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VOORWOORD 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudeerproject bij Thieme ICT-services in Rotterdam van de 
Thieme GrafiMedia Groep uit Delft. 

Dit verslag behandelt een aspect van zaken doen via het internet (e-business) dat bijna zo oud is als 
de weg naar Rome, namelijk de integratie tussen losse software applicaties. De weg naar Rome is 
de Via Apia en loopt van de havenplaats Napels naar de metropool Rome. De Via Apia stond als 
constructievoorbeeld voor het aanleggen van wegen en het verbinden van steden met elkaar. Door 
de weg konden goederen als rijst en meel snel en eenvoudig vervoerd worden. Het internet is de 
moderne weg voor het vervoeren van de nieuwe goederen, namelijk informatie. De integratie moet 
plaatsvinden tussen een inkoopapplicatie binnen het inkoopproces van een klant met een enterprise 
resource planning applicatie binnen het (drukwerk)productieproces van de Thieme GrafiMedia 
Groep. 

Voor mij, was dit afstudeerproject een zeer waardevolle ervaring waar ik in een jaar tijd veel ge
leerd heb. Daarnaast heb ik kennis mogen maken met een grote en vooruitstrevende onderneming 
binnen de Nederlandse grafische industrie. 

Dit afstudeerproject is uitgevoerd onder de begeleiding van ir. A.G. Noppen, groepmanager ICT & 
technologiebeleid voor de Thieme GrafiMedia Groep, drs. J. van der Valk, ICT manager van Thie
me ICT-services. Begeleiding van de Technische Universiteit Eindhoven kwam van dr.ir. H.A. Re
ijers, capaciteitsgroep Information Systems en dr.ir.drs. J.J. Berends, capaciteitsgroep Organisation 
Science and Marketing. Ik wil iedereen bedanken voor hun tijd, advies en geduld tijdens mijn afstu
deerproject. Ook wil ik de mensen met wie ik gewerkt heb bij Thieme ICT-services bedanken voor 
hun medewerking en begeleiding tijdens het project. 

Mijn familie, vrienden en in het bijzonder mijn vriendin Barbra wil ik bedanken voor hun steun tij
dens de afronding van mijn studie en het zetten van de puntjes op dei. Bedankt, zonder jullie had ik 
nooit tot zo'n mooi eindresultaat kunnen komen. 

Als afsluiting wil ik u veel plezier toe wensen bij het lezen van dit verslag. 

Christian Marc van 't Veer 
01 oktober, 2004 
Rotterdam, Nederland 
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SAME NV A TTlNG 

Inleiding 
De Thieme ICT-afdeling van de Thieme GrafiMedia Groep ontwikkelt voor haar klanten een e-pro
curement applicatie (EP-applicatie) voor het elektronisch bestellen van drukwerk via het internet. 
Deze EP-applicatie biedt voor een klant voordelen zoals lagere bestelkosten, kortere levertijd en be
waking van de huisstijl. Een huidig ontwikkelde EP-applicatie bestaat uit maatwerk per klant, door 
het maatwerk zijn de ordergegevens per klant verschillend. Daarnaast is een EP-applicatie niet geïn
tegreerd met een Enterprise Resource Planning applicatie (ERP-applicatie) van de Thieme Gra
fiMedia Groep. Doordat een EP- en een ERP-applicatie niet geïntegreerd zijn kunnen de ordergege
vens niet automatisch uitgewisseld worden. De gegevens moeten nu handmatig overgedragen wor
den van een EP-applicatie naar een ERP-applicatie. De specifieke eisen in het inkoopproces van een 
klant bepaald hoe een EP-applicatie voor een klant ontwikkeld wordt. Op dezelfde wijze bepalen de 
specifieke eisen in het productieproces hoe een ERP-applicatie voor een Thieme-vestiging ontwik
keld wordt. De integratie tussen beide processen moet plaatsvinden door het vinden van een balans 
in de eisen uit het inkoopproces en het productieproces. 

Opdracht onderzoek 
De opdrachtomschrijving beschrijft het doel van dit onderzoek. De opdracht is als volgt: 

"Ontwikkel voor Thieme ICT-services een model van de applicatiearchitectuur en de 
software ontwikkelmethode welke zorgen voor een generieke koppeling tussen het inkoop
en productieproces" 

Aanpak onderzoek 
Het onderzoek start vanuit de beschrijving en analyse van de huidige situatie die leidt tot een maat
werkimplementatie van een EP-applicatie binnen de Thieme GrafiMedia Groep. De huidige situatie 
dient als referentie bij het ontwerp van de applicatiearchitectuur en een ontwikkelmethode. De hui
dige situatie wordt gekarakteriseerd door drie kenmerken, namelijk de markt (inkoop- en productie
proces), het product (EP-applicatie) en het proces (software ontwikkelmethode). De markt is be
schreven in een drietal cases. Om het product en het proces te beschrijven zijn interviews gehouden. 
In de analyse zijn knelpunten vastgesteld per kenmerk. Voor het ontwerp van de applicatiearchi
tectuur is gebruik gemaakt van theorie voor de integratie van applicaties. Voor het ontwerp van de 
ontwikkelmethode wordt naast theorie over ontwikkelmethoden, gebruik gemaakt van het extended 
ISO 9126 model voor het afstemmen van (kwaliteits )eisen. 

Resultaat 
Het ontwerp bestaat uit twee delen die elk gericht zijn op het aansluiten van het inkoop- en produc
tieproces: een applicatiearchitectuur en een ontwikkelmethode. Binnen de applicatiearchitectuur 
van een EP-applicatie is de uitvoering van de orderregistratie en orderafhandeling opnieuw ver
deeld. Naast deze verdeling is een interface toegevoegd voor de koppeling van een EP- en een ERP
applicatie. De koppeling beschrijft hoe gegevens automatisch, in de vorm van berichten, tussen een 
EP en een ERP-applicatie uitgewisseld kunnen worden. Het ontwerp van de ontwikkelmethode be
staat uit een acht-stappenmodel dat per increment (module) van de ontwikkeling van een EP
applicatie doorlopen wordt. Onderdeel van het acht-stappenmodel is een afstemmingsfase, in drie 
stappen, voor het balanceren van de eisen. Als laatste zijn een achttal adviezen gegeven voor ver
volg onderzoek. Hierbij wordt opgemerkt dat een deel van het eerste advies, het testen van de appli
catiearchitectuur, al met enthousiasme wordt uitgevoerd. Voor het tweede deel van advies één, tes
ten van de ontwikkelmethode, is een uitwerking gemaakt in het spreadsheetprogramma. Deze uit
werking wordt verder onderzocht door de programmeurs van Thieme . 
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SUMMARY 

Introduction 
Thieme ICT-services of the Thieme GrafiMedia Groep develops an e-procurement application (EP
application) by which their clients are able to order printing products through the Internet. These 
EP-applications offer the clients advantages by cost reduction, shorter delivery times and control 
lay out of the printing products. The currently developed EP-application is custom made for each 
client, because of this order information of each client is different. Order information cannot auto
matically be exchanged between the procurement and the production process, because there is no 
integration between an EP-application and an Enterprise Resource Planning application (ERP-ap
plication). In the current situation order information is transferred manually between an EP-appli
cation and an ERP-application. The specific demands from the e-procurement process determine the 
way an EP-application is developed. Similarly, an ERP-application is determined by the demands 
from the supplier. Integration between both applications has to be established by balancing the de
mands of the e-procurement process and the production process. 

Assignment 
The objective of this master thesis project can be described as follows: 

"Design a model for Thieme ICT-services of the application architecture and the software 
development method which create a generic integration between the e-procurement and the 
production process" 

Approach 
Research starts with the description and analyses of the current situation, which led to the custom 
implementation of an EP-application within the Thieme GrafiMedia Groep. The current situation is 
a reference for the design of the application architecture and a software development method. Char
acteristics used to describe the current situation are: the market (e-procurement and production 
process), the product (EP and ERP-application) and the process (software development method). 
The market is described by three cases. For the description of the characteristics product and the 
process interviews were conducted. The analyses produced bottlenecks for each characteristic. The 
design of the application architecture is based on theories of integration of applications; the design 
of the software development method is based on existing software development methods. The soft
ware development method selected was given more detail by using the extended ISO 9126 model, 
which was supplemented even further in the course of this research in order to balance demands. 

Results 
The design consists of two parts: the application architecture and the software development method. 
Each part is focused on the integration of the e-procurement and production process. Within the ap
plication architecture of an EP-application the order intake and the order management are reorgan
ized; an interface is supplemented for the integration of an EP- and ERP-application. The interface 
describes how information messages automatically can be exchange between an EP- and an ERP
application. The design of the software development method is a description ofhow an EP-applica
tion can be developed by increments (module). In each increment, eight steps are followed. Part of 
the eight steps is an adoption phase, consisting three steps, for balancing the demands. At last, eight 
advices are given for further research. Nice to notice is that a part of the first advice, testing of the 
interface of the application architecture, is already in progress. The second part of the first advice, 
testing of the software development is worked out in a spreadsheet program. This test needs more 
research by the programmers of Thieme. 
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1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk beschrijft de context die leidt tot het afstudeeronderzoek. Het bestaat uit een bedrij
ving van de problemen die de organisatie heeft. De problemen die leiden tot de afstudeeropdracht 
die de basis is voor dit verslag. Verder wordt de organisatie beschreven waar de afstudeeropdracht 
is uitgevoerd en de structuur van het verslag toegelicht 

1.1 Context afstudeeropdracht 
De Thieme GrafiMedia Groep is een van de drie grootste spelers binnen de grafische industrie in 
Nederland. 1 Hun producten en diensten variëren van het printen van beleggingsrapporten tot het 
aanbieden van elektronische inkoopapplicaties (e-procurement applicaties) voor het bestellen van 
drukwerk via het internet. De internetapplicaties ondersteunen zowel het inkoopproces van een 
klant als het productieproces van Thieme door het vastleggen van ordergegevens tijdens het inkoop
en productieproces. Het aanbieden van diensten via het internet is van strategisch belang voor 
Thieme omdat het een onderscheidende factor is ten opzichte van andere drukkerijen en het klanten 
aan hen bindt. 

Binnen Thieme wordt de elektronische inkoopapplicatie Easy™ genoemd; wat staat voor Elektro
nisch Accounting Systeem. Elektronische uitwisseling van ordergegevens moet plaatsvinden door 
het integreren van het inkoopproces van een klant met het orderinvoerproces van een producent. 
[1].2 Het doel van het elektronische ondersteunen van het inkoopproces is het orderinvoerproces te 
vereenvoudigen en te versnellen. De bestellingen van een klant resulteren in orderbevestigingen die 
via de e-mail binnen komen bij een medewerker van Thieme. De missende stap, in het elektronisch 
verwerken van de klantorders door Thieme, is het automatisch (direct) inlezen van de orderbevesti
gingen in hun enterprise resource planning applicatie (ERP-applicatie). Doordat de indeling van de 
ordergegevens van een e-procurement applicatie (EP-applicatie) voor iedere klant afwijkend is ten 
opzichte van elkaar en ten opzichte van een ERP-applicatie kan de gewenste elektronische uitwis
seling nog niet plaatsvinden.3 De specifieke eisen in het inkoopproces van een klant bepaald hoe 
een EP-applicatie voor een klant ontwikkeld wordt. Op dezelfde wijze bepalen de specifieke eisen 
in het productieproces hoe een ERP-applicatie voor een Thieme-vestiging ontwikkeld wordt. De 
integratie tussen beide processen moet plaatsvinden door het vinden van een balans in de eisen uit 
het inkoopproces en het productieproces. Het vinden van een balans tussen beide eisen moet op de 
lange termijn voorkomen dat de indeling van de ordergegevens opnieuw van elkaar gaan afwijken. 
Op de korte termijn moet een oplossingen gevonden worden om ordergegevens op een uniforme 
wijze automatisch uit te wisselen tussen een EP- en een ERP-applicatie. Om deze reden is een af
studeeropdracht vastgesteld. 

De opdracht is uitgevoerd bij de staf afdeling Thieme ICT-services van de Thieme groep in Rotter
dam. De medewerkers van Thieme die gebruik maken van de EP-applicatie zijn ordermanager. In 
paragraaf 1.3 wordt de organisatie van de Thieme GrafiMedia Groep beschreven. 

1 De Thieme GrafiMedia Groep wordt in dit verslag afgekort tot Thieme 
2 In dit verslag wordt naar twee veschillende soorten bronnen verwezen, namelijk naar artikelen en boeken, en naar 

internetpagina's. Naar artikelen en boeken wordt als volgt verwezen [l] en naar internetpagina's als volgt [ul]. Beide 
referentielijsten zijn aan het einde van dit verslag toegevoegd 

3 Voor een betere leesbaarheid is in dit verslag de meer algemene omschrijving EP-applicatie gebruikt i.p.v. Easy™ 
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1.2 De probleemstelling en afstudeeropdracht 
De Thieme ICT-service heeft voor haar klanten een EP-applicatie ontwikkeld die aansluit op hun 
specifieke inkoopproces voor het bestellen van drukwerk via het internet.4 Het moet voor een klant 
lagere bestelkosten, kortere levertijd en een betere bewaking van de huisstijl opleveren. Daarnaast 
kunnen door een EP-applicatie eenvoudiger decentraal drukwerkorders besteld en centraal de kos
ten bewaakt worden voor het totale drukwerkpakket van een klant. Een ordermanager wil een totaal 
overzicht van alle orders (normale en EP-orders), een kortere bewerkingstijd per de EP-orders en 
managementinformatie voor betere besluiten in de productie. Het management van Thieme ICT -
services wil lagere onderhoudskosten, een betere beheersing van de ontwikkelde EP-applicatie en 
een beter door te ontwikkelen EP-applicatie. 

Na de eerste kennismaking en introductie binnen de organisatie van Thieme werden de volgende 
problemen duidelijk (bijlage 14). Doordat de huidig ontwikkelde EP-applicatie niet geïntegreerd is 
met een ERP-applicatie van Thieme, biedt een EP-applicatie niet de voordelen die hiervoor ge
noemd zijn. Een ordermanager ontvangt van de bestelde producten een orderbevestiging via de e
mail en moet de ordergegevens zelf overdragen van een EP-applicatie naar een ERP-applicatie. 
Door het gebruik van een EP-applicatie door een klant heeft een ordermanager een nieuwe bron, 
naast de post, fax, enz. waarop orders kunnen binnen krijgen. Hierdoor heeft een ordermanager 
minder overzicht over de orders die geproduceerd moeten worden. Door het gebruik van internet 
verwacht een klant kortere levertijd. Hij bestelt kleinere hoeveelheden per keer maar met een ho
gere frequentie [2] . Door de kortere levertijd, meer bestellingen en het handmatig overdragen van 
de ordergegevens heeft een ordermanager een groot probleem. Naast de gemiste voordelen zorgt 
een huidige EP-applicatie voor hoge ontwikkel- en onderhoudskosten, die niet doorberekend kun
nen worden aan een klant. Een klant heeft een abonnement op het gebruik van een EP-applicatie en 
betaalt daarvoor een vast bedrag. Service en onderhoud zijn in deze prijs al meegenomen. Het kost 
de programmeurs veel tijd en moeite om een overzicht te behouden van alle EP-applicaties omdat 
ze qua opbouw verschillen. Deze verschillen ontstaan onder andere doordat de organisatiestructuur 
van een klant niet overeenkomt met het bedrijfsmodel van een EP-applicatie (bijlage 3). 

16 --_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~-- -- ~__._ 

14 ■ Aantal klanten per EP-applicatie 

12 • ---.'.:::=====~========-==-==-=c 
10 - --- -----1 

8 ----------1 
6 ---------l 

n = 17 
Gem.= 2,41 
Std. Dev = 3,78 ,..__ ____ ,..... 

4-----------------< 
2----~------------< 0 _..__...,____.,., _____ ...,____.,., ____ _ 

Jaar 
·oo 
'01 
'02 
'03 
' 04 
'05 
'06 

# aool voorsoellin2 
1 
5 
7 
15 
17 

21 
25 

# klant voorsoellin2 # oro2r. # aoo/oro2 # klant/oro2 
1 1 1/1 = 1 1/1 = 1 
6 1 5/1 = 5 6/1 = 6 
12 1 7/1 = 7 12/1 = 12 
36 3 15/3 = 5 36/3 = 12 
41 3 17/3 = 5,7 41 /3 = 13,7 

51 21/3 = 7 51/3 = 17 
61 25/3 = 8,3 61/3 = 20 

EP-appllcaties tabel 1: ontwikkeling EP-applicaties, klanten en werkdruk programmeurs 
figuur 1: verdeling aantal klanten/applicatie 

Een andere reden voor het moeilijk verkrijgen van een overzicht is de toenemende werkdruk van de 
programmeurs. Deze werkdruk ontstaat doordat voor iedere individuele klant een EP-applicatie 
ontwikkeld wordt. Een EP-applicatie is geen standaardproduct maar maatwerk per klant. Deze EP
applicatie zorgt door de vele vragen voor onderhoud, waar, zoals eerder gezegd, geen geld tegen
over staat. Een vraag veroorzaakt veel onderhoud omdat de EP-applicaties los van elkaar worden 
ontwikkeld en een verschillende structuren hebben. Hierdoor kunnen ontwikkelingen en verbeterin
gen binnen de ene EP-applicatie niet gebruikt worden in een andere EP-applicatie. Omdat verschil
lende klanten een EP-applicatie (kunnen) delen, leiden aanpassingen in een EP-applicatie voor één 

4 Thieme ICT-services Rotterdam wordt in dit verslag verder aangeduid met ICT -afdeling 
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klant echter wel tot aanpassingen voor de andere klanten in die EP-applicatie. De huidige werkdruk 
wordt veroorzaakt door de 17 EP-applicaties die momenteel operationeel zijn. Met behulp van deze 
17 EP-applicaties worden 41 klanten van Thieme-vestigingen bediend.5 De 17 EP-applicaties wor
den gemiddeld door 2,4 (41/17) klanten gebruikt. Dit gemiddelde is statistisch scheef verdeeld 
(figuur 1). Binnen de 17 EP-applicaties bestaan 13 applicaties met 1 klant en bestaat 1 applicatie 
met 15 klanten. 

In (tabel 1) is de ontwikkeling van het aantal klanten, het aantal EP-applicaties en het aantal EP
applicaties per programmeur te zien. In bijlage 2 is een overzicht te zien van de vragen die in drie 
maanden in 2003 aan de ICT-afdeling gesteld zijn. In drie maanden tijd werden totaal 246 vragen 
gesteld. Er zijn vier verschillende typen te onderscheiden, namelijk: productie van EP-orders (12%), 
gebruik van een EP-applicatie (13%), ontwikkeling en inrichting van een EP-applicatie (45%) en 
30% waren overige vragen. De programmeurs zijn het grootste deel van hun tijd kwijt aan de cate
gorie ontwikkelings- en inrichtingsvragen van een EP-applicatie. In verhouding gaat 80% van de 
tijd in deze categorie zitten en 20 % in de rest. Een voorzichtige schatting is dat in 2003 een pro
grammeur per week een kleine 40 % van zijn tijd kwijt was aan het beantwoorden en oplossen van 
vragen van een klant.6 Als de ontwikkeling van het aantal klanten en EP-applicaties lineair groeit 
zijn er over 2 jaar 61 klanten en 25 applicaties.7 De werkdruk loopt dan op tot 65%.8 Om automa
tisch ordergegevens te kunnen uitwisselen tussen een EP- en een ERP-applicatie moet de structuur 
aangepast worden. Door de toenemende werkdruk heeft een programmeur steeds minder tijd om 
preventief te handelen en structureel de problemen op te lossen. De balans tussen de eisen van een 
klant (bestelkosten, enz.) en de eisen van een Thieme-vestiging (kortere bewerkingstijd, enz.) kan 
alleen bereikt worden als de huidige structuur van een EP-applicatie veranderd wordt. De structuur 
van een EP-applicatie wordt vastgelegd in een architectuur.9 

De probleemstelling luidt in het kort: 
"De huidige ontwikkelde ondersteunende software heeft een eilandarchitectuur en zorgt voor een 
slechte koppeling van het inkoopproces op het productieproces" 

Het woord eilandarchitectuur verwijst naar de losstaande EP- en ERP-applicaties; waartussen sym
bolisch geen brug bestaat. Naast de problemen met de applicatiearchitectuur die in dit onderzoek 
centraal staan spelen nog de volgende problemen op het ICT-vlak die verder niet meegenomen 
worden in dit onderzoek: 
• Op dit moment zijn drie programmeurs fulltime in dienst om een EP-applicaties operationeel te 

houden en nieuwe applicaties te ontwikkelen. Aanpassingen of het oplossen van storingen wor
den niet vergoed omdat een klant raamcontracten heeft afgesloten en een EP-applicatie als stan
daardpakket wordt aangeboden. Hoe moeten de servicekosten verrekend worden? 

5 In bijlage 4: Overzicht EP-applicaties binnen de Thieme-vestigingen (feb. '04) wordt een overzicht gegeven van de 
EP-applicaties die in februari 2004 operationeel waren 

6 In drie maanden zitten: 3 * 4 weken* 32 uur= 384 uur per programmeur. Een schatting van het aantal uur per vraag 
is dat 80 % van de vragen 2 uur kost en 20 % van de vragen 1 uur; gemiddeld is dit 0,8 * 2 + 0,2 * 1 = 1,8 uur per 
vraag Voor de 246 vragen betekent dit 1,8 uur* 246 vragen= 442,8 uur aan vragen voor drie programmeurs. Per 
programmeur 147,6 uur aan vragen. Dit levert een belasting van 147,6 / 384 uur= 0,38 op 

7 In 2000 de eerste applicatie voor één klant, in 2004 17 applicaties voor 41 klanten. 17 /4= 4,25 applicaties per jaar en 
2 * 4,25 + 17 = 25 applicatie in 2006. 41/4= 10,25 klanten per jaar en 2* 10,25 + 41= 61 klanten opleveren 

8 36 klanten leveren 246 vragen, dus 61 klanten leveren: (246/36)*61 = 416,8 vragen. Deze 416,8 vragen kosten per 
stuk 1,8 uur= 750,3 uur voor de drie programmeurs= 250,1 uur aan vragen per programmeur. Dit levert een 
belasting van 250,1/384 = 0,65 op 

9 In hoofdstuk twee wordt het begrip architectuur verder gedefinieerd r. Thieme GrafiMedia Groep 3 
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• Van elke ontwikkelde applicatie bestaat geen documentatie of een service level agreement 
(SLA), zodat gemaakte beslissingen en verantwoordelijkheden moeilijk te herleiden zijn en kos
ten niet verhaald kunnen worden op de klanten; 

• De koppelingsproblemen tussen het inkoop- en het productieproces spelen ook tussen het in
koop- en prepressproces en het inkoop- en distributieproces van de Thieme GrafiMedia Groep, 
zoals duidelijk wordt in bijlage 13.10 

Naast de problemen die samenhangen met het verbeteren van de applicatiearchitectuur worden as
pecten als inkoopactiviteiten, inkooprelaties, inkoopmarkten, machtsverhoudingen, marketing en 
het productbeleid worden in dit onderzoek niet onderzocht. Het probleem van de koppeling ligt vol
gens mij binnen de ontwikkelorganisatie van Thieme en wordt niet veroorzaakt door een slechte 
inkooprelatie met haar klanten of een slechte marketing. Deze onderwerpen worden daarom buiten 
beschouwing gelaten. 

Afstudeeropdracht 
Aan het begin van het afstudeerproject is een initiële opdracht geformuleerd. De opdrachtomschrij
ving wordt in deze paragraaf verder aangescherpt op basis van een verdere kennismaking met 
Thieme en op basis van de eerste en tweede probleemanalyse bij Thieme ICT-services. 11 Deze initi
ele opdracht was: 
"Maak en test een raamwerk dat een handleiding is, op basis van webservice technologie, voor or
ganisaties om een bedrijftprocesintegratie (zowel technisch als organisatorisch) te ontwerpen en in 
te richten. " 

Deze opdracht vertelt niet duidelijk dat de koppeling van het inkoop- op het productieproces cen
traal staan. Het is ook niet duidelijk voor wie de handleiding bedoeld is. Daarnaast wordt niet inge
gaan op de samenhang tussen de problemen met de beheersing van de orderstroom en de applicatie
architectuur. Het raamwerk zou een handleiding moeten zijn, maar onduidelijk is op welke manier 
en uit welke onderdelen het raamwerk bestaat. De tweede probleemanalyse geeft aan dat de eiland
architectuur niet alleen veroorzaakt wordt door de huidige structuur van een inkoopapplicatie maar 
ook door de wijze van ontwikkelen. De belangrijkste aanwijzing daarvoor is het ontbreken van een 
aanpassingsbeleid. Wie is verantwoordelijk voor het maken van aanpassingen aan de software en 
welke aanpassingen mogen wel of niet gemaakt worden. De opdracht verschuift daarmee van het 
ontwerpen van een applicatiearchitectuur naar het ontwerpen van een applicatiearchitectuur en een 
ontwikkelmethode. Voor het ontwerpen van een applicatiearchitectuur, een ontwikkelmethode en 
het testen van beide is binnen het afstuderen te weinig tijd. Daarom is het testen, uit de initiële op
drachtomschrijving, buiten het onderzoek gevallen. 

De definitieve opdracht is als volgt: 
"Ontwikkel voor Thieme ICT-services een model van een applicatiearchitectuur en een ontwikkel
methode welke zorgen voor een generieke koppeling tussen het inkoop- en productieproces" 

Door het toepassen van het ontwerp van de applicatiearchitectuur en een ontwikkelmethode worden 
de volgende problemen uit de probleemstelling aangepakt: 
• Een ordermanager moet zelf de ordergegevens overdragen van een EP- naar een ERP-applica

tie; 
• Een ordermanager heeft minder overzicht over de orders die geproduceerd moeten worden; 

10 Een prepresser is een drukwerkvoorbereider die drukwerkbestanden maakt voor op de drukplaten in de drukkerij 
11 De eerste probleemanalyse is beschreven in bijlage 14, de tweede probleemanalyse is de beschrijving van de 
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• Het kost de programmeurs veel tijd en moeite om een overzicht te behouden van alle EP
applicaties omdat ze qua opbouw verschillen; 

• De EP-applicaties worden los van elkaar worden ontwikkeld en een verschillende structuren 
hebben 

• De balans tussen de eisen van een klant (bestelkosten, enz.) 

In de volgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de Thieme organisatie waar de afstu
deeropdracht is uitgevoerd. 

1.3 Bedrijfsbeschrijving Thieme GrafiMedia Groep 

De Thieme GrafiMedia Groep is ontstaan vanuit de Koninklijke drukkerij G.J.Thieme uit Nijme
gen. Deze vestiging werd in 1989 overgenomen door de heren M. Van der Kallen, J.J. Groen en J. 
Delfos. Thieme GrafiMedia Groep is gegroeid van 110 medewerkers en € 19 miljoen omzet in 
1989, naar 600 medewerkers en een omzet van€ 76 miljoen in 2003 [3]. Hoewel de groep bestaat 
uit zelfstandig vestigingen wordt op een aantal beleidsterreinen, zoals het kwaliteitsbeleid en de au
tomatisering, centraal vanuit het hoofdkantoor in Delft aangestuurd. De Thieme GrafiMedia Groep 
is wat betreft orderpakket ongeveer de derde speler op de Nederlandse markt [3]. Thieme GrafiMe
dia Groep richt zich naast het bedrukken van vellen papier ook op het aanbieden van diensten, zoals 
multimedia projecten, uitgeven, marketing-, communicatie- en mediaservices. 

De officiële missie van de Thieme GrafiMedia Groep is als volgt omschreven: "Thieme GrafiMedia 
Groep staat opdrachtgevers als kwaliteitsbewuste partner terzijde bij het realiseren van communica
tieoplossingen". Deze missie komt naar voren in de producten en diensten die als communicatie
oplossing naar klanten door de verschillende vestigingen geleverd worden. Ook het kwaliteitsbe
wustzijn is herkenbaar omdat alle vestigingen van de Thieme groep in het bezit zijn van een ISO-
9001 certificaat. 

Thieme GrafiMedia Groep 

Thieme Beheer 

Th ieme ICT Services Concernstaf 

Grafisch Media 

figuur 2: organigram Thieme GrafiMedia Groep 

Organigram 
De Thieme GrafiMedia Groep bestaat uit achttien vestigingen die verspreid liggen over heel Ne
derland. Deze spreiding zorgt voor een regionale dekking en een lokaal contact met de klanten. De 
vestigingen zijn in het volgende organogram weergegeven. De drukkerijen vormen de grafische tak 
van groep en de multimedia, uitgeverij en communicatiebureaus de media tak van de groep (figuur 
2). Het onderzoek is uitgevoerd bij de Thieme ICT-services; welke als automatiseringsstaf functio
neert voor de hele groep. 

1.3.1 Thieme ICT-services 
De Thieme ICT-services is verantwoordelijk voor het onderhouden van alle ICT-apparatuur, zowel 
hardware als software, van de Thieme groep. Voorbeelden van de ICT-aparatuur zijn: Pc's, netwer
ken, telefoons, websites, opmaakprogramma's, ERP- en EP-applicaties. Thieme ICT-services is ge
huisvest in Rotterdam maar wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Delft. Zij bestaat uit twee 
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afdelingen, namelijk service and support en software development (figuur 3) en er werken één ma
nager en zeven programmeurs. De service and support afdeling bestaat uit vier programmeurs die 
elk hun specialiteit hebben, zoals netwerken, databases en servers. Binnen deze afdeling worden 
ook de ERP-applicaties onderhouden voor de achttien vestigingen. De software development afde
ling van Thieme ICT-services bestaat uit drie programmeurs die zich richten op het ontwikkelen en 
onderhouden internet applicaties, zoals het bestellen van papier en het bestellen van drukwerk. 

Thie me ICT Services 

Se rvice and supp ort Software deve lopm ent 

figuur 3: afdelingen binnen Thieme ICT-services 

De internetapplicatie van het inkopen (EP-applicatie) van drukwerk wordt ontworpen, uitgewerkt 
en onderhouden door de Thieme ICT-services. Per jaar worden een kleine 5 EP-applicaties opgele
verd aan klanten. De Klanten die gebruik maken van een EP-applicatie zijn grote organisaties zoals 
zorgverzekeraar VGZ, bank-verzekeraar Fortis en Hogeschool InHolland. De EP-applicatie onder
steunt het inkoopproces tussen klant en de vestigingen als drukwerkleverancier ( figuur 4) door het 
vastleggen van bestellingen en het bieden van functionaliteit, zoals statussen en voorraadgegevens, 
aan zowel een klant en een Thieme-vestiging. In totaal werken meer dan 1000 medewerkers van 
klanten die via een EP-applicatie hun drukwerk inkopen. 

T hie me G rafiM e dia Groe p 

Thie me ICT Se rvices 

Se rvice a nd s upp o rt Softwa re deve lo pme nt 

V estiging enz. 

Enz. 
figuur 4 : Ontwikkelen en inrichten van een EP-applicatie 

1.4 Structuur van het verslag 

Dit verslag bestaat uit zes hoofdstukken die verdeeld kunnen worden in twee onderdelen: huidige 
situatie en gewenste situatie. De huidige situatie wordt beschreven in hoofdstukken twee en drie, en 

. de gewenste situatie wordt beschreven in hoofdstukken vijf en zes. In hoofdstuk vier wordt de 
huidige situatie geanalyseerd en vormt zo de schakel tussen de huidige naar de gewenste situatie. 
De beschrijving van de huidige en de gewenste situatie vindt plaats vanuit een drietal kenmerken, 
namelijk de markt, het product en het proces. De markt beschrijft de structuur van het inkoop- en 
productieproces. Op de markt worden de bestellingen van een klant bij een Thieme-vestigingen 
geplaatst en verder verwerkt tot producten. Het product beschrijft de structuur van de koppeling 
tussen een EP- en een ERP-applicaties. Met het product kunnen de bestellingen ontvangen en 
verwerkt worden. Het proces beschrijft hoe de EP-applicatie wordt ontwikkeld en ingericht voor 
een klant en een Thieme-vestiging. De ontwikkeling en inrichting van de ERP-applicatie wordt, 
zoals is aangegeven in paragraaf 1.1, in dit onderzoek als gegeven beschouwd en niet mee genomen 
in dit verslag. 

• Th ieme GrafiMedia Groep 6 
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2 BEGRIPPEN EN DEFINITIES 

In dit hoofdstuk worden de begrippen en definities gegeven van de onderwerpen die in dit onder
zoek centraal staan en gebruikt worden binnen het verslag. De onderwerpen zijn e-business, appli
catiearchitectuur, front en back office, EP- en ERP-applicaties, integratiebenaderingen, goederen
stroom en als laatste ordertypen. 

2.1 E-business 

E-commerce en e-procurement zijn slechts twee componenten van de vele waaruit e-business is sa
mengesteld. Met e-business wordt de brede context verwezen van het automatiseren van bedrijfs
processen over de grenzen van de eigen organisatie heen. De brede context geeft aan dat e-business 
verder gaat dan interactie die ontstaat bij het kopen of verkopen van producten of diensten; hier val
len ook het geautomatiseerd leveren van een service (opzoeken of muteren van gegevens), in
formatie en kennis (maken van analyses) [4]. De brede context blijkt ook uit de e-business definitie 
van het electronic commerce platform Nederland [ul]: "All activities, communications and transac
tions having a business purpose or background that are performed electronically." E-commerce 
richt zich op automatiseren en coördineren van transacties tussen bedrijven, klanten, overheid, enz. 
De partijen waartussen deze transacties plaatsvinden worden meestal als volgt weergegeven: busi
ness-to-consumers (B2C), business-to-business, enz. E-procurement [ u2] is een onderdeel van e
commerce en richt zich op het geautomatiseerd inkopen van goederen of diensten van een leve
rancier [ 4]. 

e-business zoals e-procurement worden mogelijk gemaakt door ICT-oplossingen. Dit is een domein 
dat functionaliteit en kansen biedt voor een klant en een leverancier. De structuur en de elementen 
waarmee e-business mogelijk gemaakt wordt, kan beschreven worden in een applicatiearchitectuur. 

2.2 Applicatiearchitectuur 

De IEEE 1471-2000 standaard definieert een architectuur als de fundamentele organisatie van een 
systeem [5]. 12 Dit wordt vastgelegd in haar componenten, de relatie tussen hen en met de omgeving, 
en de principes bij ontwerp en evolutie van het systeem. Een model is een vereenvoudigde weer
gave van de werkelijkheid en kan de architectuur in een schema vastleggen. Het beschrijven van de 
architectuur in een model vormt een instrument dat gebruikt wordt voor het herkennen van vaak 
voorkomende architectuurpatronen. In hoofdstuk drie (huidige situatie) en vijf (gewenste situatie) 
geven schema's weer hoe de huidige en gewenste automatische uitwisseling (koppeling) van gege
vens tussen de EP- en ERP-applicatie plaatsvindt. De applicatiearchitectuur is een onderdeel van 
drie domeinen (figuur 5) [6]. Deze drie domeinen zijn van belang voor e-business omdat ontwikke
ling van bedrijfsarchitectuur hand in hand gaat met die van de informatie- en communicatietechno
logie (ICT) [6]. Ontwikkelingen binnen de ICT maken nieuwe bedrijfsontwikkelingen mogelijk en 
de bedrijfsontwikkelingen stimuleren de ICT om nieuwe oplossingen aan te dragen. De drie 
domeinen zijn: 
• Een businessarchitectuur: dit is een bedrijfssysteem dat opereert in een omgeving van leveran

ciers, klanten en andere belanghebbenden. Het systeem bestaat uit medewerkers en andere mid
delen (inclusief de ICT), het bedrijfsproces en regels (wetgeving); 

12 IEEE staat voor Institute ofElectrical and Electronic Engineers 

• Thieme GrafiMedia Groep 7 



lntegratie van het inkoop- en productieproces in de grafische industrie Begrippen en defin ities 

• Een applicatiearchitectuur: dit bepaalt de details van de componenten van een softwareapplica
tie en hun interactie. De details worden vastgelegd in object- of componentmodellen of een ap
plicatieontwerp; 

• Een ICT-platformarchitectuur: Dit is de infrastructuur; die bestaat uit computers, netwerk, 
randapparatuur, besturingssysteem, database management systeem, gebruikersinterface, mid
dleware, enz. en die gebruikt wordt als platform voor de inrichting een bedrijfsinformatiesys
teem of enterprise information system (EIS). 

Business architectuur 

Application architectuur 

ICT platform architectuur 

figuur 5: drie architecturen als een gelaagd systeem 

2.3 Front en back office 

De applicatiearchitectuur bestaat uit een front en een back office (figuur 6). Een back office bestaat 
uit een Enterprise Resource Planning (ERP) applicatie en een Advanced Planning and Scheduling 
applicatie (APS). De front office bestaat uit een Customer Relationship Management (CRM) en een 
Supplier Relationship Management (SRM) [7]. Het CRM is het verkoopgedeelte van producten en 
diensten aan klanten, en SRM het inkoopgedeelte van producten en diensten van leveranciers [8]. 

Klant / front office 

Customer Relationship Management 
(CRM) 

buy-side en seli-side EP-applicatie 

Producent / back office 

Advanced Planning and Scheduling 
(APS) 

Enterprise Resource Planning 
(ERP) 

figuur 6: Plaats en soort EP-applicatie van de Thieme GrafiMedia Groep 

Leverancier/ front office 

Supplier Relationship Management 
(SRM) 

◄ ► 

Hieronder wordt verder ingegaan op drie onderdelen uit figuur 6, namelijk de EP- en ERP-applica
tie, en de pijl die tussen deze twee applicaties is getrokken. Deze pijl staat voor de integratie van 
deze twee applicaties. 

2.4 EP-applicatie 

Het inkopen van producten of diensten (e-procurement) wordt in de literatuur meestal verbonden 
aan de relatie tussen producent en leverancier. Binnen dit onderzoek wordt e-procurement be
schouwd als een relatie tussen een producent en een leverancier. In dit onderzoek wordt over e-pro
curement gesproken omdat een EP-applicatie het inkoopproces van de klant ondersteunt. EP-appli
caties die het inkoopproces ondersteunen tussen een klant en een producent kan door een van beide 
beheerd worden. Als de EP-applicatie beheerd wordt door een klant dan wordt dit een buy-side EP
applicaties genoemd. Wordt een EP-applicatie beheerd door een producent dan wordt dit een sell
side EP-applicatie genoemd. Bij een buy-side EP-applicatie bepaalt een klant de toegang tot het be
stelsysteem, keurt de geplaatste orders en beheert de lijst van producenten die een order mogen ont
vangen. In [u3] is een voorbeeld te zien van een buy-side EP-applicatie. Dit onderzoek richt zich op 
de sell-side EP-applicaties die door de Thieme ICT-services worden beheerd. 

2.5 ERP-applicatie 

ERP staat voor Enterprise Resource Planning en is te definieren als een bedrijfsmanagementsys
teem dat alle facetten van de onderneming integreert, inclusief planning, fabricage, sales en marke-

• Thieme GrafiMedia Groep 8 



Integratie van het inkoop- en productieproces in de grafische industrie Begrippen en definities 

ting [u18]. ERP-software ondersteunt en controleerd het ERP-management systeem. Dit is een sys
teem dat integreerden automatiseerd alle facetten van een bedrijfsproces. De activiteiten die onder 
andere ondersteund worden zijn planning, productie, verkoop, maar ook marketing, voorraadbeheer, 
track en tracing, boekhouding, personeelsbeheer en klantenservice [u19]. Meer informatie over 
ERP-concepten, -software en -leveranciers is te vinden op [ u20]. 

Een ERP-applicatie wordt gebruikt door het (order)management, om informatie over de order
stroom te krijgen. Binnen Thieme worden vijf verschillende ERP-applicaties gebruikt, namelijk 
Multipress van TNR software [u4], Exact software [u5], Xgram en Isgram van Compri [u6], en Do
cutrafic van Ted-Gigaprint [ u7]. Deze verschillen zijn een gevolg van de overname geschiedenis 
van Thieme. Iedere onderneming die werd toegevoegd aan de groep had zijn eigen ERP-applicatie. 
Vanuit het bestuur van Thieme is een beleidskeuze gemaakt om de komende jaren naar één leveran
cier van ERP-software over te stappen en wel naar Xgram van Compri. 

2.6 Integratiebenaderingen 

In het algemeen drie alternatieven om applicatie-integratie tot stand te brengen, dit zijn: one-to-one, 
one-to-many en een many-to-many [7]. De aantallen one en many staan niet voor het aantal gebrui
kers van een applicatie maar voor het aantal verschillende soorten applicaties die met elkaar incon
tact worden gebracht. In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de één-op-één integratie. In 
bijlage 22 worden voorbeelden genoemd van één-op-veel [u13, u14] en veel-op-veel integratie 
[ul5, u16]. Bij de één-op-één integratie kan gedacht worden aan twee applicaties van samenwer
kende bedrijven op elkaar aangesloten worden. De één-op-één integratie tussen het front office (EP
applicatie) en de back office (ERP-applicatie) kan meer of minder rechtstreeks tot stand gebracht 
worden. Dat wil zeggen dat er gradaties bestaan van applicatie-integratie [9]. Hier worden drie be
naderingen genoemd, van meer naar minder rechtstreeks, om te komen tot een applicatie-integratie, 
dit zijn: 
• Integrated software package: via een interface is er een rechtstreekse koppeling met het ERP

applicatie, zodat alle gegevens in een centrale database opgeslagen worden; 
• Data warehousing: vanuit de bestaande informatiesystemen (zogenaamde bronsystemen), wor

den op een periodieke basis gegevens overgehaald naar een datawarehouse, waarin de bewer
kingen plaatsvinden; 

• Intermediate layer: het systeem wordt opnieuw ontworpen, zodat een architectuur ontstaat met 
een 'intermediate' -laag tussen de programma's en de databases. Dit is de benadering van mid
dleware en EAI. 

Centraal staat voor dit onderzoek een één-op-één integratie tussen een EP- en een ERP-aaplicatie 
die doormiddel van een intermedaite layer verbonden worden. Een intermedaite layer is gekozen 
omdat de ordergegevens van een EP-applicatie niet centraal verzameld hoeven te worden; zoals bij 
de data warehousing of integrated software package benaderingen wel het geval is. 

2.6.1 EAI, Middleware en een Message broker 

EAI staat voor Enterprise Application Integration. EAJ is een combinatie van processen, software, 
standaarden en hardware die zorgt voor een naadloze integratie van twee of meer bedrijfsinforma
tiesystemen van één of meer organisatie, zodat die als geheel opereren [10]. Middleware kan om
schreven worden als alle typen software die ondersteuning bieden bij de communicatie tussen ver
schillende software systemen [ 11]. Middleware is een implementatie, technologie, van EAI. Deze 
middleware is een medium dat zorg draagt voor het transport van de uit te wisselen gegevens tussen 
applicaties, en zorgt er op deze manier voor communicatie tussen twee losstaande applicaties Er 
kunnen vijf verschillende typen middle ware onderscheiden worden [ 11]. Dit zijn: 1) remote proce
dure calls (RPC's) en 2) message oriented middleware voor traditionele point-to-point koppelingen 
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tussen twee applicaties. distributed objects, database oriented middleware en transactional mid
dleware. Message brokers is een uitbreiding van de categorie message oriented middleware en bin
nen de EAI de meest belovende categorie [11]. De message broker is het meest interessant door de 
functionaliteit die aangeboden wordt, namelijk het regelen van de informatie stromen tussen de ver
schillende applicaties. Daarnaast bestaat een message broker uit intelligent routing, transformation 
en message warehousing [ 11]. Een mess age broker is een software systeem dat gebaseerd is og 
asynchroon communicatie, waarbij berichten opgeslagen en doorgestuurd kunnen worden [ 11]. 3 

Eenvoudig gezegd organiseert een message broker de communicatie tussen applicaties en andere 
informatiebronnen. 

Welke gegevens moeten tussen welke partijen verstuurd worden tussen een EP- en een ERP-appli
catie? Hieronder wordt ingegaan op de (goederen)stroom in de grafische industrie en op de plaats 
van een EP- en ERP-applicatie hier binnen. 

2.7 Goederenstroom 

De stroom van orders zijn het centrale element in de grafische industrie, omdat het een klant-order
gestuurde productie heeft [2]. Dit wil zeggen dat alle producten die geproduceerd zijn een order van 
de klant tegen over staat. De orders vormen de belangrijkste stroom in de logistiek van een grafisch 
bedrijf. 14 De klantorders worden in series geproduceerd, welke met een bepaalde frequentie her
haald worden [ 12]. Voor een algemeen overzicht van de grafische industrie en het grafische produc
tieproces wordt verwezen naar bijlage 21. 15 Onder logistiek wordt verstaan: "Het beheersen van de 
order- en materiaalstromen en de daarmee samenhangende informatiestromen." De EP-applicatie en 
delen van de ERP-applicatie, bijvoorbeeld de planning en voortgangsregistratie, zijn logistieke in
formatiesystemen. Deze informatiesystemen worden in de grafische industrie ook wel aangeduid 
met termen als ordermanagement systemen. Personen die deze systemen gebruiken worden order
managers genoemd. 

Ordermanager 

0 

À 

archief 
order 

materiaal 

figuur 7: Goederenstroom, [2] 
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De goederenstroom wordt in het handboek Logistieke Informatievoorziening (LogIN) weergegeven 
in een vijftal stapRen, namelijk de drukwerkvoorbereiding, drukken/printen, afwerking en distribu
tie (figuur 7) [2]. 6 Elke stap is een proces op zich en kan door een zelfstandig bedrijf uitgevoerd 
worden. De goederenstroom is een onderdeel van een bedrijfsmodel (bijlage 10). Het bedrijfsmodel 

13 een broker is in het Nederlands een makelaar 
14 Andere stromen zijn bijvoorbeeld facturen, offertes en klachten 
15 De beschrijving is gebaseerd op [ 13-16] en opgesteld tijdens de literatuurstudie voorafgaande aan het afstudeerproject 
16 Het handboek logistieke informatievoorziening is het resultaat van project dat uitgevoerd is door het Koninklijk 

Verbond voor Grafische Ondenemingen (KVGO) [ull] en adviesbureau Mitopics [u12] 
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bestaat uit een primaire proces en een ondersteunend proces, ook wel overhead genoemd. In het on
dersteunende proces vindt de coördinatie van de orderstroom plaats door een ordermanager. Een 
ordermanager is onderdeel van een bedrijfsbureau. Op dit bureau worden de orders van klanten ont
vangen, ingepland en verder gecoördineerd. Een ordermanager stuurt zijn orders na ontvangst door 
naar de drukwerkvoorbereiding. De drukwerkvoorbereiding in figuur 7 wordt binnen het ISO
kwaliteitshandboeken [ 17] van Thieme de prepress genoemd. Printen heet press, de drukwerkafwer
king is after-press en de distributie wordt logistiek genoemd. De bestellingen uit een EP-applicatie, 
nummer 1 in figuur 7, komen in de vorm van e-mailberichten aan bij de ordermanager. Deze bestel
lingen worden ingevoerd in een ERP-applicatie en in de vorm van papieren orderformulieren naar 
de drukwerkvoorbereiding gestuurd, nummer 2 figuur 7. 

2.8 Ordertypen 

Binnen de goederenstroom worden verschillende typen orders verwerkt, namelijk projecten, jaaror
ders en periodieken, nieuwe orders met eigen ontwerp, nieuwe orders met aangeleverd ontwerp, 
gewijzigde orders, repeat/aanvulorders en voorraadorders (figuur 8) [2]. Niet alle typen orders zijn 
geschikt om via een EP-applicatie te produceren, omdat deze producten te complex zijn. Een com
plexe order is bijvoorbeeld de special edition dubbel DVD's Lord of the Rings met boekjes, ver
pakkingsdoos en speciale bedrukking. Een voorbeeld van een eenvoudige order is briefpapier een
zijdig bedrukt in zwart. De orders die verwerkt worden zijn meer met een EP-applicatie zijn meer 
standaard producten. Het begrip order en product betekent binnen dit onderzoek hetzelfde. Het or
dertype nieuwe producten vragen veel overleg tussen een klant, ontwerper en ordermanager. Nieu
we producten worden bij een Thieme-vestiging neergelegd via de telefoon of een intermediair. De 
stappen uit de goederenstroom worden niet door elk type drukwerk hetzelfde doorlopen. Een ander 
type order betekent een andere besturing en dus andere eisen met betrekking tot de informa
tievoorziening. In figuur 8 wordt aangegeven bij welk ordertype op welke processtap de meeste na
druk legt. Te zien is dat het proces eindigt aan de rechterkant met de stap distributie en dat steeds 
een stap naar links eerder ingrijpt in de goederenstroom. De orders die meer links liggen in figuur 8 
hebben meer invloed op de wijze dat een processtap wordt uitgevoerd. Deze orders zijn da~rom 
complexer en grijpen meer in op het productieproces. Alleen de ordertypen I, II en 111 kunnen 
doormiddel van een EP-applicatie ingekocht worden. Voor type I orders worden hoofdzakelijk lo
gistieke activiteiten uitgevoerd. Voor type II orders komen hier de coördinatie van de activiteiten 
voor het printen bij. Voor het type 111 orders worden ook prepress activiteiten bepaald door een 
klant. 

Complexiteit 

Projecten 

~ Jaarorders en periodieken 

Nieuwe orders met eigen ontwerp 

c:::DI Nieuwe orders met aangeleverd ontwerp 

Gewijzigde orders 

~ Repeat/aanvulorders 

Processtappen 

DrukvoorbereidinJ,Z Drukken/printen Afwerking Distributie 

figuur 8: ordertypologie 
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De namen van de verschillende ordertypen uit het Logln-handboek komt niet overeen met de na
men uit een EP- en ERP-applicatie binnen Thieme. Binnen een EP-applicatie worden twee typen 
bestellingen onderscheiden, namelijk: maatwerk- en voorraadbestelling. Met de maatwerkbestelling 
wordt verwezen naar de productie van dynamische producten (zoals visitekaartjes). Een maatwerk
bestelling komt overeen met een gewijzigde order. De voorraadbestellingen kan zowel re
peat/aanvulorder als een voorraadorder zijn. Binnen een ERP-applicatie wordt onderscheidt ge
maakt in twee typen orders, namelijk een maak- en een afroeporder. Een maakorder komt overeen 
met een alle ordertypen van projecten tot en met repeat/aanvulorders, afroeporders komen overeen 
met voorraadorders. Binnen dit onderzoek wordt de algemene benaming van bestelling en order 
aangehouden; waar nodig wordt specifiek aangegeven welk type order of bestelling bedoeld wordt. 
Als afsluiting wordt hier opgemerkt dat een EP-applicatie uitgaat van de begrippen bestellingen en 
orders en een ERP-applicaties alleen het begrip orders kent. Een order binnen een EP-applicaties 
bestaat uit minimaal één bestelling. In hoofdstuk vier wordt verder ingegaan (paragraaf 4.2 knelpunt 
één) op de problemen die ontstaan door twee verschillende begrippen voor een opdracht van een 
klant. 
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3 HUIDIGE SITUATIE 

De beschrijving van de huidige situatie bestaat uit de volgende drie onderdelen: de markt, het pro
duct en het proces. De markt geeft weer hoe het inkoop- en productieproces functioneert. Het pro
duct beschrijft hoe de huidige architectuur is van een EP-applicatie en het proces laat zien hoe een 
EP-applicatie ontwikkeld wordt. 

3.1 Beschrijving inkoop- en productieproces: de markt 

Deze eerste paragraaf bestaat uit twee subparagrafen. Als eerste wordt ingegaan op de keuze van 
drie casussen voor de beschrijving van het inkoop- en productieproces en voor de analyse in hoofd
stuk vier. Bij de keuze van de casussen wordt ook ingegaan op de notatiewijze die gebruikt is bij de 
beschrijving en analyse. Als tweede wordt één gekozen casus beschreven. De beschrijving van de 
twee andere casussen is te lezen in bijlage 6. 17 

3.1.1 Casussen 

Voor de beschrijving en analyse van het inkoop- en productie proces waarin de EP- en ERP-appli
catie worden toegepast zijn een drietal casussen gekozen. De keuze voor het aantal van drie casus
sen is bepaald door de beperkte tijd binnen het afstuderen. Naast het element tijd was het voor de 
analyse belangrijk om een goede vergelijking te kunnen maken tussen verschillende Thieme-vesti
gingen. Op basis van één casus kan in de analyse geen vergelijking gemaakt worden van de uitwis
seling van de ordergegevens [22]. Met twee casussen konden onderlinge verschillen achterhaald 
worden en bij de derde casus werd een patroon ontdekt. Het ontdekte patroon wordt in hoofdstuk 
vier beschreven. 

Van de 17 EP-applicaties die in februari 2004 operationeel waren bij de Thieme-vestigingen zijn de 
volgende drie casussen gekozen: Stork, UWV en Grontmij. In bijlage 4 is een overzicht te zien van 
alle 17 EP-applicaties. De namen van de casussen verwijzen naar de klanten die gebruik maken van 
de EP-applicaties. De casussen zijn gekozen op basis van de volgende vier eigenschappen: 
Samenwerking Heeft een applicatie elementen in zich die gericht zijn op samenwerking tussen 

afdelingen, tussen productiefasen en tussen verschillende organisaties? 
Uitwisseling 

Type orders 
Werkwijze ICT 

Heeft een applicatie te maken met pre-press of drukwerkvoorbereiding ( dit is 
de productiefase waarin de meeste variatie en onzekerheid van orders bestaat)? 
Kan de applicatie zowel maak- als afroeporders verwerken? 
Heeft de applicatie betrekking op de problemen die op de ICT-afdeling spelen? 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de drie casussen en de vier eigenschappen. Te zien is dat 
niet alle casussen dezelfde eigenschappen hebben. Binnen het onderzoek is hier bewust voor geko
zen. De drie verschillende casussen beschrijven elke een andere eigenschap van de uitwisseling van 
gegevens tussen een EP- en een ERP-applicatie. 

eigenschappen ! .Samenwerking 2. Uitwisseling 
3. Type orders 4. Werkwijze ICT 

Casus / or2anisatie) /techniek) 
Klant Vesti2in2 Applicatie 
A. Stork Drukkeri j Sonneveld EasvNiimeJ?;en X X 
B.UWV Van der Most EasyUWV2 X 
C. Grontmii de Raat & de Vries Grontmii X 

tabel 2: gekozen casussen op basis van de vier eigenschap 

17 In de bijlage is gebruik gemaakt van [18-21] 

• Thieme GrafiMedia Groep 13 



lntegratie van het inkoop- en productieproces in de grafische industrie Huidige situatie 

De casus Stork is gekozen omdat voor deze klant een grote verzameling verschillende producten 
wordt geproduceerd. Daarnaast wordt samengewerkt met een enveloppenleverancier en is de kop
peling naar de productie uitvoerig beschreven. De casus UWV is gekozen omdat de EP-applicatie in 
licentie gegeven is aan een collega drukkerij Van der Most. Het aantal bestellingen en het aantal 
bestellers erg groot zijn. Daarnaast is de EP-applicatie voor UWV semi-automatisch gekoppeld aan 
de back office-applicatie. 18 De casus Grontmij is gekozen omdat het produceren van de bestanden 
voor de productieafdeling afwijkend. Bovendien laat deze EP-applicatie automatiseringsmogelijk
heden zien voor een betere koppeling tussen het inkoop- en het productieproces. 19 

Keuze uitwerking casus 
Van de drie gekozen casussen wordt alleen een beschrijving gegeven van casus één: de klant Stork 
bij drukkerij Sonneveld. De overige twee zijn te lezen in bijlage 6. Deze casus wordt hier beschre
ven omdat, ten opzicht van de twee andere casussen, een ordermanager iedere bestelling ( orderre
gel) individueel en direct bij het binnen komen van de bestellingen invoert in hun ERP-applicatie. 
Dit geeft een goed beeld van de vertaling van de ordergegevens vanuit een EP-applicatie naar een 
ERP-applicatie. Deze casus is een zogenaamde critical case zoals Yin aangeeft [23]. De wijze dat 
de bestellingen binnen de casus Stork verwerkt worden komt overeen met de wijze dat de bestelling 
automatisch verwerkt gaan worden binnen het ontwerp van de gewenste situatie. Deze casus verte
genwoordigt een ideaal type; zo zouden alle ordermanagers in de gewenste situatie moeten werken 
[22]. 

Casusbeschrijving in Unified Modeling Language 
De wijze van beschrijven van het inkoop- en productieproces (figuur 7) wordt in twee vormen vast
gelegd. In dit verslag wordt het inkoop- en productieproces in gewone tekst beschreven. In bijlage 6 
zijn de drie casussen vastgelegd in een viertal UML-diagrammen. UML is een ISO standaard en 
staat voor Unified Modeling Language [21, 24]. Deze notatiewijze is afwijkend van de schema's uit 
de kwaliteitshandboeken van Thieme, en het LogIN-handboek [2]. In de kwaliteitshandboeken 
wordt gebruik gemaakt van flowcharts en in het LogIN-handboek zijn dataflow diagrammen (DFD) 
toegepast. Een DFD-diagram is bedoeld voor het weergegeven van informatiestromen en een flow
chart voor het weergeven van een reeks van activiteiten [25]. De semantiek of de betekenis achter 
de gebruikte symbolen in een flowchart of DFD-diagram zijn niet eenduidig vastgesteld. De UML
notatie wijze is universeel. De UML-diagrammen kunnen zowel kwaliteitsprocedures als infor
matiestromen beschrijven. Doordat de betekenis van elk symbool gedefinieerd is kan een be
schrijving los van de context begrepen en gecontroleerd worden. De UML-standaard bestaat uit een 
verzameling van diagrammen, waarvan class diagram, use case, en activity diagrams de bekendste 
zijn [21, 24]. Deze UML-diagrammen worden toegepast omdat ze meer mogelijkheden bieden dan 
de flowcharts of DFD-diagrammen. UML kan een proces zowel een beschrijving maken voor de 
business-, applicatie- en ICT-platformarchitectuur. UML is dus een zogenoemde lingua franca voor 
het beschrijven (modelleren) van een proces. 

3.1.2 Casus Stork bij drukkerij Sonneveld 

In deze paragraaf wordt een schets gegeven van de wijze waarop de ordergegevens binnen het in
koop- en productieproces worden uitgewisseld. De beschrijving wordt gegeven op basis van de ge
kozen casus Stork bij Thieme-vestiging drukkerij Sonneveld. De casus is opgesteld aan de hand van 
de procedures uit het ISO-kwaliteitshandboek van drukkerij Sonneveld (bijlage 7) en door een inter
view met de ordermanagers van de vestiging. De beschrijving begint met het maken van een aan
name en een zevental vragen en vervolgens wordt de casus Stork zelf gepresenteerd. 

18 De ordermangers bij Van der Most ontvangen geen orderbevestiging omdat de bestelingen semi-automatisch worden 
ingelezen; dat wil zeggen: de bestellingen worden handmatig geëxporteerd en geïmporteerd. 

19 Automatiseringsmogelijkheden verwijzen naar het automatisch genereren van pdf-bestanden in een EP-applicatie 
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Aanname en vragen 
De koppeling tussen het inkoop- en productieproces is een wisselwerking tussen beide processen. 
Om de invloed van een EP- en een ERP-applicatie op de ordergegevens duidelijk te maken wordt 
de volgende aanname als uitgangspunt genomen: Stel dat alle ordergegevens bepaald worden door 
een ERP-applicatie van een Thieme-vestiging. Wat verandert er in de ordergegevens binnen een 
EP-applicatie door deze aanname? Wat kan veranderen is uitgewerkt in zeven vragen.20 Bij elke 
vraag is een woord in het vet afgedrukt, bijvoorbeeld artikelen. Binnen de beschrijving van de casus 
wordt aangegeven hoe bijvoorbeeld met artikelen wordt omgegaan bij het verwerken van de EP-or
ders in een ERP-applicatie. 
1. Als de artikelen (naamgeving en de nummering) aangemaakt worden in ERP-applicatie. Dan 

kan een ordermanager sneller de te produceren producten terugvinden, maar kan een klant dan 
zijn artikelen van nog terugvinden? 

2. Als ERP-applicatie de leverdatum bepaalt van een EP-order, kan deze dan gebruikt binnen een 
EP-applicatie? Geldt de leverdatum voor een bestelling of voor een hele order binnen EP-appli
catie? 

3. Als de productieplanning wijzigt in een ERP-applicatie moet dit dan doorgegeven worden in 
een EP-applicatie (voor alle bestellingen)? 

4. Kan een ordermanager een order in een ERP-applicatie nog terugvinden als deze op kosten
plaats wordt gesorteerd in een EP-applicatie? 

5. Kan een bestelling binnen een EP-order in ERP-applicatie geannuleerd of gewijzigd worden? 
6. Als een artikel ontvangen, geproduceerd of uitgeleverd wordt vanuit ERP-applicatie verandert 

dan de status van een order of van iedere bestelling in een order? 
7. Moeten alle artikelen binnen EP-applicatie gesorteerd worden volgens de categorieën zoals die 

in ERP-applicatie gedefinieerd zijn? 

Binnen de beschrijving van de casus Sonneveld is op de volgende manier verwezen naar de vragen: 
het nummer van de vraag 'x' is in de beschrijving van de casus tussen gevoegd en de afhandeling 
van de EP-ordergegevens is onderstreept. 

Casus Stork 
De beschrijving begint bij het moment dat een bestelling door een klant geplaatst wordt en eindigt 
als de exportbestanden gemaakt worden voor de drukwerkvoorbereiding. Het inkoop- en productie
proces wordt in een chronologische volgorde weergegeven en geeft de procedure weer die een EP
order doorloopt. 

Het ordermanagement voor Stork wordt door één ordermanager beheerd. Binnen Stork bestaan 164 
vestigingen, die elke hun eigen set aan artikelen kunnen bestellen. In totaal heeft Stork ongeveer 
1000 verschillende soorten drukwerkartikelen. Op elke vestiging zitten meerdere gebruikers die 
producten kunnen bestellen voor meerdere vestigingen. De te bestellen producten zijn bijna alle
maal maakorders. Van de 1000 artikelen staan er zeven op voorraad. Binnen een ERP-applicatie be
staan twee ordersoorten, namelijk maakorders en voorraadorders. De maakorders worden achteraf 
gefactureerd, hiervoor moet bij het inboeken van een order een calculatie gemaakt worden. Een 
voorraadorder is een afroep van een product dat vooraf gefactureerd is. Voor de administratie van 
Stork worden ook de voorraadorders eerst aangemaakt als een maakorder en daarna afgeroepen uit 
het magazijn. Per in te boeken order in ERP-applicatie is een ordermanager ongeveer 10 minuten 
bezig; dit wordt 30 minuten als het artikel niet eerder geproduceerd is. De orders komen als volgt 
binnen bij het ordermanagement. 

20 Een programmeur van de ICT-afdeling gaf aan welke ordergegevens bepaald worden door een EP-applicatie en door 
de aanname dat alle ordergegevens door een ERP-applicatie heb ik de vragen opgesteld 
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Elke maandag ontvangt een ordermanager een dump van de bestelde visitekaartjes van de afgelopen 
week; van de overige orders komen de bestellingen bijna dagelijks binnen via de e-mail.21 De dump 
wordt gemaakt door de ICT-afdeling. Om een dump te kunnen maken heeft de programmeur de sta
tus van elke order moeten aanpassen van 'geplaatst' in 'ontvangen'. Een ordermanager vergelijkt de 
gegevens uit de dump met de ontvangen en ingeboekte orderbevestigingen (bijlage 8); bij ver
schillen wordt contact opgenomen met de ICT-afdeling. ill Als de orderbevestigingen ontvangen 
zijn dan wordt van elke orderregel op de orderbevestiging vanuit EP-applicatie een order aange
maakt in ERP-applicatie. Een EP-order kan uit meerdere orderregels bestaan, daarom wordt vanuit 
ERP-applicatie steeds hetzelfde EP-ordernummer gebruikt bij elke ERP-order, zodat de verwijzing 
naar EP-applicatie klopt. Tijdens het inboeken worden het EP-artikelnummer en het prepress-be
standsnummer opgezocht in een Excellijst (bijlage 12). (7) Als een artikel nogmaals gedrukt moet 
worden (herhaalorder). kan niet rechtstreeks gezocht worden binnen ERP-applicatie op het EP-arti
kelnummer. Het terugvinden van de geproduceerde EP-artikelen binnen ERP-applicatie kan alleen 
via de orderomschrijving. Als een klant vragen heeft over een order dan moet eerst het EP-order
nummer opgezocht worden en vervolgens de klantcode via de Excellijst (tabel 3). Met de betref
fende vestiging van een klant en met de klantcode kunnen dan de lopende orders worden doorgeno
men. 

ERP klantcode omschrijving vestigingnummer EP-applicatie 
S65 Stork WorkSphere Roosendaal 0117 
S4S Stork WorkSphere Utrecht 0120 
S3K Stork Industrie Services Velsen Noord-West 0204 

tabel 3: voorbeeld vertaling van de klantcodes tussen een ERP- en een EP-apphcatle 

(1) In de Excellijst staat voor alle artikelen voor alle vestigingen van Stork aangegeven of van het 
artikel een opmaakbestand aanwezig is. Als het niet aanwezig is (niet eerder besteld) dan wordt een 
tweede controle uitgevoerd in het archief van de prepress. (1) Als ook daar geen bestand aanwezig 
is. dan wordt in een ERP-order een calculatie gemaakt voor het aanmaken van het nieuwe bestand 
en een nieuw artikelnummer aangemaakt. Als het bestand wel aanwezig is dan wordt in een ERP
applicatie order het artikelnummer genoteerd. Als het bestelde artikel een envelop is dan wordt deze 
order niet zelf geproduceerd maar uitbesteed; voor deze order wordt wel een orderregel aangemaakt 
in een ERP-applicatie. De enveloppenleverancier ontvangt zijn opdrachten en de films via de post. 
Na het inboeken van de order in een ERP-applicatie wordt van elke order een orderformulier ge
maakt die dient als referentie voor de productieafdelingen. (2) Van een ingeboekte order wordt in 
een EP-applicatie de geschatte levertijd ingevuld en de status van de order aangepast van 'geplaatst' 
naar 'in behandeling' . De dump van de visitekaartjes wordt op maandag doorgestuurd naar de pre
press. Op woensdag worden op basis van de opmaakbestanden en de dump de drukbestanden ge
maakt. Voordat van deze drukbestanden de films worden gemaakt voor de drukplaten, wordt een 
interne proef gemaakt en gecontroleerd door de correctrice. Voor visitekaartjes die niet via de EP
applicatie besteld zijn en van nieuwe drukwerk, worden altijd proeven gemaakt; dit dient als model 
in het modellenboek. Als het bestandnummer wel in de Excellijst staat of de order een ongewijzigde 
herdruk is dan wordt er geen proef gemaakt. In de order van ERP-applicatie wordt aangegeven of 
een proef gemaakt moet worden. Met uitzondering van de visitekaartjes en het briefpapier, worden 
alle orders van een klant bevestigd per brief. De wijzigingen in de huisstijl worden meegenomen in 
het twee-maandelijks overleg tussen een ordermanager en de hoofdinkoper van Stork. Eventuele 
wijzigingen in de opmaak worden voorgelegd aan de ICT-afdeling en aan de eigen prepress-afde
ling. (6) Bij het inplannen van de orders binnen ERP-applicatie worden niet de zes statuscodes van
uit een EP-applicatie gebruikt maar de statuscodes (bijlage 11) uit ERP-applicatie. Elke order wordt 

21 Een dump is een export uit een EP-database in een Exceltabel. In bijlage 15 is de handleiding toe gevoegd voor het 
maken van de dump uit een EP-applicatie voor alle Stork bestellingen 
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op dagbasis ingepland door de productieafdeling. (3) Door de productieleiding wordt het produc
tiemoment bepaald van een order. Op basis van de leverdatum en de voortgang per dag is dan te 
zien hoe ver een order verwerkt is binnen het productieproces. De leverdatum van een order is de 
dag van het inboeken in ERP-applicatie plus 1 maand. Iedere dag vindt productieoverleg plaats tus
sen het ordermanagement, de prepress en de drukkerij . Op basis van dit overleg kan de leverdatum 
van een order aangepast worden. (6) Een ordermanager gebruikt tijdens de productie alleen de sta
tus in behandeling. dan is de order nog niet gedrukt, en de status verzonden, dan is de order gedrukt 
en verzonden. Op het moment dat de orders verzonden zijn ontvangt een ordermanager het order
formulier terug van de expeditie. De status van de orderregels worden dan binnen een EP-applicatie 
gewijzigd naar 'verzonden' . (4) Bij het inboeken van orders in een ERP-applicatie kunnen niet de 
vestigingsnummers uit een EP-applicatie ingegeven worden. Hierdoor kunnen de orders in een 
ERP-applicatie niet gegroepeerd kunnen worden naar de bestellingen uit een EP-applicatie en kun
nen er ook geen facturen per maand per vestiging uit een EP-applicatie uitgedraaid worden. De fac
turen worden per stuk uitgedraaid en dan per vestiging per maand met de hand verzameld. 

3.2 Beschrijving huidige applicatiearchitectuur: het product 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de huidige architectuur van een EP-applica
tie. Als eerste wordt aangegeven uit welke onderdelen een EP-applicatie bestaat en als tweede is 
aangegeven hoe de structuur tussen deze onderdelen is. 

Een EP-applicatie is zo ontworpen dat een ordermanager van een Thieme-vestiging in één applica
tie, met één opmaak, al zijn EP-klanten kan beheren. In de huidige situatie bevindt een EP-applica
tie zich als zelfstandig element tussen een klant en een Thieme-vestiging en een EP-applicatie 
wordt in dit onderzoek getypeerd als een buffer tussen een Thieme-vestiging en een klant (figuur 9). 
In een productieomgeving vangt een buffer snelheidverschillen op tussen verschillende onderdelen 
van een machine. In de context van dit onderzoek vangt een EP-applicatie de variatie op in de or
dergegevens tussen een ERP-applicatie van een klant en een ERP-applicatie van Thieme. Een EP
applicatie zorgt ervoor dat het inkoopproces zo ingericht kan worden als een klant dat wenst. Daar
naast bestaat meer vrijheid bij het volgen van een eigen ontwikkelstrategie bij zowel een EP- en een 
ERP-applicatie. 

EP-applicatie 

✓o, 
0 0 

ERP-applicatie ERP-applicatie 
(klant) (Thieme-vestiging) 

situatie 1 

EP-applicatie 

~o ... , ..... . 
ox ·-·····o 

ERP-applicatie 
(klant) 

situatie 2 

ERP-applicatie 
(Thieme-vestiging) 

figuur 9: wijze van koppeling tussen een klant en een Thieme-vestiging 

EP-applicatie 

0 --◄---► 0 
ERP-applicatie 

(klant) 
situatie 3 

ERP-applicatie 
(Thieme-vestiging) 

De pijlen tussen een klant, een EP-applicatie en een Thieme-vestiging uit figuur 9 geven aan dat 
onderling gegevens uitgewisseld worden. In situatie één, de huidige situatie, bestaat de koppeling 
uit het versturen van e-mail berichten. Dit is een koppeling zonder integratie. Situatie twee, de ge
wenste situatie, kunnen gegevens automatisch tussen een EP-applicatie en een ERP-applicatie van 
een Thieme-vestiging uitgewisseld worden. In situatie drie bestaat de koppeling uit een real-time 
toegang tot de gegevens in beide systemen. Dit is een volledige integratie waarbij geen onderscheid 
meer bestaat tussen een ERP-applicatie van een klant en van een Thieme-vestiging. 

Situatie één uit figuur 9 laat globaal zien hoe een huidige EP-applicatie gekoppeld is aan een ERP
applicatie van een Thieme-vestiging. Hieronder wordt nauwkeuriger ingegaan op de structuur en de 
elementen van een EP-applicatie voor een klant en een Thieme-vestiging. In figuur 10 is een over-
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zicht gegeven van de elementen van een EP-applicatie. De pijlen geven aan dat gegevens uitgewis
seld worden. Een EP-applicatie bestaat uit twee menu's, een EP-database en een module om gege
vens te exporteren. De exportmodule van een EP-applicatie zorgt voor het versturen van e-mail be
richten met ordergegevens. Het menu EP-klant uit figuur 10 biedt onder andere functionaliteit aan 
klanten om bestellingen en orders te plaatsen. Voor een leverancier biedt het menu EP-leverancier 
onder andere functionaliteit om orders in ontvangst te nemen (inchecken) en gereed te melden ( out
checken). In bijlage 28 is een overzicht gegeven van de functionaliteit die een EP-applicatie biedt. 
De functionaliteit is gestructureerd binnen de verschillende onderdelen van een EP-applicatie. Hier
onder volgt een uitleg van de structuur van deze onderdelen. 

EP-applicatie 

EP-Klant 

EP-Leverancier 

menu-levercier 

figuur 10: huidige architectuur EP-applicatie 

menu-klant 

EP-DB 

e-mail: 
orderbevestiging 

EP-applicatie 

ERP
applicatie 

1 

J 
handmatige invoer 

EP-orders 

Een EP-applicatie bestaat uit drie onderdelen, namelijk een Klant, een Leverancier en de Thieme 
ICT (figuur 11). Het onderdeel Klant vormt het front end van een EP-applicatie en het onderdeel 
Leverancier vormt het back end van een EP-applicatie. Het onderdeel Thieme ICT heeft zowel een 
front als een back end. Een medewerker heeft, afhankelijk van het onderdeel en het niveau, ver
schillende rollen en daaraan gekoppelde rechten. Het onderdeel Leverancier staat qua rechten bin
nen een EP-applicatie boven het onderdeel Klant en staat het onderdeel Thieme ICT boven het on
derdeel Leverancier. Elk recht biedt toegang tot het uitvoeren van een bepaalde functionaliteit. Bij
voorbeeld een medewerker bij een leverancier met de rol systeembeheerder, heeft het recht om 
nieuwe klanten aan te maken. De onderdelen Leverancier en Thieme ICT kennen alleen het niveau 
medewerker. Bij het onderdeel klant kan een medewerker echter werkzaam zijn op drie verschil
lende niveaus, namelijk dat van klant, businessunit of vestiging. Een medewerker het onderdeel 
Klant en op het niveau klant staat qua rechten binnen een EP-applicatie boven een medewerker op 
het niveau businessunit en het niveau vestiging. Zo staat een medewerker op het niveau busi
nessunit weer boven een medewerker op het niveau vestiging. Hieronder is een vereenvoudigde 
versie van deze structuur te zien. In bijlage 3 is een volledig overzicht te vinden. 

Klant Leverancier Thierne ICT 

1 Klant / Leverancier 1 

1 Niveaus I a I Rechten 1 1 Niveaus 11 Rollen 11 Rechten 1 1 Niveaus Rollen 1 Rechten 

figuur 11 onderdelen, kanten en niveaus in de huidige EP-applicatie 

De huidige EP-applicatie bezit functionaliteit om berichten te versturen in verschillende formaten 
via het internet naar een ordermanager van een Thieme-vestiging. Een EP-applicatie biedt geen 
mogelijkheden om ordergegevens automatisch naar een ERP-applicatie te versturen, ook niet om 
deze zo in te delen dat ze geschikt zijn voor een ERP-applicatie. Daarnaast betreft het alleen een 
uitgaande gegevensstroom. In de huidige situatie kunnen wel gegevens ingelezen worden in een 
EP-database maar dit gebeurt handmatig door een programmeur van Thieme ICT-services. In 
hoofdstuk vijf wordt beschreven hoe de ordergegevens van een EP-applicatie omgezet kunnen wor
den in een indeling voor een ERP-applicatie. 
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3.3 Beschrijving huidige ontwikkelmethode: het proces 

In deze paragraaf wordt de ontwikkelmethode van een EP-applicatie geschetst. Als eerste wordt een 
voorbeeld gegeven van een vertaling van een klantvraag naar een oplossing. Hierin wordt duidelijk 
hoe de eisen afgewogen worden tussen het inkoopproces van een klant en het productieproces van 
een ordermanager. Als tweede wordt de ontwikkelmethode beschreven die gevolgd wordt door de 
verschillende programmeurs. 

3.3.1 Voorbeeld verband tussen een klantvraag en de oplossing van een programmeur 

Hier volgt een voorbeeld van een verband tussen een klantvraag, een ontwerpbeslissing, en de ge
volgen. 22 Binnen de EasydeSwart-applicatie, bevinden zich twee klanten Imtech en Siemens. Im
tech wil bij het plaatsen van een bestelling ook een kostenplaatsnummer kunnen kiezen. Om de in
vloed van deze aanpassing te begrijpen moet de programmeur weten wat de gevolgen zijn; voor de 
andere klant (Siemens) en voor het productieproces. In dit voorbeeld wordt zo'n afweging ge
schetst. 

Het kostenplaatsnummer heeft invloed op de samenstelling van de orders in de productie. In deca
sus UWV (bijlage 6) komt naar voren dat het kostenplaatsnummer de basis is van een order in het 
ERP-applicatie. Een order in een EP-applicatie is een verzameling bestellingen die een inkoper van 
een klant heeft goedgekeurd. Binnen het productieproces is een order een verzameling orderregels 
van verschillende inkopers van een klant met hetzelfde kostenplaatsnummer. Het kostenplaats
nummer verandert de volgorde van de orderregels en beïnvloedt daarmee bijvoorbeeld, het produc
tiemoment en de levertijd. Dit voorbeeld geeft een oorzaak aan waarom verschillen ontstaan van de 
ordergegevens tussen een EP- en een ERP-applicatie. 

Wetende wat de invloed is hoe moet dan een kostenplaatsnummer worden toegevoegd aan een EP
applicatie? Een gebruiker van een EP-applicatie kiest op het bestelscherm uit drie vestigingsadres
sen: het adres waar de bestelling voor bestemd is, het adres waar de gebruiker zelf werkt en het af
leveradres van het artikel. In figuur 12 wordt een voorbeeld gegeven van een bestelscherm.23 De 
kostenplaats is gekoppeld aan de vestiging waar het artikel voor bestemd is. Een EP-applicatie is 
opgebouwd uit een set van formulieren die via een database aan elkaar gekoppeld zijn. Wat een ge
bruiker invult op een formulier, wordt pas gecontroleerd wanneer op de bevestigingsknop (figuur 
12: bestelling opslaan) wordt gedrukt. Het formulier met de kostenplaatsnummers kan pas geladen 
worden binnen het bestelformulier als de keuze voor het artikel gemaakt is. De keuzemogelijkheden 
voor een te bestellen artikel worden binnen een formulier in één keer geladen. Een gebruiker maakt 
een keuze uit een aantal velden en dat gewijzigde formulier wordt daarna in zijn geheel naar de da
tabase gestuurd. Hierna wordt het volgende scherm geladen. De wens om een kostenplaats toe te 
voegen aan het bestelformulier tast de structuur aan van het laden en opslaan van formulieren via de 
database. 

Een eerste oplossing is het bestelformulier in tweeën te 'knippen'. Na de keuze van een vestiging 
wordt in een nieuw formulier de kostenplaats gekozen. Omdat de formulieren echter naar elkaar 
verwijzen, moet in alle relevante formulieren (bv. orderbevestiging en managementinformatie), die 
na het formulier bestellen komen, doorlopen worden en het veld kostenplaats krijgen. Deze oplos
sing vormt een serie van aanpassingen in de verschillende formulieren. Een tweede oplossing is de 
structuur van het bestellen van artikelen intact te laten, maar een uitzondering te plaatsen in de 

22 In bijlage 5 zijn nog drie voorbeelden te lezen van vragen aan de ICT-afdeling 
23 Het bestelscherm van de Grontmij applicatie dat is weergegeven in figuur 12 is vergelijkbaar met die van Imtech 

binnen de EP-applicatie EasydeSwart 
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HTML-code. Op het moment dat een vestiging gekozen is, wordt de waarde van het vestigingsveld 
naar de database gestuurd. De database stuurt dan de bijbehorende set kostenplaatsen terug in de 
vorm van een pulldown keuzemenu. Dit is een oplossing voor het bestelformulier van Imtech. Dit 
betekent dat voor Siemens het kostenplaatskeuzemenu uitgezet moet worden . 
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figuur 12: scherm voor het bestellen van artikelen 

Keuze van een artikel uit 
assortiment van een 

vestiging 

toekennen van een 
bestelling aan een 

vestiging 

Afleveradres voor het 
bestelde artikel 

Andere oplossingen die niet voldoen zijn: 1) Alle kostenplaatsen gelijk bij het laden van het formu
lier geven. Dit kan niet, want dan is het mogelijk om een andere kostenplaats te kiezen dan die bij 
de vestiging horen; 2) Zelf invullen van een kostenplaats. Dit kan niet want dan kan ook een kos
tenplaats ingevuld worden die niet bij de vestiging hoort en er is een kans op typfouten; 3) Een ves
tiging en een kostenplaats in één veld. De vestigingsveldnaam wordt aangepast naar bijvoorbeeld 
Arnhem/001, Arnhem/002. Dit levert problemen op met het produceren van de visitekaartjes omdat 
de vestigingsveldnaam gekoppeld is aan het adres. Door de wijziging van de veldnaam kunnen de 
vestigingsgegevens niet meer gevonden worden in het visitekaartjesformulier. De beslissing in al
gemene zm: 
• Korte termijn (specifiek probleem voor een specifieke klant oplossen): plaatsen van een uitzon

dering ( oplossing 2). 
• Lange termijn (onderhoudbaarheid van een ontwikkelde EP-applicatie): structuur aanpassen 

( oplossing 1 ). 

3.3.2 Ontwikkelmethode bij een EP-applicatie 

De ICT-afdeling is bezig met een reorganisatie. De afdeling is pas verhuisd van Nijmegen naar Rot
terdam. De leiding is veranderd, de ontwikkelmethode nog persoonlijk en het ontwikkelbeleid voor 
een EP-applicatie nog niet uitgekristalliseerd. Daarom wordt op basis van interviews met de drie 
programmeurs van de ICT-afdeling een schets gegeven van hun ontwikkelmethode. 

De ontwikkelactiviteiten waarin een EP-applicatie ontwikkeld wordt zijn verdeeld over drie fasen, 
namelijk: A) de voorbereiding, B) de ontwerpbeslissing en C) de uitwerking. In de tabel 4 zijn de 
fase gekoppeld aan de ontwikkelactiviteiten zoals deze door [26] zijn onderscheiden. Elke fase 
wordt hieronder besproken. 

Ontwikkel activiteiten Fase 
1. Jnformatiebehoeftenanalyse A. Voorbereiding 
2. Functioneel ontwerp B. Ontwerpbeslissing 
3. Technisch ontwerp 
4. Programmeren C. Uitwerking 
5. Testen 
6. Conversie 
7. Gebruik en onderhoud 

tabel 4: vragen per fase in de ontwikkeling van een EP-applicatie 
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Fase A: voorbereiding 
Bij de voorbereiding van een EP-applicatie wordt een project aan één van de programmeurs toege
kend; deze werkt het ontwerp en een technische oplossing uit. Bij elke nieuwe opdracht wordt ge
keken naar de beschikbaarheid van de benodigde kennis. De informatie die per project wordt aange
leverd wisselt. Meestal stuurt een verkoper een e-mail met een opsomming van gewenste functiona
liteiten en de bijzonderheden; soms geeft een verkoper een mondelinge toelichting. Een program
meur neemt niet deel aan de gesprekken waar de wensen vastgelegd worden of waar de wensen ver
taald worden in functionele eisen. De functionele eisen worden daarnaast ook niet als totaal pakket 
overgedragen maar steeds in losse onderdelen. De informatie overdracht is erg fragmentarisch. De 
programmeurs schetsen een beeld over de wijze waarop vragen aan hen gesteld worden als 'to-do' 
lijsten. 

Fase B: ontwerpbeslissing 
In de fase van de ontwikkeling van een EP-applicatie volgt iedere programmeur zijn eigen strategie. 
De benaderingen zijn als volgt getypeerd: een functionele, een technische en een visuele benade
ring. 

Programmeur met een functionele benadering 
Voor elke EP-applicatie of uitbreiding schrijft de programmeur uit wat hij gaat opleveren. Deze 
tekst is een functionele omschrijving die aangevuld wordt met een schema (flowchart en relationeel 
model). Na een eerste ontwerp worden de nog openstaande vragen opgesomd en in een e-mail 
voorgelegd aan een ordermanager, verkoper of klant. Op basis van de terugkomende antwoorden 
kunnen nog aanvullende of specifiekere vragen gesteld worden. De programmeur vindt het essenti
eel om meer betrokken te worden bij het vaststellen van de eisen en wensen, omdat dan: 1) hij een 
EP- applicatie op zijn eigen wijze kan ontwikkelen; 2) de programmacode eenvoudiger wordt; 3) de 
programmeur alle haken en ogen al op papier kan ontdekken en hiervoor een oplossing bedenken; 
4) hij de mogelijkheid heeft om op basis van zijn ervaring extra vragen te stellen en te discussiëren. 

Programmeur met een technische benadering 
Bij elke vraag die aan de programmeur gesteld wordt, wordt het bestelproces doorgenomen en een 
oplossing bedacht. Onduidelijke punten worden gelijk per e-mail teruggekoppeld. Bij een ontwerp 
worden de gevolgen voor de structuur van de database in het hoofd uitgedacht. De ad-hoc wijze van 
zoeken naar een oplossing wordt bepaald door een combinatie van de volgende drie punten: 1) Een 
programmeur wordt pas betrokken bij het ontwikkeltraject nadat de functionele specificaties zijn 
vastgelegd door de verkoper en klant; 2) Een programmeur ontvangt van een verkoper en/of leve
rancier meestal een opsomming van to-do's; 3) Het korte tijdsbestek waarin een oplossing bedacht 
moet zijn, maakt dat niet de beste oplossing gezocht kan worden voor de ontwikkeling van een EP
applicatie maar dat alternatief dat het snelste bedacht kan worden. 

Programmeur met een visuele benadering 
Op basis van de vraag: 'hoe zou een module in een aantal schermen eruit zien?' worden de wensen, 
aangevuld met beeld en tekstmateriaal, vertaald in HTML-code. Deze HTML-code geeft de bestel
procedure weer. Een klant heeft behoefte aan bepaalde functionaliteit via het internet. Onduidelijke 
punten worden via de e-mail opgehelderd; met een oplossing waaruit gekozen kan worden. Niet ge
wenste oplossingen worden zo uitgesloten. Tijdens het ontwerpproces van de bestelprocedure ont
wikkelen de aanvankelijke wensen van een klant zich steeds meer tot concrete eisen; daarom is het 
maken van een ontwerp vooraf niet genoeg om een EP-applicatie te ontwikkelen dat aansluit op de 
eisen en wensen van een klant. Zoals de programmeur aangeeft is het bij een (complexe) bestelpro
cedure moeilijk om vooraf, zonder demo of prototype, te bedenken hoe een EP-applicatie moet 
gaan functioneren. 
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Fase C: uitwerking 
Bij het uitwerken van een ontwerp wordt alleen de benodigde tijd bepaald van de programmeeracti
viteiten. Een project is afgerond als een EP-applicatie online staat en hierover geen vragen meer 
komen. De programmeurs verdelen de ontwikkelactiviteiten, programmeren, opmaken van de 
schermen en het testen, niet. Sommige EP-applicaties bevatten ook een handleiding, maar deze ge
ven alleen beknopt die bestelprocedure weer. Van een ontwikkelde EP-applicatie bestaat geen histo
risch overzicht. Bij het opleveren van een EP-applicatie aan een ervaren gebruiker wordt alleen het 
internetadres doorgegeven. Bij een nieuwe klant wordt daarnaast ook een demonstratie gegeven. De 
testen die plaatsvinden zijn productevaluaties. Een evaluatie van de gevolgde werkwijze vindt niet 
plaats met een klant, maar ook niet tussen de programmeurs. 

Programmeur met een functionele benadering 
De programmeur werkt het ontwerp in principe, afhankelijk van de werkdruk, in negen seriële stap
pen uit. De stappen zijn: 1) Een klant wordt aangemaakt; 2) De organisatieonderdelen en de artike
len invoeren; 3) De opmaak en huisstijl van een EP-applicatie invoeren; 4) Gebruikersnamen en 
rechten worden vastgelegd; 5) De programmeur voert eigen testen uit; 6) Dan wordt het visite
kaartje op basis van de huisstijl geprogrammeerd; 7) Toegang gegeven (extern testen) tot een EP
applicatie zodat hier commentaar op geleverd kan worden; 8) Een klant en/of leverancier verzameld 
opmerkingen over gewenste aanpassingen aan een EP-applicatie en geeft dit door aan de program
meur; 9) Op basis van deze opmerkingen worden de afwijkingen pas ontwikkeld. Bij het ontwikke
len van de afwijkingen worden eerst de makkelijke onderdelen aangepakt en daarna pas de uitbrei
dingen. Een programmeur betrekt pas andere partijen bij de uitwerking, bijvoorbeeld een orderma
nager of prepresser, als gesproken wordt over concreet te drukken producten. 

Programmeur met een technische benadering 
De methode die de programmeur volgt bij het uitwerken van een ontwerp is samen te vatten in vier 
punten: 1) Welke onderdelen moet de programmeur allemaal maken; 2) Bepalen van de vragen bij 
de onderdelen; 3) Inrichten van een EP-applicatie; 4) Ontwikkelen van de nieuwe onderdelen. De 
programmeur zoekt naar een bepaalde vorm om de bestelprocedure via de schermen van een EP
applicatie aan te bieden. De belangrijke elementen daarbij zijn de datastructuren, het tonen van lijs
ten en de invulvelden. Daarna gaat de programmeur de naamgeving en opmaak van de schermen 
bedenken en als laatste wordt de koppeling naar de database gemaakt. Bij het uitwerken en ontwik
kelen van een oplossing is het relationeledatabase model het handvat. Het niet opstellen van een 
projectplanning versterkt het fragmentarische aanleveren van informatie. Het krijgen van feedback 
op een oplossing belangrijker geacht dan het vastleggen van een project in een planning. 

Programmeur met een visuele benadering 
De programmeur heeft het volgende uitgangspunt bij het uitwerken: ontwikkel vanuit wat een klant 
te zien krijgt. Hiervoor heeft de programmeur overleg met een ordermanager omdat deze de artike
len en een klant beter kent. Als binnen een EP-applicatie visitekaartjes besteld kunnen worden, dan 
vindt ook overleg plaats met de prepress. Een EP-applicatie wordt benaderd als een soort website; 
voor elke webpagina een formulier is. Achter elke webpagina zitten (Java)scripts die communiceren 
met de EP-database. Deze scripts kunnen ontwikkeld zijn voor eerdere applicaties of nieuw zijn. De 
programmeur werkt zijn oplossing als volgt uit: 1) Opmaken van de verschillende schermen; 2) Aan 
de schermen wordt een programmacode toegevoegd; 3) Technisch en functioneel testen van een 
ontwikkelde EP-applicatie. Voor het opleveren wordt de bestelprocedure doorgelopen als controle 
op de geprogrammeerde functionaliteiten. 
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3.3.3 Conclusie ontwikkelmethode 

Door de verschillende benaderingen die de drie programmeurs hanteren bij het ontwikkelen van een 
EP-applicatie en door het niet hebben van een ontwikkelingsmethode voor de ICT-afdeling is het 
ontwikkelingsproces niet goed te beheersen. De resulterende EP-applicaties hebben hierdoor meer 
variatie en zijn ook moeilijker te onderhouden. De invloed de verschillende uitgangspunten en de 
missende ontwikkelingsmethode is vooral te merken bij de overdracht van een project. Een pro
grammeur moet bij een overdracht de logica van de structuur in de softwarecode achterhalen en 
hierin een wijziging in aanbrengen. De tijd die verloren gaat, bij het leren begrijpen van de logica, 
zorgt ervoor dat een programmeur een EP-applicatie soms herschrijft. 

• Thieme GrafiMedia Groep 23 



lntegratie van het inkoop- en productieproces in de grafische industrie Ana lyse huidige situatie 

4 ANALYSE HUIDIGE SITUATIE 

Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van de huidige situatie. Als eerste wordt de aanpak weergegeven 
van de analyse. Als tweede worden de knelpunten opgesomd per kenmerk (markt, product en pro
ces) van de huidige situatie. De knelpunten zijn het resultaat van de analyse. Als derde wordt door 
de combinatie van de knelpunten van de drie kenmerken de onderlinge invloed vastgesteld. De on
derlinge beïnvloeding is het patroon die leidt tot het koppelingsprobleem. Het hoofdstuk wordt af
gesloten met de conclusie van de analyse. 

4.1 Aanpak analyse 

De knelpunten zijn naar voren gekomen bij de beschrijving van de huidige situatie. Binnen het 
kenmerk markt zijn de casusbeschrijvingen vergeleken met de hoofdprocessen en orderstromen uit 
het LogIN-handboek [2], en de procedures uit de ISO-kwaliteitshandboeken (bijlage 7). Voor het 
kenmerk product is een vergelijking gemaakt tussen de beschrijving over de EP-applicatie van de 
programmeurs en de ordermanagers. De interviews met de programmeurs zijn onderling met elkaar 
vergeleken. 

4.2 Knelpunten inkoop- en productieproces: de markt 

Op dit moment wordt iedere order vanuit een EP-applicatie via een e-mail naar een ordermanager 
van de Thieme-vestiging gestuurd. Een ordermanager coördineert de orders verder de productie in. 
Een ordermanager moet aangeven welke ordergegevens, hoe doorgegeven moeten worden. In de 
huidige situatie bepaald een programmeur grotendeels hoe een EP-applicatie ontwikkeld en inge
richt wordt. Maar zoals een programmeur zelf aangeeft is het niet aan hen om te bepalen hoe een 
ordermanager de EP-orders moet verwerken. 

Knelpunt één: onbekende/onbeschreven processtappen 
Het eerste knelpunt zijn de onbekende processtappen in de productie tussen ordermanager, prepress 
en productie binnen de procedures van de kwaliteitshandboeken. Hier volgen een achttal vragen die 
binnen elke drukkerij anders worden ingevuld en onduidelijk zijn binnen de kwaliteitshandboeken. 
1) Hoe wordt de output (aantal orderregels) vanuit een EP-applicatie voor een ordermanager, de 
prepress en de productie geregeld? 2) Hoeveel orders moeten er binnen zijn voordat een visite
kaartje geproduceerd kan worden of hoe worden orders verzameld tot een productierun en wie stelt 
deze productierun samen? 3) Hoe is de afstemming van productiecapaciteit op de binnenkomende 
orders? 4) Zijn de productieorders ook de productierun? 5) Wordt op het moment dat een ex
port/database-dump wordt gemaakt ook de productierun gemaakt? De dump bepaalt dus welke or
ders gemaakt worden. Hierin zit geen rangschikking naar leverdatum of omvang van het drukwerk. 
6) Kan de export/database-dump ook gemaakt worden als nog niet alle orders in een ERP-applicatie 
verwerkt zijn? 7) Op welke wijze worden de orders vastgelegd binnen een ERP-applicatie: per or
derregel of als totaalorder? 8) Worden visitekaartjesorders op dezelfde manier in een ERP-applica
tie verwerkt als voorraad- of afroeporders? 

Knelpunt twee: verschillende detaillering processtappen 
De mate van detaillering van de processtappen heeft invloed op de vastlegging van de ordergege
vens. Details van elke processtap verschillen per gekozen casus. Dit komt omdat elke klant de na
druk legt op een ander deel van het proces. Door deze details worden per processtap, zoals het zoe
ken naar artikelen of het tonen van pdf-bestanden aan gebruikers, extra gegevens vastgelegd. Be
langrijk voor de verwerkbaarheid van de orders binnen het productieproces is de vraag: wat moet er 
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met de details vanuit het inkoopproces gebeuren in het productieproces? Binnen een Thieme-vesti
ging (drukkerij De Raat & De Vries) wordt voor een klant een volledige dubbele orderadministratie 
bij gehouden: een papieren en een elektronische; waar de elektronische voor een deel in een EP
applicatie zit en voor een ander deel in een ERP-applicatie. 

Knelpunt drie: controlepunten 
Het aantal en de plaats van controlepunten in het inkoop- en productieproces verschilt per Thieme
vestiging. Binnen de drie casussen wordt bijvoorbeeld wel steeds een proefafdruk gemaakt voor 
controle, maar de omgang met wijzigingen en correcties verschilt per vestiging. Bij Thieme-vesti
ging drukkerij Sonneveld worden regelmatig nog proefdrukken naar een klant gestuurd voor afroe
porders, ook wordt een orderregel volledig vastgelegd en ingepland in hun ERP-applicatie. Binnen 
drukkerij Van der Most worden de maatwerkorders vooraf gecontroleerd aan de hand van het in
leesverslag en een tweede controle aan de hand van de proefafdruk.24 Bij Thieme-vestiging drukke
rij De Raat & De Vries wordt de controle vastgelegd per orderregel op een orderformulier speciaal 
voor orders uit een EP-applicatie. 

Knelpunt vier: verantwoordelijkheid processtappen 
De verantwoordelijkheid voor bepaalde stappen in het inkoop- en productieproces. Bijvoorbeeld de 
logica bij nummering van bestanden voor drukplaten. Bij de ene Thieme-vestiging bepaald door een 
klant bij de ander door een de prepress van Thieme. De nummering van de bestanden voor druk
platen is verbonden met de nummering van de artikelen in een EP-applicatie. In dit voorbeeld be
paald de partij die verantwoordelijk is de logica van de nummering van de bestanden voor drukpla
ten. Een tweede voorbeeld is de verantwoordelijkheid voor het maken van een export uit een EP
applicatie voor het maken van visitekaartjes. Bij de ene Thieme-vestiging is dit een ordermanager, 
bij de andere een prepresser en bij weer een andere de ICT-afdeling. Een ordermanager is minder 
technisch dan een prepresser of een programmeur. De verantwoordelijke partij bepaald welke on
dersteuning nodig is van een EP-applicatie. Als de ondersteuning voor bijvoorbeeld een ordermana
ger te beperkt is kunnen meer fouten gemaakt worden. 

4.3 Knelpunten architectuur EP-applicatie: het product 

Op dit moment wordt voor bijna iedere klant (figuur 1) een EP-applicatie ingericht. Deze applica
ties worden los van elkaar ontwikkeld en onderhouden. De functionaliteit die per klant wordt aan
geboden is specifiek voor die klant. Hergebruik, delen van gemeenschappelijke componenten of 
functionaliteiten vindt niet plaats tussen de EP-applicaties. Bij het inrichten is het niet mogelijk om 
bepaalde functionaliteit (algemeen of klantspecifiek) te selecteren. Er bestaat bijvoorbeeld geen 
gemeenschappelijk database van waaruit een EP-applicatie samengesteld kan worden. Deze data
base kan alleen ontstaan als bepaald is welke functionaliteit gemeenschappelijk is en welke niet. 

Knelpunt één: verschillende inhouden van het begrip order 
Een order binnen de een ERP-applicatie verwijst naar een opdracht van een klant voor het produce
ren van een product. Een order binnen een EP-applicatie is een goedgekeurde bestelling. Een EP
order verwijst naar minimaal één bestelregel van een klant en kan een verzameling zijn van ver
schillende ordertypen (zie paragraaf 2.7). Het belang van een gelijke definitie van het begrip order 
is te vergelijken met het begrip sleutel bij databases. De sleutel bepaald welke gegevens met elkaar 
verbonden zijn. Is de order dan een bestelling, een orderregel of een verzameling orderregels? Naast 
het verschil in begrip van een order tussen een EP- en ERP-applicaties, bestaan er binnen EP-appli
caties en binnen ERP-applicaties en definities van een order. Door de verschillen in de definitie van 
wat een order is, worden andere gegevens vastgelegd en op een andere wijze orders verwerkt. 

24 Drukkerij Van der Most is een collega drukkerij van de Thieme GrafiMedia Groep 
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Knelpunt twee: beperkte functionaliteit onderdeel Leverancier EP-applicatie 
Een ordermanager wil dat een EP-applicatie een verbetering is (minder werk) op de huidige werk
wijze en niet een verslechtering (meer werk). Een ordermanager heeft bijvoorbeeld de wens om 
meer dan één artikelprijs tegelijkertijd te kunnen muteren. Bij 10 artikelen met een staffelprijs zijn 
dit al gauw 1000 handelingen. Het onderdeel Leverancier van een EP-applicatie sluit niet aan op de 
werkwijze van een ordermanager. De ordermanagers gaven aan dat ze hierdoor hulp zoeken bij de 
ICT-afdeling in Rotterdam. Voorbeeld van de beperkte functionaliteit binnen een EP-applicaties 
zijn: het aanpassen van prijzen en voorraden per artikel i.p.v per artikelgroep; het exporteren van 
alle openstaande bestellingen in één keer in plaats van stuk voor stuk; geen overzicht van orderpie
ken (openstaande orderregels) voor de productieplanning. 

Knelpunt drie: exportmodule per EP-applicatie en niet per klant 
Voor de productie van maatwerk orders worden gegevens geëxporteerd vanuit een EP-applicatie. 
De export is bijvoorbeeld een spreadsheet bestand met naam, adres enz. gegevens voor de productie 
van visitekaartjes. Voor elke EP-applicatie bestaat een export-module en niet voor elke klant binnen 
een EP-applicatie. Bij een wijziging in de gegevens voor een klant kunnen problemen ontstaan voor 
andere klanten binnen een EP-applicatie. Nu wordt dit probleem ontweken door voor elke klant een 
aparte applicatie te ontwikkelen; hierdoor ontstaat wel een nieuw probleem doordat meer verschil
lende EP-applicaties onderhouden moeten worden. 

Knelpunt vier: dubbel gebruik gegevens uit een EP-database 
De gegevens uit EP-database worden ook gebruikt voor de productie van dynamische producten 
(bijv. visitekaartjes). Deze gegevens worden geëxporteerd vanuit de EP-database naar opmaakap
plicatie in de prepress-afdeling. De omgang met de exportmodule voor de visitekaartjes is verge
lijkbaar vraagstuk rond de uitwisseling van de orderinformatie. De discussies beïnvloeden elkaar 
omdat veel van de gegevens in de EP-database speciaal vastgelegd worden voor visitekaartjes. De 
opmaak van de visitekaartjes is zeer klant specifiek en daarmee de data in de EP-database ook; ter
wijl de orderbevestiging en de adresgegevens tussen de klanten gelijk kunnen zijn. 

4.4 Knelpunten ontwikkelmethode: het proces 
De analyse van de ontwikkelmethode is gericht op de verschillende wijze waarop een EP-applicatie 
wordt ingericht voor de verschillende klanten en vestigingen. De knelpunten bij de ontwikkelme
thode geven aan waardoor een ontwikkelde EP-applicaties zorgen voor een slechte koppeling van 
het inkoopproces op het productieproces. 

Knelpunt één: bepaling verantwoordelijkheid doorloop- en levertijd ontwikkeltraject 
Om het knelpunt duidelijk te maken wordt een vergelijking gemaakt met het produceren van een 
product in de context van een productieomgeving. Binnen productiebedrijf wordt een leverdatum 
bepaald door een ordermanager en door een planner wordt beplaald wanneer (begin- en eindpunt) 
en in welke volgorde een order werkelijk in productie genomen wordt. Dit begin- en eindpunt is de 
doorlooptijd van een order. In vergelijking met het ontwikkelen van een EP-applicatie zou een ver
koper de ordermanager moeten zijn en een programmeur de planner. Maar een verkoper bepaald 
zowel de lever- als de doorlooptijd. In samenspraak met een klant bepaald een verkoper wanneer 
een EP-applicatie opgeleverd gaat worden. Dit is de leverdatum. De bepaling van het moment dat 
een verkoper informatie geeft over een nieuwe of aan te passen EP-applicatie aan een programmeur 
kan gezien worden als het beginpunt bij de productie van een EP-applicatie. Het opleveren van een 
EP-applicatie is te vergelijken met het afleveren van een product. De tijd tussen het beginpunt en de 
afleverdatum is de doorlooptijd. Een verkoper zou in overleg met een klant de levertijd moeten be-
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palen en de programmeurs moeten de verantwoordelijkheid hebben voor de doorlooptijd, zoals de 
planner dat ook is binnen de productieafdeling. 

Knelpunt twee: EP-orderbevestiging komt niet overeen met ERP-orderformulier 
Onduidelijk is welke gegevens een ordermanager nodig heeft om een order uit een EP-applicatie te 
verwerken in een ERP-applicatie. De programmeur bepaalt de gegevens die een ordermanager ont
vangt via een orderbevestiging. In bijlage 8 is een voorbeeld te zien van orderbevestiging uit een 
EP-applicatie en in bijlage 9 is een voorbeeld te zien van een ERP-orderformulier. Een ordermana
ger moet nu zelf een vertaling maken vanuit de EP-orders naar de ERP-orders. 

Knelpunt drie: onbekendheid met de orderafhandeling door de ordermanagers 
De programmeurs weten dat binnen iedere Thieme-vestiging een ERP-applicaties anders gebruikt, 
maar het is de programmeurs niet duidelijk hoe de orders precies verwerkt worden. Als een pro
grammeur een beter beeld zou hebben van de werkwijze van een ordermanager (taken, bevoegdhe
den en verantwoordelijkheden), dan zou een betere EP-applicatie ontwikkeld kunnen worden. 

Knelpunt vier: volwassenheid ontwikkelorganisatie 
De volwassenheid van de ontwikkelorganisatie wordt hier getypeerd op basis van het capability ma
turity model (CMM) van het Software Engineering Institute (SEI) [ul 7] [27]. De ICT-afdeling is 
bezig de stap van niveau 1 naar 2 te zetten.25 Belangrijke onderdelen waar dit uit blijkt zijn26

: 

• Een ontwikkelde EP-applicatie wordt niet standaard geleverd met een gebruikershandleiding. 
Daarnaast is er voor een viertal klanten is wel een elektronische handleiding beschikbaar; 

• Hoe een EP-applicatie binnen een Thieme-vestiging gebruikt moet worden is niet vastgelegd in 
de ISO-9001 kwaliteitshandboeken maar de vestigingen willen dit wel gaan opnemen in de vol
gende versie van het kwaliteitshandboek; 

• Gewenste aanpassingen aan een ontwikkelde EP-applicatie worden niet gedocumenteerd in bij
voorbeeld een aanpassingsdocument, maar elke aanpassing wordt wel via overleg met de ICT
manager ingepland. 

• Vooraf worden geen kwaliteitseisen geformuleerd die getest kunnen worden, maar er is wel een 
database ontwikkeld om foutmeldingen van alle EP-applicaties te verzamelen. Vanuit deze da
tabase kan, via een zoekvraag in Google, een oplossing gezocht worden op het internet en na het 
oplossen de fouten afmelden. 

4.5 Beschrijving patroon op basis van de knelpunten 

Op basis van de knelpunten van de drie kenmerken inkoop- en productieproces, applicatiearchitec
tuur en ontwikkelmethode uit paragraaf 4.3 wordt een beschrijving gegeven van de structuur waarin 
de knelpunten elkaar onderling (negatief) beïnvloeden. De beschrijving van de structuur geeft het 
patroon weer van de wijze waarop de knelpunten leiden tot een maatwerkimplementatie van een 
EP-applicatie. De beschrijving van het patroon begint met een samenvoeging van de knelpunten in 
een visgraatdiagram [29], daarna worden de knelpunten van de drie kenmerken gecombineerd. De
ze combinatie van knelpunten wordt vervolgens toegelicht en als laatste wordt met een conclusie 
van de analyse dit hoofdstuk afgesloten. 

25 Dit model bestaat uit vijf niveaus. Het laagste niveau is initial, niveau twee repeatable, niveau drie defined, niveau 
vier manageden niveau vijf optimising. Niveau 4 en 5 zijn onbekend terrein binnen de software industrie omdat er te 
weinig organisaties zijn die dit niveau behaald hebben [27] 

26 Belangrijke onderdelen (key areas) om niveau 2 te bereiken zijn: beheersen behoeften, planning van software proces, 
afbakening van software proces en overzicht, beheersen van software subcontracten, verzekering van software 
kwaliteit, beheersen van software configuratie [28] 
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Het visgraatdiagram (figuur 13) van de drie knelpunten laat bijvoorbeeld zien dat knelpunt onbe
kende/onbeschreven processtappen uit het kenmerk markt zorgt voor een maatwerkimplementatie 
van een EP-applicatie. De reden waarom dit knelpunt tot een maatwerk EP-applicatie implementatie 
is te lezen in paragraaf 4.4. 

Markt: Product: 
Knelpunten inkoop- en productieproces Knelpunten applicatie architectuur 

3. Controlepunten 
'\.4--- 3. Exportmodule per applicatie en niet 

1 . Onbekende / onbeschre
ven processtappen 

1. Verschillende inhouden van het --.-.. 
begrip order 

2. Beperkte functionaliteit onderdeel ___ ___ 

per klant 

4. Dubbel gebruik gegevens uit een EP-Leverancier EP-applicatie 
2. Verschillende detaillering ----1-.. ,____ database 

processtappen 

1. Bepaling verantwoordelijkeheid 
doorloop- en levertijd ontwikkelproject ___ ....,, 

/---- 3. Onbekendheid met de orderafhandeling door 

2. EP-orderbevestiging komt niet 
overeen met ERP-orderformulier 

Proces: 
Knelpunten ontwikkelmethode 

een ordermanager 

4. Volwassenheid ontwikkelorganisatie 

figuur 13: visgraatdiagram slechte koppeling van het inkoop- op het productieproces 

Combinatie knelpunten 

EP-appllcatle maatwer
kimplementatie per klant 

• De knelpunten: de beperkte functionaliteit van het onderdeel Leverancier in een EP-applicatie, 
onbekend zijn met de orderathandeling door een ordermanager en de verschillende inhouden 
van het begrip order geven aan dat een EP-applicatie niet ontwikkeld wordt voor een orderma
nager. Daarnaast kan een programmeur, door de huidige bepaling van verantwoordelijkheid van 
de doorloop- en de levertijd, de eisen tussen de verschillende gebruikers niet goed afwegen; 

• De knelpunten: beperkte functionaliteit onderdeel Leverancier EP-applicatie, een EP-
orderbevestiging komt niet overeen met ERP-orderformulier en de verschillende inhouden van 
het begrip order maken dat een ordermanager op twee plaatsen zijn orders moet beheren. Naast 
dat de orders dubbel moeten worden bijgehouden kost de administratie veel tijd omdat de or
dergegevens niet één-op-één vertaalt kunnen worden en er snel typfouten gemaakt worden; 

• Bij het plaatsen van een order in een EP-applicatie wordt een leverdatum afgegeven aan een 
klant. Binnen een ERP-applicatie wordt opnieuw een leverdatum afgegeven voor elke orderre
gel uit een EP-order. Deze ERP-leverdatum kan afwijken van de EP-leverdatum. Of de EP-le
verdatum gehaald wordt, wordt bepaald door het maken van een export uit een EP-database. De 
export bepaalt het productiemoment van een order(regel). De verantwoordelijkheid voor het 
maken van een export is niet in een kwaliteitshandboek vastgelegd. Bij wijzigingen in een order 
is dan niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de export, de EP- en ERP-leverdatum; 

• Het knelpunt onbekende/onbeschreven processtappen geeft aan dat een ordermanager niet pre
cies weet hoe het inkoopproces van een klant ingericht moet worden. Vanuit de kwaliteitshand
boeken is een ordermanager hier ook niet verantwoordelijk voor; het is de taak van de account
manager om de relatie met een klant te onderhouden. Een ordermanager ziet zich door de be
perkte functionaliteit en het binnenkomen van batches van bestelling (groepen van bestelling) 
gesteld voor meer werk. Door het inbouwen van controlepunten creëert een ordermanager meer 
tijd voor zijn dubbele administratie, maar ontstaan meer verschillen in de gegevens tussen de 
EP-applicaties; 
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• Doordat vanuit zowel de ontwikkelafdeling als de kwaliteitshandboeken geen beschrijving be
staat over hoe een EP-applicatie gebruikt moet worden ontstaan verschillen in een te ontwikke
len EP-applicatie. Zoals: hoe moeten orders en artikelen genummerd worden, hoe moeten orders 
ingeboekt worden, de wijze van orders inplannen en de wijze van factureren. Hierdoor worden 
dezelfde ordergegevens anders opgeslagen, andere ordergegevens opgeslagen en ordergegevens 
op een ander detailleringniveau vastgelegd. Het gebrek aan een beschrijving is een gevolg van 
de huidige volwassenheid van de ontwikkelorganisatie; 

Toelichting combinatie knelpunten 
Een ordermanager is door de onbekende en onbeschreven processtappen onbekend met zijn eigen 
productieproces. Ordermanagers tussen verschillende Thieme vestigingen zijn onbekend ten op
zichte van elkaar, omdat ze elkaars werkwijze niet kennen. Programmeurs zijn onbekend met de 
orderatbandeling door een ordermanager en onbekend met de orderatbandeling binnen een ERP
applicatie. De combinatie van de knelpunten laten een patroon zien dat te omschreven is als onbe
kend zijn met de ander. Deze omschrijving wordt hier in vier punten toegelicht: 
• Ten eerste; de verantwoordelijkheid voor het maken van aanpassingen aan een EP-applicatie is 

niet duidelijk en de verantwoordelijkheid voor het maken van aanpassingen aan een EP-appli
catie ook niet. Dat wil zeggen: als de gebruiker (klant of ordermanager) een wijziging wil in 
een applicatie dan wordt dit doorgevoerd; 

• Ten tweede: de aanpak bij het ontwikkelen van een EP-applicatie, voor zowel de program
meurs als de verkopers/ordermanagers beter is om eerst een prototype te maken in plaats van 
eerst een specificatie van het productontwerp en dan een realisatie. Hierdoor ontstaat veel meer 
variatie in het uiteindelijke resultaat dan gewenst is; 

• Ten derde staat bij het ontwikkelen van een prototype de volgende vraag centraal: hoe wenst 
een klant zijn orders in te kopen? Pas als deze vraag beantwoord is, wordt de vraag gesteld: hoe 
moeten de orders geproduceerd worden? Deze aanpak zorgt ervoor dat de aandacht gaat naar de 
registratie van order en niet naar de integratie van de twee processen; 

• Ten vierde wordt weinig lering getrokken uit de ontwikkelde applicaties. Het kennisniveau van 
de ontwikkelorganisatie belemmert het vormen van een overzicht van de ontwikkelde functio
naliteit en tot hergebruik hiervan. 

Conclusie knelpunten 
De combinatie van de knelpunten maakt duidelijk waarom de huidige maatwerkimplementatie van 
een EP-applicatie leidt tot een slechte integratie van het inkoop- en productieproces. Een EP-appli
catie richt zijn aandacht namelijk op de registratie van de orders en niet op het uitwisselen van or
derinformatie. De huidige applicatiearchitectuur kijkt naar een individuele klant en niet op het delen 
of hergebruiken van functionaliteit tussen verschillende klanten; hierdoor zouden de EP-applicaties 
meer definities van ordergegevens gaan delen. Daarnaast is de huidige ontwikkelmethode gebaseerd 
op het maken van prototypen. Hierdoor ontstaat veel variatie tussen de verschillende EP-applicaties. 
Daarnaast vindt binnen de huidige ontwikkelmethode geen afstemming plaats tussen het enerzijds 
inrichten van het inkoopproces van een klant en anderzijds het productieproces van een Thieme
vestiging. Afstemming moet plaatsvinden binnen het aanpassingsbeleid. Welke aanpassing mag wel 
gemaakt worden aan een applicatie en welk niet. Dit aanpassingsbeleid is een normalisatieproces 
waarin standaarden worden afgesproken. 

Dit leidt tot de conclusie dat niet alleen de applicatiearchitectuur aangepast moet worden maar ook 
de huidige ontwikkelmethode. In de nieuwe ontwikkelmethode moet structureel overleg komen 
waarin een afstemming tot stand komt tussen de wensen van een klant (flexibiliteit) en efficiënte 
orderinvoer voor de ordermanagers van een Thieme-vestiging. 
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5 GEWENSTE SITUATIE 

Dit hoofdstuk beschrijft de oplossing voor de probleemstelling. De oplossing bestaat uit een ont
werp in twee delen, namelijk een nieuwe applicatiearchitectuur en een nieuwe ontwikkelmethode. 
De applicatiearchitectuur beschrijft hoe een EP- en ERP-applicatie aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. De nieuwe ontwikkelmethode geeft aan hoe de applicatiearchitectuur toegepast moet wor
den bij de ontwikkeling van een nieuwe EP-applicatie. 

5.1 Ontwerp nieuwe architectuur EP-applicatie 

Een architectuur wordt, zoals al beschreven is in hoofdstuk twee, vastgelegd in haar componenten, 
de relatie tussen hen en met de omgeving, en de principes bij het ontwerp en evolutie van het sys
teem. In subparagraaf 5 .1.1 en 5 .1.2 wordt ingegaan op de principes bij het ontwerp de evolutie van 
het systeem. Dit wordt beschreven door het maken van een strategische keuze voor de wijze dat een 
EP- en een ERP-applicatie aan elkaar verbonden moeten worden. In subparagraaf 5 .1.3 wordt inge
gaan op de componenten en de relatie tussen hen en met de omgeving. Deze beschrijving wordt ge
geven door de applicatiearchitectuur verder in lagen te detailleren. 

5.1.1 Opsomming strategieën voor een nieuwe architectuur EP-applicatie 

Zoals is aangegeven bij de beschrijving van de middleware in hoofdstuk twee bestaan wordt de ar
chitectuur voor een koppeling hier beperkt tot een message broker. Een message broker biedt func
tionaliteit voor het regelen van informatiestromen, inteligente routing van berichten en transforma
ties van berichten. Voor een message broker bestaan twee mogelijke architecturen, namelijk het 
hub-and-spoke en het message-bus model [11] . In de eerste architectuur is er sprake van een cen
trale message hub. Een applicaties staat in verbinding met deze centrale server die optreedt als mes
sage broker om alle communicatie en datatransformaties te coördineren tussen de verbonden appli
caties. De message bus is een gemeenschappelijke vorm van messaging. Alle informatie die door 
een applicatie de bus wordt ingestuurd moet dezelfde vorm hebben [ 11]. 

Message Bus or "Pipet Hub and Spoke 

figuur 14: Message Broker Architectuur Bus of Hub 

Welke architectuur voor de koppeling van een EP- en een ERP-applicatie Thieme van toepassing is, 
is het criterium voor de keus van een strategie. De alternatieve strategieën zijn verzameld in drie 
groepen. De alternatieven zijn: 
A. Een broker als adapter aan een EP-applicatie toevoegen; 
B. Interface of hub tussen EP- en ERP-applicatie (als zelfstandig element tussen een EP- en een 

ERP-applicatie); 
C. Een broker als adapter aan een ERP-applicatie toevoegen . 
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Bij alternatief A en C hebben en alternatief B heeft een hub-and-spoke architectuur. In bijlage 23 
zijn verschillen tussen de drie strategieën verder beschreven. 

5.1.2 Keuze en motivatie voor een strategie 

De keuze voor een strategie geeft aan hoe de nieuwe applicatiearchitectuur voor de integratie er uit
eindelijk uit gaat zien. Deze keuze geeft richting aan de ontwikkeling van de architectuur. Bij de 
keuze voor een strategie wordt per alternatief aangegeven waarom het wel of niet voldoet. 

Motivatie voor het toevoegen aan ERP-applicatie 
Tussen de verschillende Thieme-vestigingen bestaan verschillende ERP-applicaties; per vestiging 
moet dan de ordermodule van een EP-applicatie aangepast worden. De variatie tussen de EP-appli
caties wordt met deze strategie niet verminderd. Daarnaast kan geen eigen strategie gevolgd worden 
door Thieme, de broncode van een ERP-applicatie is niet openbaar en daarom kan niet zomaar 
functionaliteit worden toegevoegd. Met deze strategie gaat de huidige functionaliteit in de EP-ap
plicaties verloren en niet duidelijk is of deze in een ERP-applicatie terug komen. Door deze strate
gie te kiezen ontstaat een grote afhankelijkheid van een ERP softwareleverancier en wordt de hui-
dige ICT-afdeling buitenspel gezet. De conclusie is dat dit alternatief niet voldoet. · 

Motivatie voor het toevoegen aan EP-applicatie 
Deze strategie betekent dat een conversie van de ordergegevens tussen ERP- en EP-applicatie vast 
gelegd moet worden binnen de verschillende EP-applicaties. Als de structuur van de ordergegevens 
in een ERP-applicatie verandert dan moet een EP-applicatie ook aangepast worden. Anders kan de 
conversie van de ordergegevens niet plaatsvinden. Bij deze strategie worden de verschillende data
modellen van de EP-applicaties afgestemd op een ERP-applicatie, waardoor de gegevensstructuur 
niet meer aansluit op de wensen van een klant. De conclusie is dat dit alternatief niet voldoet omdat 
dan niets gedaan wordt aan de variatie tussen de verschillende EP-applicaties. In plaats van minder 
onderhoud aan de verschillende EP-applicaties zal daardoor juist meer werk ontstaan. 

Motivatie voor het toevoegen als zelfstandig element 
Dit alternatief heeft de voorkeur omdat de beide applicaties als aparte lagen verder door te ontwik
kelen zijn door de verschillende organisaties. Belangrijk voor de ICT-afdeling is dat er overzicht 
ontstaat. Als aan elke applicatie messaging functionaliteit wordt toegevoegd dan blijven de EP-ap
plicaties losse eilanden, die afzonderlijk gekoppeld moeten worden met het ERP-applicatie. Belang
rijk is dus, dat op een centraal punt de communicatie plaatsvindt. Door het centrale punt kan de 
functionaliteit hergebruikt worden voor alle applicaties. In dit onderzoek wordt de strategie gekozen 
om tussen de EP- en ERP-applicatie een zelfstandig element te plaatsen. Een EP-applicatie wordt 
op deze manier verder ontwikkeld tot middleware met een hub-and-spoke architectuur. 

5.1.3 Beschrijving nieuwe applicatiearchitectuur 
De applicatiearchitectuur wordt hier verder opgedeeld in drie lagen: de business layer, de service 
layer en de transfer layer [30, 31 ]. Iedere laag heeft zijn eigen functie binnen de nieuwe architec
tuur. De business layer, paragraaf 5.1.3.1, geeft aan hoe het bedrijfsproces is ingericht en hoe het 
proces functioneert. De service layer, paragraaf 5.1.3.2, geeft aan hoe de gewenste functionaliteit in 
de business layer gerealiseerd kan worden. Als laatste geeft de transfer layer, paragraaf 5.1.3.3, aan 
op welke wijze de hoe de ordergegevens gestructureerd en hoe berichten uitgewisseld kunnen wor
den. 

5.1.3.1 Laag 1: Business layer 

De businesslaag geeft aan op welke manier de nieuwe koppeling tussen een EP- en een ERP-appli
catie moet gaan functioneren. Als eerste wordt die functioneren beschreven en als tweede wordt in-
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gegaan op de plaats van de koppeling tussen het inkoop- en productieproces. Als derde en laaste 
wordt ingegaan op de verschuiving van functionaliteiten door het plaatsen van de koppeling. 

In de huidige ontwikkelomgeving op de ICT-afdeling is het (nog) niet mogelijk om een inkooppro
ces geautomatiseerd te modelleren en in te richten. Hierdoor zal Het inkoop- en productieproces 
(bijlage 27) is gemodelleerd te zien in een UML activity diagram.27 Het doel van de koppeling is 
het geautomatiseerd uitwisselen van ordergegevens die geplaatst zijn in een EP-applicatie en ver
werkt worden met behulp van een ERP-applicatie. Van de drie typen orders die door een EP-appli
catie verwerkt kunnen worden; is de uitwisseling als eerste gericht op de gegevens van voorraador
ders. 28 De voorraadorders worden afgeroepen vanuit een magazijn van een Thieme-vestiging met 
maar één locatie. 

De koppeling in figuur 15 bestaat uit een interface (nr. 1) en twee koppelmodules (nr. 2 en 3) [32]. 
Een Interface is definitie van de gegevens die uitgewisseld kunnen worden en de vorm waarin dat 
gebeurt [33]. In paragraaf 5.1.3.3 wordt verder ingegaan op de definitie en vorm van de gegevens. 
Een koppelmodule is module die zorgt voor het versturen en ontvangen van berichten. De koppel
module is vergelijkbaar met een stuk software dat e-mails verstuurd en ontvangt. De verwerking en 
coördinatie van de berichten met ordergegevens vindt automatisch plaats binnen de interface. 

EP-DB 

EP-dient 

Koppelmodule 
applicatie in 

XML-formaat 

figuur 15: gewenste situatie koppeling tussen de EP- en ERP-applicatie 

Managementsysteem 
biiv. EP-aoolicatie 

Managementsysteem 
ERP-aoolicatie /bv. X2ram) 

Managementsysteem 
ERP-aoolicatie /bv. Multioress) 

Managementsysteem 
ERP-aoolicatie /bv. Docu tralie) 

Als figuur 10 vergeleken wordt met figuur 15 dan is het ordermanagement van een EP-applicatie 
verschoven is naar de rechterkant en een zelfstandige ERP-applicatie geworden. De reden voor deze 
verschuiving kan het beste duidelijk gemaakt worden door te kijken naar het gehele bedrijfsproces 
(bijlage 27). Het inkoop- en productieproces is verdeeld over een zestal rollen. De rollen zijn: een 
klant, een ordermanager, een planner, een prepresser, de ICT en logistiek. Een EP-applicatie wordt 
gebruikt door een klant en een ERP-applicatie door een ordermanager. De functionaliteit die bij een 
activiteit gebruikt wordt en door welke is te zien in bijlage 28. 

De koppeling bevindt zich tussen een klant en een ordermanager bij de activiteit verwerkorderbe
vestiging. In de oude situatie was dit een handmatige activiteit door een ordermanager. In de nieuwe 
situatie verloopt dit automatisch zodat de functionaliteit bestellingen documenteren vervalt. Beide 
activiteiten zijn onderdeel van het ordermanagement van een EP-applicatie. Door de koppeling is 
het ordermanagement verschoven van een EP-applicatie naar een ERP-applicatie. Door deze ver
schuiving verplaatsen nog een viertal functionaliteiten. Deze functionaliteiten werden eerst door een 
EP-applicatie aangeboden maar komen nu vanuit een ERP-applicatie. De functionaliteiten zijn: or
ders in- en outchecken, maken export en uitdraaien pakbon. Per functionaliteit die eerst aangebo
den werd door een EP-applicatie maar door de koppeling vervalt moet een oplossing bedacht wor
den. Bijvoorbeeld de functionaliteit maken export. Deze functionaliteit wordt niet aangeboden door 

27 zie bijlage 1 voor uitleg over het activity diagram 
28 zie paragraaf 2.8 
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een ERP-applicatie. Deze functionaliteit wordt gebruikt voor het produceren van visitekaartjes 
(maakproducten). Op dit moment loopt er een proef waarbij de visitekaartjes rechtstreeks bij de 
drukkerij terechtkomen zonder tussenkomst van een ordermanager. Daarmee is voor deze functio
naliteit een oplossing bedacht. Andere functionaliteiten moeten op een vergelijkbare manier geëva
lueerd worden. 

5.1.3 .2 Laag 2: Service Iayer 

Als eerste wordt ingegaan op de functie van een servicelaag. Als tweede wordt ingegaan op de WIJ
ze waarop de koppelingsfunctionaliteit wordt aangeboden. 

De functionaliteit, die aangeboden wordt is afhankelijk van de stadia waarin de applicatie zich be
vindt. Een applicatie wordt, op het moment dat deze is ontwikkeld, ingericht voor een klant. Dat wil 
zeggen dat de artikelnamen, de gebruikers, enz. worden ingevoerd. Dit inrichten verloopt in een 
viertal stadia, namelijk het initieel aanmaken, het initieel inrichten, het operationeel gebruik en 
operationeel beheer. In dit verslag wordt alleen ingegaan op het eerste stadium, de overige zijn in 
bijlage 24 te lezen. 

Binnen dit onderzoek is gekozen voor een oplossing op basis van 'gegevens-uitwisseling' en niet op 
basis van 'functionaliteits-uitwisseling'. Als een functionaliteit-uitwisseling mogelijk zou zijn, dan 
zou een webservice-oplossing moeten worden uitgewerkt. Om het webservice-concept toe te passen 
moet een functionaliteit extern te benaderen zijn. Dit is bij een ERP-applicatie nog niet mogelijk. 
Het hoogste niveau is het uitwisselen van gegevens. Vanuit Thieme wordt niet verwacht dat een 
ERP-applicatie op korte termijn functionaliteit toegankelijk kan maken voor externe applicaties zo
als een EP-applicatie. De wijze waarop gegevens tussen een EP- en een ERP-applicatie uitgewis
seld kunnen worden, wordt beschreven in laag 3: transport layer. In figuur 16 is een schematische 
weergave gegeven van de voorgestelde oplossingsrichting voor een koppeling tussen een EP- en 
een ERP-applicatie. Figuur 16 bestaat uit een EP- en een ERP-applicatie (nr. 1 en 2), welke beide 
zijn voorzien van een koppelmodule (nr. 3 en 4). Deze module biedt de functionaliteit om XML
bestanden te creëren, bewerken en te lezen. Tussen hen staat een interface (nr. 5) welke de commu
nicatie tussen beide systemen verzorgt. De interface is een centrale applicatie voor alle EP-applica
ties en werkt dus als een trechter voor alle orderinformatie naar een ERP-applicatie. In de interface 
wordt gebruik gemaakt van een conversietabel (nr. 6), die op basis van afspraken tot stand is geko
men. Als laatste geven de pijlen in figuur 16 weer dat gegevens, in de vorm van berichten, uitgewis
seld worden. 

Orders EP in 
XML-formaat 

EP-DB 

Stamgegevens 
EP-applicatie in 
XML-formaat 

Interface 

Stamgegevens 
ERP-applicatie in 

XML-formaat 

Conversie gege
vens tussen EP en 
ERP naar XML-

formaat 

Orders ERP in 
XML-formaat 

figuur 16: uitwerking beoogde koppeling tussen een EP- en een ERP-applicatie 
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5.1.3 .3 Laag 3: transfer layer 
Als eerste wordt ingegaan op de wijze waarop berichten uitgewisseld kunnen worden, daarna wordt 
ingegaan op standaarden voor de berichten. 

In de transfer layer spelen twee elementen een rol, namelijk de wijze waarop de informatie tussen 
EP- en ERP-applicatie wordt uitgewisseld en ook de berichten die uitgewisseld worden. Er zijn ver
schillende vormen waarmee de berichten kunnen worden uitgewisseld. Bij request/reply, wordt op 
de request message een reply message als bevestiging verwacht. Een andere vorm van messaging is 
publish/subscribe. Hierbij wordt een message verstuurd (published) en degene die zich voor de 
message aangemeld (subscribed) hebben ontvangen het bericht. Request/reply en publish/subscribe 
zijn de basisvormen; een andere mogelijkheid is conversation. Hierbij vindt er een stroom heen en 
weer gaande berichten plaats en zijn bij de interpretatie van een bericht ook de voorafgaande be
richten van belang voor de betekenis [11]. Bij ERP-applicatie is alleen mogelijk bestanden te im- en 
exporteren via een zogenaamde 'hot folder'; dit is asynchrone communicatie met behulp van een 
request en reply. 

Berichtenstandaard 
In het LogIN-handboek geeft de ERP-leverancier van Xgram, Compri, aan dat zij de PrintTalk-be
richtenstandaard [u8] zullen volgen voor de communicatie met andere software applicaties [2].29 

Deze berichtenstandaard is de interface voor de uitwisseling van ordergegevens in de vorm van 
XML-berichten. De interface kan voor de uitwisseling van XML-berichten bijvoorbeeld bestaan uit 
een DTD (Document Type Definition), waarin staat welke gegevens moeten worden uitgewisseld 
en hoe deze in een bericht terug te vinden zijn. De PrintTalk-standaard is een toepassing van de 
JDF-standaard van de CIP4 organisatie [34]. CIP4 is een internationaal samenwerkingsverband van 
voornamelijk apparatuurleverancier in de grafisch industrie en CIP4 staat voor de integratie van de 
productieprocessen: prepress, pressen postpress. Meer informatie over CIP4 is te vinden op [u9]. 
JDF staat voor Job Definition Format en is de standaard binnen de grafische industrie voor het uit
wisselen van orderinformatie tussen softwareapplicaties van verschillende leveranciers. De Print
Talk standaard is een uitbreiding van de JDF-berichtenstandaard met functionaliteit voor de e
commerce omgevingen. JDF en PrintTalk-standaard worden ontwikkeld vanuit CIP4 organisatie. 
De e-commerce funcionaliteiten verwijzen naar het toevoegen van cXML-elementen aan de JDF
standaard. Meer informatie over de cXML-standaard is te vinden op [ulO]. PrintTalk specificeert de 
berichten voor externe communicatie van een bedrijfsproces tussen de drukwerkleverancier (print 
Provider) en de drukwerkinkoper (print buyer). PrintTalk definieert de partijen met de begrippen 
print buyer en print provider. De partijen binnen dit onderzoek zijn een orderer van een klant en een 
ordermanager van de Thieme-vestiging. 

29 De Xgram is de ERP-applicatie die als standaard geïmplementeerd (gaat) worden binnen alle Thieme-vestigingen 
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XML 

Printîalk 

Header 

From 

1 Credentia l. . Routing van het bericht 

To 

lcredential 

Sender 

[ Credential. .. 

Request 

1 BUSINESS OBJECT (PurchaseOrder) 

JDF 

1 Cuslomerlnfo 

1 ResourcePoot uit te voeren activiteiten 

1 ... lntents (Componenls) 

1 ResourcelinkPool 

j ... lntentlinks 

. JDF 

figuur 17: PrintTalk-bericht structuur 

Structuur PrintTalk-bericht 
Het orderbericht is de implementatie van de EP-order in een PrintTalk-bericht. Hierbij is gebruik 
gemaakt van het voorbeeld van de PrintTalk standaard (bijlage 20). Een orderbericht wordt in de 
termen van PrintTalk een 'business object' genoemd. Elk object komt overeen met een transactie, 
die plaatsvindt bij het elektronisch inkopen. Een orderbericht wordt een Purchase Order genoemd. 
Om de order vanuit een EP-applicatie automatisch te verwerken in een ERP-applicatie moeten de 
gegevens (tabel 6) in een twee stappen vertaald worden. De eerste stap is de vertaling van een EP
order in een PrintTalk-bericht en de tweede stap is de vertaling van een PrintTalk-bericht in een 
ERP-order (figuur 18). 

EP-order 

Printîalk 
Purchase Order 

1' vertaling 

1------- 1 2' vertaling 

ERP-orders 

figuur 18: vertaling EP-order naar een ERP-order 

nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

EP-order 
-
-

bestelling ID 
vestigingcode 

artikelcode (EP) 
kostenplaats 

inkoopordernummer 
aantal 

orderdatum 
Usernaam (besteller) 

Postadres 
Postadres postcode 

Postplaats 
Land 

statuscode (EP) 
Usernaam (orderer) 

Bezoekadres 
Bezoekpostcode 

Bezoekplaats 
user!D-int 

afleverdatum 
gewlevdat 

bijzonderheden 
spoedbestellin~ 

ERP-order 
Ordersoort 

Ordervolgnummer 
referentienummer 

klantnummer 
artikelcode (ERP) 

nieuw: kostennummer 
nieuw: inkoopordernummer 

oplage bestelt 
orderdatum 

afuemer 
afleveradres 

Postadres postcode 
Postplaats 

Land 
statuscode (ERP) 

vertegenwoordiger 
Bezoekadres 

Bezoekpostcode 
Bezoekplaats 

ordervoorbereider 
leverdatum 

-
order omschriivin2 

-

tabel 5: verbinding velden EP-en ERP-order 

Het orderbericht volgt de structuur, zoals deze binnen PrintTalk-standaard is vastgelegd. In figuur 
17 wordt de structuur schematisch weergegeven. Hieronder volgt een voorbeeld van de customer
info van het onderdeel Request van een PrintTalk bericht. Bij het voorbeeld staat bij sommige re
gels een nummer aan het begin van een regel. De nummers verwijzen naar nummers uit 

tabel 5 en de vetmarkering verwijst naar de inhoud van de velden. 

Nr. vet-markering 
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11 , 12, 13 
14 
10 
4 

<Contact ID="usernaam (besteller)" Class="Parameter" Status="Available" ContactTypes="Delivery"> 
<Address StreeF"P.O. Box 67" City="Boxmeer" Region="Noord-Brabant" Posta1Code="5830 AB" 
Country="Nederland"/> 

<Person FirstName="Jan" FarnilyName="Selten"/> 
<Company ID="0201" Class="Parameter" Status="Available" OrganizationNarne="Stork PMT''/> 

</Contact> 

In bijlage 25 is de complete beschrijving van de servicelaag te lezen. De drie lagen samen geven 
aan hoe de nieuwe applicatiearchitectuur is gestructureerd. In de volgende paragraaf wordt de ont
wikkelmethode beschreven. Deze methode maakt gebruik van de architectuur als referentie bij het 
ontwikkelen van nieuwe EP-applicaties. 

5.2 Ontwerp nieuwe ontwikkelmethode 
Een nieuwe ontwikkelmethode is het tweede deel van het ontwerp. Zoals aangegeven is in de con
clusie van de analyse van de huidige situatie, is het noodzakelijk om de huidige ontwikkelmethode 
te veranderen. Dit is noodzakelijk omdat alleen met structureel overleg, tussen een klant en een 
Thieme-vestiging tijdens de ontwikkeling van een EP-applicatie, een generieke koppeling kan ont
staan. 

In deze paragraaf wordt een nieuwe ontwikkelmethode ontworpen. Als eerste wordt een kort over
zicht gegeven van de ontwikkelmethoden die in de theorie beschreven zijn voor het ontwikkelen 
van een informatiesysteem. Vervolgens wordt een ontwikkelmethode gekozen. Als laatste wordt de 
gekozen ontwikkelmethode uitgebreid met een drietal afstemmingsstappen. Deze stappen zijn een 
antwoord op de gemiste afstemming en aanpassingsbeleid binnen de ontwikkeling van EP-applica
ties. 

5.2.1 Opsomming soorten ontwikkelmethoden vanuit de theorie 
De ontwikkelmethode gaat in op de volgorde, de uitgebreidheid van elke ontwikkelactiviteit en het 
aantal keer dat de activiteit doorlopen wordt. De beschreven ontwikkelmethoden kunnen op een as 
geplaatst worden die loopt van volledig sequentieel tot volledig parallel. Volledig sequentieel houdt 
in dat alle ontwikkelactiviteiten eenmaal achter elkaar worden uitgevoerd. Aan de andere kant van 
de as worden alle activiteiten tegelijkertijd uitgevoerd [28]. 

De ontwikkelmethoden binnen de theorie kunnen op basis van het toepassingsgebied in drie typen 
verdeelt worden [28]. De drie typen zijn: methoden die zich richten op het voortraject van de ont
wikkeling, methoden die zich richten op het beheren van in gebruik genomen informatiesystemen 
en methoden die zich richten op het ontwikkelen van een specifiek informatiesysteem. Hieronder 
wordt alleen deze laatste groep kort toegelicht. De meest voorkomende methoden van deze laatste 
groep zijn de waterval methode, het prototypen, incrementele ontwikkeling en de iteratieve ont
wikkeling [28, 35]. 

Overzicht ontwikkelmethoden voor het ontwikkelen van een specifiek informatiesysteem 
Binnen dit type ontwikkelmethode worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1. Informatiebe
hoeftenanalyse, 2. Functioneel ontwerp, 3. Technisch ontwerp, 4. Programmeren, 5. Testen, 6. 
Conversie, 7. Gebruik en onderhoud. Hieronder volgt een korte beschrijving van de ontwikkelme
thode op basis van [28, 35]. 

• Watervalmodel 
Dit is het klassieke model voor het ontwikkelen van een informatiesysteem. Alternatieve namen 
voor het watervalmodel zijn 'one-shot' of 'once-through'. Deze namen verwijzen naar de wijze 
dat de activiteiten doorlopen worden, namelijk één keer en in de gegeven volgorde. Elke activi
teit is een ontwikkelingsfase die beheerst moet worden. De activiteiten worden stuk voor stuk 
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afgerond. Een sterke punt is de beperkte mogelijkheid tot iteratie: elke herhaling in een vorige 
fase kan voor (her)programmering zorgen. Als het watervalmodel goed toepasbaar is kan de 
doorlooptijd met redelijke zekerheid voorspeld worden. Als er echter onzekerheid bestaat over 
de verwezenlijking van een informatiesysteem dan is een meer flexibel, iteratief model noodza
kelijk. Duidelijke nadelen van het watervalmodel zijn: 
o De hoeveelheid werk per activiteit kan zoveel zijn dat het maanden duurt voordat de project

groep weer bij elkaar zit. Dit belemmert een goede controle op het tempo en kwaliteit; 
o De periode tussen de analyse van de informatiebehoefte en het resultaat kan de medewer

king en motivatie van de gebruikers negatief beïnvloeden; 
o Bij een lange projectduur kan het resultaat niet meer relevant zijn voor een organisatie. De 

omgeving en de eisen kunnen ingrijpend veranderd zijn; 
o De eisen die aan het te ontwikkelen informatiesysteem gesteld worden zijn vaak onzeker, 

onbekend of onmogelijk. De testfase biedt duidelijkheid, maar dit is één van de laatste stap
pen; 

o Een informatiesysteem in één keer ontwikkelen is vaak een onmogelijke opgave. Pas bij een 
tweede of derde poging ontstaat een redelijk werkend informatiesysteem. 

The V-process model: dit model is een uitbreiding van de testfase van het watervalmodel. Elke 
ontwerpactiviteit, zoals het functioneel ontwerp, is verbonden met een test fase. Als tijdens het 
testen een fout ontdekt wordt dan wordt alleen die ontwerpactiviteit opnieuw uitgevoerd. Dit 
model zorgt ervoor dat de testresultaten eerder teruggekoppeld worden naar de fase waarin het 
idee is uitgedacht. 

• Software prototyping 
Het doel van een werkend model is het inventariseren van de juiste eisen en wensen van de toe
komstige gebruikers of het testen van aannamen hierover. Afhankelijk van het doel van het pro
totype kan een ander soort gebruikt worden. Bij de selectie van de ontwikkelmethode wordt 
verder ingegaan op het gebruik van prototypen. 

• Incrementele ontwikkeling 
Door de ontwikkeling van informatiesystemen op te delen in incrementen of modules wordt het 
probleem van te lange ontwikkelfasen opgelost. Voorbeelden van deze ontwikkelmethoden zijn 
Dynamic Systems Development Method en Extreme programming. Het totale systeem wordt 
vanaf het ontwerp opgedeeld in kleinere deelsystemen, die elk de stappen uit het watervalmodel 
doorlopen. Door de kleinere delen/modules wordt het ontwikkelen eenvoudiger beheersbaar en 
minder compÎex. 

• Iteratieve ontwikkeling 
Deze benadering, zoals het spiral model van [36], is vergelijkbaar met het watervalmodel. Bij 
dit model wordt het watervalmodel meerdere keren doorlopen, maar bij elke omwenteling wor
den de stappen in groter detail uitgewerkt. Bij het verhogen van de detaillering ontstaat bij het 
projectmanagement meer vertrouwen over de uitvoering. Dit model zorgt er voor dat het infor
matiesysteem niet in één keer gebouwd hoeft te worden. 

5.2.2 Keuze en motivatie ontwikkelmethode 

De soort ontwikkelmethode die voor de situatie bij Thieme nodig is wordt hier op basis van de ty
pologie van beheerssituaties geselecteerd [3 7]. De kenmerken uit hoofdstuk drie, de markt, het pro
duct en het proces worden gebruikt om de situatie bij Thieme te beschrijven. 

5.2.2.1 Beheerssituaties en ontwikkelstrategie 

Elke beheerssituatie wordt vanuit vijf gezichtspunten bekeken [37]. De gezichtspunten zijn: de aard 
van het beheersprobleem, het primaire doel bij het beheersen, het te gebruiken coördinatiemecha
nisme c.q. managementstijl bij het beheersen, de ontwikkelingsstrategie en de wijze van begroten . 
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Van deze gezichtspunten is binnen dit onderzoek alleen de ontwikkelstrategie interessant. Voordat 
ingegaan wordt op de ontwikkelstrategie binnen de vier beheerssituaties wordt eerst kort aangege
ven hoe de beheerssituatie onderscheiden is. Een aanname is dat er tussen productzekerheid, pro
ceszekerheid en middelenzekerheid een hiërarchie bestaat [37]. Bij weinig of geen zekerheid over 
de te ontwikkelen software, dan kan er geen sprake zijn van hoge zekerheid over het uit te voeren 
proces en de benodigde middelen. In het algemeen geldt dat naarmate de onzekerheden waar men 
mee te maken heeft groter worden (product, proces en middelen), men kortere fasen moet gebrui
ken, kleiner te bouwen stukken moet onderscheiden en activiteiten meer parallel moet uitvoeren 
[28, 37]. 

Dit leidt tot de volgende vier beheerssituaties: 
• Beheerssituatie 1: product zeker, proces zeker en middelen zeker 
• Beheerssituatie 2: product zeker, proces zeker en middelen onzeker 
• Beheerssituatie 3: product zeker, proces onzeker en middelen onzeker 
• Beheerssituatie 4: product onzeker, proces onzeker en middelen onzeker 

Ontwikkelstrategie binnen beheerssituaties drie en vier 
Hier worden in het kort ingegaan op de verschillende ontwikkelstrategieën binnen de beheersituatie 
3 en 4 omdat deze relevant zijn binnen dit onderzoek [37] .30 

3: Binnen de derde beheerssituatie richt de aandacht zich op de uitvoering van een project: dus 
hoe het resultaat bereikt moet worden. In deze situatie kunnen de informatiebehoeften precies om
schreven worden en zijn gedurende langere tijd stabiel, maar bestaat er geen inzicht in de gevolgen 
van mogelijke stuuracties. Dit betekent, dat onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen zijn van het 
inzetten van extra personeel, andere hulpmiddelen, andere methoden en technieken. Het accent bij 
de uitvoering ligt op de beheersing van het ontwikkelproces. Dat wil zeggen waarmee, hoe en door 
wie worden bepaalde activiteiten uitgevoerd. Om deze situatie te beheersen zal men met twee zaken 
rekening moeten houden. Allereerst zal overcapaciteit ingebouwd moeten worden. Wat betreft het 
proces betekent dit dat er meer marges in ontwikkeltijd en - budget worden aangebracht. Als tweede 
zal men door de onzekerheid het aantal meetpunten en de meetfrequentie groot moeten maken. In 
deze situatie ligt de overgang van lineaire ontwikkelstrategie naar incrementele. Naarmate de onze
kerheid toeneemt wordt de voorkeur voor de incrementele strategie groter. Voor het beheersen van 
de uitvoering is het belangrijk dat nagegaan wordt wat de effectiviteit is van een bepaalde stuurac
tie. Het is niet interessant om te weten dat van de 320 uur 110 uur aan een analyse wordt besteed. 
Belangrijker is het om te bepalen wat de gevoeligheid is van een stuuractie: wat is bijvoorbeeld het 
effect op de doorlooptijd als 2 extra analisten worden ingezet? 

4: Binnen de vierde beheerssituatie richt de aandacht zich op het te ontwikkelen eindresultaat; 
Hierover bestaat geen duidelijkheid: noch over de weg waarlangs dit eindresultaat bereikt moet 
worden, noch over de middelen die men hierbij kan inzetten. Door de onduidelijkheid over het pro
duct gaat een belangrijk deel van de projecttijd zitten in verkenning van de probleemsituatie en een 
analyse van de informatiebehoeften. Het uit te voeren werk is vooral exploratief van aard. Omdat de 
informatiebehoeften niet duidelijk zijn, is het verstandig de ontwikkeling te beginnen met prototy
ping. De grote onzekerheid maakt het noodzakelijk dat het aantal meetpunten groot is. Hoe groter 
de onzekerheid, hoe vaker men zal moeten controleren of men het juiste product op de juiste wijze 
ontwikkelt. 

30 Beheerssituatie 1 en 2 zijn in de bijlage 17 beschreven 
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5.2.2.2 Beheerssituatie en de huidige ontwikkelmethode 

In hoofdstuk drie zijn de kenmerken van het product, de markt, het productieproces beschreven. Als 
eerste wordt beargumenteerd welke beheerssituatie speelt binnen ICT-afdeling en vandaar uit wordt 
geconcludeerd welke ontwikkelstrategie daarop van toepassing is. Als tweede wordt ingegaan op de 
doelstellingen en de beheersorganisatie bij de ICT-afdeling. 

Het gebruik van prototype zou duiden op een beheerssituatie vier. Dit zou betekenen dat er op de 
ICT -afdeling veel onduidelijkheid bestaat over het product dat de klanten verwachten, welke func
tionaliteit ontwikkeld moet worden en in welke kwaliteit. Zoals hierna zal blijk is dit niet het geval, 
de ICT-afdeling weet wat het eindresultaat moet worden. Deze EP-applicatie is namelijk de afgelo
pen vier jaar al 17 keer ontwikkeld. De onzekerheid zit in de weg waarlangs een EP-applicatie ont
wikkeld moet worden. Hoe moeten de eisen vertaald worden van de gebruikers naar een functio
naliteit? Hoe verhoudt zich de ene EP-applicatie tot de andere? Wie is verantwoordelijk voor het 
vaststellen van de eisen en wensen van de gebruikers? Wanneer wordt wat getest en wanneer is een 
EP-applicatie te beschouwen als opgeleverd? Hoe moet worden omgegaan met gewenste aanpas
singen? Deze vragen wijzen op de beheersing van het ontwikkelproces en niet op een onbekend 
eindproduct. Zoals de vragen duidelijk maken is bij ICT-afdeling sprake van onzekerheid over de 
uitvoering van een ontwikkelproject en dus sprake van beheerssituatie drie. Bij deze beheerssituatie 
wordt de incrementele ontwikkelstrategie gevolgd. 

Zoals in de beschrijving van de huidige situatie van de ontwikkelmethode werd aangegeven is de 
tijdsdruk hoog. Omgaan met een strakke afgesproken deadline wordt vaak in verband gebracht met 
incrementele ontwikkelstrategie [35]. Binnen deze ontwikkelstrategie wordt dit time boxing ge
noemd. De deadline moet gehaald worden, ook als dit betekent dat geplande functionaliteit tot later 
moet wachten. 

Nadelen van de incrementele ontwikkelstrategie zijn [35]: 
• Software breuk: latere incrementen kunnen ervoor zorgen dat eerdere incrementen aangepast 

moeten worden; => afhankelijk van de keuze van de incrementen 
• Productiviteit: programmeurs kunnen productiever zijn op grotere projecten dan op een serie 

van kleinere;=> verantwoordelijk maken voor het gehele project 
• Conceptuele integriteit: de samenhang tussen de verschillende incrementen kan lijden onder de 

eisen per increment. => totale concept gebruiken als referentie, zoals stap 3 en 5 in het 8-stap
penmodel waar de initiële applicatiearchitectuur gebruikt wordt. 

Door gebruik te maken van prototypen ontstaat veel meer variatie dan noodzakelijk binnen de EP
applicaties. De belangrijkste reden voor het toepassen van prototypen is de behoefte om te leren 
over een gebied van onzekerheid [35]. Een groot probleem met prototypen is het controleren en be
heersen van veranderingen aan het prototype door opmerkingen van gebruikers [35]. Bij de ontwik
keling van een EP-applicatie is dit ook het geval. Zoals een programmeur het verwoordde: "u 
vraagt, wij draaien". Dit wil zeggen elke aanpassing die een klant wenst wordt doorgevoerd. Daarna 
worden mogelijke fouten die door deze aanpassing zijn ontstaan opgelost. 

Naast het toepassen van een incrementele ontwikkelstrategie, kan de gewenste aanpassing gecate
goriseerd worden [35]. Afhankelijk van de soort aanpassing wordt een gewenste verandering wel of 
niet doorgevoerd. Een drietal categorieen kunnen onderscheiden worden bij het maken van aanpas
singen (in procenten wordt aangegeven hoe vaak een aanpassing van deze categorie is [35]), name
lijk: cosmetische (35%), locale (60%) en globale (5%). De cosmetische aanpassingen zijn aanpas
singen aan de lay-out van een scherm en kunnen gelijk worden uitgevoerd. De locale aanpassingen 
beïnvloeden hoe het scherm verwerkt wordt, maar beïnvloeden niet andere delen van het systeem. 
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Deze aanpassingen kunnen uitgevoerd worden, maar worden ook vastgelegd zodat ze achteraf te
ruggedraaid kunnen worden. Globale aanpassing beïnvloeden de verwerking binnen meer dan 1 
deel van het systeem. Voordat ze uitgevoerd worden moet het ontwerp beoordeeld worden. 

5.2.3 Uitbreiding gekozen ontwikkelmethode 

De beschreven ontwikkelmethoden uit paragraaf 5 .2.2 richten zich op de ontwikkeling van één 
software applicatie. Het kenmerkende probleem binnen de ICT-afdeling, is dat niet 1 applicatie 
maar een hele familie van EP-applicaties ontwikkeld moet worden. Kern van de uitbreiding is dat er 
afstemming plaatsvindt op twee niveaus: ten eerste tussen een klant en een Thieme-vestiging, ten 
tweede tussen de EP-applicaties. Afstemmen is een normalisatieproces. Na beschrijving van het 8-
stappenmodel, waarin beschreven is hoe de afstemming plaats kan vinden, wordt een toelichting 
gegeven op het normalisatieproces. Als laatste wordt een toelichting gegeven op het ontwikkelen 
van een familie van software producten, zoals de EP-applicaties. 

Het afstemmen van de doelstellingen is een van de nog ontbrekende schakels binnen de ontwikke
lingsmethoden van de EP-applicaties. Een van de onderliggende gedachten van het ontwikkelde 8-
stappenmodel is het afstemmen van de verschillende doelstellingen. Bij de keuze van de ontwik
kelmethode, in paragraaf 5.2.2, is het gezichtpunt "ontwikkelstrategie" gekozen voor het typeren 
van de beheerssituatie. Een interessant gezichtpunt voor de uitbreiding is het primaire doel bij het 
beheersen van een ontwikkelsituatie [37]. Welke doelstelling wordt bij de ontwikkeling van een EP
applicatie nagestreefd? Een mogelijke situatie is dat de kwaliteit van de software centraal staat. Er 
gelden weinig of geen budgettaire beperkingen. Een heel andere situatie treedt op als het accent bij 
de ontwikkeling op de efficiency ligt. De software moet in zo'n geval gerealiseerd worden met een 
minimale benutting van geld, tijd en middelen. Het kan ook zo zijn dat de levertijd van software 
centraal staat. Zodra duidelijke voorwaarden worden gesteld aan de ontwikkeling treedt een beheer
singsvraagstuk op. Er bestaat een spanningveld tussen de doelstellingen onderling. Als het maxi
maliseren van de kwaliteit centraal staat dan kan vanuit beheersoptiek niet eveneens het accent 
worden gelegd op maximaliseren van de efficiency en het minimaliseren van de doorlooptijd. Wil 
het proces beheersbaar blijven dan zullen er concessies gedaan moeten worden. 

5.2.3.1 Acht-stappenmodel 

In deze paragraaf wordt als eerste ingegaan op de modellen, Extended ISO/IEC 9126-model en het 
KBB-model, waarop het 8-stappenmodel gebaseerd is. Als tweede wordt het 8-stappenmodel zelf 
besproken en als laatste wordt de feedback beschreven op het 8-stappenmodel van gebruikers. 

Het 8-stappenmodel is gebaseerd op het KBB-model en het Quint-model van SERC [38, 39]. Quint 
staat voor Quality in Information Technology en KBB staat voor Kwaliteits Behoefte Bepaling. Het 
Quint-model is een uitbreiding van het ISO/IEC 9126-model [40, 41]. Binnen het ISO 9126 kwali
teitsmodel wordt het begrip kwaliteit opgedeeld in een zestal kwaliteitseigenschappen, en wordt 
aangegeven hoe kwaliteit meetbaar te maken is. Welke maatregelen genomen moeten worden om 
bepaalde kwaliteitseigenschappen te behalen en hoeveel inspanning het kost om een kwaliteitseis te 
behalen wordt niet uitgewerkt in het ISO 9126 model. Daar gaat het Quint-model wel op in. Het 
Quint-model geeft niet aan welke kwaliteitseigenschappen voor welke gebruiker meer of minder 
relevant zijn en waar hij of zij behoeften aan heeft. Hier gaat het KBB-model op in. Kort sa
mengevat worden voor het realiseren van eigenschappen twee lussen doorlopen.31 De eerste lus 
loopt van producteigenschap, kwaliteitseisen naar te nemen van maatregelen. De tweede lus loopt 

31 [38] spreekt van een dubbele kringloop van productkwaliteit; de eerste kringloop loopt van kwaliteitsbehoeften naar 
eisen en de tweede kringloop van eisen naar producteigenschappen. Bij een enkele kringloop loopt van eisen naar 
producteigenschappen. 
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van kwaliteitseisen, kwaliteitsbehoeften naar situatiekarakteristieken. In figuur 19 zijn de twee lus
sen schematisch weergegeven. 

Terugkoppelen Vergelijken 

situatie karakteristieken maatregelen 

figuur 19: van kwaliteitsbehoeften naar producteigenschappen 

Voordat het 8-stappenmodel besproken wordt, wordt hier eerst de definitie gegeven van kwaliteit: 
Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is 
voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften [ 42]. 

8-stappenmodel 
De stappen uit het watervalmodel, van paragraaf 5.2.1, worden in dit 8-stappenmodel toegepast. De 
keuze van het incrementeel ontwikkelen, uit paragraaf 5.2.2.2, geeft aan dat per increment of mo
dule deze 8-stappen doorlopen worden. De nieuw ontwikkelde stappen zijn speciaal toegevoegd 
voor het afstemmen van de verschillende partijen en ondersteunt het nemen van de ontwerpbeslis
sing. Binnen de ontwikkeling van een EP-applicatie wordt het 8-stappenmodel pas gebruikt nadat 
een klant en een Thieme-vestiging hebben aangegeven, dat zij hun drukwerk elektronisch willen 
inkopen. Bij de voorbereiding is in kaart gebracht of een EP-applicatie geschikt is voor het type 
drukwerk dat een klant en een Thieme-vestiging willen inkopen. Binnen het functioneel ontwerp is 
een concept uitwerking gemaakt van de bestel- en orderprocedure voor een klant en een Thieme
vestiging. Het 8-stappenmodel detailleert dit concept verder en geeft aan hoe de bestel- en order
procedure uitgevoerd gaat worden. In tabel 6 zijn de fase, ontwikkelactiviteiten en het 8-stappenmo
del samengevat. 

Ten opzichte van de huidige ontwikkelmethode zijn de fasen "specificeren en afstemmen" voor de 
fasen "ontwikkelen, testen en accepteren" geplaatst. Deze fasen moeten zorgen voor het verlagen 
van de hoeveelheid maatwerk. Zoals duidelijk werd in de analyse bestaat geen duidelijkheid over de 
aanpassingen die doorgevoerd (mogen) worden in de verschillende EP-applicaties. Het aanpas
singsbeleid is nu voor het concrete ontwikkelen geplaatst. Uit de stappen 3, 4 en 5 kunnen bijvoor
beeld verzoeken komen tot wijziging van de architectuur van een EP-applicatie. Het verzoek wordt 
besproken op de ICT-afdeling, zodat duidelijk wordt welke wijziging wel of niet door gevoerd kan 
worden. De stappen 3, 4 en 5 zorgen ervoor dat niet elke aanvraag van een klant of ordermanager 
direct leidt tot aanpassingen in een EP-applicatie. 

EP-ontwikkelmetbode 8-stannenmodel 
Fase Ontwikkelactiviteiten Fase stap 
V oorbereidin11: 1. Informatiebehoeftenanalyse 
Ontwerpbeslissing 2. Functioneel ontwerp 

Specificeren 1 en2 
Afstemmen 3, 4 en 5 

3. Technisch ontwerp 

Uitwerking 4. Programmeren Ontwikkelen 6 
5. Testen Toetsen 7 

Accepteren 8 
6. Conversie 
7. Gebruik en onderhoud 
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tabel 6: fases in de ontwikkeling van een EP-applicatie met de uitbreiding met het 8-stappenmodel 

Omgaan met aanpassingen is een voorwaarde om de nieuwe koppelingsfunctionaliteit zo toe te pas
sen, dat niet meer maar minder maatwerk ontstaat. Een aanpassingsvoorwaarde is belangrijk omdat 
zo bepaald wordt welke functionaliteit door welke applicatie op welke wijze aangeboden moet wor
den. Het aanpassingsbeleid is een normalisatieproces dat zich afspeelt in de stappen drie, vier en 
vijf. Een normalisatieproces is een proces waarin een standaard wordt vastgesteld. de betrokken 
partijen zoals een klant en een ordermanager van Thieme en de programmeurs van de ICT-afdeling 
een standaard kiezen. In paragraaf 5.2.3.2 wordt hier verder op ingegaan. Het 8-stappenmodel is 
schematisch weergegeven in figuur 20. Te zien is, dat stap één uit het KBB-model is overgenomen 
en de stappen twee, zeven en acht uit het Quint-model. Het 8-stappenmodel laat zich verder lezen 
van linksboven naar rechtsonder. De in- en uitgaande pijlen worden hieronder per fase en stap toe
gelicht. Na de toelichting volgen de aannamen die aan het 8-stapppenmodel verbonden zijn. 

= e 

Stap 1 
kwaliteitsbehoeften 

specificeren 

-------- 1 KBB-model 

kwaliteitsbehoeften / I 
1---..,.....a:---~-kw_al_ite-r'it~'-w'_eci_fica_tJ_·es ___ ~ 

Stap 2a 

kwaliteitseisen -------
specificeren 

afdekking 
kwaliteitseisen Stap 2b 

maatregelen 
specificeren 

maatregelspecificaties 

1 

~ kostens cificaties 

Stap Ze 
benodigde 

inspanningen 
specificeren ·i 

Stap 3 
klant en leverancier tov. 

elkaar plaatsen op basis van 
de te nemen maatregelen 

Quint-model 

Stap 4 
zorgen dat een klant en een 
vestiging op één lijn zitten 

Stap 5 
maatregelen vergelijken met 
de andere ontwikkelde appli

caties 

------- -------------------- ---------------------------------------------------------- --------

mate van realisatie van de gewenste kwaliteit 

Stap 6 
ontwikkelen van de 

applicatie 

Stap 7 
toetsen 

gerealiseerde kwaliteit 

__________________________________________________________________ / --------------------

1 . 

I Qumt-model 

figuur 20: Overzicht van de verschillende processen binnen het 8-stappenmodel 

De fasen en stappen uit het 8-stappenmodel zijn: 
• Fase specificeren 

Stap 8 
accepteren 

Deze stappen wordt uitgevoerd door de verkoper, klant en de Thieme ordermanager en vormen 
de eisen waaraan een te ontwikkelen EP-applicatie moet voldoen 
o Stap 1: in kaart brengen van de kwaliteitsbehoeften van een klant en een vestiging 
o Stap 2: in kaart brengen van de kwaliteitseisen van een klant en een vestiging 

• Fase afstemmen 
Deze stappen wordt uitgevoerd door de verkoper en de programmeurs ICT-afdeling en zorgen 
ervoor dat de eisen van de twee betrokken partijen op elkaar afgestemd worden 
o Stap 3: klant en leverancier t.o.v. elkaar plaatsen op basis van de te nemen maatregelen 
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o Stap 4: zorgen dat een klant en een Thieme-vestiging op een lijn komen te liggen en kiezen 
voor 1 scenario 

o Stap 5: maatregelen van een te ontwikkelen EP-applicatie vergelijken met de andere ontwik
kelde applicaties 

• Fase ontwikkelen 
Deze s~ p wordt uitgevoerd door de programmeurs ICT -afdeling, die in deze stap de concrete 
programming uitvoeren van een EP-applicatie 
o Stap 6: ontwikkelen van een EP-applicatie 

• Fase toetsen 
Deze stap wordt uitgevoerd door de programmeurs ICT-afdeling, die in deze stap de gespecifi
ceerde indicatoren per maatregel toetsen op basis van het meetvoorschrift. De getoetste waarden 
geven aan of aan de afgestemde eisen voldaan is 
o Stap 7: testen van de ontwikkelde applicatie 

• Fase accepteren 
Deze stap wordt uitgevoerd door een verkoper, een klant en een ordermanager van Thieme, die 
in deze stap bepaalt of de gevonden waarden bij de toetsing reden zijn tot aanpassing of dat de 
afwijkingen acceptabel zijn 
o Stap 8: acceptatie van een ontwikkelde EP-applicatie 

Aan het 8-stappenmodel zijn een negental aannamen verbonden, namelijk: 
1) Binnen het specificeren wordt uitgegaan van twee partijen, namelijk van een klant en een Thie

me-vestiging als leverancier; 
2) Dat de verkopers de kwaliteitsbehoeften in kunnen vullen voor een specifieke klant en leveran

cier; 
3) Dat de verkopers en programmeurs de kwaliteitseisen kunnen invullen voor een specifieke EP

applicatie; 
4) Op basis van kwaliteitseisen kunnen maatregelen genomen worden die ingrijpen op kwaliteits

eigenschappen; 
5) Dat de kwaliteitsbehoeften en kwaliteitseisen concreet gevraagd worden aan de gebruikers en 

niet door andere partijen ingevuld worden; 
6) Dat de stappen welke niet volledig afgerond hoeven te worden, in deze volgorde worden doorlo

pen; 
7) Het ontwerp hoeft niet in één keer ontworpen worden. De stappen kunnen meerdere keren door

lopen worden. De ontwikkelmethode is incrementeel en per increment iteratief; 
8) Dat de verkopers en de programmeurs de tijd hebben om stap 1 tot en met 3 uit te voeren voor-

dat er concreet iets ontwikkeld wordt; 
9) Dat het resultaat van elke stap wordt vastgelegd, zodat hier later op teruggekomen kan worden. 

Feedback acht-stappenmodel 
Tijdens het afstuderen is het concept van het 8-stappenmodel gepresenteerd aan een zestal mede
werkers Thieme-vestiging TMC in Rotterdam. De zes medewerkers bestonden uit twee ordermana
gers, drie programmeurs en één ICT-manager. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de 
kritiekpunten die gegeven via een beknopte enquete van tien schriftelijke vragen. 

In het algemeen wordt gezegd, dat het een voordeel is om voor het ontwikkelen van een software 
applicatie te specificeren wat de eisen zijn. Dit geeft richting aan en een indruk van de verwachtin
gen van de verschillende partijen. De volgorde van de fasen komt overeen met het beeld van de 
deelnemers. Het 8-stappenmodel wordt als compleet ervaren en noodzakelijk, maar is niet zonder 
meer toepasbaar op alle IT-projecten. Ieder IT-project heeft zijn eigen kenmerken en dus ook zijn 
eigen aanpak. Voor kleine IT-projecten is het misschien te uitgebreid, te theoretisch en het stap-r. Thieme GrafiMedia Groep 43 
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penmodel voelt rigide aan. Onduidelijk is bijvoorbeeld of stappen overgeslagen, dan wel in een 
verkorte versie doorlopen kunnen worden. De drie programmeurs en de ICT-manager gaven aan 
dat de stappen in de fase specificeren (stap 2b en 2c) het moeilijkste te vinden. De ordermanagers 
vinden stap vier het moeilijkst. Daarnaast meet meer dan de helft de waarde van de stappen in het 8-
stappenmodel af aan het resultaat van de ontwikkelfase, na het toetsen of pas na de acceptatie. 

Op drie verschillende niveaus zijn verbeteringen van het model mogelijk. Het eerste niveau is dat 
van de individuele stappen, zoals stap 5 (waar dient deze stap toe). Daarnaast wordt de stap "functi
oneel ontwerp" gemist. Het tweede niveau is dat van de verschillende fasen, zoals het specificeren 
(verduidelijking). Het laatste niveau is van het gehele model. De verbetering op dit hoogste niveau 
is het meest ingrijpend, omdat aanpassingen op dit niveau gevolgen kunnen hebben voor alle on
derliggende niveaus. Zoals een ordermanager aangeeft is de kern: het zoeken van een oplossing 
voor praktische problemen voor een klant en een Thieme-vestiging. Dit zoeken naar een praktische 
oplossing voor beide partijen zou een prominentere plaats moeten hebben. Daarnaast wordt de 
vraag gesteld of het model wel toepasbaar is voor complete nieuwe applicaties of meer gericht is op 
de verbetering van bestaande applicaties. 

De boventoon van de feedback, is dat de praktische invulling van het model voor het ontwikkelen 
van een EP-applicatie gemist wordt. Deze praktische invulling zou duidelijk worden door een case 
uit te werken op basis van dit 8-stappenmodel. Per stap wordt dan een toelichting gegeven voor de 
betreffende case. In het implementatieplan is de praktische invulling vertaald naar het uitwerken 
van het 8-stappenmodel in een spreadsheetprogramma. 

In bijlage 18 wordt een verdere toelichting bij elke stap uit het 8-stappenmodel en een voorbeeld 
uitgewerkt. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de afstemming die plaatsvindt in de 
stappen drie, vier en vijf uit het 8-stappenmodel. 

5.2.4 Normalisatie en een familie van software producten 
Als eerste wordt ingegaan op het normalisatieproces dat plaatsvindt tijdens de afstemming binnen 
het 8-stappenmodel. Als tweede en laatste wordt het normalisatieproces geplaatst binnen het ont
wikkelen van een familie van software producten zoals de EP-applicaties. 

Bij de afstemming tussen een klant en een vestiging wordt, zoals aangegeven is in paragraaf 5.2.3, 
op twee niveaus gekeken naar een EP-applicatie. Niveau één is dat van een individuele EP-applica
tie voor een specifieke klant en Thieme-vestiging. Het tweede niveau is dat van de verzameling van 
alle ontwikkelde EP-applicaties. Binnen het 8-stappenmodel vindt de afstemming op het eerste ni
veau plaats in stap 3 en 4, en op het tweede niveau in stap 5. In stap 3 wordt bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van de berichtenstandaard om te bepalen of ordergegevens automatisch uitgewisseld kun
nen worden. In stap 5 wordt gebruik gemaakt van de applicatiearchitectuur als vergelijkingsnorm. 
In figuur 21 is de afstemming schematisch weergegeven. In het figuur is te zien dat een EP-applica
tie van een klant en een ERP-applicatie van een Thieme vestiging met een verticale lijn verbonden 
zijn. Deze verbinding kan bestaan in verschillende scenario's. Als een klant en een Thieme-vesti
ging qua ordergegevens meer op één lijn zitten dan wordt scenario één gekozen, maar als de be
richtenstandaard laag is en een klant zeer specifieke eisen aan zijn ordergegevens dan wordt scena
rio vijf gekozen. In tabel 5 is te zien hoe de huidige ordergegevens van een EP-applicatie overeen
komen met de ordergegevens van een ERP-applicatie. Een klant en een Thieme vestiging kiezen op 
deze wijze voor een bepaald scenario. De koppeling werkt dus als trechter. Het leidt een klant en 
een Thieme-vestiging naar een bepaald scenario en uniformeert daarmee de ordergegevens vanuit 
het inkoopproces naar het productieproces. 
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figuur 21: afstemming tussen klant en leverancier, en tussen de verschillende EP-applicaties 

Flexibiliteit zegt iets over de verschillende soorten gegevens (bijvoorbeeld order-, artikel-, en voor
raadgegevens) die tussen een EP- en een ERP-applicatie uitgewisseld kunnen worden. De verschil
lende soorten gegevens worden vastgelegd in de berichtenstandaard. Deze standaard bepaalt dus 
hoe flexibel de koppeling is tussen een EP- en een ERP-applicatie. Efficiëntie zegt iets over de 
nauwkeurigheid van de uitwisseling van de gegevens tussen een EP- en een ERP-applicatie. Dit wil 
zeggen: hoeveel van de gegevens automatisch zonder handmatige correctie, aanvulling of verlies 
tussen een EP- en een ERP-applicatie uitgewisseld kunnen worden. Tijdens de ontwikkeling van 
een EP-applicatie worden de gegevens van een klant gedefinieerd. Hiermee wordt bepaald hoe 
nauwkeurig de gegevens van een klant vertaald kunnen worden naar de berichtenstandaard. Flexi
biliteit en efficiency gegeven samen aan hoeveel overeenstemming bestaat tussen een inkoopproces 
van een klant en een productieproces en een Thieme-vestiging. 

Bij het definiëren van een koppeling wordt een standaard opgesteld, waarin vastgelegd wordt welke 
gegevens in welke structuur uitgewisseld kunnen worden tussen een EP- en een ERP-applicatie. 
Tijdens het ontwikkelen van een EP-applicatie wordt de standaard gebruikt. Het definiëren en ge
bruiken van een berichtenstandaard in de koppeling is dus een normalisatieproces tussen een klant 
en een Thieme-vestiging. 

Normalisatie 
Normalisatie is een activiteit die in het bijzonder bestaat uit het formuleren, uitgeven en toepassen 
van normen. Normalisatie is het ontwikkelen en vastleggen van een beperkt aantal oplossingen voor 
afstemproblemen die zich nu of mogelijk later voordoen. Het beperkte aantal oplossingen is gericht 
op de voordelen voor deelnemer(s), onder afweging van hun belangen, en met de bedoeling en ver
wachting dat een aanzienlijk deel van de beoogde gebruikers deze oplossingen, gedurende een be
paalde periode, herhaald of voortdurend zal toepassen [43]. 

Bij normalisatie gaat het vooral om het voorkomen van ongewenste verscheidenheid. Normalisatie 
valt te omschrijven als het proces om te komen tot een norm. Een norm is dan de opgeschreven, 
goed gedocumenteerde, afspraak of 'recept'. Normalisatie wordt hier gezien als bewuste actie; par
tijen kiezen bewust voor bepaalde opties, waarbij argumenten voor en tegen worden afgewogen. 
Essentieel is, dat alle betrokken partijen ook mee kunnen doen in het proces van totstandkoming 
van normen. Consensus is de afwezigheid van voortgezette oppositie tegen het voorstel [ 44]. De 
belangrijke voordelen van normalisatie zijn: 
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• De verbetering van de geschiktheid van producten, processen en diensten voor de doeleinden 
die eraan zijn toegekend; 

• Het voorkomen van handelsbelemmeringen; 
• Het vergemakkelijken van de technische samenwerking. 

Dit laatste voordeel, vergemakkelijken van de technische samenwerking, is waar het in dit onder
zoek vooral om gaat. De koppeling tussen de EP- en ERP-applicatie is een norm die de technische 
samenwerking vergemakkelijkt. Zowel binnen de onderneming als in de voortbrengingsketen is er 
sprake van afstemming in technische zin. Daar waar sprake is van 'herhaling' zijn standaardisatie 
en/of normalisatie wenselijk, zo niet essentieel. Het gaat hierbij om: 
• de keuze van de portfolio aan producten en diensten, in relatie tot de keuze van de afzetmark

ten. Hoe meer eenheid in het aanbod, des te lager de kosten, maar met meer verscheidenheid 
kunnen meer verschillende klanten(groepen) worden bediend; 

• de specificaties van deze producten en diensten, in relatie tot de eigen productiemogelijkheden 
en tot de eisen en wensen van een klant; 

• Afstemming in de productieketen, zowel binnen de eigen onderneming als in relatie tot toeleve
ranciers, transporteurs en afnemers. 

De normen die bij afstemming spelen worden compatibiliteitsnormen genoemd [ 44]. Voorbeelden 
zijn: Past de stekker in de wandcontactdoos, past de band om het wiel, kan de pc worden aangeslo
ten op het netwerk, is de autotelefoon ook in het buitenland bruikbaar? Compatibiliteitsnormen 
gaan dus over de mate waarin verschillende voorwerpen of systemen op elkaar kunnen worden aan
gesloten, waarbij goede onderlinge samenwerking is verzekerd. Voorbeelden van een normen voor 
de ICT-afdeling van Thieme zijn: 
1) Als een aanpassing in de functionaliteit plaatsvindt dan moet deze bruikbaar zijn voor alle EP

en ERP-applicaties; 
2) De verdeling van functionaliteit over een te ontwikkelen EP- en ERP-applicatie moet vrij te kie-

zen zijn tussen de verschillende EP-applicaties 

Een achttal aandachtspunten zijn belangrijk bij het maken van normen [44]: 1) afstemprobleem op
lossen; 2) klantwens; 2) confectie, geen maatpak; 4) geldigheid minstens drie jaar; 5) niet in te
genspraak met andere geldende normen; 6) backwards compatibel; 7) toekomstige ontwikkelingen 
openhouden en 8) duidelijkheid. Nadat de normen opgesteld zijn de sleutelfactoren voor succes
volle toepassing van een norm: naleefbaarheid, acceptatie en consequente implementatie 

Binnen het koppelingsprobleem van het inkoopproces op het productieproces is een bewuste nor
malisatie nodig. De normalisatie van de stappen 3, 4 en 5 uit het 8-stappenmodel wordt in de vol
gende paragraaf geplaatst binnen de family-based software product development. 

Familie van software producten 
Hier wordt de ontwikkelmethode geplaatst binnen het produceren van een familie van softwarepro
ducten. Deze plaatsing gebeurt om duidelijk te maken wat de functie is van de afstemmingsstappen 
uit het 8-stappenmodel bij het ontwikkelen van een EP-applicatie. 

De behandelde ontwikkelmethoden in paragraaf 5.2.1 gaan uit van de ontwikkeling van steeds één 
software applicatie [35]. De bestaande EP-applicaties vormen samen een verzameling die behoren 
tot de familie van EP-applicaties. Een familie is een verzameling van items die overeenkomende as
pecten bezitten en voorspelbare variaties [ 45]. In de context van dit onderzoek zijn de items de EP
applicaties. Het ontwikkelen van een familie van software producten wordt family-oriented soft-
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ware production genoemd [ 45]. De aannamen waarvan de family-oriented software production uit
gaan worden hier kort weergegeven: 
• De herontwikkelingshypothese: de meeste delen bij het ontwikkelen van software bestaan uit 

herontwikkeling. De meeste software ontwikkelingsprojecten bestaan uit het creëren van varia
ties op bestaande software systemen; 

• De voorspellingshypothese: het is mogelijk om een voorspelling te maken over de aanpassingen 
en variaties die waarschijnlijk gaan plaatsvinden aan een software systeem over de levenscyclus 
heen; 

• De organisatiehypothese: het is mogelijk om zowel de software als de ontwikkelorganisatie zo 
in te richten dat er voordelen behaald worden van de te voorspellen aanpassingen c.q. variaties. 

In figuur 22 worden de stappen weergegeven waaruit het family-oriented software production be
staat. Bij familie georiënteerd ontwikkelen worden applicaties geproduceerd vanuit een applicatie 
ontwikkelomgeving. Een omgeving bestaat bijvoorbeeld uit een ontwikkelapplicatie, een biblio
theek aan functionaliteiten en een beschrijving van het te ontwikkelen product. De ontwikkelomge
ving ontstaat uit de definitie van een ontwikkeldomein. Een domein is een omlijnd gebied waarin 
een applicatie werkzaam is. Binnen dit onderzoek is een eerste aanzet gegeven tot het definiëren 
van een domein; dit is stap vijf uit het 8-stappenmodel. Het doel van stap vijf is het vaststellen wat 
de verschillen zijn tussen de verschillende EP-applicaties. De architectuur van een EP-applicatie uit 
paragraaf 5.1 vormt een referentiemodel. Het vaststellen van verschillen tussen EP-applicaties is het 
analyseren van het inkoopdomein. Deze analyse leidt tot het vaststellen van een inkoopdomein. Met 
het bepalen van een inkoopdomein is een norm vastgesteld en kan het normalisatieproces opnieuw 
beginnen met het analyseren van het inkoopdomein. In bijlage 16 is het family-oriented software 
production, de gekozen incrementele ontwikkelmethode en het 8-stappenmodel in één overzicht 
geplaatst. 
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figuur 22: Family oriented software production 

Legenda: Process 
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Met het plaatsen van het 8-stappenmodel binnen de context van het produceren van een familie van 
EP-applicaties is het ontwerp af. In het volgende hoofdstuk worden onder andere aanbevelingen 
gedaan om de twee delen van het ontwerp te implementeren. 
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6 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek beschreven en aanbevelingen ge
daan voor het verder verbeteren van de integratie tussen het inkoop- en productieproces. 

6.1 Conclusie 

Dit afstudeerproject is uitgevoerd om een ontwerp op te stellen voor het tot stand brengen van een 
koppeling tussen een EP- en een ERP-applicatie. Met deze koppeling wordt de integratie tussen het 
inkoop- en productieproces verbeterd. 

Het ontwerp bestaat uit twee delen die elk gericht zijn op het aansluiten van het inkoop- en produc
tieproces: een applicatiearchitectuur en een ontwikkelmethode. Binnen de applicatiearchitectuur 
van een EP-applicatie is de uitvoering van de orderregistratie en orderafhandeling opnieuw ver
deeld. Naast deze verdeling is een interface toegevoegd voor de koppeling van een EP- en een ERP
applicatie. De koppeling beschrijft hoe gegevens automatisch, in de vorm van berichten, tussen een 
EP en een ERP-applicatie uitgewisseld kunnen worden. Het ontwerp van de ontwikkelmethode be
staat uit een acht-stappenmodel dat per increment (module) van de ontwikkeling van een EP
applicatie doorlopen wordt. Onderdeel van het acht-stappenmodel is een afstemmingsfase, in drie 
stappen, voor het balanceren van de eisen. Als laatste zijn een achttal adviezen gegeven voor ver
volg onderzoek. Hierbij wordt opgemerkt dat een deel van het eerste advies, het testen van de appli
catiearchitectuur, al met enthousiasme wordt uitgevoerd. Voor het tweede deel van advies één, tes
ten van de ontwikkelmethode, is een uitwerking gemaakt in het spreadsheetprogramma. Deze uit
werking wordt verder onderzocht door de programmeurs van Thieme. 

Terugkijkend naar het probleem dat in paragraaf 1.2 op bladzijde 4 kunnen met de nieuwe applica
tiearchitectuur en de ontwikkelmethode zoals deze in het verslag zijn beschreven de volgende pro
blemen oplossen: 

• De ordergegevens worden automatisch vanuit een EP-applicatie overgedragen naar een ERP
applicatie; 

• De koppeling zorgt voor een centraal verzamelpunt van orders zodat overzicht ontstaat; 
• Door het kiezen van een koppelingscenario verminderen de onderlinge verschillen tussen EP

applicaties; 
• Door het aangeven van de wijze dat een EP-ontwikkelomgeving gedefinieerd kan worden kan 

overzicht ontstaan over de EP-applicaties; 
• Afstemming van eisen tussen een klant en een Thieme-vestiging vindt plaats door het 8-

stappenmodel van de ontwikkelmethode; 

6.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen in deze paragraaf zijn aandachtspunten voor een mogelijk vervolg onderzoek. 
Een vervolg naar een verdere verbetering van het gebruik van ICT binnen Thieme. De aandachts
punten worden alleen kort opgesomd; de implementatie van deze punten blijven buiten beschou
wing. 

De aandachtspunten zijn: 
1) Testen van de twee delen van het ontwerp 

De ontwikkelde nieuwe applicatiearchitectuur en de nieuwe ontwikkelmethode vormen nu nog 
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een theoretisch concept. Alleen door het uitvoeren van testen kan ontdekt worden hoe de op
lossing in de praktijk uitpakt. In paragraaf 6.3 wordt verder ingegaan op dit aandachtspunt; 

2) Verrekening kosten 
Hoe moeten de onderhoudskosten verrekend worden? Op dit moment zijn drie programmeurs 
een groot deel van de tijd bezig om de EP-applicaties operationeel te houden. Aanpassingen of 
het oplossen van storingen worden niet vergoed omdat een klant raamcontracten heeft afge
sloten en een EP-applicatie als standaardpakket wordt aangeboden; 

3) Service level argreement 
Van elke ontwikkelde applicatie bestaat geen documentatie of een service level agreement 
(SLA), zodat gemaakte beslissingen en verantwoordelijkheden moeilijk te herleiden zijn en de 
kosten voor aanpassingen niet verhaald worden op een klant; 

4) Meer koppelingsproblemen 
De koppelingsproblemen tussen het inkoop- en het productieproces spelen ook tussen het in
koop- en prepressproces en het inkoop- en distributieproces van de Thieme GrafiMedia Groep; 

5) 8-stappenmodel 
In vervolgonderzoek moet bekeken worden op welke manier de maatregelen uit het 8-stap
penmodel verder geconcretiseerd kunnen worden en aan meetwaarden verbonden kunnen wor
den. De concretisering betekent dat de maatregelen verbonden worden aan een reeks van doel
stellingen die nagestreefd worden. De belangrijkste doelstellingen liggen op de gebieden tijd, 
geld en kwaliteit [28, 46]; 

6) Software functionaliteitbibliotheek 
Binnen paragraaf 5 .2 is gesproken over het produceren van een familie van software produc
ten. Om dit mogelijk te maken is een ontwikkelomgeving nodig waarin een verzameling wordt 
opgebouwd in de vorm van een functionaliteitbibliotheek. Onderzocht moet worden hoe een 
bibliotheek opgezet kan worden vanuit de bestaande EP-applicaties; 

7) Inkooprelaties 
Onderzocht moet worden of de EP-applicaties in groepen zijn in te delen. Afhankelijk van de 
soort groep wordt een EP-applicatie meer of minder klantspecifiek ingericht. Iedere groep ver
tegenwoordigt een inkooprelatie met Thieme. Binnen dit onderzoek is beschreven welke appli
caties bestaan voor welke Thieme-vestigingen en voor welke klanten. Bepaald moet worden 
per klant in een EP-applicatie welke functionaliteit in welke kwaliteit aangeboden wordt; Wel
ke inkooprelatie per klant gewenst is; groepeer op basis van de inkooprelatie de benodigde 
functionaliteit, en kwaliteit en de klanten in een EP-applicatie. Uit deze groepering komt over
zicht van verschillen naar voren. Op basis van dit overzicht kan een klant opnieuw ingedeeld 
worden, dan wel de functionaliteit of het kwaliteitsniveau aangepast worden; 

8) ISO-certificaten 
De gekozen ontwikkelmethoden worden beïnvloed door het niveau van ervaring van de soft
ware ontwikkelorganisatie. Deze ervaring geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is de 
ontwikkeling van een specifiek product doelmatig en doelgericht uit te voeren. De ontwikkel
organisatie is beschreven in 5 niveaus van het Capability Maturity Model (CMM). Onderzocht 
moet worden of de ICT-afdeling van Thieme op de langere termijn CMM-level 3 kan bereiken 
door het behalen van een ISO-certificaat. Voor een vervolgonderzoek zou de CMM-vragenlijst 
gebruikt kunnen worden om de volwassenheid verder te detailleren [47]. 

6.3 Invoering ontwerp 

De invoering van de twee delen van het ontwerp kan naar mijn mening het beste plaatsvinden door 
het uitvoeren van een aantal gecombineerde testen. Het testen van zowel de nieuwe architectuur van 
een EP-applicatie en het 8-stappenmodel. Vele testen moeten volgen om het ontwerp in de praktijk 
vorm te geven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zowel bij de manager ICT als de program
meurs van de ICT-afdeling. In paragraaf 6.3.1 wordt beschreven hoe de eerste stap van het testen 
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van de applicatiearchitectuur gezet wordt en in paragraaf 6.3.2 wordt beschreven hoe de nieuwe 
ontwikkelmethode getest kan worden. 

6.3.1 Testen van de architectuur van een EP-applicatie 
De applicatiearchitectuur is nu in ontwikkeling op de ICT-afdeling. Tijdens mijn afstuderen is een 
begin gemaakt met een ontwikkelingsproject voor een bestaande klant van Thieme. De klant is 
Goudse Verzekeringen uit Gouda. De klant laat haar drukwerk, enveloppen en briefpapier, buiten 
Thieme drukken. Dit drukwerk wordt opgeslagen in het warehouse van Thieme Media Center in 
Rotterdam. Van hieruit wordt naar de verzekeringsagenten in Nederland het drukwerk uitgeleverd. 
De agenten kunnen inloggen via het internet bij een EP-applicatie en vanuit het warehouse wordt 
het bij de agent afgeleverd. Deze is geselecteerd omdat de problemen bij de Goudse Verzekeringen 
vergelijkbaar zijn met de problemen zoals die beschreven zijn in dit onderzoek. Daarnaast bevinden 
de programmeurs zich in hetzelfde gebouw als een ordermanager, waardoor sneller overleg kan 
plaatsvinden. Als laatste worden bij de Goudse Verzekeringen alleen voorraadproducten uitgeleverd 
en dit was een van de veronderstellingen bij het ontwikkelen van de applicatiearchitectuur. Uit deze 
test moet naar voren komen of de architectuur haalbaar is en op welke punten het ontwerp aange
past moet worden. 

6.3.2 Testen van de ontwikkelmethode 

Naar aanleiding van de feedback op de presentatie van het 8-stappenmodel is hiervan een voorbeeld 
uitgewerkt in spreadsheetprogramma (bijlage 18). Op deze manier kan duidelijk worden gemaakt 
hoe het 8-stappenmodel een ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van een EP-applicatie. Door de 
hele procedure, 8-stappenmodel, in spreadsheetprogramma uit te werken blijft het analysewerk be
perkt en kunnen de gebruikers zelf oefenen met balanceren van de eisen tijdens het ontwikkelen van 
een EP-applicatie. Het 8-stappenmodel in het spreadsheetprogramma werkt als volgt: de resultaten 
van elke stap wordt vastgelegd in een tabel; deze resultaten worden bewerkt en doorgegeven aan de 
tabel van de volgende stap. In de onderstaande tabel 7 is een overzicht te zien van de acht stappen 
en de bijbehorende spreadsheet-tabellen. In bijlage 18 is een schema uitgewerkt van de verschil
lende spreadsheet-tabellen weergegeven. 

Stannen in het 8-stannenmodel spreadsheet 
Stap I Enquete-sheet 
Stap 2a Identificatiematrix-sheet 
Stap 2b Maatregelen-sheet 
Stap 2c Insoannings-sheet 
Stap 3 Plaatsings-sheet 
Stap4 Prioriteiten-sheet (negative relaties en verschillen in relevantie kwaliteitseisen) 
Stap 5 Vergelijkings-sheet 
Stap 6 Ontwikkel-sheet 
Stap 7 Toets-sheet 
Stap 8 Acceptatie-sheet 

tabel 7: overzicht excel-sheets per stap m het 8-stappenmodel 
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BIJLAGEN 

Bijlage map een 
bijlage 1: Uitleg van de UML object modelleren en UML-notatie 
bijlage 2: Overzicht resultaat e-mail analyse (oktober '03 - november '03) 
bijlage 3: Overzicht structuur van een EP-applicatie 
bijlage 4: Overzicht EP-applicaties binnen de Thieme-vestigingen (feb . '04) 
bijlage 5: Voorbeeld vragen van klanten/leveranciers 
bijlage 6: Uitwerkingen van cases een (Stork). twee (UWV) en drie (Grontmij) 
bijlage 7: Procedures van casus één (Stork) en drie (Grontmij) 
bijlage 8: EP-orderbevestiging Thieme-vestiging 
bijlage 9: Voorbeeld ERP-orderformulier een Thieme-vestiging 
bijlage 10: Bedrijfsmodel Logistieke info1matievoorziening (LogIN) van het KVGO en Mitopics 
bijlage 11: Statuscodes binnen een EP- en een ERP-applicatie 
bijlage 12: Excellijst artike l/productomschrijving van Drukkerij Sonneve ld 
bijlage 13: E-mail over de problemen met verschillen in de voorraadadministratie tussen een EP- een ERP-applicatie 

Bij lage map twee 
bijlage 14: Gedetailleerd oorzaak-gevolg diagram 
bijlage 15: Handleiding dump EP-appljcatie voor alle Stork bestellingen 
bijlage 16: Vergelijking family oriented software production met de EP-ontwikkelmethode en het 8-stappenmodel 
bijlage 17: Ontwikkelstrategie binnen de vier beheerssituaties 
bijlage 18: Toelichting 8-stappenmodel 
bijlage 19: Vergelijking ordergegevens tussen EasyNijmegen (Stork) en ERP 
bijlage 20: Inkoopvoorbeeld van catalogusproducten uit de PrintTalk-standaard 
bijlage 21 : Ontwikkeling grafische industrie en het grafische productieproces 
bijlage 22: Voorbeelden one-to-many en een many-to-many applicatie integratie benaderingen 
bijlage 23 : Alternatieven binnen de drie strategieën voor een koppeling 
bijlage 24: Ontwerp koppeling op het service laag niveau 
bijlage 25: Ontwerp koppeling op de transferlaag niveau 
bijlage 26: Samenvatting interviews programmeurs ICT-afdeling 
bijlage 27: Overzicht inkoop- en productieproces 
bijlage 28: Functionaliteiten EP- en ERP-applicatie 
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