordt voor consumenten. Dit gebeurt door 

rechten op muziekstukken van rechthebbenden te verkrijgen en door partners verder te laten 

bewerken, vermenigvuldigen en distribueren; mastering, persing, artwork, ontwerp van product-

layout en fysieke distributie worden alle door derden uitgevoerd. Armada Music functioneert 

voornamelijk als spil tussen deze partijen en is daarnaast verantwoordelijk voor de 

marketingactiviteiten. De komst van digitale producten heeft echter een verschuiving teweeg 

gebracht waardoor men meer activiteiten zelf uitvoert.  

 

In appendix D wordt weergegeven hoe van demo tot aan een verkoopbaar product wordt gekomen 

in het geval van singles, remixreleases en samplers. Het verloop van een album- of conceptrelease 

wordt weergegeven in appendix E. 

 

6.2 Promotie 

 

De twee voornaamste kanalen waarlangs promotie voor digitale producten plaatsvindt zijn 

promotie via dj’s en industrie en promotie via bannering op portals. 

 

Dj’s en industrie 

Het proces van promotie staat grotendeels los van andere werkzaamheden (zie ter illustratie de 

flowcharts in appendix D en E). Promotie richting dj’s en industrie wordt uitgebreid gedaan voor 

singles en remixreleases en minder uitgebreid voor andere producten. De single- en remixverkopen 

zijn in belangrijke mate afhankelijk van de populariteit onder dj’s. Zij verwerken hun favoriete 

muziek in hun optredens en hebben aldus grote invloed op de bekendheid van de producten en de 

mate waarin luisteraars of feestbezoekers ze kopen. Daarnaast is het van belang dat ook de 

industrie, waaronder de pers, zich positief uitlaat over het product. Appendix F geeft de wijze van 

promotie richting dj’s en industrie weer. 
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Bannering 

Bannering vindt plaats wanneer een portal besluit een banner op zijn site te plaatsen, een digitale 

reclame voor een product, waarop geklikt kan worden om direct bij het product te komen en het 

eventueel te kopen.  

 

Hoewel het geen promotionele activiteit van Armada Music zelf is, is bannering een belangrijke 

vorm van aandacht voor het product. In het recente verleden is gebleken, aldus de managing 

director, dat bannering een grote impact heeft op de verkoopresultaten van het betreffende product. 

De portals beslissen weliswaar zelf over welke producten extra aandacht krijgen maar Armada 

Music kan activiteiten ontplooien om zoveel mogelijk zijn producten onder de aandacht van de 

portals te brengen. Een voorbeeld van dergelijke activiteiten is het rechtstreekse contact wat de 

A&R-manager heeft met Beatport en Dance-Tunes. 

 

6.3 Betalingen 

 

Uit de verkoop van producten vloeien uitbetalingen van royalties aan rechthebbenden voort. Het 

speciale aan deze betalingen is dat ze vereisen dat het product na verkoop nogmaals beschouwd 

wordt, niet alleen in zijn geheel maar ook in gedeelten: het product wordt als het ware weer uiteen 

gehaald. Het uiteen halen bestaat uit het bepalen van het aandeel van iedere rechthebbende van het 

product zoals de producer, zanger(es) en andere platenmaatschappijen. Vanwege de focus van dit 

onderzoek is bekeken hoe de betalingen voor digitale producten plaatsvinden, hoewel betalingen 

voor fysieke producten nagenoeg op dezelfde wijze worden afgehandeld. In appendix G is het 

betalingsproces verder uitgewerkt. 
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7. Probleemdiagnose 

 

Armada Music geeft aan dat het hulp kan gebruiken bij het verbeteren van de bedrijfsprestaties ten 

aanzien van digitale producten. In hoofdstuk 4 is een probleemstelling gegeven die te vaag en breed 

is gesteld om direct een werkbare oplossing uit te ontwikkelen. Door oorzaken van het gegeven 

probleem te achterhalen worden de ‘werkelijke’ of voornaamste deelproblemen achterhaald om één 

oplossing op toe te spitsen, waarmee onderzoekdoel 4 (‘bepaal mogelijke oorzaken’) en 5 (‘stel vast 

welke oorzaken dienen te worden aangepakt’) worden bediend. 

 

7.1 Oorzaken 

 

Middels gesprekken met medewerkers die zich bezighouden met het digitale product (de digital 

content manager, voormalig promotion manager dhr. van Gerwen, de stagiaire en de voormalige 

financial manager) zijn oorzaken onderkend voor de lager-dan-gewenste prestaties. Daarnaast heeft 

het zelf meehelpen bij de werkzaamheden voor inzicht gezorgd. Het is mogelijk gebleken om 

verschillende ‘deeloorzaken’ in te delen onder een aantal ‘hoofdoorzaken’. 

 

Hoofdoorzaak ‘Gebrek aan automatisering’ 

Bij het meelopen binnen het kantoor van Armada Music valt op dat werkzaamheden met 

betrekking tot het digitale product een groot gedeelte van de beschikbare tijd opeisen. Veel tijd 

wordt gespendeerd aan handmatige werkzaamheden die wellicht geautomatiseerd zouden kunnen 

worden. Onder ‘Gebrek aan automatisering’ vallen de volgende deeloorzaken. 

 

• Verschillende wensen per portal: Elke portal heeft zijn eigen wensen ten aanzien van het 

product, zoals verschillende bestandsformaten waarin het product aangeleverd dient te worden, 

welke soorten muziek een portal wenst aan te nemen en in welk formaat de product-layout en 

de informatie behorend bij de titel dienen te worden aangeleverd. Doordat elke portal andere 

wensen heeft kan er amper sprake zijn van routine of standaard werkwijzen in de 

werkzaamheden. Bovendien dienen er hierdoor meerdere variaties van de muziekbestanden, de 

product-layout en ook productinformatie te worden vervaardigd. Dit kost tijd. 

• Verschillende werkwijzen per portal: Naast verschillende wensen hebben verschillende portals 

ook verschillende werkwijzen. Dit uit zich vooral in de aanleverprocedure van bestanden en 

informatie (zie ook appendix D). Het verschil in werkwijzen vereist extra inspanning van 

Armada Music. 

• Handmatig samenbrengen info: Bij het beschikbaar stellen van een muziekstuk hoort 

titelinformatie, zoals duur van de titel, benaming, projecttitel, eventuele mixnaam en 

omschrijving. Deze informatie dient te worden verzameld uit verschillende bronnen zoals de 

labelcopy, de belangrijkste productinformatiesheet (zie de begrippenlijst), PIQ-sheets en het 

releaseschema. Deze informatie uit verschillende bronnen verzamelen kost tijd. 

• Handmatig klaarzetten files: Voor iTunes dient elke titel handmatig klaar te worden gezet om 

te uploaden. Ook voor de andere portals dienen muziekbestanden en bijbehorende informatie 

op de juiste plaats te worden geparkeerd. In het huidige bestandsysteem betekent dit een 
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zoektocht naar het juiste bestand. Soms betekent dit ook het omzetten van een muziekbestand 

naar een wav-file aangezien dit het gevraagde formaat is. 

• Direct uploaden files bij prioriteit: Het komt regelmatig voor dat een bepaalde titel prioriteit 

boven andere titels krijgt om beschikbaar te worden gesteld voor verkoop, aldus de digital 

content manager. Hoewel het daadwerkelijke versturen van bestanden voor een portal zoals 

iTunes ook na werktijd kan – dit is in de iTunes software inmiddels geautomatiseerd – wordt er 

in geval van prioriteit direct geupload. Dit houdt in dat er geen andere werkzaamheden in het 

betreffende programma kunnen plaatsvinden, wat vertraging met zich meebrengt. 

• Handmatige bepaling preview: Armada Music dient de preview die de klant kan beluisteren 

handmatig in te stellen voor portals die dit niet zelf doen. Dit neemt de nodige tijd in beslag. 

• Handmatige afwerking royalty-statements: Zoals uit 6.3 blijkt is het samenstellen van royalty-

afrekeningen een grotendeels handmatige handeling. Doordat het veel eenvoudiger is digitale 

producten op de markt te zetten dan fysieke producten zal de hoeveelheid producten naar 

verwachting toenemen. Vooral deze administratieve afhandeling zal hierdoor veel meer tijd 

gaan vergen. 

 

Hoofdoorzaak ‘Gebrek aan standaardisatie’ 

De wijze waarop Armada Music werkt met digitale producten is niet gestandaardiseerd voor alle 

producten. Dit kan in een aantal gevallen niet, bijvoorbeeld omdat men afhankelijk is van de eisen 

van derden zoals de portals, maar in andere gevallen is dit wellicht te realiseren, zoals in de 

aanlevervorm van partners voor wie Armada Music aggregator is. Hieronder volgen de 

belangrijkste deeloorzaken van gebrek aan standaardisatie. 

 

• Samenvoegen statements: Portals sturen maandelijks of per kwartaal verkoopoverzichten. De 

statements worden digitaal aangeleverd maar zijn verschillend in indeling. Een enkele shop 

wijkt af door 3 maanden samen te nemen, niet beginnend bij een kwartaal (3Beat). Een 

standaard is hiervoor niet, waardoor de werkzaamheden voor verwerking relatief lang duren. 

• Verschillende aanlevervormen releaseinformatie: Armada Music’s labelcopy wordt 

samengesteld aan de hand van diverse bronnen. Een gedeelte van de informatie komt 

bijvoorbeeld uit het afgesloten contract, een ander gedeelte wordt gevraagd aan de 

rechthebbenden. Verder wordt er een barcode aangemaakt middels een speciaal programma. 

Het gedeelte wat van de auteur komt is meestal aanwezig maar soms dient hier nog om 

gevraagd te worden; hiervoor bestaat geen standaard werkwijze. De informatie benodigd voor 

het beschikbaar maken van titels van andere maatschappijen in de rol van aggregator of 

anderszins aangekochte catalogi wordt in zeer verschillende vormen aangeleverd. Zo worden er 

Excel-sheets gegeven maar ook worden eigen labelcopies geleverd. Dit gebrek aan conformiteit 

van de informatie veroorzaakt tijdsverlies. 

• Fouten in aangeleverde info: Bovengenoemde aangeleverde informatie bevat niet zelden 

fouten. Zo komt het voor dat de door andere maatschappijen aangeleverde codes niet juist zijn – 

dit wordt herkend door een programma als iTunes Producer. Het juist krijgen van de informatie 

vergt tijd. 

• Incompleet zijn aangeleverde info: De aangeleverde info door andere maatschappijen blijkt 

ook regelmatig incompleet te zijn. Het zoeken naar, nabellen voor en wachten op de juiste 

informatie neemt extra tijd in beslag. Ook hier is een gebrek aan standaardisatie van de 

informatie. 
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• Incompatibiliteit PC en Apple: Om titels beschikbaar voor verkoop te maken op de iTunes 

portals moet worden gewerkt via Apple computers. De informatie die moet worden ingevoerd 

in iTunes Producer is echter voornamelijk informatie die via pc’s wordt gelezen. Het werken 

met twee systemen vergt extra handelingen. 

• Tijdsverschil met andere continenten: De medewerkers die werken aan de digitale producten 

geven aan dat het tijdsverschil met andere continenten extra tijd kost. Wanneer er vragen 

worden gesteld kan het relatief lang duren voor hierop wordt geantwoord. Dit kan voor extra 

vertraging zorgen. 

 

Hoofdoorzaak ‘Concepten kosten veel tijd/moeite’ 

Zoals uitgelegd is een concept een digitale verzameling titels. Aangezien nagenoeg de gehele 

productie en distributie van het product door Armada Music zelf gebeurt in plaats van middels 

uitbesteding zoals bij fysieke producten betekent een toename in concepten ook een flinke toename 

in werkzaamheden voor Armada Music zelf. Concepten worden relatief eenvoudig bedacht en 

uitgewerkt maar voor de beschikbaarstelling en afrekening is meer inspanning vereist. 

 

• Concept-tracklisting incompleet: Soms is het beschikbaar maken van een concept moeilijk 

vanwege een incomplete tracklisting. Zo wordt er soms geen titel ingevuld of wordt een album 

genoemd maar niet een specifieke track. Hoewel dit niet veel voorkomt levert het direct 

vertraging op. 

• Zoeken naar nummers duurt lang: Om een digitale release te doen dient een map te worden 

aangemaakt waarin de muziekbestanden worden neergezet. Voor een losse titel is dit een enkele 

handeling. Voor een concept zijn dit vaak ongeveer 10 titels en om deze bestanden bij elkaar te 

zetten moeten ze eerst worden gezocht en gekopieerd, wat tamelijk lang kan duren, gezien het 

huidige bestandsysteem. 

• Extra administratietijd: Concepten vergen vooral op het gebied van administratie veel tijd – 

weliswaar niet meer dan een fysiek album, maar gezien de veel grotere hoeveelheid concepten 

neemt de hoeveelheid werk gemakkelijk toe. 

• Files niet op releases-server: Veel concepten bevatten titels die net nieuw zijn. Bij het 

voorbereiden van dergelijke concepten ontbreken vaak de release-mappen met de juiste 

bestanden. De bestanden zijn dan weliswaar elders aanwezig, maar niet altijd in het juiste 

formaat en op verschillende plaatsen, wat voor extra vertraging zorgt. 

 

Hoofdoorzaak ‘Gebrekkige integratie supply chain’ 

Armada Music werkt met diverse bedrijven samen teneinde muziek op de markt te brengen. Deze 

partners maken deel uit van Armada Music’s supply chain. Echter, de integratie in deze supply 

chain gaat minder ver dan voor Armada Music optimaal zou zijn.  

 

• Aanlevering mastering niet digitaal: Het resultaat van de werkzaamheden van een 

masteringbedrijf is een gemasterd muziekstuk of set muziekstukken. Deze stukken krijgt 

Armada Music aangeleverd als audiobestanden op een cd (de master-cd). Om te kunnen werken 

met deze titels dienen ze eerst naar de computer of server te worden overgezet. In het geval dat 

de aanlevering via internet zou plaatsvinden zou dit niet hoeven. 
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• Encoden door Armada Music zelf: Portals maken gebruik van bestanden in formats als mp3-

192, mp3-320 en wav. De genoemde vormen dienen door Armada Music zelf te worden 

gegenereerd uit de master-bestanden. Aanlevering door de masteringbedrijven in die formats 

zou deze stap overbodig maken. 

 

Hoofdoorzaak ‘Marketing-gerelateerd’ 

Naast verbeteringen in tijdsbesteding zijn ook kansen tot verbetering in opbrengsten te 

onderkennen. Onder andere de manier waarop Armada Music marketing inzet voor zijn producten 

heeft invloed op de opbrengsten. Enkele marketing-gerelateerde oorzaken zijn verzameld. 

 

• Beperkte aandacht voor product op portals: Het is essentieel voor verkopen dat producten 

voldoende promotie krijgen, bijvoorbeeld via banners, maar de invloed hierop is tamelijk 

beperkt. De opbrengst zou wellicht hoger kunnen zijn bij meer inspanning ter stimulering van 

de aandacht. 

• Activiteiten minder klantspecifiek dan gewenst: Armada Music bedient met zijn digitale 

producten de hele wereld. Veelal gebeurt dit via dezelfde site en presentatie voor alle 

consumenten. Door de marketing van het product meer klantspecifiek te maken is mogelijk een 

verkoopstijging te realiseren. 

• Beschikbaarheid van product zou groter kunnen zijn: Momenteel concentreert Armada Music 

zich vooral op iTunes en andere grote (dance-)portals. Men is er zich van bewust dat ook de 

kleinere portals inkomsten kunnen genereren. Hoewel het rendement van het bezig zijn met 

deze portals nu nog klein is zou er verbetering kunnen optreden wanneer de werkwijzen 

worden gewijzigd.  

• Beperkte betalingsmogelijkheden: Een factor die de totale omzet van digitale producten zou 

kunnen beïnvloeden is de hoeveelheid mogelijkheden om te betalen. Een voorbeeld: in andere 

landen is de marktpenetratie van de creditcard groter dan in Nederland maar ook elders bestaat 

wantrouwen tegen betaling via internet middels creditcard. In [Adelaar et al., 2000] wordt een 

onderzoek beschreven waarin liefst 65 procent van de ondervraagden aangeeft creditcard-

betalingen te wantrouwen. Armada Music zou eventueel invloed kunnen uitoefenen op de 

beschikbaarheid van verschillende betalingsmogelijkheden of zijn inspanningen kunnen 

concentreren op portals met de beste betaalmogelijkheden. 

• Beperkte tijd voor promotie: Zoals in elk bedrijf is er beperkte tijd voor de werkzaamheden. 

Het is onwaarschijnlijk dat op dit moment de opbrengst beïnvloed door promotie maximaal is. 

Meer tijd reserveren voor promotie zou daarom een positieve invloed kunnen hebben op de 

opbrengsten. 

• Beperkt budget voor promotie: Op soortgelijke wijze als geldt voor de tijd voor promotie zal 

het budget beschikbaar voor promotie ook de totale opbrengst uit digitale producten 

beïnvloeden. 

 

Hoofdoorzaak ‘Consumentengebruik’ 

Met consumentengebruik wordt bedoeld: de manier waarop de consument met het te kopen of 

aangekochte product omgaat. Op het eerste gezicht lijkt hier weinig invloed op mogelijk, maar 

wellicht dat er via creatieve oplossingen positieve veranderingen mogelijk zijn. 
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• Illegaal downloaden en verspreiden: Sinds de komst van het internet wordt muziek 

gedownload zonder dat platenmaatschappij en andere rechthebbenden hiervoor een vergoeding 

krijgen. Hoewel dit probleem steeds kleiner wordt zijn de gederfde inkomsten nog steeds 

aanzienlijk [IFPI, 2006]. Het is een uitdaging voor Armada Music om de consument zover te 

krijgen dat hij kiest voor legale aankoop. Ook kan men proberen de verspreiding van al dan niet 

legale bestanden te voorkomen; vaak is een product vóór de officiële release al gelekt. 

• Online vinden van product moeilijk: Armada Music kan proberen de consument te helpen bij 

het vinden van zijn product. De zichtbaarheid van producten op portals is vaak klein indien er 

geen banner voor is geplaatst. Om de consument toch te wijzen op het product kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan verwijzingen vanuit andere sites. 

• Download niet tastbaar: Wanneer een consument een cd koopt krijgt hij een fysiek en dus 

tastbaar product. Een download is niet tastbaar maar wordt weggeschreven op een aan de 

consument toebehorend medium zoals een harde schijf of een mp3-speler. De voormalige 

promotion manager dhr. van Gerwen geeft aan dat dit verschil voor sommige consumenten een 

reden is om niet over te gaan op aanschaf van digitale producten. 

 

De gevonden oorzaken zijn in figuur 7.1 verwerkt tot een Ishikawa-diagram. Per hoofdoorzaak zijn 

deeloorzaken weergegeven. Het blijkt verder mogelijk een indeling te maken in oorzaken, 

gerelateerd aan de tijd die in digitale producten wordt gestoken, en oorzaken die samenhangen met 

de behaalde opbrengsten voor digitale producten. Dit zijn ook de grootheden die toegepast zijn in 

de in hoofdstuk 5 bepaalde prestatiemaat.  

 

 
Figuur 7.1: Ishikawa-diagram 
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7.2 Bepaling van focus 

 

De gevonden oorzaken zijn tamelijk uiteenlopend (zie figuur 7.1). De beschikbare tijd in dit 

onderzoek is onvoldoende om alle problemen mee te nemen en dus is de eerste probleemstelling te 

breed en afbakening noodzakelijk. Via criteria opgesteld door Van Aken et al. (relevantie, 

haalbaarheid, onderzoekbaarheid, deskundigheid, plaats in de organisatie waar het onderzoek 

wordt uitgevoerd en al of niet verstrikt raken in een politiek spel) is bepaald welke oorzaken het 

meest succesvol kunnen worden aangepakt [van Aken et al., 2003]: 

 

• Relevantie: Gezien de aard van de deeloorzaken – ze zijn alle tamelijk specifiek – en de 

verwachting dat de juiste ingreep vele gerelateerde deeloorzaken tegelijk kan aanpakken ligt de 

focus op hoofdoorzaak-niveau. Wanneer de oorzaken aan de opbrengstenzijde zouden worden 

aangepakt zou de efficiency wellicht verbeterd kunnen worden. Een onderzoek op basis van 

oorzaken aan de tijdzijde zal echter met grotere zekerheid resultaat opleveren, aangezien 

oplossingen in deze richting niet afhankelijk zijn van het gedrag van de consument maar van 

inspanningen van het bedrijf zelf. Een focus op de hoofdoorzaak ‘gebrek aan automatisering’ 

ligt voor de hand gezien de hoeveelheid handmatig werk. Aangezien geautomatiseerde 

systemen het beste overweg kunnen met gestandaardiseerde informatie [Forza, Salvador, 2002] 

is het een logische stap om de hoofdoorzaak ‘gebrek aan standaardisatie’ mee te nemen. Bij 

standaardisatie zullen bovendien deeloorzaken onder ‘concepten kosten veel tijd/moeite’ 

mogelijk positief worden beïnvloed. 

• Haalbaarheid: In overleg met de universiteitsbegeleiders is bepaald dat een focus op zowel 

tijds- als opbrengstenkant te breed is. Ook het bedrijf wijst richting tijdsbesteding als 

belangrijkste probleemgebied, hoewel men ook graag zou zien dat marketing-gerelateerde 

oorzaken worden aangepakt. Misschien dat hierin een opdracht voor een ander 

afstudeeronderzoek schuilt.  

• Onderzoekbaarheid: De onderzoekbaarheid is voor alle genoemde hoofdoorzaken goed. Voor 

alle aspecten zijn manieren te bedenken om aan de juiste informatie te komen. De 

onderzoekbaarheid van tijdsgerelateerde oorzaken is het grootst aangezien de meeste 

informatie bij het bedrijf zelf of bij een van de partners te achterhalen is. 

• Deskundigheid: De genoemde hoofdoorzaken zijn alle zaken die een bedrijfskundige aan kan 

pakken. De deskundigheid van onderzoeker en begeleider is door specialisatie richting de ICT 

het grootst voor wat betreft de informatiegerelateerde oorzaken. De hoofdoorzaken inzake 

automatisering en standaardisatie vallen hieronder. 

• Plaats in de organisatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd: De plaats binnen de organisatie 

is van weinig invloed op de keuze waar het onderzoek op te richten. Gezien de omvang van het 

bedrijf kan gesteld worden dat alle ‘afdelingen’ goed bereikbaar en aanspreekbaar zijn en de 

bedrijfsbegeleider alle bevoegdheden heeft. 

• Al of niet verstrikt raken in politiek spel: Ook dit zal hier, gezien de omvang van het bedrijf en 

de bevoegdheid van de bedrijfsbegeleider, niet van belang zijn. 

 

Concluderend kan worden gesteld dat met een focus op tijdrelateerde oorzaken en meer specifiek 

op de hoofdoorzaken ‘gebrek aan automatisering’ en ‘gebrek aan standaardisatie’, met in het 

achterhoofd de invloed van maatregelen op de hoofdoorzaak ‘concepten kosten veel tijd/moeite’, 

het onderzoek naar verwachting het meest succesvol zal verlopen. 
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Orde van grootte van oorzaken 

Wanneer bekend is welke oorzaken de meeste invloed hebben op de bedrijfsprestaties kan een 

oplossing worden bedacht die vooral deze oorzaken aanpakt. Vanwege de gekozen focus volstaat 

de vraag welke oorzaken de meeste tijd kosten. Door mee te werken op het kantoor is een beeld 

gevormd van de orde van grootte van de deeloorzaken die deel uitmaken van de focus. Aan de 

digital content manager is verder een formulier gegeven om de rangschikking te noteren. Tabel 7.1 

geeft weer welke rangschikking uit deze combinatie is afgeleid. In de tabel zijn de twee 

deeloorzaken handelend over betalingswerkzaamheden (handmatige afwerking royalty-afrekeningen en 

samenvoegen verkoop-statements) achterwege gelaten. Dit zijn werkzaamheden waarop de 

medewerker geen zicht heeft en waarvan nog niet echt duidelijk is in welke orde van grootte ze 

moeten worden gezien, omdat de financial manager geen goede schatting van de tijdsbesteding kan 

geven vanwege het relatief nieuwe karakter van de producten. Vanuit de leiding is aangegeven dat 

dit onderdeel van het probleem in elk geval dient te worden aangepakt en dus is het wenselijk dat 

elke mogelijke oplossing hierin voorziet. 

 
Tabel 7.1: Rangschikking van deeloorzaken 

 
 Deeloorzaak (veel tijd - weinig tijd) Hoofdoorzaak 

1 Verschillende wensen per portal automatisering 

2 Verschillende werkwijzen per portal automatisering 

3 Incompleet zijn aangeleverde info standaardisatie 

4 Verschillende aanlevervormen releaseinformatie standaardisatie 

5 Handmatig samenbrengen info automatisering 

6 Fouten in aangeleverde info standaardisatie 

7 Handmatig klaarzetten files automatisering 

8 Tijdsverschil met andere continenten standaardisatie 

9 Handmatige bepaling preview automatisering 

10 Incompatibiliteit PC en Mac standaardisatie 

11 Direct uploaden bij prioriteit automatisering 

 

 

Bovenstaande tabel toont dat de verschillen die bestaan tussen de portals de voornaamste factoren 

zijn in de tijdsbesteding aan digitale producten. Ook blijkt de aanlevering van informatie door 

derden een grote invloed te hebben. Zowel hoofdoorzaak ‘automatisering’ als ‘standaardisatie’ 

blijken invloedrijk. Deze bevindingen zullen later worden benut om een onderbouwde keuze te 

maken uit mogelijke oplossingsrichtingen. 

 

Afbakening met betrekking tot processen 

De zojuist bepaalde focus zorgt automatisch voor een afbakening voor wat betreft de processen van 

belang. Wanneer de verschillende deeloorzaken binnen de gekozen hoofdoorzaken worden 

beschouwd blijkt dat het grootste gedeelte betrekking heeft op de activiteiten prepareren files, portal 

inlichten, gegevens invoeren en uploaden (zie de flowchart in appendix D). De overige deeloorzaken 

slaan op de handmatige onderdelen binnen het betalingsproces. Het promotieproces komt geheel 

niet terug in de gekozen oorzaken. Daarom zullen de werkzaamheden en activiteiten met 

betrekking tot promotie in het vervolg van het onderzoek naar verwachting geen grote aandacht 

krijgen. 
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Het is belangrijk te melden dat het gebrek aan standaardisatie niet alleen de werkzaamheden omvat 

maar ook de informatie gebruikt bij die werkzaamheden. Deze informatie wordt vaak al in eerdere 

werkzaamheden voortgebracht of verzameld (zie appendix D). Hoewel de problemen zich 

voordoen in de zojuist opgesomde onderdelen kan het zijn dat de oplossing hiervoor ingrijpt in 

andere procesonderdelen die input voor de werkzaamheden met betrekking tot digitale producten 

voortbrengen. 

 

7.3 Conclusie van diagnose 

 

Voorgaande diagnose resulteert in de volgende conclusie, een aanscherping van de in hoofdstuk 4 

gepresenteerde probleemstelling: 

 

 

Er is binnen Armada Music een gebrek aan standaardisatie en automatisering in de voorbereidings-, 

voortbrengings-, distributie- en betalingswerkzaamheden omtrent digitale producten en de daarbij benodigde 

informatie. 

 

 

Een andere manier van omschrijven van het probleem kan worden ontleend aan Batra [2002]: er 

dient back-end organisatie van informatie plaats te vinden en front-end koppeling met klanten. Met 

behulp van deze conclusie kan naar een oplossing worden gewerkt. Het laatste onderzoekdoel uit 

hoofdstuk 3 (‘maak een ontwerp dat de belangrijkste oorzaken aanpakt’) wordt daartoe nader 

aangevuld met de volgende doelen: 

 

6a. Bepaal hoe de informatie gebruikt bij releases (digitale in het speciaal) te standaardiseren is. 

6b. Bepaal hoe werkzaamheden omtrent voorbereiding, voortbrenging, distributie en betaling 

voor digitale releases te standaardiseren zijn. 

6c.  Bepaal hoe werkzaamheden omtrent voorbereiding, voortbrenging, distributie en betaling 

die handmatige actie vereisen te automatiseren zijn. 
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8. Oplossingsrichtingen 

 

De conclusie van de diagnose gepresenteerd in 7.3 geeft een specifiek probleem weer binnen 

Armada Music. In de literatuur is gezocht naar bekende oplossingen voor soortgelijke problemen. 

Ook zijn er gesprekken met experts op de betreffende gebieden geweest. Aan de hand hiervan 

worden in dit hoofdstuk oplossingsrichtingen gepresenteerd. Uiteindelijk zal één richting worden 

uitgekozen om een ontwerp op te baseren dat het probleem dient op te lossen. Dit alles is onderdeel 

van stap 8 in het Tien-Stappen-Plan. 

 

8.1 Exploratie naar oplossingen 

 

In de literatuur is gezocht naar bekende efficiency-verhogende oplossingen die gebruik maken van 

standaardisatie en automatisering. De gevonden literatuur is veelal praktijkgericht. Tevens is 

literatuur gezocht over de processen in de boekenwereld, zoals in het in hoofdstuk 4 gepresenteerde 

onderzoekmodel werd genoemd. Appendix H toont de gevonden resultaten. 

 

8.2 Mogelijke oplossingsrichtingen 

 

De bestudeerde literatuur geeft aanwijzingen voor mogelijke oplossingsrichtingen. In deze 

paragraaf worden bedachte richtingen weergegeven zoals die in dit onderzoek zouden kunnen 

worden toegepast. Per richting wordt een inventarisatie gegeven van het potentieel om oorzaken 

voor het probleem op te lossen (tabel 7.1 wordt hiervoor aangehaald). Ook wordt aandacht besteed 

aan de vereiste hoeveelheid inspanning. Deze eigenschappen zijn verzameld in appendix I. 

 

8.2.1 Een standaardwerkwijze met standaardformaat informatie 

Deze oplossing, een vorm van interne standaardisatie, zou het merendeel van de genoemde 

oorzaken van gebrek aan automatisering en standaardisatie kunnen oplossen. Het idee is dat 

Armada Music zijn interne organisatie standaardiseert door klanten te vragen zich te conformeren 

aan Armada Music’s standaard. Armada Music zou niet langer vele verschillende vormen 

eindproduct realiseren, waardoor standaard werkwijzen en informatie ontstaan. Wanneer deze 

oplossing zou worden gekozen zou hooguit een gedeelte van de portals in de onderhandelingen 

kunnen worden betrokken. De belangrijkste, iTunes, zal volgens de managing director bijvoorbeeld 

niet bereid zijn aanpassingen te maken. 

 

8.2.2 Opzetten van een bedrijfsbrede datastructuur om IT-systeem te laten ontwikkelen 

Een IT-systeem dat toegespitst is op de situatie lijkt een voor de hand liggende oplossing. Om een 

dergelijk systeem te kunnen bouwen zal allereerst een datastructuur moeten worden ontwikkeld. 

Door de datastructuur bedrijfsbreed te houden wordt alle nodige informatie gestandaardiseerd 

waardoor men verzekerd is van de juiste input om standaardisatie en automatisering van 

werkzaamheden toe te passen. Met bedrijfsbreed wordt bedoeld dat niet alleen de processen 

specifiek voor digitale producten worden meegenomen maar ook alle processen die bijdragen aan 
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of informatie verschaffen voor de digitale producten. Het IT-systeem zelf kan door derden worden 

gebouwd; de datastructuur kan dienen als uitgangspunt. Het geheel zal rekening moeten houden 

met enerzijds de wens om gestandaardiseerd te werken en anderzijds de eis dat portals op de door 

hun gewenste wijze en in het gewenste formaat aan te leveren. De datastructuur zou de 

communicatie met klanten via XML mogelijk moeten maken, omdat dit de standaard aan het 

worden is. Het grote voordeel van deze oplossing is dat het systeem compleet toegespitst is op de  

situatie. De kosten zijn ook relatief laag gezien de goedkope ontwikkeling. De bouw van het 

systeem zal een marktconforme prijs hebben maar betreft grotendeels een eenmalige uitgave. Een 

ander voordeel is dat de mogelijkheid ontstaat om het systeem aan anderen te verkopen of uit te 

licenseren. In het verleden speciaal ontwikkelde software wordt inmiddels door Armada Music 

succesvol geëxploiteerd. Een mogelijk nadeel is dat het als klein bedrijf relatief moeilijk en kostbaar 

kan zijn om een systeem te blijven aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen in de branche. Verder 

is het risico van een bedrijfsbreed systeem invoeren dat de productiviteit te lang stokt. 

 

8.2.3 Workflow management systeem  

Een verdergaande oplossing zoals teruggevonden in de literatuur is een workflow management 

systeem (WFMS). Een dergelijke oplossing zal vooral inspelen op het standaardiseren van de 

werkzaamheden, waarvoor standaardisatie van de informatie een vereiste is. Voordeel is vooral dat 

er waarschijnlijk verregaande besparingen in de doorlooptijd kunnen worden gerealiseerd. 

Doorlooptijdbesparing is echter van beperkt belang voor Armada Music (zie ook appendix F). 

Nadeel is een sterk teruglopende flexibiliteit, iets wat wel erg belangrijk is in deze branche. 

Aangezien het onwaarschijnlijk is dat een dergelijk systeem helemaal van de grond af aan wordt 

ontwikkeld zal Armada Music zich moeten aanpassen aan de werkwijze die vereist is voor het aan 

te kopen systeem. 

 

8.2.4 Uitbesteding aan een aggregator 

Een andere oplossing is het uitbesteden van alle werkzaamheden voor voortbrenging en distributie 

aan een grotere aggregator. Een voorbeeld is The Orchard [16]. Wanneer hiervoor gekozen wordt 

zal een groot gedeelte van de deelproblemen uit handen genomen worden. De aggregator hoeft 

slechts eenmaal per product te worden aangeleverd en verzorgt de verdere verspreiding naar de 

aangesloten portals. Armada Music zal zich bij deze optie meer kunnen bezighouden met zijn core 

business en minder met processen die men tot voor kort altijd uitbesteedde; in feite zou men meer 

gaan werken zoals in de tijd van enkel fysieke producten. Een gevolg van een aggregator 

inschakelen is dat die ook promotie op zich neemt. Dit kan worden beschouwd als een voordeel, 

maar ook als nadeel, aangezien promotie gezien kan worden als één van de core activities. Zie 

ook8.2.5. De kosten van deze oplossing liggen erg hoog: een gemiddelde aggregator vraagt 20 tot 30 

procent van de inkomsten uit de portals. Een ander nadeel is een verminderde flexibiliteit met 

betrekking tot releases. Het zal moeilijker zijn een aggregator acuut een titel te laten uploaden, waar 

dat binnen het eigen bedrijf een kwestie is van de juiste persoon instrueren. 

 

8.2.5 Fuga 

Ten tijde van het zoeken naar oplossingsrichtingen dient zich een specifieke oplossing aan: Fuga. 

Het bedrijf IndependentIP (IIP) toont in een gesprek met Armada Music zijn nieuwe systeem Fuga 
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waarmee men ambitieuze plannen heeft: men wil wereldwijd ‘the de facto industry standard for 

digital music distribution’ worden [9]. Fuga creëert een web van contentowners, promotiepartijen 

en retail-partijen die allen op eenvoudige wijze contact kunnen leggen. Het systeem levert de 

technologie voor communicatie, deals sluiten en distributie. De daadwerkelijke te ondernemen actie 

blijft bij het bedrijf liggen. Het voordeel van slechts eenmaal aanleveren zoals bij een normale 

aggregator blijft, aangezien Fuga voor de interfacing zorgt met de retailers. Het systeem Fuga zorgt 

niet per se voor promotie. Dit lijkt een nadeel maar in feite, zo stelt IIP, is de content-eigenaar de 

beste promoter: hij kent zijn eigen markt en klanten het beste. Vanwege deze manier van werken 

rekent IIP een fee van slechts 7,5 procent van de opbrengst. Wanneer voor een bepaald territorium 

een externe promotiepartij nodig wordt geacht kan men die zelf inschakelen buiten of binnen het 

Fuga-netwerk. Een ander voordeel is dat het systeem kan dienen als database voor 

contractgegevens. Een mogelijk nadeel is een te grote afhankelijkheid. Armada Music dient ervoor 

te waken controle te verliezen over zijn business. Verder is het essentieel dat partners waar mee 

gewerkt wordt bereid zijn te werken met het systeem. Fuga is op dit moment nog in ontwikkeling. 

Het is in het geval dat voor deze oplossing wordt gekozen zaak om erop te letten dat elke beloofde 

functionaliteit uiteindelijk ook geleverd gaat worden. De benodigde inspanning om tot deze 

oplossing over te gaan zullen veel lijken op die bij het uitbesteden aan een normale aggregator, zij 

het tegen veel lagere kosten. 

 

8.2.6 Standaard ERP-pakket speciaal voor muziekindustrie 

Er bestaat op de entertainment-industrie gerichte ERP-software. Een voorbeeld hiervan is de 

Creative Business Suite (CBS) van de Duitse softwarefabrikant Officer [14]. Voor de beschouwing 

van standaard ERP-pakketten voor de muziekindustrie zal dit pakket als voorbeeld worden 

gehanteerd. Grote voordelen aan deze oplossingsrichting zijn de ondersteuning door het 

achterliggende bedrijf en de ervaring die in de software gestoken is. Een belangrijk nadeel is dat in 

dit geval Armada Music zich zal moeten vormen naar de software, zoals bij een WFMS, en niet vice 

versa. Ook eventuele uitbreidingen zullen niet eenvoudig zijn. De kosten zijn hoog aangezien de 

software gekocht dient te worden, hoewel licensering nog duurder zou kunnen uitvallen, aldus de 

managing director. De inspanning houdt een grote verandering van de interne werkwijzen in en zal 

niet zonder slag of stoot gaan: men dient zich te conformeren aan een standaard-systeem. 

 

8.3 Keuze van oplossingsrichting voor ontwerp 

 

Uit de in 8.2 gepresenteerde oplossingsrichtingen wordt nu een keuze gemaakt om als uitgangspunt 

te dienen voor het ontwerp. Naast een afweging van criteria zal overleg met de betrokken partijen 

meetellen in de uiteindelijke keuze. De volgende eisen zullen worden toegepast in de keuze: 

 

Functionele eisen:  

• Invoering van het systeem dient het probleem op te lossen: in hoeverre standaardiseert en 

automatiseert de oplossing werkwijzen en informatie en neemt het de gevonden oorzaken weg? 

• De opbrengsten dienen de kosten te rechtvaardigen. 

Randvoorwaarden: 

• De oplossing dient in overeenstemming met het bedrijfsbeleid te zijn. Aangezien het bedrijf jong 

en vooruitstrevend is zijn tamelijk vergaande oplossingen mogelijk, maar belangrijk is dat de 
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oplossing voldoende flexibiliteit toestaat zodat nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen goed 

mogelijk zijn. 

• De oplossing dient voldoende bij de bedrijfscultuur te passen. In een ondernemersorganisatie 

als deze (zie 2.2 en 10.1) is een te rigide indeling van het werk niet gewenst.  

Gebruikerseisen:  

• Het ontwerp dient te voldoen aan de door directe gebruikers gestelde gebruikseisen. In dit 

geval vertaalt zich dat als de mogelijkheid om tijdens het ontwerp rekening te houden met de 

geopperde gebruikseisen. 

Ontwerpbeperkingen: 

• De doorlooptijd van het onderzoek dient niet in het gedrang te komen. In principe staat er voor 

dit onderzoek 7,5 maand (op basis van 4 dagen per week). 

• De oplossing dient niet meer dan nodig te veranderen 

 

Een standaardwerkwijze met standaardformaat informatie (oplossingsrichting 1) is een uitvoerbare, 

relatief eenvoudige en goedkope oplossing maar de kans van slagen is zeer klein, vanwege de 

onrealistisch grote eis die aan alle portals wordt gesteld. Hoewel Armada Music ten opzichte van 

enkele voorname portals een goede onderhandelingspositie heeft, is het zeer twijfelachtig of elke 

portal zich wil aanpassen aan Armada Music’s wensen. Portals hebben over het algemeen 

honderden klanten – Beatport heeft in november 2006 liefst 3641 labels als klant [6] – en zullen 

hoogstwaarschijnlijk niet bereid zijn de werkwijze te hanteren. 

 

Het opzetten van een bedrijfsbrede datastructuur (oplossingsrichting 2) is in dit onderzoek 

waarschijnlijk goed te verwezenlijken. In een gesprek met de IT-consultant blijkt dat hij ook een 

dergelijke oplossing heeft aangedragen bij de manager. Ten opzichte van de andere oplossingen 

lijkt een vrij brede aanpak van de oorzaken mogelijk: de verschillen tussen de portals, handmatige 

werkzaamheden en betalingswerkzaamheden worden allen positief beïnvloed (zie ook appendix I). 

Positieve resultaten zijn mogelijk in zowel standaardisatie als automatisering: standaardisatie van 

de informatie zal afgedwongen worden, de werkzaamheden zullen door gebruik van het systeem 

gestandaardiseerd kunnen worden en een IT-systeem creëert ook mogelijkheden voor 

automatisering van de werkzaamheden. De flexibiliteit in die automatisering is veruit de grootste 

bij deze oplossing. Doordat het systeem kan worden gebaseerd op de huidige werkwijze zal er niet 

onnodig veel veranderen. 

 

De uiteindelijke verwezenlijking van het systeem brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Naar 

schatting van de IT-consultant, in overleg met zijn collega’s bij het IT-bedrijf waar hij werkzaam is, 

zou de ontwikkeling 2 maanden bedragen en neerkomen op 120 tot 150 uur ingehuurde arbeid 

(volledige basis leggen, testen en werkend opleveren en gedurende de garantieperiode van 3 

maanden bugs en fouten verwijderen). Bij een uurloon van €75 zouden de kosten naar schatting 

maximaal €11.250 bedragen. Hoewel dit exclusief support na een genoemde garantieperiode is, is 

duidelijk dat de kosten aanzienlijk lager zullen liggen dan bij enkele andere oplossingen. De bruto 

omzet digitale producten in het tweede kwartaal van 2006 oversteeg €70.000 zoals blijkt uit de 

statements. Bij een gemiddeld gevraagd percentage van 25 procent levert het inschakelen van een 

aggregator minimaal €70.000 aan jaarlijkse kosten op. Wanneer Fuga wordt ingeschakeld zijn de 

kosten nog steeds €21.000 bij het huidige percentage van 7,5 procent. Dit zijn de kosten voor één jaar 

en in tegenstelling tot de kosten voor de ontwikkeling van een eigen IT-systeem lopen die kosten 

elk jaar door. Een eigen IT-systeem lijkt een relatief voordelige oplossing. De benodigde inspanning 
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houdt verder voornamelijk werk in voor anderen dan het eigen personeel. Een voorspelling over de 

extra opbrengsten door dit systeem is moeilijk te geven. Wel kan gezegd worden dat deze oplossing 

naar alle waarschijnlijkheid veel zal opleveren in vergelijking met andere oplossingen omdat er 

relatief veel oorzaken worden aangepakt. Ook is er mogelijk opbrengst uit exploitatie van het 

systeem. De genoemde flexibele instelling is een vereiste voor een dergelijk ontwerp, aangezien de 

veranderingen rigoreus kunnen zijn: een andere manier van werken, op andere plaatsen, met 

striktere informatie. Een groot voordeel is dat de gebruikerseisen kunnen worden meegenomen in 

het ontwerp. Het resulterende systeem zal daarom voldoende bij de bedrijfcultuur passen. 

 

Een workflow management systeem (oplossingsrichting 3) is waarschijnlijk geen reële optie voor 

Armada Music. Allereerst pakt het de voornaamste oorzaken van lage efficiency niet aan. Het is 

daarom de vraag hoeveel de toepassing het bedrijf zal opleveren. Het onderzoek zou uitvoerbaar 

zijn, maar de kans op een passende oplossing is klein, vooral vanwege de afname in flexibiliteit. Een 

dusdanig vergaande structurering van de werkzaamheden past niet bij de bedrijfscultuur. Ook 

werkt de oplossing vooral in op slechts één van de drie aangevulde onderzoekdoelen 

(standaardisatie van werkzaamheden). 

 

Uitbesteding aan een aggregator (oplossingsrichting 4) is waarschijnlijk goed uit te voeren maar de 

leiding geeft aan dat deze oplossing sowieso te duur is, zoals bij oplossingsrichting 2 ook 

kwantitatief duidelijk werd. Aangezien richting 5 inspringt op dezelfde problemen voor een fractie 

van de prijs lijkt het zinloos om verder op deze oplossing in te gaan. 

 

Fuga (oplossingsrichting 5) kan een goede optie zijn. De oplossing die geboden wordt zal vooral 

goede resultaten opleveren voor wat betreft de standaardisatie van informatie en werkzaamheden 

(onderzoekdoel 6a en b). Gezien de overname van een groot deel van de werkzaamheden door het 

systeem is automatisering niet het belangrijkste (onderzoekdoel 6c). Gekeken naar de potentie om 

de betreffende deeloorzaken aan te pakken blijft deze oplossing echter achter bij oplossing 2. 

Bovendien is ten tijde van dit onderzoek het systeem nog niet gereed om in gebruik te nemen. Om 

het Fuga systeem als enige oplossing te beschouwen is dan ook een riskante benadering. 

Desalniettemin lijkt het inschakelen van deze partij een zeer interessante optie. De inspanning die 

dient te komen van Armada Music is relatief klein aangezien men slechts zich hoeft te richten op 

het aanleveren van één distributeur. De inspanning is daardoor vergelijkbaar met die bij 

oplossingsrichting 1. Uitgaande van de huidige 7,5 procent commissie die wordt gevraagd zouden 

de jaarlijkse kosten bij een kwartaalomzet van 70.000 euro uitkomen op 21.000 euro. Vergeleken met 

richting 4 is dit een stuk goedkoper maar vergeleken met richting 2 nog steeds een dure oplossing. 

Fuga zou geen problemen opleveren qua match met het bedrijfsbeleid of de bedrijfscultuur omdat 

Fuga geen verregaande veranderingen intern teweeg zou brengen: het zou zijn alsof er één grote 

portal aangeleverd wordt. 

 

Een standaard ERP-pakket speciaal voor muziekindustrie inzetten (oplossingsrichting 6) is mogelijk 

en zou voor dit onderzoek het zwaartepunt leggen op de invoering ervan en het aanpassen van de 

organisatie. Gekeken naar de deeloorzaken worden de voornaamste twee echter niet nadrukkelijk 

aangepakt: aanlevering naar de portals is in een pakket als Officer niet gestandaardiseerd, wat deze 

oplossingsrichting minder geschikt maakt. Automatisering zoals automatische aanlevering en 

aanmaak van bestanden wordt ook niet geboden. De focus ligt vooral op standaardisatie van de 

informatie. Qua beleids- en cultuurproblematiek kan met de gebruikerseisen een stuk minder 
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rekening worden gehouden dan met de ontwikkeling van een eigen systeem. Daarnaast kan het zijn 

dat bij onvoldoende flexibiliteit van het gekochte systeem er relatief meer dan gewenst wordt 

veranderd aan de gang van zaken. 

 

Conclusie 

Gekeken naar de geformuleerde criteria lijkt de beste keuze oplossingsrichting 2, het opzetten van 

een bedrijfsbrede datastructuur. Als voor deze oplossing wordt gekozen zullen de gegevens en 

werkzaamheden rondom promotionele activiteiten toch worden betrokken bij het ontwerp, hoewel 

in 7.2 de verwachting werd uitgesproken dat het ontwerp hier geen betrekking op zou hebben. Het 

lijkt zinloos om deze afbakening door te voeren nu de oplossing wel ‘bedrijfsbreed’ wordt. 

Bovendien kan in de tijdsbesteding aan promotie ook verbetering mogelijk zijn. 

 

In de discussie tijdens een tussentijdse presentatie is gebleken dat alle partijen zich kunnen vinden 

in de keuze voor deze richting. Inmiddels is Armada Music wel begonnen met een pilot voor Fuga. 

Zoals aangegeven kunnen de kosten voor Fuga bij een hoge omzet nog steeds relatief hoog oplopen. 

Met bedragen in de grootheid zoals genoemd zijn wellicht andere opties mogelijk zoals een part-

time kracht inzetten puur voor het aanleveren van de grotere portals. Dit is wat in de praktijk 

gebeurt. Armada Music kiest momenteel bewust voor het in eigen handen houden van de grootste 

portals. Hierdoor wordt de veiligheid en onafhankelijkheid gewaarborgd. Voor dit onderzoek kan 

Fuga worden gezien als een extra ‘klant’ van het te ontwerpen systeem. 

 

Welke deeloorzaken niet worden aangepakt 

Bij toepassing van oplossingsrichting 2 zijn er enkele deeloorzaken die naar verwachting niet 

volledig zullen worden aangepakt. De voornaamsten zijn deeloorzaak 3, 4 en 6 welke te maken 

hebben met de aanlevering van releaseinformatie door derden. Om hier beter mee om te gaan 

wordt een aanbeveling gedaan om wanneer eenmaal een standaardisatie van de informatie binnen 

het bedrijf heeft plaatsgevonden eisen te gaan stellen aan de vorm van de aangeleverde informatie. 

In het ideale geval eist Armada Music van zijn partners een informatievorm die zonder handmatig 

werk in het eigen systeem kan worden gegoten. Hierop wordt teruggekomen in hoofdstuk 11. De 

extra tijdsbesteding door het tijdsverschil met andere continenten zal bij deze oplossing 

gehandhaafd blijven maar hopelijk zal er minder noodzaak zijn om contact op te nemen met andere 

bedrijven wanneer de informatiestructuur binnen Armada Music gestroomlijnd is. Deeloorzaak 11, 

het direct uploaden bij prioriteit, zal blijven bestaan omdat een IT-systeem niet voorkomt dat er 

werk tussendoor komt. 

 

Ontwerpopdracht 

De ontwerpopdracht luidt, naar aanleiding van de keuze voor oplossingsrichting 2, als volgt: 

 

 

Ontwerp een bedrijfsbrede datastructuur waaruit een IT-systeem gerealiseerd kan worden dat de bij digitale 

producten gebruikte informatie standaardiseert en de werkzaamheden daaromtrent standaardiseert en 

automatiseert. 
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Ontwerpgericht onderzoekmodel 

Ter ondersteuning van de volgende stappen in het onderzoek is een ontwerpgericht 

onderzoekmodel opgesteld. Het geeft weer welke bronnen van informatie zullen worden toegepast 

om te komen tot ontwerprichtlijnen. Deze ontwerprichtlijnen zullen vervolgens geconfronteerd 

worden met de huidige situatie. Aan de hand hiervan zal worden gekomen tot een object- en 

realisatieontwerp. Voor het objectontwerp zal literatuur geraadpleegd worden die handelt over het 

modelleren van datastructuren. Verder zal er theorie worden bekeken die handelt over het 

klantspecifiek maken van producten, aangezien dat nodig is voor interfacing met de klanten, wat 

een grote impact heeft op het geformuleerde probleem. De informatie, benodigd om tot een goed 

realisatieontwerp te komen, is in het model samengenomen als change management theorie. 

 

 
Figuur 8.1: Ontwerpgericht onderzoekmodel 

 

 
 

 

Ontwerpaanpak 

Om gestructureerd tot een ontwerp te komen is de onderzoekaanpak uit hoofdstuk 4 verder 

uitgewerkt tot het volgende: 

 

• Allereerst zal de in het ontwerpgerichte onderzoekmodel genoemde literatuur aangaande het 

objectontwerp worden bestudeerd. 

• Vervolgens zal de huidige datastructuur worden weergegeven in een daarvoor geschikt 

datamodel. Dit zal dienen als uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. 

• Er zullen specificaties worden gemaakt die in het nieuwe systeem dienen terug te komen. 

• Er zal overleg worden gepleegd met de gebruikers van het systeem om hun ideeën mee te 

kunnen nemen in het ontwerp en hun gebruikerseisen te onderkennen. 

• Via diverse iteraties – hier niet getoond – zal een objectontwerp worden ontwikkeld. Beschreven 

zal worden hoe tot het ontwerp is gekomen, hoe het ontwerp het probleem zal aanpakken en 

welke kosten en opbrengsten het ontwerp met zich meebrengt.  

• Er zal terugkoppeling plaatsvinden naar de opdrachtgever en gebruikers van het systeem. 

• Om tot een realisatieontwerp of veranderplan te komen zal literatuur over 

organisatieverandering worden geraadpleegd. 

• Een realisatieontwerp zal worden gemaakt voor invoering van het objectontwerp. 

• Er zal terugkoppeling worden gedaan naar de opdrachtgever. 



 

 

30 

9. Objectontwerp 

 

In het objectontwerp wordt de eindsituatie in modelvorm weergegeven, waarmee stap 8 uit het 

Tien-Stappen-Plan wordt afgerond. Alvorens te gaan ontwerpen is literatuur bestudeerd over in het 

ontwerpgerichte onderzoekmodel gepresenteerde onderwerpen. Vervolgens is de huidige situatie 

gemodelleerd. Van daaruit is het nieuwe ontwerp opgesteld. Door het hoofdstuk heen wordt de in 

8.3 gegeven aanpak verder uitgewerkt. 

 

9.1 Theorie en literatuur 

 

In de literatuur is gezocht naar bekende manieren om een datastructuur te modelleren. Verder is 

gezocht naar bekende mogelijkheden voor het klantspecifiek maken van producten. 

 

Datamodellering 

In [Goossenaerts, Pels, 2003] wordt de ANSI-SPARC drieschema-architectuur voor IT-systemen 

beschreven. Deze architectuur koppelt de externe representatie van gegevens los van de opslag van 

de gegevens, de interne representatie, door gebruik te maken van een conceptueel schema. Zie figuur 

9.1. Doordat het externe schema alleen verwijst naar het conceptuele schema is het ongevoelig voor 

wijzigingen in het interne schema. Op dezelfde wijze is het interne schema alleen rechtstreeks 

verbonden met het conceptuele schema en daardoor onafhankelijk van wijzigingen in het externe 

schema. In het conceptuele schema worden betekenis, relaties en mogelijke waarden van de 

gegevens beschreven. Het kan worden weergegeven met behulp van de Unified Modeling 

Language (UML). UML is een verzameling modellen; in [Schmuller, 1999] worden de verschillende 

vormen besproken. Het objectklassemodel is de meest geschikte vorm voor het conceptuele schema, 

aangezien het klassen onderscheidt van statische informatie die samen een structuur vormen. 

 

 
Figuur 9.1: ANSI-SPARC drieschema-architectuur 

 

 
 

 

Een manier om het interne schema weer te geven is in een database-applicatie. Microsoft Access 

geeft de mogelijkheid om een databasesysteem op te zetten waarin duidelijk wordt op welke wijze 
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de gegevens uit het conceptuele schema gekoppeld en opgeslagen worden. Dit kan worden 

beschouwd als een simulatie. Een voordeel is dat het systeem wat opgezet wordt in Access relatief 

eenvoudig over te zetten is naar groter database-systemen zoals MySQL of XML-gebaseerde 

systemen, aldus de manager multimedia en de documentatie bij Access. Het externe schema kan 

worden gemodelleerd door een weergave van wat een gebruiker te zien zou krijgen. Ook dit is 

mogelijk in Microsoft Access door formulieren aan te maken, maar het kan ook middels 

afbeeldingen. Het punt van aandacht in het externe schema is niet de functionaliteit. 

 

Klantspecifieke producten 

Er is literatuuronderzoek gedaan gericht op systemen voor klantspecifieke producten. Met behulp 

van software met product configurator-functionaliteit is het mogelijk om generieke producten 

klantspecifiek te maken. Een van de hoofdvormen product configurators is het generative BOM-

system. Het idee achter generative BOM-systems is om per productfamilie één generieke Bill Of 

Material op te stellen welke later met waarden kan worden ingevuld tot een volledige BOM, 

waardoor het klantspecifieke product ontstaat. Elke klant heeft dus zijn eigen set met waarden, in te 

vullen in de generieke BOM. Zonder een generieke BOM zou elke mogelijke vorm van een product 

in een eigen BOM moeten worden opgeslagen. 

 

9.2 Huidige structuur 

 

Vóór het ontwerp van een nieuwe datastructuur wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Door 

van hieruit te werken wordt de overgang naar een nieuwe situatie niet onnodig groot. Beide 

structuren worden gemodelleerd volgens de drieschema-architectuur [Goossenaerts, Pels, 2003]. 

 

Huidig conceptueel model 

In overleg met begeleiders en de manager multimedia, zelf vanuit zijn studie bedreven in 

datastructuren opzetten en analyseren, is een conceptueel model van de huidige situatie opgesteld. 

In figuur 9.2 is de huidige datastructuur als UML-model weergegeven. In werkelijkheid zijn de 

gegevens in het huidige systeem niet structureel gekoppeld zoals deze figuur laat zien; dat is alleen 

zo in de hoofden van de medewerkers. Het schema maakt duidelijk dat bedrijfscontacten per 

medewerker worden bijgehouden. Een contact is contractant wanneer hij een overeenkomst aangaat 

voor één of meer titels. Een titel kan in verschillende varianten bestaan, bijvoorbeeld een originele 

versie en een remix. Van elke variant kunnen meerdere geluidsbestanden bestaan, verschillend in 

formaat en soort: gemasterd of niet-gemasterd (zie de begrippenlijst). Een variant heeft een unieke 

ISRC-code die ook door distributeurs gebruikt wordt ter identificatie. Een variant kan als track op 

een product verschijnen. Een product is ondergebracht bij een label, heeft een uniek catalogusnummer 

en wordt verkocht in meerdere productvormen, bijvoorbeeld op verschillende media of dragers. Een 

productvorm heeft een unieke barcode en ook door distributeurs wordt gebruikt. Daarnaast heeft 

een productvorm een specifieke layout waarvan diverse versies kunnen bestaan. Een layout kan 

artwork in zich hebben. Van een productvorm wordt verkoopinformatie bijgehouden. Elke 

productvorm kan via een promotieactiviteit onder de aandacht worden gebracht. Hiervoor wordt een 

promotielijst gebruikt die is opgebouwd uit belangrijke contacten. Ook wordt aan rechtstreekse 

promotie naar één contact gedaan. Wanneer een productvorm beschikbaar is gesteld aan een 
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distributeur kan het aangeboden worden aan consumenten. In het geval van een digitale 

distributeur betekent een beschikbaarstelling dat hij beschikking heeft over de productvorm en de 

bijbehorende informatie; in het geval van fysieke distributie gebeurt dit doordat vanaf de perserij de 

fysieke producten worden aangeleverd bij de distributeur en is beschikbaarstelling dus meer een 

formaliteit. Het aanbieden leidt tot verkopen waarvan per periode – deze periode verschilt per 

distributeur – een verkoopstatement wordt ontvangen. Voor dit statement wordt een factuur 

gestuurd naar de distributeur. Ook worden de statements gecombineerd zodat royalty-afrekeningen 

kunnen worden vervaardigd om rechthebbenden te betalen. 
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Figuur 9.2: UML-model oude situatie 
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Huidig intern model 

De huidige wijze van opslag kan niet worden weergegeven in een databaseapplicatie, omdat 

koppeling van informatie ontbreekt. De situatie wordt daarom in woorden omschreven. In de 

huidige situatie wordt de meeste informatie op een server opgeslagen. Contacten worden ook op de 

server opgeslagen maar zijn alleen per individueel medewerkers-account uitleesbaar. Alle 

getekende overeenkomsten en facturen worden in ordners bewaard. De informatie rondom titels en 

producten wordt in een aantal verschillende bestanden op de server bewaard. De 

productinformatie staat in individuele labelcopies. De verkoopinformatie, zoals een aanprijzing en 

commentaar van dj’s, staat per product in een PIQ-sheet. Deze PIQ-sheet is opgesteld door de 

distributeur van fysieke producten, Astral Music, maar wordt op dit moment voor alle soorten 

product gebruikt. De informatie in labelcopy en PIQ-sheet vertoont overlappingen. Zie appendix J 

en K voor een voorbeeld van beiden. Geluidsbestanden worden op serverschijven bijgehouden in 

vele mappen, onder ‘gemasterde versies’ maar ook ‘nog te luisteren’ en ‘Sander’. Op een aantal 

mappen na is de structuur erg onduidelijk en moeilijk te doorgronden voor nieuwe gebruikers. 

Naar welke distributeurs of portals een product is verstuurd wordt op dit moment niet structureel 

bijgehouden. Verkoopinformatie wordt per verkoopkanaal ontvangen maar niet samengevoegd tot 

een overzicht. In het algemeen wordt de informatie op dit moment niet uniek vastgelegd of 

geïndexeerd. Daardoor is het zoeken in de informatie een kwestie van weten waar de juiste 

informatie is of een kwestie van alle informatie doorzoeken. 

 

Huidig extern model 

Hoe de informatie aan de gebruikers gepresenteerd wordt varieert. De contactinformatie is 

voornamelijk terug te vinden in de Outlook-adresboeken per gebruiker, al zijn promotielijsten 

bijvoorbeeld in vele Word-bestanden na te lezen. De overeenkomsten en facturen zijn er als Word-

bestand en op papier. De labelcopy en PIQ-sheet zijn er als Word-bestand en worden veelvuldig 

uitgeprint voor gebruik (zie appendix J en K). Verkoopstatements worden per e-mail ontvangen; 

het formaat verschilt per distributeur. Zie appendix N voor de verschillen in verkoopstatements per 

portal. Royalty-afrekeningen worden als Word-document gegenereerd en per e-mail naar de 

rechthebbenden verstuurd. 

 

9.3 Ontwerp van nieuwe structuur 

 

De ontwerpaanpak uit 8.3 volgend zullen specificaties voor het nieuwe ontwerp worden opgesteld. 

Deze ontstaan uit de analyse naar de positieve en negatieve kanten van het huidige systeem. 

 

Positieve en negatieve kanten aan de huidige structuur 

Het huidige systeem heeft positieve kanten die in de nieuwe structuur terug mogen komen: 

 

Conceptueel: 

• Er is reeds unieke identificatie van varianten, producten en productvormen. Dit maakt de in het 

UML-model opgezette objectklassen goed geschikt voor gebruik in een IT-systeem. 
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• Ook de overige objectklassen, afgeleid van de huidige manier van werken, kunnen nagenoeg 

allemaal worden gebruikt in een IT-systeem. Het is niet nodig een hele nieuwe opzet van 

objectklassen te verzinnen om koppeling mogelijk te maken. 

Intern: 

• Er is een goede library van de gemasterde versies van de bestaande varianten. 

• Er is een – weliswaar rommelige – library van alle layouts. 

Extern: 

• De verzameling van gegevens in de labelcopy, op scherm en papier, is gebruiksvriendelijk. 

 

De negatieve, te vermijden kanten zijn onder andere de volgende: 

 

Conceptueel: 

• ‘Informatie-eilanden’: Over het algemeen is er geen koppeling van informatie. Daardoor moet 

de gebruiker zelf de link leggen tussen informatie, wat fouten en tijdsverspilling in de hand 

werkt. Bovendien is automatisering onmogelijk. 

• De verschillende wensen en werkwijzen per distributeur wordt niet bijgehouden. Hierdoor is 

automatische aanlevering aan distributeurs niet mogelijk. 

• Van een contact is niet vastgelegd wat zijn rol is ten opzichte van Armada Music. Dit beperkt de 

toepassingsmogelijkheden van het contactenbestand. 

Intern: 

• De informatie ligt niet vast op een duidelijke plaats. Dit bemoeilijkt het zoeken. 

• De informatie is niet uniek vastgelegd, wat gebruik van verkeerde informatie in de hand werkt. 

• Overeenkomsten zijn in hun huidige vorm niet in een IT-systeem te plaatsen met toegang tot 

details; de informatie is in wezen een grote lap tekst. 

• Promotieactiviteiten worden niet opgeslagen. Hierdoor is geen beeld van de ondernomen acties 

voor een product. 

Extern: 

• Door gebruik van meerdere papieren en Word-documenten kunnen verschillende versies naast 

elkaar gebruikt worden. Dit kan tot fouten leiden. 

 

Specificaties 

De volgende specificaties voor het te ontwerpen systeem zijn verzameld. Het systeem dient: 

 

1. zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op het geheel aan objectklassen zoals in de huidige structuur 

gedefinieerd. 

2. de mogelijkheid te bieden alle informatie in het systeem te koppelen. 

3. informatie eenmaal en op slechts één duidelijke plaats vast te leggen. 

4. de mogelijkheid te geven om productvorm-gegevens zoals in het huidige systeem te 

combineren tot een gebruiksvriendelijk overzicht, op scherm en papier. 

5. van contacten tenminste één rol te registreren. 

6. overeenkomsten zo vast te leggen, dat essentiële details los te identificeren zijn. 

7. promotieactiviteiten te registreren. 

8. de verschillende wensen en werkwijzen per distributeur vast te leggen. 

9. standaardisatie van informatie en werkzaamheden en automatisering van werkzaamheden in 

het algemeen mogelijk te maken. 
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Voorafgaand overleg met gebruikers 

Om duidelijk te krijgen welke mogelijkheden een nieuw IT-systeem volgens de eindgebruikers zou 

moeten verschaffen en welke informatie erin zou moeten worden opgenomen is vóór het ontwerp 

individueel overleg geweest met gebruikers. Het voert te ver om alle opmerkingen te herhalen maar 

onder andere de volgende werden gemaakt. De office manager zoekt bij contacten graag op 

postcode of plaats. De manager business affairs zou het bij overeenkomsten fijn vinden om op 

status te kunnen zoeken. Verder zijn met haar allerlei gegevens onderkend die mogelijk in een 

overeenkomst voorkomen. Het betreft die gegevens die als zoekcriterium gebruikt zouden kunnen 

worden of om verdere berekeningen mee uit te voeren en verder alle gegevens die vaak per 

overeenkomst verschillen. De financial director wil onder andere dat bijgehouden wordt of van een 

contact een kopie van het identiteitsbewijs en een VAR-verklaring (zelfstandigheidsverklaring) 

aanwezig is. Ook zou het systeem alle gegevens moeten herbergen waarmee 

auteursrechtenorganisatie Stemra en naburige rechten-organisatie Sena kunnen worden ingelicht. 

 

Tussentijds ontwerpoverleg met gebruikers en IT-deskundige 

Toen het nieuwe ontwerp enige vorm kreeg is opnieuw overleg gepleegd met de eindgebruikers. 

Aanwezig waren de managing director, de financial director, de manager digital content, de 

manager business affairs, de A&R-manager van Armada Music, de promotion manager en ook de 

A&R-manager van Cloud9 Music. In dit overleg kwamen onder andere nog enkele nieuwe 

gewenste gegevens naar voren, zoals voor contacten geslacht, geboortedatum, IBAN-nummer, BIC-

nummer (zie de begrippenlijst) en Kamer van Koophandel-nummer. Verder werd er gediscussieerd 

onder de gebruikers wat de beste vorm van omgaan met overeenkomsten zou zijn: het invullen van 

attribuutvelden of het invullen van een tekstdocument. Hoewel niet iedereen even enthousiast is 

over het invullen in attribuutvelden ziet de meerderheid hier de voordelen van in. Verder is tot dan 

toe alles in het Nederlands uitgevoerd, maar de financial director wijst erop dat goede exploitatie 

van het systeem Engels taalgebruik vereist. 

 

Ook is feedback gevraagd aan de IT-consultant verbonden aan Armada Music. De gepresenteerde 

modellen worden door hem bestempeld als zeer realistisch en bruikbaar. Voor koppeling met 

informatiesystemen van andere bedrijven is XML de standaard-in-wording (zie 9.4). Vanuit de 

hierna gepresenteerde relationele database is eenvoudig te werken in XML, ook volgens de IT-

consultant. De tijdens het ontwerp bedachte mogelijkheden tot automatisering, zoals automatisch 

aanmaak van barcodes, eventuele koppeling met de bestaande royalty-software, maar ook 

automatische aanmaak van verschillende layout- en geluids-formats behoren allemaal tot de 

mogelijkheden wanneer de informatie eenmaal eenduidig en gestructureerd is opgeslagen. Als 

voorwaarde stelt de consultant dat de informatie niet te zeer versleuteld mag zijn. 

 

Afbakeningen 

Ondanks dat de gekozen oplossingsrichting een bedrijfsbreed ontwerp behelst zijn er enkele punten 

opgesteld die bedoeld zijn om het ontwerpproces beheersbaar te houden. Het doel van het ontwerp 

is een structuur leveren die als fundament kan dienen voor een IT-systeem om Armada Music’s 

probleem te bestrijden. De uitwerking om van de structuur tot een operationeel systeem te komen, 

kortom het programmeren van het IT-systeem, behoort niet tot de opdracht. Dit is het werk van 
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systeembouwers. Operaties of berekeningen die binnen het systeem dienen te gebeuren, 

bijvoorbeeld om royalty-afrekeningen te kunnen genereren, worden niet uitgewerkt. Wel wordt een 

proof of concept geleverd dat toont dat de ontworpen structuur werkt. Verder zal de nadruk in de 

bespreking van het ontwerp liggen op de betekenis voor digitale producten, omdat hun ontstaan 

voor de voornaamste oorzaken heeft gezorgd (zie tabel 7.1) en Armada Music’s toekomst hierop 

gericht is. Ook ligt de focus wat betreft overeenkomsten op titelovereenkomsten, noodzakelijk voor 

het voortbrengen van producten, hoewel ook andere overeenkomsten in het systeem plaats kunnen 

hebben. 

 

9.4 Nieuw conceptueel model 

 

Om te komen tot een nieuw conceptueel model zijn de gepresenteerde specificaties verwerkt. 

Enkele specificaties zullen pas in het interne of externe model naar voren komen (zie 9.5 en 9.6). Zie 

figuur 9.3 voor het nieuwe UML-model. Het oude UML-model dient als uitgangspunt voor het 

nieuwe model (specificatie 1). In dit model is reeds alle informatie direct of indirect gekoppeld 

weergegeven (specificatie 2). Allereerst is begonnen met het aanpassen van de objectklasse Contact. 

Per contact is het mogelijk om postadres, bezoekadres, twee telefoonnummers, 

burgerservicenummer (het oude sofi-nummer) en meer vast te leggen. Om zoeken op straat, 

postcode, plaats of land mogelijk te maken zijn deze entiteiten als losse attributen opgenomen. Zie 

ook appendix L waarin de attributen inclusief attribuuttype en –beperking zijn opgenomen. 

Specificatie 5 vraagt om het vastleggen van een of meerdere rollen per contact. Vanuit het gegeven 

dat één contact meerdere rollen kan aannemen, bijvoorbeeld producer en medewerker, is een aparte 

tabel opgesteld. Rol 1 geeft een vaste lijst mogelijkheden, waaronder ‘medewerker’, ‘producer’, ‘dj’, 

‘distributeur’ en ‘overig’. Rol 2 geeft mogelijkheden afhankelijk van rol 1, bijvoorbeeld ‘trance’, 

‘house’ en ‘progressive’ bij ‘dj’ als rol 1. De keuzemogelijkheden voor deze lijsten zijn uit te werken 

door de medewerkers. Rol 3 en rol 4 zijn vrij invulbaar. Ook is een attribuut ‘contact van’ 

toegevoegd, waarin van elk contact wordt vastgelegd van welke werknemer(s) het een relatie is. Op 

deze wijze kan iedere medewerker zijn eigen contacten hebben en beheren maar is het totaal aan 

contacten ook als geheel benaderbaar. 

 

Specificatie 6 vraagt om een splitsing van de voorheen aanwezige contracttekst in los 

identificeerbare attributen. De met manager business affairs opgestelde lijst met gegevens is 

verwerkt tot losse attributen. Wat overblijft is losse tekst, wat ook een attribuut is. Voor territoria is 

een aparte objectklasse gedefinieerd. Vanwege het geringe aantal landen wat in een van deze 

attributen wordt ingevuld is gekozen voor een nieuw object per land. In het conceptueel model 

hoeft voor specificatie 7 niets te veranderen, aangezien promoactiviteiten reeds erin voorkwamen 

met de benodigde attributen. Het eenduidig vastleggen van de activiteiten vindt plaats in het 

interne model in 9.5. Specificatie 8 vereist dat de wensen en werkwijzen per distributeur in het 

model worden vastgelegd. Vast moet liggen welke vorm van aanlevering een distributeur gebruikt: 

push, waarin Armada Music levert aan de distributeur, of pull, waarin de distributeur zelf ophaalt 

(zie ook appendix D en E). Om aanlevering mogelijk te maken moeten ook de ftp-gegevens bekend 

zijn – standaard wordt via ftp aangeleverd. Ook dient bekend te zijn welke 

geluidsbestandsformaten, layoutbestandsformaten en informatie per productvorm een distributeur 

wenst te ontvangen. Zie appendix M voor een overzicht van de gevraagde informatie per 

distributeur. Om al deze voorkeuren vast te leggen is er de objectklasse Profielen. Voor portals waar 
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reeds een overeenkomst mee is worden bij het bouwen van het systeem profielen aangemaakt om 

rekening te houden met hun specifieke wensen en attributen. Een deel van de gevraagde informatie 

komt niet terug in de UML maar wel in het externe model (zie appendix M en 9.6). Deze informatie 

is vast of afleidbaar en wordt in het profiel voor een specifieke portal ingevoerd. Zo is de ‘country 

of origin’ vooralsnog altijd ‘Nederland’, omdat het altijd een product van het Nederlandse Armada 

Music zal betreffen. Voor nieuwe portals die zich bij Armada Music aan willen sluiten wordt in 

principe gebruik gemaakt van de aangeboden attributen. Een punt van aandacht is de genres die de 

distributeurs hanteren om de aangeleverde muziek in te delen. Elke portal hanteert zijn eigen 

genre-indeling. Om het nieuwe systeem flexibel en toekomstbestendig te houden wordt in het 

UML-model een algemene genre-indeling gegeven bestaande uit een hoofd-genre en een specifiek 

genre voor zowel variant als product. De combinatie van deze attributen kan via een vertaal-tabel – 

hier niet uitgewerkt – worden omgezet in genres zoals ze door een bepaalde distributeur 

gehanteerd worden. Zo kan de combinatie hoofd-genre ‘trance’ en specific-genre ‘epic’ voor iTunes 

worden omgezet naar genre1 ‘dance’ en genre2 ‘electronic’ en voor Beatport naar ‘epic trance’. 

 

De verschillende wensen en werkwijzen per distributeur houden ook in: de mogelijkheden tot 

aanlevering. De distributeurs die aanlevering vragen via een door hun gespecificeerd systeem – dat 

zijn iTunes, Beatport, Audiojelly en ook het nieuwe Fuga – zouden in het ideale geval in de nieuwe 

situatie automatisch (en bijvoorbeeld via informatie in XML) kunnen worden voorzien van 

producten, layouts en productinformatie. Daarom is overleg geweest met deze portals om te 

bepalen of die mogelijkheid bestaat of dat men open staat voor ontwikkeling van die mogelijkheid. 

Aanlevering naar Fuga buiten het webgebaseerde invoersysteem kan nog niet. De bereidheid om 

hier samen naar te kijken en een systeem te ontwikkelen is echter groot. Omdat Fuga nog volop in 

ontwikkeling is lijkt de toevoeging goed haalbaar. Bij IIP vertelt men verder dat een directe link met 

iTunes voor een bedrijf als Armada Music niet tot de mogelijkheden behoort. Dit was ook reeds het 

idee bij Armada Music intern. In een telefonisch gesprek met Audiojelly blijkt dat er al diverse 

manieren van aanlevering mogelijk zijn. Er zijn bedrijven die hun bestanden simpelweg op een ftp 

zetten bij Audiojelly, waarna Audiojelly de invoer in hun systeem verzorgt. Uiteraard is dit een 

betere oplossing voor Armada Music die valt te bespreken met het bedrijf. Liever heeft men echter 

dat geleverd wordt via Direct Content, het interfacing-systeem van Audiojelly. Het systeem werkt 

op basis van XML-informatiebestanden en plaatsing van bestanden op een ftp van Audiojelly door 

de aanleverende partij. Het systeem plaatst van daaruit automatisch de nieuwe producten op de 

website van Audiojelly. Beatport blijkt tijdens een telefoongesprek nog niet zo ver te zijn. Ook hier 

blijken er maatschappijen hun materiaal af te leveren zonder gebruik te maken van de Excel-

invoersheets die aan Armada Music zijn gegeven. Een interfacing-systeem op basis van XML 

ontbreekt hier maar is wel in ontwikkeling. Beatport geeft aan graag te praten over interfacing.  

 

Specificatie 9 vraagt allereerst om standaardisatie van de informatie. Standaardisatie ontstaat reeds 

door informatie in een IT-systeem vast te leggen aan de hand van de datastructuur. Door de 

mogelijke waarden per attribuut te beperken wordt verdere standaardisatie afgedwongen. 

Appendix L geeft de attributen per objectklasse weer met bijbehorend attribuuttype en hun 

beperkingen. Het idee is dat het systeem zoveel mogelijk de invoer conformeert aan de beperkingen 

door bijvoorbeeld een vast aantal digits, dropdown-menu’s die een keuze vereisen uit een aantal 

opties en meldingen wanneer de invoer niet conform de beperkingen is. Standaardisatie van de 

werkzaamheden wordt afgedwongen door de standaardisatie van de informatie. Wanneer van die  
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-omschrijvingAanprijzing
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Figuur 9.3: UML-model voor de nieuwe situatie 
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gestandaardiseerde informatie in een IT-systeem gebruik wordt gemaakt ontstaat makkelijker een 

routinematige manier van werken. Verder dient informatie die werkstandaardisatie mogelijk maakt 

te worden opgenomen in het systeem. Een voorbeeld is ‘factuurBetaald’ in Royaltyafrekening. Door 

dit attribuut te gebruiken ontstaat een standaardwijze van omgaan met factuurafhandeling. De 

mogelijkheid tot automatisering wordt in specificatie 2 en 5 tot en met 8 behandeld. 

 

9.5 Nieuw intern model 

 

Specificatie 2 en 3 vragen van een nieuw intern model dat koppeling van alle informatie mogelijk is 

en die informatie op een traceerbare plaats vastligt. Voor beide specificaties is centralisatie een 

uitkomst. In een database is sprake van die centralisatie van informatie. Om het conceptuele model 

uit te voeren in een database is een vertaalslag nodig. Objectklassen worden vertaald naar tabellen 

en een object wordt een record in de database. Een conceptueel model gaat verder uit van het 

theoretisch gegeven dat elk object altijd uniek identificeerbaar is, waardoor relaties met het object 

altijd duidelijk zijn [Goossenaerts, Pels, 2003]. In de realiteit is dit niet per se waar. Een relationele 

database maakt gebruik van unieke sleutels per object en een concrete koppeling van attributen om 

objecten te verbinden. Als databaseapplicatie is Microsoft Access gebruikt. Appendix O geeft het 

relationele model zoals dat in Access is opgenomen. Figuur 9.4 toont verder hoe de Contact-tabel 

met ingevulde waarden eruit ziet. Op de bijgesloten CD-ROM is de gehele database te vinden. Nu 

alle informatie direct of indirect is gekoppeld kan vanuit elke record via de bestaande relaties 

samenhangende informatie worden achterhaald. Queries tonen een selectie van die samenhangende 

informatie. Wanneer de queries de juiste informatie opleveren is dat bewijs dat het interne model, 

en daarmee ook het conceptuele model wat eraan ten grondslag ligt, correct is. Ter illustratie is door 

de gehele database heen informatie rondom twee producten opgenomen, ‘Shivers’ en ‘Take Me 

Higher’. De varianten uit die twee producten kunnen weer worden gebruikt in andere producten, 

zoals het concept ‘I Love House’. Om met het systeem te kunnen werken is alle informatie ingevuld, 

maar bij werkelijk gebruik dient een gedeelte van de informatie automatisch door het systeem te 

worden gegenereerd. Bij het invullen van een nieuwe record dient het systeem zelf ID’s aan te 

maken. Verder worden alle varianten in een digitale productvorm op portals ook altijd los 

aangeboden. Een beschikbaarstelling van een digitale productvorm dient door het systeem 

automatisch te worden aangevuld met de beschikbaarstellingen van de losse varianten in die 

productvorm. Ook de omrekening van verkoopstatements in andere valuta dient automatisch te 

gebeuren door het systeem – hiervoor kan de valutatabel worden gebruikt.  

 

Denkbeeldige vragen van de potentiële gebruikers aan het systeem zijn omgezet in voorbeeld-

queries. Zie het Microsoft Access-bestand onder ‘queries’. Enkele van hen zijn weergegeven in de 

volgende figuren: 

 

• Vr 1: De managing director is geïnteresseerd in de hoeveelheid verkopen van een bepaalde titel 

in het eerste kwartaal van 2006. De vraag valt uiteen in twee delen: het aantal verkochte 

productvormen als geheel en het aantal verkochte losse tracks (varianten) uit die 

productvormen. Zie figuur 9.5. 

• Vr 4: De digital content manager vraagt zich af welke barcode er bij een bepaald digitaal 

product hoort. Zie figuur 9.6. 

• Vr 6: De financial director wil weten welke facturen-in nog niet betaald zijn. Zie figuur 9.7. 
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Zoals te zien in de figuren en in de database op de CD-ROM leveren de queries het verwachtte 

resultaat, wat bewijst dat de gegevens uit diverse tabellen gekoppeld zijn en de datastructuur – 

voor tenminste deze gedeelten – werkt. 

 

 
Figuur 9.4: Contacten-tabel 

 

 
 
Figuur 9.5: Query-resultaat vr 1: 

 

 
 

 
 
Figuur 9.6: Query-resultaat vr 4:              Figuur 9.7: Query-resultaat vr 6: 
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9.6 Nieuw extern model  

 

Om met de database te kunnen werken is een extern model ontwikkeld in de vorm van pagina’s. 

Alle pagina’s hebben een soortgelijke layout, die nader wordt omschreven in de pagina Contacten. 

De exploitatiemogelijkheden in acht nemend wordt de representatie van de gegevens in deze user 

interface in het Engels uitgevoerd. Het externe model is net als het interne model te vinden op de 

bijgesloten CD-ROM, als Excel-bestand. In figuur 9.8 is een pagina afgebeeld ter illustratie. 

 

Main Page 

Middels een hoofdmenu zijn alle pagina’s te bereiken. 

 

Contacts 

In de Contacts-pagina (zie figuur 9.8) wordt allereerst een record-nummer weergegeven en wordt 

aangegeven hoeveel records (contacten) de pagina bevat. Naast de attributen uit de Contact-tabel 

zijn ook de verschillende rollen opgenomen en bij welke werknemer het contact hoort. Bij velden 

die meerdere waarden kunnen bevatten is een mogelijkheid om door de verschillende waarden 

heen te lopen. Rechts van elk veld is een ‘filter’ opgenomen. Door één of meerdere attributen als 

filter te gebruiken kan het aantal records wat getoond wordt tijdelijk worden beperkt. Gekozen kan 

worden voor filtering op alle records die een waarde hebben voor het attribuut (‘All’) of voor een 

zelf in te vullen term. Zo kan bijvoorbeeld gezocht worden op alle contacten die als rol1 ‘dj’ hebben 

en die als woonplaats voor het bezoekadres ‘Zwolle’ hebben. Het aantal getoonde records links 

bovenin is dan beperkt tot de records die aan die criteria voldoen. Vanuit Contacts kunnen ook 

bijbehorende gegevens in andere pagina’s worden opgeroepen. De records in de andere pagina 

worden op dat moment beperkt tot de records die verbonden zijn met het gekozen contact. Het 

bezoeken van Agreements vanuit Contacts is dus anders dan het bezoeken vanuit de Main Page. 

 

‘* New contact’ maakt een nieuwe record aan, waarna de gegevens kunnen worden ingevuld. Ook 

kunnen contacten worden geïmporteerd vanuit andere adressenbestanden. Sommige velden zijn 

verplicht, andere optioneel: het systeem geeft een melding wanneer een verplicht veld niet is 

ingevuld. Daarnaast zal het systeem bepaalde beperkingen aan de ingevoerde informatie opleggen. 

Zo zal een e-mailadres worden gecontroleerd op de vorm, de mogelijke invoerwaarden voor ‘Copy 

of ID present?’ worden beperkt tot ‘Yes’ en ‘No’ middels een dropdown-menu en ‘Contact of  

employee’ een dropdown-menu weergeven van contacten die als bedrijfsnaam ‘Armada Music’ 

bevatten. Voor een aantal attributen zal een standaardwaarde worden ingevuld (zie appendix L). 

Zo zal de initiële waarde voor ‘VAR-statement present?’ op ‘No’ staan. Verder zal de optie bestaan 

tot auto-aanvullen, het automatisch aanvullen van het getypte met eerder ingevoerde termen. Velden 

die veel tekst kunnen bevatten worden tijdelijk verlengd bij selectie of invullen. Naast de 

standardview kan de pagina ook worden getoond als overview. In dat geval worden de attributen als 

een rij weergegeven en ontstaat een overzicht van meerdere records op één pagina. Voor elke 

record worden alle waarden van de attributen getoond. In deze view kunnen geen nieuwe 

contacten worden ingevoerd. Wel kan worden geselecteerd op basis van welk attribuut gesorteerd 

wordt. Voor andere pagina’s bestaat ook een overview. Het contact is het eerste in te vullen 

gegeven om mee te werken. Zonder een contact kan geen overeenkomst, geen vermelding op een 

promotielijst en geen profiel worden aangemaakt.  



 

 

42 

 
Figuur 9.8: Contacts-pagina uit het externe model 

 

1 CONTACTS

RecordNr: of ..... records.

   Filter:

Mister/Miss(es)

First Name

Last Name

Label

Company Name

Address 1 Street + Nr

Address 1 Postal Code

Address 1 City

Address 1 Country

Address 2 Street + Nr

Address 2 Postal Code

Address 2 City

Address 2 Country

Telephone Nr 1

Telephone Nr 2

E-mail

Website

Bank Account Nr

Social Security Nr

VAR-statement present? *

Copy of ID present? *

VAT Nr

Date of Birth

IBAN Nr

BIC Nr

Chamber of Commerce Nr

Artist Biography

Role1

Role2

Role3

Role4

Contact of employee

* : required field

* New  Contact

matching agreements

matching titles

matching productforms

matching promotionlists

matching distribution agreements

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

to Overview

matching profile

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

All

* Import ContactsDelete Contact

 
 

 

 

Agreements 

Voor de Agreements-pagina zijn alle relevante attributen uit de Overeenkomst-tabel uit het UML-

model beschikbaar maar ook de Territorium- en Contractant-attributen. Een overeenkomst dient 

niet alleen te bestaan als een opsomming van attributen, maar ook als een document. In dit systeem 

is een koppeling tussen het document en de Overeenkomsten-pagina. Via ‘*New Agreement’ wordt 

een nieuw document aangemaakt in de database; afhankelijk van de soort wordt deze gevuld met 

gegevens en tekst. In de Standaardview kunnen alleen attribuutwaarden worden aangepast, in het 

document attribuutwaarden en tekst. Wanneer een overeenkomst de status ‘Final’ heeft kan het niet 

meer worden aangepast. Per overeenkomst kunnen meerdere contractanten bestaan. ‘Role in title’ 

en ‘share in title’ zijn attributen die per contractant kunnen verschillen. Het invulveld ‘contractant’ 

geeft een dropdown-menu met voor- en achternaam van bestaande contacten. Zonder een 

overeenkomst is het niet mogelijk een titel of productvorm in te voeren. 

 

Titles/Variants 

In tegenstelling tot in de database worden titels en varianten in één pagina weergegeven. Wanneer 

de Titles/Variants-pagina wordt ingevuld dient allereerst vanuit een dropdown-menu een 
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bestaande titel te worden gekozen, die ontstaan is bij het invullen van een overeenkomst. Per 

variant kunnen twee geluidsbestanden aanwezig zijn: demo en master. Alleen wav-bestanden 

worden gekoppeld. Wanneer een wav-bestand wordt gekoppeld dienen de mogelijk gewenste 

bestandsformaten automatisch te worden aangemaakt (mp3-192, mp3-320). Het invulveld bevat de 

naam van het bestand. Via de ‘listen’-knop kan het bestand worden afgespeeld. Via de 

Titles/Variants-pagina kunnen varianten worden ingevoerd ook al zijn ze niet terug te vinden op 

een productvorm. Varianten kunnen ook worden ingevoerd via Productforms. 

 

Productforms 

Product-, productvorm-, titel-, variant-, verkoop- en layout-informatie zijn tot één pagina 

verwoven. Op het moment dat een layout wordt gekoppeld aan het systeem maakt het systeem 

overige mogelijk gewenste vormen van de layout aan. In feite neemt de Productforms-pagina de rol 

van zowel labelcopy als PIQ-sheet over. De gegevens kunnen worden uitgeprint als labelcopy, 

waarmee specificatie 4 wordt vervuld. Als het product, een entiteit met catalogusnummer, reeds 

bekend is zal bij het invoeren van het catalogusnummer de bekende informatie (naam, categorie, 

genre1 en genre2) worden ingevuld. Het aanmaken kan gebeuren met behulp van reeds aanwezige 

varianten – in dat geval wordt alle informatie die aan deze variant hangt, dus tot en met ‘Fragment 

of Werk’, automatisch ingevuld. Ook kunnen nieuwe varianten worden aangemaakt. Deze zullen 

daarna ook worden opgenomen als record in de Titles/Variants-pagina. ‘Volume nr or side’ en 

‘position’ bepalen om welke track het gaat; het totaal aan combinaties bepaalt de productvorm.  

 

Productvormen worden aan distributeurs aangeboden via de volgende pagina Placements. Indien 

een releasedatum verstreken is en er minimaal één beschikbaarstelling bestaat dient het systeem 

automatisch de productvormstatus van ‘not released’ naar ‘released’ te wijzigen. Verder maakt 

Armada Music in het huidige systeem gebruik van een releaseschema. Ook hierin voorziet de 

pagina Productforms. Wanneer de Overview gebruikt wordt, kan worden gesorteerd op geplande 

releasedatum en ontstaat het releaseschema. Het verschil met vroeger is dat elke productvorm apart 

in het schema is opgenomen. Om te voorkomen dat reeds digitaal beschikbare productinformatie 

onnodig wordt overgetypt dient het systeem de mogelijkheid te bieden tot het importeren van 

productvorm- en titelinformatie. Belangrijk is dat deze informatie voor zover mogelijk in een 

standaardformaat wordt aangeleverd. Een van de aanbevelingen aan Armada Music is dat zij bij het 

acquireren van catalogi vragen om aanlevering in Armada Music’s standaardformaat (zie 11.2). 

 

Placements 

Wanneer productvormen zijn ingevoerd hebben zij een geplande releasedatum. Vóór die 

releasedatum dienen distributeurs de materie ontvangen te hebben. Dit gebeurt via de 

beschikbaarstellingen of ‘placements’. Via ‘Batch-placement’ kan voor meerdere 

distributieovereenkomsten tegelijk een beschikbaarstelling van een productvorm worden 

aangemaakt, bijvoorbeeld voor alle distributeurs. Voor zowel individueel als batch-aanmaak wordt 

gebruik gemaakt van de geplande releasedatum, terugtrekdatum en PPD. Wijzigingen per 

distributeur zijn mogelijk. Na een beschikbaarstelling aanmaken kan een automatisch proces 

worden gestart waarbij de distributeur in kwestie op basis van zijn profiel de productinformatie en 

geluids- en layout-bestanden in de door hem gewenste vorm ontvangt en daarover wordt ingelicht 

(push), of bericht krijgt dat de nieuwe productvormen op te halen zijn (pull). Voor 
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beschikbaarstelling wordt gecontroleerd of de bijbehorende overeenkomsten en layout ‘final’ zijn en 

wordt alleen gebruik gemaakt van geluidsbestanden van de soort ‘mastered’. In theorie zou ook 

kunnen worden gebruikgemaakt van volledig automatische beschikbaarstelling, waarbij 

bijvoorbeeld twee weken voor de geplande releasedatum alle beschikbaarstellingen worden 

doorgevoerd. Omdat echter ook afwijkingen in releasedatum, terugtrekdatum en PPD voorkomen 

is gekozen om de beschikbaarstellingen door Armada Music’s medewerker te initiëren.  

 

Rechtenorganisaties Sena en Stemra dienen op de hoogte worden gehouden van welke titels 

respectievelijk productvormen er worden verkocht. De knoppen ‘Titleoverview for Sena’ en 

‘Productoverview for Stemra’ creëren een overzicht wat naar de organisaties kan worden gestuurd. 

Welke informatie hierin staat wordt bepaald door het profiel wat voor deze organisaties bestaat. 

 

Promotional activities 

Productvormen worden via promotieactiviteiten verspreid aan contacten. Aan de hand van de 

promotielijsten dient automatische promotie plaats te vinden (alleen voor de promotie via mp3). 

Daarnaast kunnen door een gebruiker zelf activiteiten worden toegevoegd. De promotie gebeurt 

door de contacten in de promotielijst te e-mailen over nieuw op te halen promotiemateriaal. Op 

welk tijdstip dit ten opzichte van de geplande releasedatum gebeurt staat vast per lijstnaam (A,B, C 

of industrie). Aangezien niet alle productvormen voor elke promotielijst interessant zijn, vanwege 

verschillen in muziekstijl, wordt gebruik gemaakt van de genreaanduiding die elk product (en dus 

elke productvorm) bevat. Een nieuwe houserelease wordt bijvoorbeeld niet via de promotielijst 

voor trance-dj’s verstuurd. 

 

Promotionlists 

Er zijn een vast aantal promotielijsten, maar de lijsten kunnen wel worden aangepast qua 

opgenomen contacten. In feite zijn alle veldwaarden op deze pagina reeds bekend. Het is slechts de 

combinatie van de gegevens die nieuw is. 

 

Distribution Agreements 

Met distributeurs worden overeenkomsten afgesloten. De details van die overeenkomsten kunnen 

gebruikt worden om de verkoopstatements die worden ontvangen van de distributeurs te 

verwerken of te controleren. De controle is in dit systeem achterwege gelaten. In de praktijk wordt 

vertrouwd op de statements die de distributeur stuurt. Om de statements te verwerken moet in 

ieder geval bekend zijn van welke munteenheid de statements gebruik maken.  

 

Sales 

Uit beschikbaarstellingen worden verkopen gegenereerd. Statements worden ontvangen van de 

distributeurs. Deze informatie dient te worden verzameld voor alle distributeurs teneinde 

uitbetaling te doen aan de rechthebbenden. Ook dienen er per statement van de distributeur 

facturen te worden uitgestuurd naar die distributeur. Om verkoopinformatie in het systeem te 

krijgen is de importeerfunctie beschikbaar. Deze functie is ontleend aan het Officer-systeem en 

koppelt de velden uit de overzichten van de statements aan de attributen in het databasesysteem. Er 



 

 

45 

kunnen standaard-templates worden opgeslagen per distributeur. Wanneer duidelijk is van welke 

velden er informatie moet worden onttrokken kan de informatie worden geïmporteerd. Bij het 

importeren dient het formaat van het geïmporteerde veld te worden gelijkgemaakt met het formaat 

gebruikt in Armada Music’s systeem, zoals de manier waarop een datum wordt genoteerd. Om te 

zorgen dat de informatie van de huidige distributeurs in ieder geval goed in het systeem komt 

dienen de templates voor hen al in het systeem te staan. In appendix N is een overzicht gegeven van 

de verschillen die tussen het formaat van de verkoopgegevens bestaan per distributeur. Nieuwe 

distributeurs kan eventueel gevraagd worden in het juiste formaat aan te leveren. Het systeem 

maakt voor elke titel per periode en per distributeur een nieuwe verkoop-record aan. Voor digitale 

producten zijn er twee soorten verkopen: de verkopen van productvormen en de verkopen van 

losse varianten uit die productvormen. Deze worden in de Sales-pagina onder elkaar weergeven, 

zoals ze ook in de verkoopstatements los van elkaar opgenomen zijn. Om een factuur te kunnen 

genereren bestaat de ‘to Invoice-Out’-knop. De functionaliteit dient vergelijkbaar met die van een 

overeenkomst te zijn. 

 

Royalty-statements 

Uit de verkopen dienen de rechthebbenden te worden betaald. Hiervoor worden royalty-

afrekeningen opgesteld. Deze maken gebruik van verkoop-, contact-, productvorm- en 

overeenkomstgegevens. Armada Music heeft reeds royaltysoftware (zie appendix G). Het nieuwe 

ontworpen systeem dient dezelfde berekeningen te maken, maar kan hiervoor gebruik maken van 

de informatie die nu op gestructureerde wijze in het systeem zit. Hierdoor vallen handmatige 

werkzaamheden als het samenvoegen van statements en koppelen aan catalogusnummer weg. 

 

Labels 

Omdat nieuwe labels ook toegevoegd moeten kunnen worden dient er ook een invoerpagina te zijn 

voor de labels. Uiteraard kan van de labels ook een overzicht worden weergegeven. 

 

Profiles 

Om een klant van het systeem optimaal te kunnen voorzien van informatie wordt een profiel 

opgesteld. Elke distributeur krijgt een profiel maar ook andere klanten kunnen eventueel een profiel 

krijgen, zoals promotiepartners. Ook de naburige rechtenorganisatie Sena en 

auteursrechtenorganisatie Stemra krijgen een profiel. Het profiel legt vast welke informatie van een 

productvorm wordt weergegeven in de bestanden die een klant ontvangt. De Profiles-pagina geeft 

voor elk attribuut dat betrekking heeft op een productvorm de mogelijkheid om dit in het 

klantspecifieke overzicht op te nemen. Verder geeft het mogelijkheden om het attribuut anders te 

noemen zodat het overeenkomt met de benaming die de distributeur gebruikt. De uitvoer van de 

informatie dient in verschillende formaten beschikbaar te zijn, afhankelijk van de manier waarop de 

daadwerkelijke koppeling plaatsvindt, in ieder geval Excel en waarschijnlijk ook XML. Zoals bij 

Placements beschreven worden informatiesheets gegenereerd tijdens de beschikbaarstellingen. 

 

Door gebruik te maken van profielen wordt in feite de database uitgebreid met product 

configurator-functionaliteit. Een klant kan zijn wensen opgeven en Armada Music zorgt dat elke 
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levering voorzien is van de gewenste informatie. De ‘generieke BOM’ die hierbij wordt ingevuld 

bestaat uit een of meer geluidsbestanden, een of meer layouts en klantspecifieke productinformatie. 

 

9.7 Reflectie op objectontwerp 

 

Nu het objectontwerp voltooid is wordt een reflectie gegeven. Allereerst wordt vermeld waarom 

het ontwerp het gevonden probleem zou oplossen. Vervolgens wordt omschreven welke kosten en 

opbrengsten er te verwachten zijn, gevolgd door enkele nieuwe mogelijkheden. 

 

In hoeverre het probleem wordt opgelost 

In hoofdstuk 8 is besloten tot ontwerp van een bedrijfsbrede datastructuur vanwege het verwachte 

vermogen tot oplossen van de genoemde oorzaken, ofwel het vervullen van het laatste 

onderzoekdoel (‘maak een ontwerp dat de belangrijkste oorzaken aanpakt’). Waarom zou dit 

ontwerp het probleem oplossen? Door volledig te gaan werken vanuit een IT-systeem vindt 

standaardisatie van informatie plaats. Het IT-systeem stelt immers bepaalde eisen aan de 

ingevoerde informatie en bij goed gebruik ervan is dezelfde informatie niet meer op meerdere 

plaatsen te vinden. Hierdoor zou zoektijd aanzienlijk omlaag kunnen gaan en worden fouten meer 

uitgesloten. Door de indeling van het systeem wordt verder een gestandaardiseerde vorm van 

werken afgedwongen, bijvoorbeeld in de volgorde van invoer van gegevens. Hierdoor kan meer 

routine dan voorheen worden ontwikkeld en is het ook eenvoudiger het werk aan anderen uit te 

leggen en over te laten. Het systeem geeft verder de mogelijkheid tot automatisering van processen. 

Verkoopstatements kunnen automatisch worden samengevoegd, royalty-afrekeningen zouden 

automatischer dan voorheen kunnen worden verwerkt; informatie wordt automatisch in het 

systeem gekoppeld. 

 

Gekeken naar de deeloorzaken in kwestie wordt het merendeel aangepakt. Het handmatig 

samenbrengen van de informatie voor release wordt weggenomen, alsmede het handmatig 

klaarzetten van files. Door de standaardisatie zal het tijdsverschil met andere continenten minder 

van invloed zijn. De invloed van de kwaliteit van de aangeleverde informatie wordt ook sneller 

duidelijk en kan eventueel verbeterd worden. De twee belangrijkste deeloorzaken, met betrekking 

tot de portals, kunnen ook worden aangepakt, al biedt het IT-systeem geen volledige oplossing. Het 

is nog afwachten in hoeverre een direct link met de genoemde portals mogelijk wordt. Het 

gepresenteerde systeem heeft in ieder geval alle informatie van de producten in zich die deze 

portals zouden kunnen vragen. Kijkend naar de derde hoofdoorzaak van belang, ‘concepten kosten 

veel tijd/moeite’, blijkt dat ook hier een gedeelte van de problemen aangepakt wordt. Het zoeken 

naar nummers wordt nagenoeg volledig weggenomen doordat alle nummers direct traceerbaar zijn 

en aangezien de bijbehorende bestanden gekoppeld zijn wordt het probleem ‘files niet op server’ 

ook verholpen. De verwachtingen ten aanzien van de overeenstemming met bedrijfsbeleid, cultuur 

en gebruikerseisen blijven van kracht (zie 8.3). Essentieel is wel dat het systeem ook daadwerkelijk 

geheel gebruikt wordt. Hierover meer in 10.2. In plaats van handmatige bepaling van previews kan 

nu een standaardwaarde worden ingevuld, maar het kan zijn dat dit niet accuraat genoeg is en 

handmatige actie nog steeds de voorkeur heeft. 
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Kosten en opbrengsten 

In 8.3 is een schatting gegeven van de te maken kosten voor de uitontwikkeling van een opgestelde 

datastructuur. Na bespreking van het gemaakte ontwerp met de IT-consultant stelt deze zijn 

schatting van benodigde tijd bij naar méér dan 150 uren wat de verwachtte kosten zou doen stijgen. 

De non-financiële kosten betreffen vooral het omgaan met de implementatie en de daarmee 

samenhangende tijdelijke vermindering van het werktempo (zie ook appendix I). Vanwege dat een 

tijdsbesteding per genoemde deeloorzaak niet haalbaar werd geacht is het moeilijk om te bepalen 

welk gedeelte van de besteedde tijd aan digitale producten wordt weggenomen. Gezien dat een 

groot gedeelte van de deeloorzaken, inclusief die onder de derde belangrijke hoofdoorzaak, in ieder 

geval ten dele wordt aangepakt – op tenminste 10 van de 17 deeloorzaken wordt invloed verwacht 

– zal de impact aanzienlijk zijn. Bovendien biedt het systeem mogelijkheden om meer omzet te 

genereren. Doordat de aanlevering naar portals gemakkelijker kan zijn, vooral in het geval van pull-

distributie, kunnen met dezelfde mankrachten meerdere portals van product worden voorzien, wat 

de verkopen zal stimuleren. Ook is de verkoop van het systeem zelf een mogelijke bron van 

opbrengst. 

 

Flexibiliteit 

Door het vastleggen van alle informatie binnen één informatiesysteem wordt flexibiliteit ingeleverd. 

Met name de overeenkomsten, die per signing elke keer van vorm kunnen veranderen, worden in 

een strakker keurslijf gedwongen, hoewel de overeenkomsttekst nog steeds alle vormen kan 

aannemen zolang zij geen invloed heeft op de berekeningen in het systeem. Dit is een noodzakelijk 

kwaad, inherent aan standaardisatie. 

 

Nieuwe mogelijkheden 

Nu er een centrale database is gemodelleerd kunnen er vele nieuwe toepassingen van de binnen 

Armada Music aanwezige informatie worden bedacht. Enkele mogelijkheden zijn onder andere: 

 

• Iedere gebruiker van het systeem een eigen account geven met beperkte toegang tot de 

beschikbare informatie. Dit levert minder verwarring op en betere bescherming van informatie. 

• Nu alle informatie in één systeem is verzameld kunnen berekeningen op de cijfers worden 

gedaan waardoor meer managementinformatie ontstaat die kan leiden tot meer inzicht. 

Omzettotalen, grafieken, statistieken en zelfs voorspellingen behoren tot de mogelijkheden. 

• Heel ver in de toekomst zouden meer contacten toegang kunnen krijgen tot het systeem met 

eigen accounts. Gedacht kan worden aan layout-ontwerpers die zelf zoeken in 

productvorminformatie, masteringbedrijven die zelf hun product in het systeem plaatsen of dj’s 

die zelf promo’s in de gaten kunnen houden. 

 

Kort gezegd levert het centraliseren van de informatie in een database allerlei mogelijkheden op om 

gebruiksgemak, inzicht, werkreductie en integratie met de supply-chain te vergroten. 
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10. Realisatieontwerp 

 

In het realisatieontwerp wordt beschreven op welke manier het objectontwerp uit hoofdstuk 9 kan 

worden gerealiseerd, waarmee stap 9 in het Tien-Stappen-Plan wordt uitgevoerd. Ook voor dit 

ontwerp is eerst de beschikbare literatuur bekeken. 

 

10.1 Theorie 

 

In van Aken et al. [2003] worden de stappen beschreven die nodig zijn om tot een volledig 

realisatieontwerp te komen. Zij houden in: 

 

• Een beschrijving van de stappen die gezet dienen te worden, uitgezet in de tijd. 

• Een opgave per stap van degenen die de stap uitvoeren. 

• Een beschrijving van de veranderorganisatie, de groep die zich richt op het realiseren van de 

nieuwe situatie. 

• Een communicatieplan richting veranderaars en direct of indirect belanghebbenden. 

 

In [van Aken, 2002] wordt beschreven dat vóór dergelijke stappen de verschillen tussen 

uitgangssituatie en nieuwe situatie onderzocht dienen te worden. Ook dienen de belanghebbenden 

te worden onderkend. Vervolgens kan een weerstandsanalyse worden gedaan met daarop volgend 

een interventiestrategie. Bij de weerstandsanalyse kan gebruik worden gemaakt van het model van 

Lewin dat stuwende en remmende krachten jegens de verandering in kaart brengt (zie figuur 10.1). 

Interventiestrategieën bestaan er als inhoudelijke interventies, culturele interventies en 

machtsinterventies. 

 

Typering van de organisatie met betrekking tot verandering 

Elders in [van Aken, 2002] wordt de configuratietheorie van Mintzberg aangehaald. Eén van de 

door Mintzberg onderkende organisatiestructuren is de ondernemersorganisatie, die zich kenmerkt 

door een sterke, centrale leiding met verder een organische structuur. Een typische 

ondernemersorganisatie is niet groot, heeft weinig standaardisatie in de werkzaamheden, is goed in 

staat om snel op veranderingen in te springen en heeft een charismatische leiding. 

 

10.2 Voorbereiding voor het realisatieontwerp 

 

Alvorens het eigenlijke realisatieontwerp of veranderplan wordt opgesteld worden de kenmerken 

van de situatie onderzocht. 

 

Verschillen tussen huidige en nieuwe systeem 

Door de verschillen tussen het huidige en het nieuwe systeem te inventariseren wordt duidelijk hoe 

de omvang is van de verandering. Het belangrijkste verschil is dat er in de nieuwe situatie een 

systeem wordt gebruikt waarin alle informatie samenkomt, terwijl in de huidige situatie de 
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informatie verspreid is. Het nieuwe systeem zou worden gebruikt om gegevens in te voeren, te 

raadplegen en om te zoeken. Dat geldt voor iedereen, van degene die de overeenkomsten opstelt en 

bespreekt tot degene die de betalingen afhandelt. Waar voorheen de koppeling naar de 

serverschijven en –mappen de werkwijze bepaalde is nu de software die de voorkant van de 

database representeert het contactpunt met het systeem. Een ander groot verschil is de semi-

automatische werkwijze in de beschikbaarstellingen richting een gedeelte van de distributeurs. 

Voorheen werd elke portal handmatig ingelicht en de informatie en bestanden voor de portal 

handmatig verzameld of klaargezet. Deze werkzaamheden verlopen in de nieuwe situatie meer 

geautomatiseerd en gestandaardiseerd. 

 

Direct en indirect belanghebbenden 

Direct belanghebbenden bij de verandering zijn de gebruikers van het systeem, de werknemers van 

Armada Music. Indirect belanghebbenden zijn onder andere: 

• Toeleveranciers van productinformatie, zoals de partners waarvoor digitale distributie verzorgd 

wordt of de voormalige eigenaren van de opgekochte catalogi. Zij zullen, indien de aanbeveling 

gevolgd wordt, de vraag krijgen om in een gestandaardiseerd formaat aan te leveren. 

• Rechthebbenden, verbonden aan Armada Music. Aan hen zal, indien de aanbeveling gevolgd 

wordt, een striktere wijze van aanlevering van informatie worden opgelegd. 

• Distributeurs, wanneer de wijze van aanlevering verandert. 

 

Weerstandsanalyse en interventiestrategie 

In hoeverre er sprake is van weerstand wordt in de weerstandsanalyse duidelijk. Figuur 10.1 geeft 

het model van Lewin weer. 

 

 
Figuur 10.1: Model van Lewin 
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aantal medewerkers noemt als stuwende kracht meer overzicht in de informatie. De managing 

director ziet meer mogelijkheden tot exploitatie. Ook wordt het makkelijker koppelen van 

informatie of titels aan productvormen genoemd. De financial director noemt verder de 

mogelijkheid tot income tracking, het achterhalen waar welke inkomsten uit voortvloeien. De lijst 

van remmende krachten wordt aangevuld met de angst om teveel in te moeten vullen. Verder 

noemt de A&R van Cloud9 Music nog het gevaar dat mensen het systeem niet gebruiken, 

bijvoorbeeld als gevolg van slechte functionaliteit of weerstand tegen het anders werken. Als laatste 

noemt de manager business affairs een te lange realisatietijd. 

 

De voor bovenstaande remmende krachten benodigde interventie is een inhoudelijke. De 

beschreven remmende krachten zijn vooral te bestrijden door goede uitleg en een gedegen 

veranderplan waardoor het tijdig gereed zijn van het systeem gewaarborgd wordt. Armada Music 

kan getypeerd worden als de genoemde ondernemersorganisatie, in vrijwel elk aspect. Vanwege 

het organische karakter van de onderneming kan relatief soepel op veranderingen worden 

ingesprongen. Met haar jonge, grotendeels nieuwe werknemersgroep is de verwachtte graad van 

weerstand erg laag. In gesprekken met de werknemers wordt steeds duidelijk dat men de nadelen 

van de huidige werkwijze beu is en een nieuwe, meer georganiseerde informatiestructuur graag 

ziet komen.  

 

10.3 Realisatieontwerp 

 

In het realisatieontwerp wordt beschreven welke stappen dienen te worden uitgevoerd om het 

objectontwerp te realiseren en hoe lang ze naar verwachting duren. Tevens wordt vermeld welke 

personen bezig zijn met de ontwikkeling van het systeem. De veranderorganisatie waarin deze 

mensen plaatsnemen zou bestaan uit enkele eindgebruikers en de beoogde systeembeheerder (de 

website manager). Ook wordt verteld wanneer de medewerkers worden ingelicht middels de 

eerdergenoemde inhoudelijke interventie, waarmee het communicatieplan duidelijk wordt. 

 

• Ten eerste moet een partner gezocht worden die vanuit het objectontwerp het IT-systeem kan 

bouwen en implementeren. Dit zoeken zou in 2 weken te doen moeten zijn. Voor deze stap  zijn 

de IT-consultant, financial director en managing director de aangewezen personen. 

• Het systeem moet worden gebouwd, wat meer inhoudt dan het overnemen van de ontworpen 

tabellen, attributen, relaties en beperkingen: er zal ook een koppeling moeten worden gemaakt 

met de user interface. Hiervoor is programmeren nodig, bijvoorbeeld het programmeren van de 

verschillende importeerfuncties en de (SQL) filterfuncties. De uitvoering dient door het 

ingehuurde softwarebedrijf te worden gedaan. 

• Hierna zal het systeem moeten worden getest. Hierbij kunnen de laatste aanpassingen worden 

besproken. Voor deze en de vorige stap samen is naar schatting van de IT-consultant 2 maanden 

nodig en zowel softwarebedrijf als gebruikers zijn hiervoor nodig. 

• Vervolgens kan het systeem in pilot-vorm worden geïnstalleerd bij Armada Music op kantoor. 

Het systeem dient met enige informatie te worden gevuld. Ook dienen de gebruikers van de 

pilot in te worden gelicht over hoe het systeem gebruikt dient te worden. Indien mogelijk zou 

een portal bij de pilot moeten worden betrokken. Het softwarebedrijf zal met enkele uitgekozen 

pilot-gebruikers aan deze stap werken. 
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• Wanneer het systeem aan de hand van de pilot geoptimaliseerd is kan al het personeel worden 

ingelicht over het systeem. Belangrijk hierbij is dat de gebruikte terminologie wordt besproken. 

De gegevens uit het oude systeem dienen te worden overgezet in het nieuwe systeem, indien 

mogelijk al vóór het systeem volledig in gebruik wordt genomen. De indirect belanghebbenden 

dienen op de hoogte te worden gesteld van de veranderingen: toeleveranciers en 

rechthebbenden van titels dient gevraagd te worden in gestandaardiseerde vorm aan te leveren 

en bedrijfscontacten dienen op de hoogte te worden gesteld van de andere wijze van promotie. 

Met de portals dient de nieuwe werkwijze te worden besproken en afgestemd. 

• Het systeem kan volledig in gebruik worden genomen en de andere werkwijze wordt verlaten. 

Vanaf de pilot tot aan hier kan het volgens schatting van de IT-consultant 3 maanden in beslag 

nemen. Alle gebruikers van het systeem zijn vanaf hier betrokken. 

• Er dient feedback over het gebruik van het systeem te blijven vloeien naar de bouwer, in ieder 

geval gedurende de beginperiode. 

• Het kan zijn dat overige portals door het nieuwe systeem een andere vorm van aanlevering 

wensen. Bijvoorbeeld portals die voorheen ophaalden kunnen nu profiteren van de 

automatisering van het systeem; dit kost Armada Music toch niet meer moeite. Ook kan 

Armada Music proberen om voor wat betreft de bestaande partners nieuwe afspraken te maken 

om automatischer aan te gaan leveren. Verder kan het zijn dat nieuwe portals worden 

toegevoegd aan het klantenbestand. De portals en de beheerder van het systeem zullen in deze 

stap samenwerken. 

• Eventueel kunnen nieuwe toepassingen worden ontwikkeld vanuit de eerste versie van het 

systeem. Aanleiding hiervoor kan een idee vanuit de gebruikers zijn maar ook een 

gesignaleerde behoefte door bijvoorbeeld systeembeheerder of managing director. 

 

Draagvlak voor het veranderplan 

Tijdens het ontwerpen van de datastructuur is veelvuldig overleg gepleegd met de medewerkers 

die er gebruik van zullen maken – dat is in wezen iedereen binnen Armada Music. Daarin werden 

ook de noodzakelijke veranderingen besproken, waardoor draagvlak gewaardborgd werd. Armada 

Music kan zich vinden in de voorgestelde aanpak, mits de tijd waarin de verandering wordt 

doorgevoerd onder controle is. In een later gesprek geeft de managing director te kennen het een 

risico te vinden om het hele systeem ineens te implementeren. Vanuit dit oogpunt kan worden 

besloten tot ontwikkeling en implementatie in fasen. Gedacht wordt aan de volgende indeling: 

 

• Allereerst de centrale contacten- en overeenkomsten-database opzetten. 

• Vervolgens, bij succesvolle implementatie, kan het systeem worden uitgebreid met de 

productcatalogus en daarmee ook het geheel aan titels, varianten en tracks. Tevens kunnen de 

promotielijsten en –activiteiten worden toegevoegd en daarmee een belangrijk gedeelte 

automatisering. 

• Voorts kan het distributeurgedeelte worden bijgevoegd, waarmee ook de interfacing kan 

worden geautomatiseerd. Eventueel kan ook het overleg over een nieuwe wijze van aanlevering 

met de huidige partners hier naartoe worden verschoven. 

• Tenslotte zou het verkoop- en betalingssysteem het IT-systeem compleet kunnen maken. 

 

Deze vorm van realisatie zal wellicht wat langer duren in de planning maar naar alle 

waarschijnlijkheid ook in een soepelere overgang naar de nieuwe manier van werken resulteren. 
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11. Conclusies en aanbevelingen 

 

De eerste negen stappen van het Tien-Stappen-Plan zijn in de vorige hoofdstukken voltooid. Stap 

10, invoering van het ontwerp, is niet gerealiseerd met het oog op de projectduur. Desalniettemin 

zijn conclusies en aanbevelingen aangaande het onderzoek te geven. 

 

11.1 Conclusies 

 

De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit voorgaand onderzoek. 

 

Armada Music’s lager-dan-gewenste efficiency is een realiteitsprobleem 

Het beeld wat binnen Armada Music bestaat over het niveau van de prestaties rondom digitale 

producten blijkt dicht bij de werkelijkheid te liggen. Kwantificering van die prestaties toont dit aan 

(zie hoofdstuk 5). Het feit dat de managing director verbeteringen in het genoemde niveau nodig 

vindt, geeft, in combinatie met het kwantitatieve bewijs, aanleiding tot het onderzoek. 

 

Wanneer de oorzaken voor de lager-dan-gewenste prestaties worden verzameld blijkt het probleem 

multidisciplinair te zijn: zowel door het verhogen van de opbrengsten als door het verlagen van de 

gebruikte input kan de efficiency verhoogd worden. Uit een analyse met betrekking tot de oorzaken 

blijkt dat het grootste effect waarschijnlijk bereikt wordt door de oorzaken gerelateerd aan 

tijdsbesteding te bestrijden. 

 

Armada Music heeft behoefte aan structurering van zijn processen 

De belangrijkste oorzaken van lager-dan-gewenste efficiency zijn te categoriseren als het gevolg van 

enerzijds een gebrek aan automatisering en anderzijds een gebrek aan standaardisatie. Het gebrek 

aan standaardisatie betreft zowel informatie als werkzaamheden. Genoemde hoofdoorzaken 

kunnen worden gezien als het gevolg van gebrek aan structurering van de onderliggende 

processen. 

 

De gevonden oorzaken in deze categorieën laten een veelvoud aan handmatige en schijnbaar 

redundante werkzaamheden zien die zich goed lenen voor routinevorming en automatisering. 

 

Verbetering van de efficiency is mogelijk 

Er blijken meerdere mogelijkheden te zijn om de belangrijkste gevonden oorzaken te bestrijden. Uit 

analyse komt naar voren dat de ontwikkeling van een bedrijfsbrede datastructuur om een nieuw IT-

systeem op te baseren de meeste potentie heeft om de gevonden oorzaken aan te pakken. Een 

dergelijke datastructuur behelst in ieder geval alle informatie die gebruikt wordt bij de 

voorbereidings-, voortbrengings-, distributie- en betalingswerkzaamheden rondom digitale 

producten. Na ontwerp van deze datastructuur waarin tevens schema’s ontwikkeld zijn voor 

opslag en representatie van de informatie blijkt dat het merendeel van de te bestrijden oorzaken 

wordt bestreden. 
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Een centrale informatievoorziening geeft nieuwe mogelijkheden tot automatisering en verdere 

toepassing van de informatie 

Wanneer alle informatie rondom de digitale product-processen centraal opgeslagen en gekoppeld is 

ontstaan nieuwe mogelijkheden om de informatie op andere wijzen te verwerken of te gebruiken. 

Waar voorheen de toepassing van informatie vaak veel extra werk zou hebben betekend, omdat de 

koppeling tussen gerelateerde gegevens niet structureel was vastgelegd, kan nu op eenvoudige 

wijze gebruik worden gemaakt van de in een centraal IT-systeem gelegde relaties. Te denken valt 

aan meer klantspecifieke mailings (via de rollen die aan contacten kunnen worden toegewezen), 

automatische plaatsing van gemasterde muziekbestanden door het aanleverende masteringbedrijf 

en ook managementinformatie. De nieuwe mogelijkheden kunnen verbeteringen teweegbrengen in 

de oorzaken waarvoor het ontwerp gemaakt is, maar ook op andere gebieden, zowel ten aanzien 

van ingezette input als ten aanzien van opbrengsten. Aanlevering aan afzetkanalen die voorheen 

niet rendabel waren kan, door routinematiger werken maar vooral door automatisering, interessant 

worden. 

 

11.2 Aanbevelingen 

 

Gedurende het onderzoek zijn enkele aanbevelingen naar voren gekomen, die hier zijn verzameld. 

 

Aanlevering van informatie door contractanten 

Een eenvoudige verbetering in het voorbereidingsproces van producten is te realiseren door per 

nieuw product de rechthebbende(n), of contractant(en) te vragen een standaardformulier in te 

vullen met informatie over zijn bijdrage daaraan. Dit standaardformulier kan eventueel in een 

dusdanige vorm worden opgesteld dat importeren in een informatiesysteem mogelijk is, 

bijvoorbeeld een webformulier. De gevraagde informatie dient in ieder geval te bestaan uit: 

 

• Projectnaam 

• Titelnaam 

• Variantnaam 

• Componist/tekstschrijver/uitgever/sub-uitgever 

• Jaar van opname 

• Land van opname 

 

De contractant kan verplicht worden tot het volledig invullen van een dergelijk formulier door een 

clausule in de overeenkomst toe te voegen. Het formulier zelf zou in geval het in papieren vorm 

wordt gebruikt standaard kunnen worden bijgevoegd bij de overeenkomst. Het instellen van deze 

regel zal veel onduidelijkheid en onnodig e-mailen of bellen wegnemen. 

 

Afspraken maken met masteringbedrijven voor digitale aanlevering 

Hoewel het steeds vaker al zo gebeurt zijn er geen vaste afspraken met de masteringbedrijven over 

aanlevering via internet. Bij telefonisch overleg met ARP, een van de gebruikte masteringbedrijven, 
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blijkt dat zij hier welwillend tegenover staan. Een dergelijke afspraak reduceert het handmatig werk 

voor titels op zeer eenvoudige wijze. Wanneer bovendien een standaard benaming van bestanden 

kan worden afgesproken is koppeling met een informatiesysteem ook eenvoudig. 

 

Marketingonderzoek 

Bij het achterhalen van oorzaken van lager-dan-gewenste efficiency zijn onder andere oorzaken 

gevonden die opbrengstgerelateerd zijn. Deze zijn bij de afbakening uitgesloten van het onderzoek. 

Aandacht voor deze oorzaken zal waarschijnlijk andere mogelijkheden tot prestatieverbeteringen 

aan het licht brengen dan in dit onderzoek gevonden zijn. Door een analyse van welke 

promotionele activiteiten het meest effectief zijn en door te achterhalen waarom bepaalde 

producten succesvoller zijn dan anderen kan effectievere inzet van promotiemiddelen ontstaan. De 

nieuwe mogelijkheden die een centraal IT-systeem zou bieden, bijvoorbeeld income tracking, 

zouden kunnen helpen bij dergelijke activiteiten. 

 

Hogere eisen aan aangeleverde informatie 

Bij het aannemen van nieuw digitaal distributiewerk in de rol van aggregator zouden hogere eisen 

gesteld kunnen worden aan het formaat van de aangeleverde informatie. Hierdoor kan integratie in 

de systemen die Armada Music gebruikt een stuk eenvoudiger worden en wordt handmatig werk 

verder teruggedrongen. Bekeken dient te worden in hoeverre het mogelijk is eigen inputsheets op te 

stellen om de informatie op in te laten vullen: of klanten geneigd zouden zijn om hiermee in te 

stemmen en of een dergelijke sheet de werkzaamheden inderdaad zou beperken. 

 

Overleg met belangrijkste distributeurs voor interfacing 

Het zou voor Armada Music goed zijn te overleggen met zijn belangrijkste partners in distributie – 

zowel fysieke als digitale distributeurs – om de aanlevering van Armada Music’s product te 

stroomlijnen. Overleg heeft uitgewezen dat alle partners hiervoor open staan, voor zover zij al niet 

deze mogelijkheden bieden. De in dit onderzoek genoemde belangrijkste oorzaken hangen voor een 

groot gedeelte af van de mogelijkheid dit soort afspraken met de distributeurs te maken. 

 

Kritisch blijven over eigen processen 

Nu Armada Music geen kleine onderneming meer kan worden genoemd is het essentieel kritisch 

naar de eigen processen te blijven kijken. Zeker in een industrie die zo onder druk staat als de 

muziekindustrie is het efficiënt en effectief omgaan met beschikbare middelen van groot belang. De 

enorme groei die Armada Music heeft doorgemaakt heeft zijn effect op alle processen, niet alleen 

diegenen die in dit onderzoek bekeken zijn.  
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12. Evaluatie 

 

Aangezien de invoering van het ontwikkelde ontwerp nog niet heeft plaatsgevonden beperkt een 

evaluatie zich tot het ontwerpproces. Het onderzoek lijkt reeds bij te hebben gedragen aan 

verandering binnen de organisatie. Bedoeld wordt het toegenomen besef dat een verandering in de 

onderzochte processen hard nodig is. Gedurende het onderzoek is door de medewerkers en – niet 

in de laatste plaats – de managing director meer en meer aandacht gegeven aan verdere 

structurering van het bedrijf. Naast de bijdrage die het onderzoek daar naar alle waarschijnlijkheid 

aan geleverd heeft speelt ook de komst van nieuwe medewerkers mee, die in sommige gevallen van 

bedrijven komen die al verder zijn met dezelfde problematiek. De stelling dat Armada Music dit 

niveau nog niet heeft bereikt is geen verwijt: het is een logisch gevolg voor een bedrijf dat ‘uit zijn 

jasje groeit’. Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval een gedeelte van het ontwerp zal worden 

gerealiseerd; men heeft mij aangenomen als project manager ontwikkeling back-office om de 

realisatie van een IT-systeem met aandacht voor interfacing met Armada Music’s belangrijkste 

klanten te begeleiden. Dit geeft een goede indicatie van de waarde van dit onderzoek voor het 

bedrijf. 

 

Verder kan ten aanzien van het proces gezegd worden dat de meeste stappen zonder grote 

problemen zijn doorlopen. Enige vertraging ontstond direct nadat de conclusie van de diagnose 

was opgesteld aangezien Fuga even de totaaloplossing leek voor de gevonden problemen. 

Uiteindelijk is ‘in eigen koers doorgevaren’ en een ontwerp ontwikkeld wat naar eigen en managing 

director’s inzicht een meer complete oplossing biedt, vooral omdat interne structurering minstens 

zo belangrijk is als verdere integratie met de supply-chain. 

 

Dit onderzoek maakt duidelijk dat middelgrote platenmaatschappijen hun (primaire) processen 

dienen te herzien als gevolg van de digitale revolutie in de muziekindustrie. Voor andere bedrijven 

in of verbonden met deze branche kan dit onderzoek inzicht verschaffen. Wellicht is er een markt 

voor het systeem van Armada Music. Duidelijk wordt dat er geen algemeen geaccepteerde 

standaard bestaat voor interfacing in de muziekbranche terwijl deze gezien de aard van de materie 

– alles is digitaal – juist makkelijk zou moeten zijn. Dit onderzoek kan bijdragen aan de 

beeldvorming van de noodzaak tot het definiëren van een dergelijke standaard. 

 

Persoonlijk heb ik het afstudeeronderzoek als zeer prettig ervaren. Deze meest uitgebreide vorm 

van praktijkervaring binnen het curriculum is een enorm waardevolle fase in de studie. Aangenaam 

is te merken hoe het analyseren van processen inmiddels een tweede natuur is geworden. Aan de 

andere kant is me duidelijk geworden dat mijn initiële houding wellicht voorzichtiger was dan 

nodig. Gezien dat Armada Music nu gaat investeren in een betere structurering lijkt de 

medewerking die ik gevraagd en ook steeds gekregen heb van de medewerkers niet vruchteloos te 

zijn geweest. Het is zeer prettig geweest om te ontdekken dat de passie die ik heb voor de materie 

waar Armada Music zich mee bezighoudt hand in hand kan gaan met werken aan de processen die 

deze materie voortbrengen.
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Begrippenlijst 
 

A&R manager: manager voor ‘artist and repertoire’, de verantwoordelijke voor de acquisitie van 

nieuwe muziek voor voortbrenging van nieuwe producten en het contact met producers en andere 

rechthebbenden. Tevens degene die nieuwe demo’s beoordeelt. 

Aggregator: bedrijf dat zich bezighoudt met het verzamelen van grote hoeveelheden muziektitels 

om digitaal te distribueren naar aangesloten retailers, webshops en mobiele netwerken en dat de 

promotie van de titels verzorgt voor de muziekeigenaren. 

Auteursrechtengelden: de vergoedingen aan een rechthebbende voor het gebruik van een 

muziekstuk waarover hij of zij intellectueel eigendom heeft. De verzameling en betaling hiervan is 

geregeld via de Buma/Stemra. 

Back-catalogue: het totaal aan oudere muziektitels in de catalogus van een platenmaatschappij of 

publishing-maatschappij. 

Banner: een digitale reclame voor een product, waarop geklikt kan worden om direct bij de 

productinformatie te komen en het eventueel te kopen. 

Banneren: het promoten van een muziektitel door middel van een banner. 

Barcode: zie EAN-code/UPC-code. 

BIC-nummer: Bank Identifier Code waarmee een bepaalde bank wordt geïdentificeerd voor 

internationaal betalingsverkeer. 

Buma/Stemra: de door de Nederlandse overheid ingestelde auteursrechtenorganisatie, 

verantwoordelijk voor de vergoeding aan auteurs voor het gebruik van intellectueel eigendom 

(‘copyright’). Gebruik kan allerlei vormen aannemen, zoals laten horen in openbare ruimten, op 

concerten of door verkoop van muziekdragers. De vergoedingen worden auteursrechtengelden 

genoemd. 

Cataloguscode: binnen Armada Music gebruikte code voor elk product. Deze code heeft de vorm 

ELEL011. De eerste vier letters zijn een afkorting voor het label waar de titel op uitkomt. Elke 

nieuwe release krijgt vervolgens de eerstvolgende vrije code van drie of vier cijfers startend bij 001. 

De code wordt intern gebruikt ter identificatie, alsmede bij distributeurs en perserijen. 

Concept: digitaal album. Met concept wordt binnen Armada Music bedoeld: het type album dat 

enkel een digitale release krijgt. Albums en concepten worden dus digitaal naast elkaar verkocht. 

Cross-over: wanneer een muziekstuk in zowel het clubcircuit als het commerciële circuit verkoopt 

of verwacht wordt te verkopen. 

Demo: muziekstuk wat (voor bepaalde territoria) nog niet getekend is en wordt aangeboden bij een 

platenmaatschappij. 

Digitaal product: niet-tastbaar product dat op digitale wijze verkocht wordt. 

Dj: ‘disk jockey’, tegenwoordig is dit een persoon die qua status vaak gelijk kan worden gesteld met 

popsterren en andere beroemdheden. Een dj maakt in zijn optredens normaalgesproken gebruik 

van platen van andere producers. Een populaire dj is daarom een zeer belangrijk promotiemiddel 

voor platenmaatschappijen. Vandaar dat dj’s veelal nieuwe muziek gratis en voor de officiële 

releasedatum krijgen. 

EAN-code/UPC-code: elke productvorm van Armada Music krijgt een aparte unieke barcode voor 

wereldwijd gebruik, naast de ISRC-code en de cataloguscode. Een EAN-code dient te worden 

gekocht bij de EAN. De eerste twee cijfers, 87, zijn een landcode, in dit geval Nederland. Per bedrijf 

wordt een code toegekend bestaand uit 5 cijfers; voor Armada Music is deze 17306. Armada Music 

heeft een EAN13-code, dat wil zeggen een code uit 13 cijfers. De code heeft de vorm 8717 30693 

xxxx. Het laatste gedeelte dient te worden gegenereerd via een softwareprogramma [5]. 
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Exclusive: een muziekstuk dat voor een overeengekomen tijd exclusief bij één bedrijf, organisatie, 

winkel of webshop verkocht wordt. 

Ftp: ftp-server (‘file transfer protocol’), een opslagruimte, via het internet bereikbaar, beveiligd 

middels een wachtwoord en alleen bereikbaar voor degenen die dit in het bezit hebben. 

Geluidsdragermarkt: gedeelte van de consumentenmarkt bestaande uit muziekproducten op 

fysieke dragers, zoals cd’s, vinyl platen en muziek-dvd’s. 

IBAN-nummer: International Bank Account Number voor internationale betalingen, per 2007 

verplicht bij internationale betaling. 

ISRC-code: deze code is te vergelijken met de ISBN-code voor boeken. De code wordt wereldwijd 

gebruikt en is uniek. Elke variant van een muziektitel krijgt een eigen ISRC-code. De code bestaat 

uit verschillende delen: 

• Een landcode: voor Nederland is dit NL. 

• Een bedrijfscode; elk bedrijf krijgt zijn specifieke code. Armada Music heeft code: F71. 

• Jaartal: in twee digits genoteerd: 06. 

• Een 5-digit nummer; dit is het gedeelte dat steeds nieuw wordt aangemaakt, voor elke versie 

apart: bijvoorbeeld 00423. 

Kbps: de bitrate ofwel de bandbreedte waarvan gebruik is gemaakt bij het comprimeren van een 

audiobestand tot mp3-bestand. Hoe hoger de bandbreedte, hoe beter de kwaliteit, want hoe minder 

van de originele informatie is weggelaten. Zie mp3. Gangbare bitrates zijn 128, 192 en 320 kbps. De 

gebruikelijke notatie voor deze typen is mp3-128. 

Label: het onderscheid tussen een platenmaatschappij en een platenlabel (in het Nederlands) is als 

het onderscheid tussen een bedrijf en diens productfamilies. Een bedrijf verzamelt binnen één 

productfamilie soortgelijke producten. Op eenzelfde wijze worden onder platenlabels producten 

verkocht die iets met elkaar gemeen hebben (bijvoorbeeld onder hetzelfde genre vallen). 

Labelcopy: formulier waarin diverse informatie rondom een productvorm is verzameld: 

projectnaam, producttitel (titel van het muziekstuk), label, globale releasedatum, barcode, 

cataloguscode, labelinformatie (adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, faxnummer, e-mail, 

distributeur), snelheid voor het afspelen van vinyl (33 of 45 toeren), versienaam, tijdsduur per 

versie, ISRC-code per versie, rechthebbenden, eventuele website van rechthebbenden, publishing, 

product- en copyright-beschermingsinformatie – (p) houdt in dat het productconcept eigendom is 

van het genoemde bedrijf, (c) houdt in dat het betreffende bedrijf de exploitatierechten over het 

product heeft. De labelcopy wordt samengesteld aan de hand van diverse bronnen, zoals het 

afgesloten contract en de rechthebbenden. 

Mass customization: het principe van het bij massaproductie toch klantspecifiek maken van elk 

product, bijvoorbeeld door opties toe te passen. 

Master: de opname die gebruikt wordt als bron om een product te vermenigvuldigen. 

Master-cd: het medium wat gebruikt wordt om de master te archiveren. 

Mastering: de techniek waarbij een muziekstuk gereed wordt gemaakt voor vermenigvuldiging. 

Onder andere het volume, de frequentiebalans en de lengte worden geoptimaliseerd. 

Mp3: compressietechniek of gecomprimeerd muziekbestand. Gebruikt compressietechnieken op 

basis van het weglaten van niet of nauwelijks voor de mens waarneembare informatie, waardoor de 

bestandsgrootte beperkt kan worden. 

Mp4: compressietechniek of gecomprimeerd muziekbestand met variabele bitrate (zie kbps). 

PIQ-sheets: formulier waarin promotie-informatie wordt verzameld. De PIQ-sheet wordt gebruikt 

ter aanlevering aan de distributeur. Er wordt gedocumenteerd: 
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• De projectnaam, producttitel, het productformaat, de cataloguscode, de barcode, de release-

datum, een opsomming van de mixen op het product. 

• Een omschrijving en aanprijzing van het product. 

• Het label. 

• Eventuele remixers. 

• Eventuele licentieovereenkomsten. 

• Welke promotiekanalen er worden gebruikt. 

• Welke DJ’s de plaat draaien en eventuele quotes. 

Portal: een webshop, een winkel op het internet. 

PPD: ‘price published to dealer’, de prijs die aan de distributeur berekend wordt voor een 

productvorm. Wordt alleen in deze vorm gebruikt bij fysieke producten. 

Pre-release: wanneer één bepaald distributiekanaal eerder een product te koop aanbiedt of mag 

aanbieden dan de overige kanalen. 

Producer: binnen de dance is een producer in de regel componist van muziek, arrangeur en 

mixtechnicus ineen. 

Product configurator: systeem wat in staat is om te gaan met verschillende klantwensen ten aanzien 

van een te produceren product. Door een dergelijk systeem in te zetten wordt mass customization 

mogelijk. 

Promo-pool: het digitale equivalent van de mailinglist. Via e-mail worden degenen in de pool 

ingelicht over nieuwe releases en krijgen zij de mogelijkheid een mp3-bestand te downloaden vanaf 

een server bij Armada Music. 

Publisher: zie uitgever. 

Rechthebbende: een persoon of organisatie die de rechten over een muziekstuk bezit. In beginsel 

behoren alle rechten toe aan een persoon, de auteur, uitvoerder en/of vervaardiger, maar deze kan 

zijn rechten overdragen. Een rechthebbende wordt gecompenseerd voor verkoop of gebruik van 

zijn muziek. 

Release: het beschikbaar komen voor verkoop van een nieuw muziekproduct. 

Releaseschema: de tijdsplanning voor toekomstige releases. 

Remix: een alternatieve interpretatie van een bestaande originele titel door de oorspronkelijke of 

een andere artiest. Een remixer werkt met zelf gekozen delen uit een origineel muziekstuk 

waarover copyright bestaat; de remix zelf wordt niet gezien als een nieuw stuk met copyright. Dat 

betekent dat gebruik van de remix voor een remixer geen auteursrechtengelden oplevert. In plaats 

hiervan wordt hij betaald middels een flat fee of door een ruil te doen met de originele artiest, die 

belooft in de toekomst een remix van een stuk van de remixer te zullen maken (swapdeal) en in 

uitzonderlijke gevallen door een percentage uit de royalties. De originele artiest wordt bij gebruik 

van de remix betaald als was het zijn eigen versie van het stuk. 

Royalties: de vergoeding aan artiesten voor de verkoop van hun muziek, bestaand uit een 

percentage van de opbrengsten. Het betreft geen auteursrechten (deze worden door de 

overheidsinstantie Buma/Stemra verzameld en uitgekeerd) maar vergoeding voor de verkoop van 

producten en wordt uitbetaald door de platenmaatschappij. 

Set: het totaal aan muziek wat een optreden of radioshow van een dj omvat. De muziek wordt 

vloeiend in elkaar overgemixt. 

Sliding scale: regeling waarbij een royalty-percentage hoger wordt na een bepaalde hoeveelheid 

behaalde verkopen. 

Statement: overzicht van de verkochte producten en opbrengsten via een bepaald bedrijf of kanaal. 

Titel: een muziekstuk inclusief al zijn verschillende versies of mixen. 
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Track: een muziekstuk wordt een track wanneer het toegepast wordt op een product. 

Uitgever: de partij die de auteursrechtengelden van een componist en/of tekstschrijver wereldwijd 

administreert en tevens zich inspant en zijn netwerk aanwendt voor promotie van diens muziek. 

UPC-code: zie EAN-code. 

Uploaden: het overzenden van een muziekbestand naar een portal. 

Wav: ongecomprimeerd geluidsbestand, de standaard voor gebruik op pc’s. 

Webshop: zie portal. 

Wma: Windows Media Audio, een compressietechniek of gecomprimeerd geluidsbestand 

vergelijkbaar met mp3. 

XML: Extensible Markup Language, een taal die de structuur in een tekst vastlegt. Middels tags 

wordt de structuur van een tekst duidelijk en is deze op te delen en in andere vormen toe te passen. 
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