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SAMENVA TTING 

Dit afstudeerverslag behandelt de dienstverlening die PTT Telecom met behulp van calling cards 

levert. Deze dienstverlening is bekend onder de gedeponeerde merknaam scope. De 

scopediensten stellen gebruikers onder andere in staat vanaf elk willekeurig telefoontoestel in 

ruim 60 landen telefoongesprekken tot stand te brengen zonder dat zij daarvoor contant geld 

nodig hebben. 

Teneinde de concurrentiepositie van de scopediensten voor een periode van meerdere jaren te 

versterken dienen een aantal problemen te worden weggenomen. In dit verslag wordt aangetoond 

dat hiertoe het dienstenportfolio en de ondersteunende infrastructuur moet worden herontworpen. 

Het resultaat van het herontwerpproces, de doelarchitectuur, kan vervolgens als basis voor de 

migratie van de bestaande situatie dienen. In dit verslag is de eerste fase van het 

herontwerpproces uitgewerkt en worden de overige ontwerpfasen beschreven. 

De oplossingsmethodiek is bepaald met behulp van probleemanalyse. Deze analyse heeft 

geresulteerd in de vaststelling van de oorzaken die aan de problemen ten grondslag liggen. 

Aangezien de concurrentiepositie voor een periode van meerdere jaren moet worden versterkt 

dienen deze oorzaken structureel te worden weggenomen. Herontwerp van dienstenportfolio en 

ondersteunende infrastructuur blijkt de basis voor realisatie van deze doelstelling. 

In dit verslag wordt aangetoond dat bij het herontwerpproces hulpmiddelen kunnen worden 

gebruikt voor een doelmatige en doeltreffende totstandkoming van de doelarchitectuur. Hiertoe is 

de vaardigheid van het ontwerpen geanalyseerd en zijn criteria opgesteld waaraan die 

hulpmiddelen moeten voldoen. Vervolgens zijn de bestaande ontwerphulpmiddelen 

geInventariseerd en getoetst tegen de selectiecriteria. Voor de doelarchitectuur van de 

scopediensten van PTT Telecom blijken de Telecommunications Information Networking 

Architecture (TINA) en de Open Infrastructuur voor Chipcardtoepassingen (OIC) het meest 

geschikt. 

TINA en OIC zijn bij de eerste ontwerpfase gebruikt. De resultaten van deze fase worden in de 

vorm van Business Models gepresenteerd. Vervolgens wordt de toepassing van deze 

hulpmiddelen bij de overige ontwerpfasen besproken. Het verslag wordt afgesloten met concrete 

aanbevelingen voor het vervolgtraject op weg naar een doelarchitectuur voor calling card 

diensten. 
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1. IN LEIDING 

1.1 Probleemgebied 

PIT Telecom biedt haar klanten sinds 1988 telefoniediensten aan waarbij gebruik wordt gemaakt 

van calling cards. Deze dienstverlening stelt gebruikers onder andere in staat vanaf elk wiJIekeurig 

telefoontoestel in ruim 60 landen telefoongesprekken tot stand te brengen zonder dat zij daarvoor 

contant geld nodig hebben. De gesprekskosten worden de klant achteraf in rekening gebracht. De 

dienstverlening met behulp van calling cards is sinds 1993 bekend onder de gedeponeerde 

merknaam 'scope'. 

De marktintroductie van de scopediensten had tot doel de ornzet van de internationale 

telecommunicatiediensten van PIT Telecom te verhogen door het bellen vanuit het buitenland via 

het telecommunicatienetwerk van PIT Telecom aantrekkelijker te maken. In een later stadium is 

de toegevoegde waarde voor de gebruikers van internationale telecommunicatie verder verhoogd 

door nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen. De calling card diensten van PIT 

Telecom maken het bijvoorbeeld mogelijk diensten van derden af te nemen (onder andere 

telegrammen- en tolkenservice). Daarnaast zijn voorbetaalde calling cards (prepaid database 

cards) ge'introduceerd en zijn de calling card diensten beschikbaar op kaartprodukten van andere 

kaartuitgevers (co-branding). 

De exploitant van het portfolio scopediensten, de businessline InterActive Services (lAS), zal de 

ontwikkeling van de dienstverlening ook in 1997 doorzetten. Voorbeelden van dergelijke 

ontwikkelingen zijn het toepassen van spraaktechnologie (spraakherkenning en sprekerverificatie) 

en het uniformeren van de koppeling met andere kaartuitgevers (co-branding constructies). Naast 

wijziging van het dienstenportfolio worden tevens aanpassingen van de ondersteunende 

bedrijfsprocessen voorzien. Deze aanpassingen zullen onder andere betrekking hebben op het 

herinrichten van de financi~le processen, het verder automatiseren van de fraudebestrijding en de 

management informatievoorziening. De belangrijkste drijfveer achter de wijzigingen is het streven 

naar hogere kwaliteit en lagere kosten. 

Het portfolio van lAS bevat naast de categorie scopediensten nog een aantal categorie~n 

informatie- en telecommunicatiediensten (IT&T -diensten). Het betreft collect call diensten, 

dienstverlening door het toepassen van multifunctionele smart cards en dienstverlening met 

behulp van telefooncellen en interactieve zuilen. Deze categorie~n IT&T -diensten worden 
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onafhankelijk van elkaar geexploiteerd. In het belang van de doelmatigheid dienen mogelijke 

synergie-voordelen tussen deze dienstencategorieen te worden geoptimaliseerd. 

1.2 Probleemstelling 

De concurrentiepositie van het dienstenportfolio van lAS in het algemeen en het portfolio 

scopediensten in het bijzonder staat onder druk. De liberalisatie van de telecommunicatie

wetgeving en de technologische ontwikkelingen bieden concurrenten de mogelijkheid 

vergelijkbare diensten te leveren. Daarbij geeft The European market for calling cards (1996) aan 

dat deze concurrenten calling card diensten mogelijk als 'kennismakingsdiensten' met een hoge 

graad van dienstverlening en tegen een lage prijs aan potentiele klanten gaan aanbieden. 

De concurrentiepositie van de scopediensten kan worden versterkt door het vergroten van de 

omzet en het verlagen van de kosten. De kwaliteit en prijs van de dienstverlening spelen hierbij 

een belangrijke rol, naast factoren als de effectiviteit van marketinginspanningen en de 

doelmatigheid van de ondersteunende bedrijfsprocessen en infrastructuur. Ter verbetering van de 

kwaliteit van de dienstverlening en de doelmatigheid van de ondersteunende bedrijfsprocessen 

worden de in de vorige paragraaf genoemde ontwikkelingen voorzien. 

Het succes van genoemde ontwikkelingen is in belangrijke mate afhankelijk van de bestaande 

eigenschappen van de scopediensten en de ondersteunende infrastructuur. Met betrekking tot die 

eigenschappen worden de volgende drie problemen onderkend: 

1. Aanpassingen van het dienstenportfolio en de ondersteunende bedrijfsprocessen vergen 

relatief lange doorlooptijden en brengen hoge kosten met zich mee. 

2. De kwaliteit van de dienstverlening kan onvoldoende worden bewaakt. 

3. De operationele kosten van de dienstverlening zijn relatief hoog. 

Deze problemen worden in het volgende hoofdstuk nader toegelicht en geanalyseerd. 

De drie bovengenoemde problemen van de scopediensten en de ondersteunende infrastructuur 

dienen te worden weggenomen, zodat de concurrentiepositie van het portfolio scopediensten van 

PTT Telecom voor een periode van meerdere jaren kan worden versterkt. 

1.3 Probleemaanpak 

Voorliggend afstudeerverslag neemt de lezer stapsgewijs mee op weg naar de oplossing van 

genoemde problemen. In de hoofdstukken 2 en 3 worden achtereenvolgens de oorzaken van de 

problemen vastgesteld en wordt de oplossingsmethodiek bepaald. In de daaropvolgende 
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hoofdstukken wordt een aanvang gemaakt met de uitwerking van die oplossingsmethodiek binnen 

het geschetste probleemgebied. Het verslag wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. 

3 
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2. PROBLEEMANAL YSE 

2.1 Inleiding 

De in hoofdstuk 1 geschetste problemen van de scopediensten en de ondersteunende 

infrastructuur dienen te worden weggenomen, zodat de concurrentiepositie van het betreffende 

dienstenportfolio voor een periode van meerdere jaren kan worden versterkt. De duur van deze 

periode impliceert dat de oplossing een structurele basis moet hebben. Deze basis kan worden 

gelegd door het wegnemen van de oorzaken van de problemen. Daartoe zijn de problemen nader 

geanalyseerd. 

De resultaten van die analyse worden in dit hoofdstuk behandeld. Ter inleiding wordt in de 

volgende paragraaf ingegaan op enkele kenmerken van de dienstverlening met behulp van calling 

cards. Een opsomming van specifieke situaties waarin de eerdergenoemde problemen zich 

manifesteren, is weergegeven in bijlage A. De resultaten van de analyse van die situaties worden 

in de paragrafen 2.3 tot en met 2.5 samengevat en teruggevoerd op de oorzaken die ten 

grondslag liggen aan de problemen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk geeft de conclusies 

van de analyse weer. Deze conclusies dienen als uitgangspunt voor de bepaling van de 

benodigde oplossingsmethodiek in hoofdstuk 3. 

2.2 Scopediensten 

In deze paragraaf worden enkele kenmerken van de dienstverlening geschetst als basis voor een 

goed begrip van de resultaten van de probleemanalyse. In de twee eerstvolgende subparagrafen 

wordt de dienstverlening met behulp van calling cards toegelicht. In de laatste subparagraaf 

worden de uitgangspunten voor de samenstelling van het portfolio scopediensten en de 

ondersteunende infrastructuur behandeld. In hoofdstuk 6 zullen de calling card diensten in meer 

detail worden beschreven. 

2.2.1 Calling card diensten 

De oudste scopedienst van PIT Telecom stelt de gebruikers in staat (inter)nationale 

telefoongesprekken te voeren zonder dat zij daarvoor contsnt geld nodig hebben. Hiervoor 

kunnen zij elk willekeurig telefoontoestel in ruim 60 landen gebruiken. Deze vorm van 

gebruikersmobiliteit maakt het onmogelijk de kosten aan de klant toe te rekenen op basis van de 
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gebruikte telefoonaansluiting 1. Deze zogenaamde Home Country Direct dienst kent daarom een 

toegangsmethodiek die gebruik maakt van gratis nummers2 en een identificatiemethode. Door het 

gebruik van gratis nummers behoeft de gebruiker niet over contant geld te beschikken. De 

identificatiemethode maakt het mogelijk de gebruiker te herkennen zodat het telefoongesprek op 

de juiste wijze kan worden afgerekend. 

In de loop der jaren is het portfolio diensten (verder end-user services genoemd) dat met behulp 

van calling cards kan worden afgenomen, uitgebreid. Calling cards bieden de gebruikers de 

mogelijkheid naast de bovenbeschreven Home Country Direct dienst andere 

telecommunicatiediensten. informatiediensten en betaaldiensten af te nemen. De houders van 

calling cards kunnen bijvoorbeeld telegrammen en cadeaus laten bezorgen. weerinformatie 

opvragen of gebruik maken van een tolk. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze end-user 

services is dat de gebruiker van de dienst zich eerst moet identificeren alvorens van de 

dienstverlening gebruik te kunnen maken. 

In het algemeen kan identificatie van een persoon plaatsvinden met behulp van een object dat die 

persoon bezit. een gegeven dat die persoon weet. een persoonlijke eigenschap of een combinatie 

daarvan. V~~r het portfolio scopediensten vindt de identificatie van de gebruikers afhankelijk van 

de gewenste end-user service plaats met behulp van: 

• een kaart (een object dat de gebruiker bezit) of 

• een kaart in combinatie met een persoonlijke code (een gegeven dat de gebruikerweet) of 

• een kaart in combinatie met een handtekening (een persoonlijke eigenschap van de 

gebruiker). 

1 Oit is een belangrijk verschil ten opzichte van het vaste telefoonnet. Bij gebruik van het vaste 

telefoonnet worden de kosten voor de dienstverlening in het algemeen toegerekend aan (de abonnee 

van) de gebruikte telefoonaansluiting. De kosten van verbindingen naar zogenaamde gratis nummers 

vormen hierop een uitzondering; deze kosten komen voor rekening van de eigenaar van het gratis 

nummer. 

2 Oe functionaliteit van deze Home Country Direct (HCD) nummers is gespecificeerd in ITU-T 

Recommendation E.153. Deze nummers maken in veel gevallen gebruik van zowel calling card diensten 

als collect call diensten. In enkele landen worden gratis nummers niet door de telefoonmaatschappijen 

aangeboden. In deze landen wordt voor de toegang tot een HCD nummer het laagst mogelijke tarief aan 

(de abonnee van) de telefoonaansluiting berekend 
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Het bezit van een kaart, de calling card, is onontbeerlijk voor de gebruiker van scopediensten. De 

kaart stelt de gebruiker in staat zich te identificeren zodat de end-user services op maat kunnen 

worden geleverd en de betaling separaat kan worden afgehandeld. 

Het portfolio scopediensten kent aldus drie elementen, nameUjk de end-user services, de calling 

cards en de calling card diensten. De calling card diensten faciliteren het gebruik van de calling 

cards. De calling card diensten verzorgen bijvoorbeeld de validatie van de gebruikte identificatie, 

het ter beschikking stellen van het gebruikersprofiel en de registratie van de transactiegegevens. 

De opbouw van het portfolio scopediensten is geschetst in figuur 2.1. 

Figuur 2.1: opbouw portfolio scopediensten 

2.2.2 Kaartprodukten 

Uit voorgaande subparagraaf blijkt dat kaarten een centrale rol vervullen bij de identificatie. De 

kaart is in het algemeen een creditcard-size, plastic kaart die voldoet aan de ISO-norm 7810. Op 

de kaart zijn identificerende gegevens in optische en/of elektronische vorm vastgelegd. 

Voorbeelden van optisch vastgelegde gegevens zijn de naam en handtekening van de 

kaarthouder en het kaartnumrner. Naam en kaartnummer kunnen ook in elektronische vorm in 

een magneetstrip3 zijn opgeslagen of in een embedded Integrated Circuit (IC). Laatstgenoemde 

kaarten worden aangeduid met chipcard4. Met name voor optisch vastgelegde gegevens is het 

niet noodzakelijk dat de kaart voldoet aan eerdergenoemde ISO-norm; de gegevens kunnen op 

ondergronden van willekeurig forrnaat en materiaal worden afgedrukt. 

Een uitgever van een calling card selecteert uit de beschikbare end-user services die diensten die 

voor de doelgroep van de uit te geven calling card interessant zijn. Zo'n selectie wordt aangeduid 

met de term kaartprodukt. De meeste kaartprodukten kunnen van elkaar worden onderscheiden 

3 De wijze van opstag is beschreven in de ISO-normen 7811 en 7812. 

4 Zoreda (1994) en Van Arkel (1995) geven meer informatie over de verschillende typen chipcards en de 

gebruikte standaarden. 
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door de uitvoering van de kaart (specifieke opdruk, aanwezigheid van een Ie, etc.). De 

belangrijkste end-user services zijn nog altijd de (inter)nationale telecommunicatiediensten die de 

kaarthouder in staat stellen telefoongesprekken te voeren. Deze end-user services maken van 

vrijwel aile kaartprodukten onderdeel uit. De relatie tussen kaartprodukten en end-user services 

wordt in onderstaande matrix met behulp van enkele voorbeelden weergegeven. 

end-user services 

intemationale telefonie tolkenservice telefonische cadeau-

kaartprodukten aankopen 

scopecard private x x x 

VISA creditcard x x -
Business Centrecard - - -
x: de kaarthouder kan met behulp van het kaartprodukt de betreffende end-user service afnemen 

-: de kaarthouder kan de betreffende end-user service niet met het kaartprodukt afnemen 

balie-aankopen in 

Business Centre 

x 

-
x 

Figuur 2.2: voorbeelden van de relatie tussen kaartprodukten en end-user services 

Ter iIIustratie van het voorgaande worden de belangrijkste twee soorten kaartprodukten van lAS 

uitgewerkt. De bedoelde soorten kaartprodukten laten zich door de wijze van betaling 

onderscheiden in postpaid en prepaid kaartprodukten. Bij de postpaid kaartprodukten betaalt de 

klant het gebruik van de dienst na afname van de end-user service, terwijl de klant de dienst bij 

de prepaid kaartprodukten vooraf betaalt. 

De klant komt in het bezit van een postpaid kaart na het indienen van een aanvraag. Na 

verwerking van die aanvraag door de kaartuitgever ontvangt de klant een kaart met daarop een 

kaartnummer en een viercijferige code5. Vervolgens kan de kaarthouder met behulp van (de 

gegevens op) de kaart gebruik maken van de end-user services behorende bij het betreffende 

kaartprodukt. Na gebruik van een dienst wordt deze bij de klant in rekening gebracht. De kaart 

blijft bruikbaar totdat de geldigheid daarvan (op verzoek van de klant) wordt beeindigd. Deze 

interacties zijn als pijlen weergegeven in het interactiemodel van figuur 2.3. Met de ovalen in deze 

figuur zijn de drie betrokken partijen aangeduid. De ovaal met de term dienstenleverancier duidt 

de partij aan die een of meer end-user services levert. Deze dienstenleverancier is niet 

noodzakelijk dezelfde partij als de kaartuitgever. In hoofdstuk 6 wordt dit interactiemodel nader 

toegelicht. 

5 Vrijwel aile postpaid kaartprodukten maken voor de identificatie gebruik van een kaart in combinatie 

met een persoonlijke code. Verschillende uitzonderingen worden in hoofdstuk 6 behandeld. 
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Figuur 2.3: interactiemodel postpaid kaartprodukten 

De klant kan een prepaid kaart kopen door de beta ling van een bepaald bed rag. De prepaid 

kaartprodukten maken bij de identificatie aileen gebruik van een kaart met daarop een 

kaartnummer; deze kaartprodukten kennen geen viercijferige code of handtekening. Na aankoop 

kan de kaarthouder met behulp van (de gegevens op) de kaart end-user services afnemen totdat 

de tegenwaarde van de geleverde diensten gelijk is aan het voorafbetaalde bedrag. De kaart is 

daarna waardeloos. De kaartuitgever ontvangt geen verbruiksgegevens, aangezien hij het 

verbruik niet behoeft te factureren. Deze interacties zijn weergegeven in het interactiemodel van 

figuur 2.4. 

Figuur 2.4: interactiemodel prepaid kaartprodukten 
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2.2.3 Dienstintegratie 

In de twee voorgaande subparagrafen zijn verschillende componenten van het portfolio 

scopedienstenvan lAS beschreven. Voorbeelden van dergelijke dienstcomponenten zijn de 

aanvraag van kaartprodukten, de distributie van kaarten en persoonlijke codes, de calling card 

diensten, de end-user services en de facturering. Een dienstcomponent is een tunctionele 

eenheid binnen de dienstverlening van lAS die door een toeleverancier wordt geleverd. lAS voegt 

deze dienstcomponenten samen tot de verschillende kaartprodukten in haar portfolio. De 

aangeboden calling cards maken derhalve gebruik van een samenstel van dienstcomponenten, 

waarbij verschillende toeleveranciers zijn betrokken. lAS heeft met elke toeleverancier een of 

meerdere Service Level Agreements (SLAs) gesloten waarin de Ouality of Service (OoS) en de 

prijs van een dienstcomponent is vastgelegd. 

De ondersteunende infrastructuur voor de scopediensten is derhalve een samenstel van 

systemen en procedures die door de verschillende toeleveranciers worden g~xploiteerd. De 

systemen en procedures van elke toeleverancier leveren een of meerdere dienstcomponenten. 

Deze dienstcomponenten worden per kaartprodukt gekoppeld door middel van interfaces. De 

integratie-activiteiten van lAS bestaan dientengevolge met name uit het definieren van de 

interfaces tussen de dienstcomponenten. lAS stelt geen eisen aan de wijze waarop de 

componenten worden geTmplementeerd6. De eerdergenoemde OoS van de individuele 

dienstcomponenten bestaat onder andere uit de kwaliteitseisen ten aanzien van deze interfaces. 

De bovenstaande werkwijze vindt haar oorsprong in de marktsituatie ten tijde van de introductie 

van de scopediensten. Calling cards boden destijds een geheel nieuwe vorm van 

telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde (value added services). In Nederland waren 

geen marktpartijen met kennis en ervaring van het gehele dienstenportfolio actief; echter wei 

partijen met ervaring op deelgebieden. Door dienstcomponenten in te kopen bij deze partijen en 

die te integreren kon een snelle marktintroductie van de calling cards worden bewerkstelligd 

tegen een goede prijslprestatie-verhouding voor de dienstcomponenten. Deze werkwijze, het 

inkopen van dienstcomponenten bij partijen met kennis en ervaring op een deelgebied, maakt nog 

altijd deel uit van het beleid van lAS. Hierdoor kunnen de initiele investeringen beperkt blijven en 

worden de kosten voordelig be'fnvloed door schaalvoordelen en concurrentie tussen potentiele 

toeleveranciers. De rol van lAS is die van dienstintegrator. 

6 lAS stelt bijvoorbeeld geen elsen aan operating system, ontwikkelomgeving of medium voor 

gegevensuitwisseling. 
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Tot slot wordt opgemerkt dat de kaartprodukten gebruik maken van verschillende 

deelverzamelingen van dienstcomponenten. Niet aile toeleveranciers zijn bij elk kaartprodukt 

betrokken. De in hoofdstuk 1 geschetste problemen hebben dientengevolge niet noodzakelijk 

voor aile kaartprodukten in het portfolio hetzelfde gewicht. 

2.3 Aanpassing van het dienstenportfolio 

De resultaten van de probleemanalyse worden in deze en volgende paragrafen samengevat en 

teruggevoerd op de oorzaken. In deze paragraaf wordt ingegaan op het eerstgenoemde 

probleem. namelijk de relatief lange doorlooptijden en hoge kosten van aanpassingen van het 

portfolio scopediensten en de ondersteunende bedrijfsprocessen. In de eerste paragraaf van 

bijlage A wordt dit probleem door mid del van specifieke situaties geTllustreerd en geanalyseerd. 

De analyseresultaten worden hieronder samengevat. 

In algemene zin wordt opgemerkt dat de factoren tijd en kosten met betrekking tot dit probleem 

aan elkaar zijn gerelateerd. Het probleem uit zich met name bij aanpassingen van de 

maatwerkprogrammatuur. een onderdeel van de ondersteunende infrastructuur van de 

dienstcomponenten. De kosten voor aanpassing van maatwerkprogrammatuur worden met name 

bepaald door het aantal gewerkte mensuren en de functionaliteit van de ontwikkelomgeving. 

Arbeidsintensieve aanpassingen brengen dientengevolge lange doorlooptijden en hoge kosten 

met zich mee. 

De belangrijkste constatering is dat de f1exibiliteit van de bestaande scopediensten onvoldoende 

is. De inspanning in tijd en geld die benodigd is om aanpassingen uit te voeren. is namelijk niet 

evenredig met de grootte7 van die aanpassingen. De geringe f1exibiliteit is het gevolg van 

geisoleerde ontwikkeling binnen dienstcomponenten en complexe afhankelijkheden tussen de 

verschillende dienstcomponenten. Met ge'isoleerde ontwikkeling van dienstcomponenten wordt 

bedoeld dat een toeleverancier elke opgedragen aanpassing zo efficient mogelijk binnen de 

betreffende dienstcomponent realiseert. zonder hierbij rekening te houden met mogelijke. 

toekomstige aanpassingen van het dienstenportfolio. Dit veroorzaakt bij het implementeren van 

latere aanpassingen extra ontwikkelinspanning, doordat zowel de oorspronkelijke infrastructuur 

als eerdere aanpassingen moeten worden gewijzigd. De complexe afhankelijkheden worden met 

name veroorzaakt doordat de rollen van de dienstcomponenten niet zijn afgebakend. Hierdoor 

vergen aanpassingen betrokkenheid (en coOrdinatie) van meerdere toeleveranciers en resulteren 

aanpassingen in complexe interfaces. Naast deze gevolgen v~~r de benodigde inspanning heeft 

7 Met grootte wordt hier de mate van beInvloeding van QoS en prijs van de betrokken dienstcomponent 

bedoeld. 
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de toenemende complexiteit gevolgen voor de benodigde testinspanning en de hoogte van een 

eventuele risico-opslag in de offertes van toeleveranciers. 

De geIsoleerde ontwikkeling. en daarmee de geringe f1exibiliteit, wordt veroorzaakt door het 

ontbreken van de stu ring door de bedrijfsstrategie en een niet-optimale indeling in 

dienstcomponenten. Door het communiceren van de bedrijfsstrategie met betrekking tot het 

dienstenportfolio kan in de definitiefase en de ontwikkelfase bij toeleveranciers rekening worden 

gehouden met mogelijke, toekomstige ontwikkelingen die uit die strategie voortvloeien. Hierdoor 

kan de benodigde flexibiliteit bij implementatie van aanpassingen worden gehandhaafd of 

uitgebouwd. Door de indeling in dienstcomponenten te optimaliseren kan het aantal aanpassingen 

waarbij meerdere dienstcomponenten zijn betrokken worden teruggebracht. Daarbij zal de 

complexiteit van de interfaces tussen dienstcomponenten afnemen. Het wegnemen van deze 

oorzaken vereist de instelling van een communicatiemiddel tussen businessmanagers en 

ontwikkelaars, bijvoorbeeld een document waarin de bedrijfsvisie op de dienstontwlkkeling is 

vastgelegd en de hieruit volgende uitgangspunten voor de dienstsamenstelling en de inrichting 

van de ondersteunende infrastructuur. 

Ten tweede wordt geconstateerd dat de definitlefase van de aanpassingen vee I tijd vergt. In de 

definitiefase worden de elsen voor de aanpassing vastgesteld. evenals de betrokken 

dienstcomponenten. Aansluitend worden de eisen vervat in offerte-aanvragen aan de betrokken 

toeleveranciers. Daamaast is vastgesteld dat de definitiefase njet altijd volledig wordt uitgevoerd. 

Hierbij wordt gedoeld op het vergeten van dienstcomponenten bij de analyse. waardoor de 

offerte-aanvraag aan de betrokken toeleverancier pas na ontdekking van de omissie, kan worden 

verzonden. Naast de wljze van organisatle van de definitlefase ligt de oorzaak van de relatief 

lange doorlooptijd in het gebrek aan overzicht. De benodigde informatie met betrekking tot de 

bestaande infrastructuur is niet eenduidig en overzichtelijk vastgelegd of ontbreekt geheel. 

Hierdoor wordt tevens de communicatie tussen lAS en de toeleveranciers gehinderd. 

Tot slot wordt vastgesteld dat de aspecten ontwikkeling en acceptatietesten in de QoS van de 

dienstcomponenten onvoldoende tot uitdrukking komen. In de verschillende SLAs worden niet of 

nauwelijks eisen gesteld aan de realisatie en implementatie van nieuwe ontwikkelingen. Er 

worden bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan doorlooptijd, beschikbaarheid test- en 

ontwikkelomgevingen, ondersteuning bij acceptatietesten, etc. Het verdient aanbeveling hierbij 
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een scheiding aan te brengen tussen het definieren van nieuwe kaartprodukten8 en het realiseren 

van nieuwe diensten. Deze twee categorieen stellen andere eisen qua doorlooptijd en kosten. 

De oorzaken voor de relatief lange doorlooptijden en hoge kosten kunnen worden samengevat als 

het ontbreken van de sturing door de bedrijfsstrategie, de niet-optimale indeling in 

dienstcomponenten, het ontbreken van overzicht in de definitiefase en onvoldoende vertaling van 

de ontwikkel- en testeisen in de SLAs. 

2.4 Bewaking van kwaliteit 

Het tweede probleem dat in paragraaf 1.2 wordt genoemd, betreft de onvoldoende mogelijkheden 

tot bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening. In het hiernavolgende wordt de bewaking 

van kwaliteit van de dienstverlening aangeduid met het meer algemene beg rip beheer. In de 

tweede paragraaf van bijlage A wordt het beheerprobleem door middel van specifieke situaties 

geJllustreerd en geanalyseerd. De analyseresultaten worden hieronder samengevat. 

Het beheer van de scopediensten omvat aile activiteiten die nodig zijn om de gerealiseerde 

dienstverlening te exploiteren, waarbij de afgesproken 005 en prijs de uitgangspunten vormen. 

De beheeractiviteiten kunnen worden onderscheiden naar drie niveaus van 

verantwoordelijkheden, te weten strategisch, tactisch en operationeel beheer (zie Handboek 

netwerkbeheer, 1992). Het strategisch beheer omvat het bepalen van het informatietechnologie 

en telecommunicatiebeleid voor de lange termijn (3-5 jaar) op basis van de behoefte van de 

gebruikers. Onder tactisch beheer worden activiteiten met invloed op de middellange termijn (1-2 

jaar) begrepen. Tactisch beheertaken zijn onder andere het vaststellen van procedures, het 

definieren van de gewenste 005, het controleren of deze kwaliteit wordt geleverd en het oplossen 

van geconstateerde knelpunten. Operationeel beheer omvat dagelijkse beheertaken als het 

instandhouden van de infrastructuur, het leveren van de diensten, het oplossen van storingen en 

het registreren van gegevens met betrekking tot gebruik, status en samenstelling van de 

infrastructuur. 

Het beheer van de scopediensten in het portfolio van lAS is beperkt tot het operationeel beheer 

van de afzonderlijke dienstcomponenten; het operationeel beheer van de samengestelde 

dienstverlening is niet ingericht. Hiervoor ontbreken zowel de beheermiddelen als een 

vastgestelde 005. Het bewaken van de kwaliteit van de samengestelde dienstverlening is aileen 

mogelijk indien de kwaliteitseisen van elke samengestelde dienst zijn vastgesteld. Dit is niet het 

8 Het realiseren van dergelijke aanpassingen wordt ook wei 'customizing' genoemd; het op maat maken 

van bestaande scopediensten in het dienstenportfolio. 
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geva!. Na vaststelling kan de operation eel beheerder worden uitgerust met de benodigde 

beheermiddelen, waarmee vervolgens kan worden bewaakt of de kwaliteit van de dienstverlening 

niet onder het vooraf vastgestelde niveau daalt. 

De aos van de samengestelde dienst kan als leidraad dienen voor de vaststelling van de 

kwaliteitseisen van de afzonderlijke dienstcomponenten. Door de aos van aile betrokken 

dienstcomponenten hierop af te stemmen kan een optimale prijs/kwaliteit verhouding worden 

gerealiseerd. Een keten is immers niet sterker dan de zwakste schake!. Het aspect 

beschikbaarheid wordt bijvoorbeeld per dienstcomponent anders ingevuld. Niet aile 

dienstcomponenten kennen een uitwijkvoorziening en de beschikbaarheid van test- en 

ontwikkelomgevingen verschilt per dienstcomponent. 

Voor het tactisch beheer van de scopediensten is management informatie onontbeerlijk. De 

rapportages uit de verschillende dienstcomponenten zijn niet op elkaar afgestemd, waardoor ook 

op dit beheemiveau onvoldoende inzicht in de totale dienstverlening bestaat. Daarbij komt dat de 

mogelijkheden tot controle van het, door de toeleveranciers uitgevoerde, operationeel beheer van 

dienstcomponenten onvoldoende zijn. Dientengevolge is ook het 'afrekenen' van toeleveranciers 

op de afgesproken aos niet mogelijk. De oorzaak van deze problematiek wordt gezocht in 

onvoldoende aandacht voor de benodigde beheermiddelen. 

De oorzaken voor de onvoldoende kwaliteitsbewaking kunnen worden samengevat als het 

ontbreken van eisen voor de samengestelde kwaliteit van de scopediensten en onvoldoende 

aandacht voor het aspect beheer in het algemeen. 

2.5 Operationele kosten 

Het laatstgenoemde probleem betreft de relatief hoge operationele kosten van de dienstverlening. 

In de derde paragraaf van bijlage A wordt dit probleem door mid del van specifieke situaties 

geillustreerd en geanalyseerd. De analyseresultaten worden hieronder samengevat. 

De bedoelde operationele kosten bestaan met name uit de prijs die lAS aan de toeleveranciers 

betaalt voor de levering van dienstcomponenten. Daarnaast bestaan de operationele kosten uit 

kosten voor het operationeeJ beheer en kosten voortvloeiende uit fraude en niet te incasseren 

facturen. Uit de analyse blijkt dat de relatieve hoogte van die operationele kosten voorvloeit uit het 

de wetenschap dat de inkoopkosten van enkele dienstcomponenten niet marktconform zijn en dat 

de kosten ten gevolge van fraude mogelijk kunnen worden verminderd. 
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De oorzaken voor de relatief hoge inkoopkosten zijn drieledig. Ten eerste kunnen sommige 

dienstcomponenten niet tegen marktconforme prijzen worden ingekocht vanwege de concessie

verplichtingen van PTT Telecom. Ten tweede kunnen dienstcomponenten onvoldoende snel met 

goedkopere technologie kunnen worden uitgerust vanwege de in paragraaf 2.3 behandelde 

problematiek. Ten derde is de informatievoorziening in bepaalde bedrijfsprocessen 'suboptimaal' 

ingericht. Dit laatste uit zich in het bestaan van informatiestromen die een 'omweg' over een 

dienstcomponent maken ofdie handrnatige aanvulling vereisen. De oorzaak voor de suboptimale 

informatievoorziening ligt in de gelsoleerde ontwikkellng binnen de dienstcomponenten, waarbij 

onvoldoende afstemming met de overige inforrnatiestromen met betrekking tot een bepaald 

kaartprodukt plaatsvindt. Deze oorzaak is eveneens in paragraaf 2.3 aan de orde geweest. Een 

van de uitgangspunten in de bedrijfsstrategie moet daarom betrekking hebben op de relatie 

tussen de gegevens in een informatiestroom en de functie van de dienstcomponenten in die 

informatiestroom. 

De belangrijkste vorm van fraude vindt haar oorsprong in het onderscheppen van combinaties 

van kaartnummer en persoonlijke code. Met behulp van deze combinatie kan een fraudeur zich 

onrechtmatig identificeren als kaarthouder en zich toegang verschaffen tot een end-user service. 

De operationele kosten ten gevolge van frauduleus gebruik van calling card diensten worden 

momenteel teruggedrongen door mogelijk frauduleuze transacties in een vroeg stadium op te 

sporen. Deze werkwijze werpt succes af, maar neemt de oorzaken van de fraude, te weten 

onderschepping van combinaties, niet weg. Door in de definitiefase van dienstcomponenten het 

aspect beveiliging meer aandacht te geven, kunnen mogelijke inteme bronnen worden 

geelimineerd. De invloed van exteme bronnen kan worden teruggedrongen door nieuwe 

identificatiemethoden te introduceren, bijvoorbeeld identificatie met behulp van sprekerverificatie. 

Hiertoe dienen eveneens de in paragraaf 2.3 genoemde oorzaken te worden weggenomen. 

Een deel van de oorzaken voor de relatief hoge operationele kosten zijn reeds in paragraaf 2.3 

behandeld. De overige oorzaken kunnen worden samengevat met de concessieverplichtingen, 

onvoldoende aandacht voor de relatie tussen gegevens en dienstcomponenten en onvoldoende 

aandacht voor het aspect beveiliging. 

2.6 Conclusies 

Uit de analyseresultaten kunnen een tweetal conclusies ten aanzien van de in hoofdstuk 1 

geschetste problemen worden afgeleid. 

Ten eerste kan worden geconcludeerd dat, ondanks het feit dat de verschillende kaartprodukten 

van verschillende dienstcomponenten en de bijbehorende infrastructuur gebruik maken (zie 
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paragraaf 2.2), de in hoofdstuk 1 geschetste problemen in het algemeen gelden voor het gehele 

portfolio scopediensten. 

De tweede conclusie betreft de oorzaken die aan de problemen ten grondslag liggen. De 

oorzaken zijn in de voorgaande drie paragrafen per probleem afgeleid en kunnen worden 

samengevat in onderstaande hoofdoorzaken. 

1. De dienstsamenstelling en de inrichting van de ondersteunende infrastructuur (waaronder het 

gegevensmodel) worden niet gestuurd door de bedrijfsvisie op de (markt)ontwikkeling van het 

dienstenportfolio, waardoor de flexibiliteit is afgenomen en de complexiteit is toegenomen. Een 

communicatiemedium voor deze bedrijfsstrategie ontbreekt. 

2. Een integrale visie op de kwaliteit van de dienstverlening ontbreekt. Dit uit zich in het 

ontbreken van een QoS voor de samengestelde diensten en onvoldoende aandacht voor 

kwaliteitseisen als beschikbaarheid, beveiliging en snelheid van nieuwe ontwikkelingen. 

Daarnaast ontbreekt de visie op het beheer van die kwaliteit. 

3. Betrokken medewerkers hebben onvoldoende overzicht over de samenstelling van de 

dienstverlening en de ondersteunende infrastructuur. 

4. Bepaalde dienstcomponenten zijn onderworpen aan concessieverplichtingen. 

De eerdergenoemde algemene geldigheid van de problemen blijkt ook uit de hoofdoorzaken. De 

hoofdoorzaken hebben betrekking op aspecten van het gehele portfolio scopediensten en de 

ondersteunende infrastructuur. Aileen de concessieverplichtingen en de hieruit voortvloeiende 

operationele kosten vormen hierop een uitzondering; deze oorzaak heeft slechts invloed op 

bepaalde dienstcomponenten. 
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3. DOELARCHITECTUUR 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de oplossingsmethodiek afgeleid, die voor het wegnemen van de 

problemen het meest geschikt is. Daartoe worden in paragraaf 3.2 de uitgangspunten voor de 

oplossingsmethodiek vastgesteld. Vervolgens worden deze uitgangspunten in de volgende 

paragrafen gebruikt ter bepaling van de methodiek. Het opstellen van een doelarchitectuur blijkt 

de basis voor het oplossen van de problemen. Het hoofdstuk wordt besloten met een 

samenvatting van de hierbij gevolgde redenering. 

3.2 Uitgangspunten 

Het doel van de oplossingsmethodiek is het wegnemen van de in hoofdstuk 1 geschetste 

problemen van de scopediensten en de ondersteunende infrastructuur, zodat de 

concurrentiepositie van het portfolio scopediensten voor een periode van meerdere jaren kan 

worden versterkt. De lengte van genoemde periode impliceert dat de oplossing een structurele 

basis moet hebben. Deze basis kan worden gelegd door het wegnemen van de oorzaken van 

deze problemen. De uitgangspunten voor de oplossingsrnethodiek zijn derhalve afgeleid van de in 

paragraaf 2.6 genoemde hoofdoorzaken. 

Ais eerste hoofdoorzaak wordt in paragraaf 2.6 het ontbreken van sturing door de bedrijfsvisie op 

de (markt)ontwikkeling van het dienstenportfolio genoemd. Deze oorzaak kan worden 

weggenomen door een document op te stellen waarin die bedrijfsvisie is vastgelegd. De 

uitgangspunten die daaruit voortvloeien voor de dienstsamenstelling en de inrichting van de 

ondersteunende infrastructuur, kunnen hierin eveneens worden beschreven. Dit document bevat 

aid us de bedrijfsstrategie ten aanzien van de dienstverlening en ondersteunende infrastructuur en 

kan vervolgens als communicatiemedium tussen de betrokken medewerkers worden gebruikt. 

De als tweede genoemde oorzaak betreft het ontbreken van een integrale visie op de kwaliteit 

van de dienstverlening en het beheer daarvan. Deze oorzaak kan worden weggenomen door 

deze aspecten alsnog op te pakken. De integrale kwaliteitseisen moeten worden gebaseerd op 

uitgangspunten ten aanzien van de scopediensten. Deze uitgangspunten dienen in 

eerdergenoemde bedrijfsstrategie te zijn neergelegd, waardoor het wegnemen van de eerste 

hoofdoorzaak een voorwaarde is voor het wegnemen van de tweede. 
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Het ontbreken van voldoende overzicht wordt als derde hoofdoorzaak genoemd. Deze oorzaak 

kan worden weggenomen door de bestaande situatie te inventariseren en de resultaten daarvan 

eenduidig te documenteren. Hierdoor wordt het overzicht weliswaar herwonnen, maar de 

bestaande afhankelijkheden tussen dienstcomponenten blijven bestaan. Het verdient daarom 

aanbeveling om eerst eerdergenoemde bedrijfsstrategie vast te leggen en vervolgens de invloed 

daarvan op de bestaande scopediensten en ondersteunende infrastructuur vast te stellen. Gezien 

de aard van de geschetste problemen is het aannemelijk dat de bestaande situatie niet voldoet 

aan de uitgangspunten in de bedrijfsstrategie. Structurele oplossing van die problemen zal dan 

aileen mogelijk zijn indien de dienstverlening en ondersteunende infrastructuur op basis van de 

uitgangspunten worden herontworpen en aangepast. Dientengevolge zal ook (de 

verantwoordelijkheid ten aanzien van) de documentatie worden aangepast. Het verdient derhalve 

aanbeveling om de documentatie gelijktijdig met het herontwerp ter hand te nemen. 

De vierde oorzaak betreft de concessieverplichtingen van PTT Telecom. Deze oorzaak kan aileen 

op structurele wijze worden weggenomen door het aanpassen van de wetgeving terzake. Het 

wegnemen van deze oorzaak wordt hier niet verder in beschouwing genomen. Het bestaan van 

concessieverplichtingen zal in de verdere uitwerking van de oplossing als een vaststaand feit 

worden gehanteerd. 

De drie eerstgenoemde hoofdoorzaken gelden voor het portfolio scopediensten en de onder

steunende infrastructuur in het algemeen. Verder blijkt uit bovenstaande overwegingen dat bij het 

wegnemen van de oorzaken rekening moet worden gehouden met de onderlinge afhankelijkheid 

van die oorzaken. V~~r de oplossingsmethodiek gelden derhalve de volgende uitgangspunten: 

1. De oplossingsmethodiek dient op het gehele portfolio scopediensten en ondersteunende 

infrastructuur betrekking te hebben. 

2. De oplossingsmethodiek dient met het vastleggen van de bedrijfsstrategie te beginnen. De 

methodiek dient het mogelijk te maken dat aile relevante aspecten in hun onderlinge 

samenhang in dit document tot uiting komen. De bedrijfsstrategie dient geschikt te zijn als 

communicatiemiddel tussen betrokken medewerkers. 

3. De oplossingsmethodiek dient herontwerp en documentatie van de dienstverlening en 

ondersteunende infrastructuur te faciliteren waama deze kunnen worden aangepast. Het 

resultaat van dit herontwerpproces wordt daarom doelarchitectuur genoemd. 

In paragraaf 1.1 werd naast de scopediensten melding gemaakt van een aantal andere 

categorieen informatie· en telecommunicatiediensten (IT&T -cliensten) in het dienstenportfolio van 

lAS. Het streven van lAS is het optimaliseren van mogelijke synergie-voordelen tussen de 

dienstencategorieen. Door dit streven is het gewenst dat de methodiek voor scopediensten 
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eveneens toepasbaar is voor de andere categorieE!n IT&T-diensten. Deze wens wordt daarom 

aan eerstgenoemd uitgangspunt voor de oplossingsmethodiek toegevoegd. 

3.3 Ontwerphulpmiddelen 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de basis voor de oplossing moet worden gevormd door het 

(her)ontwerpen van de dienstverlening en de ondersteunende infrastructuur. Deze activiteit dient 

te worden gestuurd door de bedrijfsstrategie, waarbij aile relevante aspecten van de IT&T

diensten in het portfolio van lAS in onderlinge samenhang worden overzien. In deze paragraaf 

wordt nader ingegaan op de activiteit ontwerpen en het gebruik van hulpmiddelen. 

De activiteit ontwerpen wordt in bijlage B nader toegelicht. Ontwerpen omvat aile bewuste 

handelingen die ter voorbereiding van realisatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. In de bijlage 

wordt beschreven hoe bij het ontwerpen gebruik kan worden gemaakt van hulpmiddelen. 

Belangrijke ontwerphulpmiddelen zijn (bestaande) begrippenkaders en principes die richting 

kunnen geven san de voorbereidingshandelingen. Toepassing hiervan faciliteert de doelmatige en 

doeltreffende totstandkoming van het ontwerp binnen het betrokken probleemgebied en resulteert 

in een of meerdere modellen. Het eindprodukt van de activiteit ontwerpen, het ontwerp, beschrijft 

de te realiseren oplossing met behulp van een verzameling samenhangende modellen. 

Het gebruik van hulpmiddelen kan ook voor IT&T -diensten en ondersteunende infrastructuur 

bijdragen tot doelmatige en doeltreffende totstandkoming van het ontwerp. Het gebruik van 

modellen binnen dit probleemgebied wordt door Van den 0001 (1994) aanbevolen als middel om 

de complexiteit te beheersen. De opstellers van An architectural framework for the National 

Information Infrastructure (1996, par. 1.1) gebruiken modellen om de samenwerking tussen 

betrokkenen te bevorderen. In de volgende paragraaf zal worden aangetoond dat dergelijke 

ontwerphulpmiddelen voor IT&T -diensten en ondersteunende infrastructuur beschikbaar zijn. 

In het algemeen kan de functionaliteit van een dienstcomponent worden gerealiseerd door middel 

van (technische) systemen, menselijke arbeid of een combinatie van beide. Onder systemen 

worden in dit kader constructies van hard- en software verstaan. Voor zowel het ontwerpen van 

systemen als voor het inrichten van arbeidsprocessen kan de ontwerper gebruik maken van 

ontwerphulpmiddelen. De hulpmiddelen voor systeemontwerp worden veelal aangeduid met de 

term architecturen of architectuur-raamwerken (zie ook bijlage B, paragraaf B.5). De organisatie

geOrienteerde hulpmiddelen richten zich met name op de inrichting van de (administratieve) 

organisatie, de afstemming tussen de arbeidsprocessen van mensen en tussen die 

arbeidsprocessen en de daarbij gebruikte systemen. De organisatie-geOrienteerde 

ontwerphulpmiddelen bestaan met name uit beschrijvingen van procedures. 
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Efficiency-overwegingen zullen de ontwerper van een dienstcomponent motiveren zoveel mogelijk 

functionaliteit automatisch (d.w.z. door systemen) te laten oplossen. Aileen indien systemen de 

gewenste functionaliteit niet of niet efficient kunnen invullen, zal hij kiezen voor menselijke arbeid. 

Oit uitgangspunt wordt voor IT&T -diensten onderstreept door het Network Management Forum 

(NMF). IT&T-diensten kunnen sneller, goedkoper en consistenter worden geleverd indien 

menselijke arbeid wordt geminimaliseerd (zie Management Integration for a Converging World, p. 

19 en 26). 

Bovengenoemd uitgangspunt wordt eveneens gehanteerd voor het IT&T-dienstenportfolio van 

lAS. Bij het opstellen van de doelarchitectuur voor de dienstverlening en de ondersteunende 

infrastructuur dienen de dienstcomponenten zoveel mogelijk met behulp van systemen te worden 

gerealiseerd. Aileen functionaliteit die niet of niet doelmatig automatisch kan worden ingevuld, zal 

met behulp van organisatie-geOrienteerde hulpmiddelen worden ontworpen. Eventuele 

tekortkomingen van systemen blijken echter pas in een later stadium van het ontwerpproces. Bij 

het ontwerpen zal daarom in eerste instantie gebruik worden gemaakt van systeem-geOrienteerde 

ontwerphulpmiddelen. 

Uit de beschikbare systeem-geOrienteerde ontwerphulpmiddelen, hierna aangeduid met 

architectuur-raamwerken, dienen die hulpmiddelen te worden geselecteerd die voldoen aan de 

eerdergestelde uitgangspunten voor de oplossingsmethodiek. Hiertoe zijn onderstaande 

selectiecriteria opgesteld: 

1. Het architectuur-raamwerk dient tenminste het toepassingsgebied scopediensten te 

ondersteunen; raamwerken die aile dienstencategorieen van lAS ondersteunen hebben de 

voorkeur (zie paragraaf 3.2, uitgangspunt 1). 

2. Het architectuur-raamwerk dient met het vastleggen van de bedrijfsstrategie te beginnen, 

waarbij aile relevante aspecten in hun onderlinge samenhang tot uiting komen. Tot de 

bedoelde aspecten behoren tenminste de levering en verrekening van de diensten, het beheer 

en de beveiliging (zie paragraaf 3.2, uitgangspunt 2). 

3. Het architectuur-raamwerk dient de documentatie en realisatie van de dienstverlening en 

ondersteunende infrastructuur te ondersteunen (zie paragraaf 3.2, uitgangspunt 3). 

4. Het architectuur-raamwerk moet het probleemgebied benaderen vanuit de invalshoek 

diensten. lAS ziet haar diensten als geIntegreerde dienstcomponenten. Het raamwerk moet 

derhalve implementatie-onafhankelijk zijn. De invulling van de ondersteunende infrastructuur is 

een verantwoordelijkheid van de toeleveranciers. Het architectuur-raamwerk dient de 

komende (vijf tot tien) jaren door belangrijke partijen te worden toegepast, teneinde de 
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mogelijkheden tot samenwerking (met name interworking) te kunnen benutten (zie 

subparagraaf 2.2.3). 

3.4 Architectuur-raamwerken 

3.4.1 Inventarisatie 

In de voorgaande paragraaf werd reeds geconcludeerd dat bij het herontwerpen van de 

dienstverlening en de ondersteunende infrastructuur gebruik kan worden gemaakt van 

hulpmiddelen. De doelarchitectuur dient in beginsel met behulp van (technische) systemen te 

worden gerealiseerd. Daartoe zijn de in aanmerking komende ontwerphulpmiddelen 

gelnventariseerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd met inachtname van de selectiecriteria uit 

paragraaf 3.3. De resultaten van deze inventarisatie en selectie worden in deze paragraaf 

gepresenteerd. 

De inventarisatie is uitgevoerd met behulp van literatuuronderzoek. Dit literatuuronderzoek geeft 

aan dat er verschillende architectuur-raamwerken voor IT&T zijn ontwikkeld, waarvan een 

raamwerk specifiek gericht is op dienstverlening met behulp van chipcards. In het 

onderzoeksrapport van Van Herwijnen (1996) zijn deze raamwerken opgesomd en wordt 

verwezen naar de documentatie waarin de raamwerken zijn beschreven. 

Op basis van het eerste selectiecriterium heeft de inventarisatie zich gericht op de bestaande 

architectuur-raamwerken voor IT&T -diensten. Naar aanleiding van het vierde selectiecriterium 

heeft het literatuuronderzoek zich verder beperkt tot de architectuur-raamwerken waarover in de 

afgelopen vijf jaren is gepubliceerd. 

Laatstgenoemde beperking vloeit voort uit de aanname dat de ontwikkeling van architectuur

raamwerken in belangrijke mate is terug te voeren op de liberalisering van de 

telecommunicatiewetgeving. De eerste landen die hun wetgeving liberaliseerden zijn de 

Verenigde Staten en Groot-Brittannie (halverwege de jaren tachtig). Van de initiatieven die in de 

periode tot en met 1991 zijn ontstaan, maar waarover in de afgelopen vijf jaar niet meer is 

gepubliceerd, wordt aangenomen dat de betekenis hiervan voor de huidige IT&T -dienstverlening 

gering is. Deze aanname wordt mede gerechtvaardigd door het volgende. Het gebruik van 

architectuur-raamwerken bij het ontwerpen biedt voordelen ten aanzien van samenwerking (zie 

paragraaf 3.3). Raamwerken waarover niet (meer) wordt gepubliceerd zullen naar verwachting 

weinig navolging vinden, waardoor deze voordelen niet kunnen worden benut. 

20 



Mei 1997 scope 2000 

De resultaten van de inventarisatie worden in de volgende subparagrafen behandeld. In 

subparagraaf 3.4.2 worden de algemene architectuur-raamwerken voor IT&T -diensten getoetst 

tegen de selectiecriteria. In de daaropvolgende subparagraaf wordt het architectuur-raamwerk 

voor de dienstverlening met behulp van chipcards behandeld. De inventarisatie en de selectie 

wordt afgesloten met een conclusie. 

3.4.2 Architectuur-raamwerken voor IT&T 

In onderstaande figuur zijn de geYnventariseerde architectuur-raamwerken voor IT&T 

weergegeven. De jaaraanduidingen aan de linkerzijde geven een ruwe indicatie van de eerste 

versie van een bepaald raamwerk. Sindsdien zijn de raamwerken in het algemeen verder 

ontwikkeld. 

1995 

1992 

1989 

Figuur 3.1: architectuur-raamwerken voor IT&T 

De meest recente architectuur-raamwerken zijn de Open Services Architecture (OSA) en de 

Telecommunications Information Networking Architecture (TINA). Beide raamwerken bouwen 

voort op de uitgangspunten van de omkaderde raamwerken. TINA en OSA kunnen worden 

gezien als een latere versie van respectievelijk Bellcore's Information Networking Architecture 

(INA) en RACE Open Services Architecture (ROSA). INA en ROSA worden daarom niet verder 

besproken. TINA en OSA bestrijken het gehele probleemgebied van de IT&T-dienstverlening en 

kennen een dienstgerichte benadering. Zij voldoen aan het 18 en het 4& selectiecriterium. 

Dit geldt niet voor de overige raamwerken in figuur 3.1. Geen van de zes architectuur

raamwerken in het kader voldoet geheel aan het 18 selectiecriterium; elk van de raamwerken richt 

zich op een of enkele aspecten van de IT&T-dienstverlening. Weliswaar spelen de architectuur-
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raamwerken voor Intelligent Networks (IN) en Telecommunications Management Networks (TMN) 

een belangrijke rol bij het ontwerp van huidige IT&T-diensten, maar bestrijken niet aile aspecten 

van het probleemgebied. IN richt zich met name op telecommunicatie-dienstverlening. Een IN

dienst vereist namelijk een 'basic call process'; hierdoor is het architectuur-raamwerk 

onvoldoende geschikt voor IT-dienstverlening (zie Trigula, 1996, p.4). TMN richt zich met name 

op het beheer van telecommunicatiediensten. ZowellT-dienstverlening als de niet

beheeraspecten van telecommunicatiediensten vallen buiten de scope van TMN. Hierdoor voldoet 

dit architectuur-raamwerk ook niet aan het 28 selectiecriterium. 

Reeds eerder werd opgemerkt dat TINA en OSA voortbouwen op de uitgangspunten van de 

omkaderde architectuur-raamwerken. Dit houdt in dat TINA en OSA waar mogelijk gebruik 

hebben gemaakt van de begrippen en principes die binnen een of meerdere andere raamwerken 

worden gehanteerd. Daarnaast heeft ook 'kruisbestuiving' tussen TINA en OSA plaatsgevonden 

(zie Berndt 1995). Een en ander bevordert de efficiency en mogelijkheden tot samenwerking. Een 

belangrijke vorm van samenwerking is in dit verband de migratie van een infrastructuur op basis 

van bijvoorbeeld IN of TMN naar een infrastructuur volgens TINA of OSA. Onder andere voorziet 

Crevecoeur (1997, p. 21) de migratie van IN naar TINA. Ten aanzien van het Reference Model of 

Open Distributed Processing (RM-ODP) wordt opgemerkt dat dit raamwerk een basis vormt voor 

de ontwikkeling van IT&T-architectuur-raamwerken in het algemeen en per probleemgebied dient 

te worden uitgewerkt. 

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt geconcludeerd dat TINA en OSA de meest 

veelbelovende kandidaten zijn voor de selectie als ontwerphulpmiddel. De keuze tussen OSA en 

TINA wordt gemaakt op basis van het 38 en 48 selectiecriterium, namelijk de ondersteuning van 

de realisatie en de wenselijkheid van een breed draagvlak. TINAwordt ontwikkeld door een 

consortium van's werelds belangrijkste leveranciers en operators van 

telecommunicatievoorzieningen, het TINA Consortium. OSA is ontwikkeld door de RACE

projectgroep CASSIOPEIA. Dit project werd gefinancierd door de Europese Unie en werd bemand 

door onderzoekers van Europese universiteiten en bedrijven. TINA wordt steeds verder verfijnd 

en wordt beproefd in validatie-projecten. Het RACE-project is teneinde en in de literatuur wordt 

geen vervolgonderzoek of implementatie gevonden. 

In tegenstelling tot OSA is het TINA Consortium bezig met de validatie van het architectuur

raamwerk en worden demonstratie-implementaties gerealiseerd. De resultaten van deze 

implementaties (bijvoorbeeld bepaalde computational objects) kunnen door andere projecten 

worden gebruikt. Daarbij komt dat dergelijk hergebruik bij OSA moeilijker te realiseren zou zijn, 

aangezien OSA de waarborgen daartoe (de begrippen en principes zoals vastgelegd in het RM-
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OOP) niet letterlijk hanteert bij het ontwerpen van diensten, maar slechts naar de geest (zie 

Trigula, 1996, p.8). Op basis van bovenstaande overwegingen wordt derhalve geconcludeerd dat 

het TINA architectuur-raamwerk als enige voldoet aan de gestelde selectiecriteria. 

Ter ondersteuning van de keuze voor TINA wordt opgemerkt dat dit architectuur-raamwerk in het 

algemeen van belang blijkt voor de dienstverlening van PIT Telecom. PIT Telecom is lid van het 

TINA Consortium en levert een permanent lid aan het TINA Core Team in de Verenigde Staten. 

Verder voorziet Crevecoeur (1997) een evolutie van de huidige netwerkarchitectuur van PIT 

Telecom naar TINA. Het TINA concept wordt ook door de afdeling NO Integraal van de directie 

Netwerkdiensten gepositioneerd als doelarchitectuur (zie Tactical Direction Paper PIAN0-1, 

1996). 

3.4.3 Architectuur-raamwerk voor chipcardtoepassingen 

Het literatuuronderzoek verwijst eveneens naar het Raamwerk Nationale Open Infrastructuur voor 

Chipcardtoepassingen (OIC, 1995). Het OIC architectuur-raamwerk is gericht op de 

dienstverlening met behulp van chipcards. In de OSI-normen worden chipcards aangeduid met de 

term identification cards. In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat identificatie eveneens de primaire 

functie van calling cards is. Het OIC-raamwerk blijkt ook bruikbaar voor de dienstverlening met 

behulp van andere identificatiekaarten, zools calling cards en telefoonkaarten. Oit architectuur

raamwerk kan zo voor meerdere dienstencategorieen in portfolio van lAS een aanvulling 

betekenen op TINA, namelijk voor de scopediensten, de telefoonkaartdiensten en de 

dienstverlening door het toepassen van multifunctionele smart cards. 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het OIC architectuur-raamwerk niet aan aile 

selectiecriteria voldoet. Ten eerste kan het niet voor het ontwerpen van aile IT&T -diensten in het 

dienstenportfolio worden gebruikt en ten tweede ontbreekt het gewenste draagvlak. Oe 

dienstverlening met behulp van chipcards beperkte zich tot voor kort tot leverancier-specifieke 

implementaties, waarbij de noodzaak tot interworking ontbrak. Oe noodzaak voor een 

architectuur-raamwerk werP pas gevoeld bij de recente introductie van multifunctionele smart 

cards. Bij dienstverlening door het toepassen van deze chipcards zijn namelijk meerdere partijen 

betrokken. Nederland speelt een voortrekkersrol in de wereld ten aanzien van deze vorm van 

dienstverlening. Het Nationaal Chipcard Platform, een samenwerkingsverband van overheid en 

bedrijfsleven. heeft daarom het initiatief genomen om het architectuur-raamwerk voor de OIC op 

te stellen. Indien de OIC succesvol blijkt, is het niet ondenkbaar dat het architectuur-raamwerk 

over enkele jaren wei het gewenste draagvlak bezit. 

23 



Mei 1997 scope 2000 

De OIC en de afstemming tussen de begrippenkaders van TINA en OIC komen in hoofdstuk 4 

aan de orde. 

3.4.4 Conclusie 

De conclusie uit het voorgaande is dat het architectuur-raamwerk TINA als enige aan de criteria 

uit paragraaf 3.3 voldoet. Bij het structureel oplossen van de in hoofdstuk 1 geschetste problemen 

kan TINA dus als ontwerphulpmiddel worden gebruikt. V~~r specifieke dienstencategorieen in het 

dienstenportfolio van lAS kan TINA kan worden aangevuld met de OIC-modelien. Deze conclusie 

is gevisualiseerd in figuur 3.2. 

Figuur 3.2: architectuur-raamwerken voor het dienstenportfolio van lAS 

V~~r zowel TINA als OIC geldt dat de modellen momenteel worden gevalideerd. De modellen zijn 

derhalve nog niet definitief. Teneinde de voordelen van het gebruik van bestaande architectuur

raamwerken te benutten, verdient het aanbeveling mogelijke aanpassingen in de doelarchitectuur 

voor het dienstenportfolio van lAS door te voeren. 

3.5 Architectuur-raamwerk TINA 

3.5.1 Oorsprong 

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat de kern van de oplossingsmethodiek bestaat uit het 

herontwerpen van de dienstverlening en de ondersteunende infrastructuur. De efficientie en 

samenwerkingsmogelijkheden worden geoptimaliseerd indien bij dit herontwerp van het 

architectuur-raamwerk TINA (aangevuld met OIC) gebruik wordt gemaakt. Alvorens in de 

volgende twee subparagrafen het toepassen van TINA bij het ontwerpen van IT&T -diensten te 

behandelen wordt in deze subparagraaf ingegaan op de oorsprong van TINA en de invloed van 

de TINA-principes op de doelarchitectuur voor het dienstenportfolio. 

In Requirements upon TlNA-C architecture (par. 2.3, 1995) worden de problemen geschetst 

waarmee leveranciers van IT&T-diensten worden geconfronteerd. Deze probleemschets 
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onderkent onder andere de in hoofdstuk 1 genoemde problemen van het portfolio scopediensten. 

Het TINA Consortium heeft zich ten doel gesteld de problemen op te lossen met behulp van twee 

technologische ontwikkelingen (par. 2.2 van Requirements upon TINA-C architecture (1995», te 

weten: 

• distributed computing 

• object-oriented analysis and design techniques. 

Het TINA Consortium heeft de principes van daze twee ontwikkelingen voomamelijk afgeleid uit 

respectievelijk het RM-ODP en Object-oriented modeling and design van de hand van Rumbaugh 

e.a. (1991). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat laatstgenoemd boek kan worden beschouwd als 

een standaardwerk. Voor een beschrijving van deze technologi~n wordt verwezen naar 

genoemde werken. 

Object-orientatie kan worden gebruikt in de (implementatie-onafhankelijke) informatie-analysefase 

en bij de productie van software. Door het gebruik van object-orientatie in de informatie-analyse 

en de softwareproductie kunnen efficiency-voordelen worden behaald. De specificaties die 

resulteren uit de informatie-analysefase behoeven namelijk niet te worden 'vertaald' naar 

specificaties voor de software-ontwikkelomgeving. Het toepassen van object-orientatie in de 

informatie-analyse verplicht de programmeurs echter niet om bij de software-productie eveneens 

van object-orientatie gebruik te maken. 

Object-orientatie wordt door zowel Rumbaugh (1991) als het RM-ODP toegepast in het gehele 

ontwerpproces, dus zowel in de informatie-analysefase als voor het software-ontwerp. Beide 

werken onderscheiden in dit ontwerpproces verschillende, samenhangende Viewpoints. Het RM

ODP onderscheidt vijf viewpoints; Rumbaugh slechts drie. Twee viewpoints van het RM-ODP 

hebben betrekking op het analyseren en beschrijven van de gewenste dienstverlening zonder dat 

daarbij de wijze van implementeren van belang is. Dit zijn de Enterprise en Information 

Viewpoints. Deze twee viewpoints zijn vergelijkbaar met Rumbaugh's Object Model dat eveneens 

implementatie-onafhankelijk is; het model mag geen 'computer constructs' bevatten (par. 2.2.1 

Object-oriented modeling and design). De overige viewpoints van het RM-ODP en Rumbaugh 

beschouwen het implementatie-afhankelijke deel van het ontwerp. 

Het onderscheid tussen implementatie-afhankelijke en -onafhankelijke viewpoints is van belang 

voor de doelarchitectuur voor het dienstenportfolio van lAS. In paragraaf 2.2 is aangegeven dat 

lAS de realisatie van dienstcomponenten beschouwt als de primaire verantwoordelijkheid van 

toeleveranciers. lAS vervult de rol van dienstintegrator en stelt (nog) geen eisen aan de 

technische infrastructuur waarmee bepaalde dienstcomponenten worden gerealiseerd. De 

toeleveranciers zijn dus niet verplicht hun software met behulp van object-orientatie te ontwerpen 
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en produceren. Het gebruik van TINA als ontwerphulpmiddel bij het opstellen van de 

doelarchitectuur impliceert derhalve niet dat object-orientatie eveneens bij de software

ontwikkeling wordt gebruikt. Aangezien distributed computing kan worden beschouwd als een 

implementatie-afhankelijke technologie geldt daze constatering eveneens voor de toepassing 

hiervan in de technische infrastructuur. 

3.5.2 Opbouw 

Het architectuur-raamwerk TINA is uitgebreid gemotiveerd en beschreven in de documentatie van 

het TI NA Consortium. De Overall Concepts and Principles of TINA (1995) vormt een goede 

inleiding. Oeze subparagraaf beschrijft enkele eigenschappen van TINA die voor het herontwerp 

van het portfolio scopediensten van belang zijn. Met name worden de relaties tussen de modellen 

onderling beschreven. 

Het TINA architectuur-raamwerk bestaat uit vier architecturen, te weten de Service Architecture, 

de Network Resource Architecture, de Computing (OPE) Architecture en de Management 

Architecture. Daze opdeling maakt de complexiteit van het probleemgebied beter beheersbaar. 

Binnen elke architectuur zijn begrippenkader en principes gedefinieerd met betrekking tot het 

aandachtsgebied van die architectuur. Het toepassen daarvan in een ontwerpproces leidt tot een 

deel van het totale ontwerp. Het TINA Consortium heeft het begrippenkader en de principes voor 

de verschillende architecturen op elkaar afgestemd (zie Overall Concepts and Principles of TINA 

(1995) en Information Modelling Concepts (1995», zodat conflictsituaties bij implementatie van de 

vier deelontwerpen in een infrastructuur worden voorkomen. 

Voor de onderlinge afstemming van de vier architecturen maakt het TINA Consortium gebruik van 

het RM-OOP zoals dat is beschreven in ITU-T Recommendations X. 902 en X.903 (1995). Het 

RM-OOP onderscheidt binnen een architectuur vijf abstractieniveaus, genaamd Enterprise 

Viewpoint, Information Viewpoint, Computational Viewpoint, Engineering Viewpoint en Technology 

Viewpoint. Elk van de OOP-Viewpoints legt vanuit een specifieke invalshoek begrippen en 

principes op aan de IT&T-voorzieningen. Vanwege het RM-OOP betreft het met name begrippen 

en principes met betrekking tot gedistribueerde, object-geOrienteerde programmatuur. TINA vult 

de Viewpoints aan met begrippen en principes die van toepassing zijn op het aandachtsgebied 

IT&T. Ooordat deze begrippen en principes gelden voor aile TINA architecturen waarbinnen het 

betreffende Viewpoint wordt toegepast, waardoor de consistentie tussen de vier architecturen 

mede wordt gewaarborgd. 

TINA kent aileen de vier eerstgenoemde Viewpoints. De vijfde OOP-abstractie, het Technology 

Viewpoint, wordt in verband met de leveranciersafhankelijkheid niet binnen TINA toegepast. 
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Oaamaast is niet elk Viewpoint voor elke TINA architectuur van belang. Oe begrippen en 

principes van de Service Architecture zijn bijvoorbeeld vervat in de Enterprise9, Information en 

Computational Viewpoints. Een overzicht van de relatie tussen de vier TINA architecturen en de 

OOP-Viewpoints is in figuur 3.3 geschetst10. In Appendix A van TINA Reference Points (1996) en 

in de hoofdstukken 4, 7 en 8 wordt de interpretatie van de verschillende OOP-Viewpoints door het 

TINA Consortium nader toegelicht. 

Service Network Computing Management 

Architecture Resource (OPE) Architecture 

Architecture Architecture 

Enterprise Viewpoint x - - -
Information Viewpoint x x x x 

Computing Viewpoint x x x x 

Engineering Viewpoint - - x -
Technology Viewpoint - - - -

x: betreffende Viewpoint is gebruikt bij het defin~ren van de architectuur 

-: betreffende Viewpoint is niet gebruikt bij het definilren van de architectuur 

Figuur 3.3: relatie tussen TINA architectuur-raamwerk en OOP-Viewpoints 

Ooor de opdeling in architecturen en Viewpoints zal het complete ontwerp van de beschouwde 

dienst bestaan uit specificaties die per Viewpoint en per architectuur zijn opgesteld. Oe 

verschillende specificaties vormen een consistent geheel (ontwerp) als de ontwerpers de door 

TINA gedefinieerde begrippen en principes nauwkeurig hebben gevolgd (zie Stefani, 1995). 

3.5.3 Ontwerpproces 

Oeze subparagraaf beschrijft de relatie tussen de TINA-modellen en het ontwerpproces. Oit 

ontwerpproces zal in de volgende hoofdstukken als leidraad dienen bij het opstellen van de 

doelarchitectuur voor de dienstverlening. 

9 Het Enterprise Model wordt in de 1996-versie van de Service Architecture aangeduid met de term 

Business Model (zie ook paragraaf 4.3). 

10 Het TINA Consortium zal haar werkzaamheden pas eind 1997 afronden. De definities van de vier 

architecturen zijn derhalve nog niet gereed en volledig op elkaar afgestemd. Het overzicht in figuur 3.3 is 

gebaseerd op concept versies van deze definities, waarin de onderlinge consistentie nog niet is 

gewaarborgd. Met name de relaties tussen de Viewpoints en Management Architecture zijn nog niet 

duidelijk uitgewerkt. 
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Tijdens het ontwerpproces kan een ontwerper gebruik maken van de begrippen en principes die 

in de architecturen van TINA zijn vastgelegd. Binnen deze architecturen zijn de begrippen en 

principes ondergebracht in OOP-Viewpoints. In tegenstelling tot het ontwerpproces kennen de 

OOP-Viewpoints geen onderlinge tijdsafhankelijkheid. Het RM-OOP schrijft geen volgorde voor 

waarin de mode/len van de verschillende Viewpoints moeten worden toegepast. De (te realiseren) 

dienst moet aan aile modellen voldoen, ongeacht de fase van de levenscyclus waarin die dienst 

zich bevindt. De ontwerper kan echter niet aile modellen tegelijkertijd toepassen. Het TINA 

Consortium heeft dit probleem opgelost door de Viewpoints te relateren aan de eerste stadia van 

die levenscyclus. 

De levenscyclus van een dienst is door het TINA Consortium weergegeven in het TINA

ServiceLifeCycle model (zie Service Architecture, 1996, p. A1-34). Oit model is in figuur 3.4 

weergegeven 11. De eerste kolom geeft de vijf hoofdfasen weer waarin de levenscyclus uiteenvalt. 

In de tweede kolom zijn de subfasen aangegeven die binnen elke hoofdfase kunnen worden 

onderscheiden. 

11 De levenscyclus van diensten wordt verder gedetailleerd door Grasdijk (1994) en Davison (1994). De 

detaillering betreft de 'customizing' van diensten in de fase Utilization. 

28 



Mei 1997 scope 2000 

Need Need 

Analysis 

Definition 

Specification 

Verification 

Construction Implementation 

Validation 

Conformance Testing 

System Testing 

Planning 

Deployment Installation 

Activation 

Subscription 

Access (Authorization) 

Provider Subscriber Service Instance Serv. Access 

Utilization control control Usage control Service 

& & & Interaction 

operation operation End-user usage Servo Exiting 

Bar Access 

Terminate Subscription 

Planning 

Withdrawal Deactivation 

Removal 

Figuur 3.4: levenscyclus IT&T-diensten (TINA-ServiceLifeCycle model) 

Aan het begin van het TINA-ServiceLifeCycle model kunnen een aantal fasen worden 

onderscheiden die betrekking hebben op het ontwerpen van de dienst. Het betreft de fasen Need 

tot Implementation. TINA legt een relatie tussen deze ontwerpfasen en de ODP-Viewpoints. Het 

resultaat van een fase wordt vervat in een gelijknamige specificatie. In elke volgende fase wordt 

het ontwerp verder vervolmaakt op basis van de specificaties behorend bij een of twee ODP

Viewpoints. Volgens het RM-ODP kan elke specificatie gedurende de gehele cyclus worden 

aangepast, de relatie tussen levenscyclus en ODP-Viewpoint beperkt zich derhalve tot de eerste 

versie van de specificaties. Deze relatie is in figuur 3.5 weergegeven. 
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COr1,orlJ!te enterprise specification 

" information specification 

Figuur 3.5: relatie ontwerpproces en OOP-Viewpoints 12 

Bovenstaand ontwerpproces wordt niet dwingend door TINA voorgeschreven. Het behoort niet tot 

de uitgangspunten die TINA dwingend voorschrijft voor haar architecturen. Wei wordt het 

ontwerpproces door het TINA Consortium gehanteerd. Het TINA Consortium gaat uit van de 

gedachte dat de levenscyclus van een bepaalde IT&T -dienst aanvangt met de behoefte aan die 

dienst. Deze behoefte wordt kenbaar gemaakt bij een dienstenleverancier (in het onderhavige 

geval is dat lAS). Vervolgens toetst deze of de voorgestelde dienst kan bijdragen aan zijn 

bedrijfsdoelstellingen. Oit zal slechts het geval zijn indien de dienst voldoet aan de uitganspunten 

die vanuit het Enterprise Viewpoint worden opgelegd. 

Ook voor lAS geldt dat de dienstverlening aan de eindgebruiker, in combinatie met de 

bedrijfsstrategie, leidend is voor de inrichting van de IT&T-voorzieningen. Het herontwerpproces 

voor de scopediensten dient daarom aan te vangen met het uitwerken van het Enterprise 

Viewpoint behorende bij de Service Architecture (zie ook figuur 3.3). Oaartoe zullen de uit de 

bedrijfsstrategie voortvloeiende uitgangspunten worden gespecificeerd in de corporate enterprise 

speCification. Na de toetsing van de voorgestelde dienst aan deze uitgangspunten worden de 

eigenschappen van de voorgestelde dienst vanuit hetzelfde abstractieniveau beschreven in een 

service enterprise specification. In hoofdstuk 4 wordt nader op de inhoud van beide specificaties 

ingegaan. In dat hoofdstuk komt ook de relatie van TINA met het OIC-raamwerk aan de orde. 

12 Zie TINA-C Service Design Guidelines (1995) 
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De Definition-fase betreft het definieren van het ontwerp vanuit het Information Viewpoint. Op 

basis van de TINA-principes en de service enterprise specification worden de informatie-aspecten 

van de dienst ontworpen. Het resultaat wordt vervat in de information specification. De TINA

begrippen en -principes voor deze fase worden in hoofdstuk 7 behandeld. 

In de Specification-fase worden de computational en engineering specifications opgesteld. De 

uitgangspunten hiervoor zijn de information specification uit de voorgaande fase en de TINA

principes behorende bij het Computational respectievelijk Engineering Viewpoint. Beide 

specificaties zijn echter niet langer implementatie-onafhankelijk. Het opstellen van deze 

specificaties is in feite het ontwerpen van de technische infrastructuur ten behoeve van de 

scopediensten. De begrippen en principes voor de Specification-fase worden in hoofdstuk 8 

behandeld. 

Het verdient aanbeveling eveneens eisen of wensen aan de toeleveranciers kenbaar te maken 

met betrekking tot de implementatie. Naast eerdergenoemde mogelijkheden tot samenwerking 

(bijvoorbeeld interworking) wordt het mogelijk de ontwerphulpmiddelen van zowellAS als de 

toeleverancier op elkaar af te stemmen. In bijlage B werd in dit verband al gewezen op de 

mogelijkheden van automatische software-generatie op basis van het ontwerp. Indien 

bijvoorbeeld blijkt dat de information specification voor de scopediensten gebruik maakt van reeds 

bestaande (TINA) information objects, dan kan het opstellen van de computational specification 

van de toeleverancier beperkt blijven tot het aanpassen van de bijbehorende (TINA) 

computational objects. Hiermee wordt de doelmatigheid van het ontwerpproces gediend. 

Op basis van bovenstaande overwegingen met betrekking tot het opstellen van de computational 

en engineering specifications, namelijk dat deze activiteit behoort tot de verantwoordelijkheid van 

de leveranciers, dienen aileen de twee eerstgenoemde Viewpoints door lAS te worden uitgewerkt. 

Uit figuur 3.3 blijkt dat voor het Enterprise Viewpoint aileen de Service Architecture van belang is. 

Bij de uitwerking van de information specifications zullen daarnaast ook de overige Architectures 

moeten worden betrokken. Bij het opstellen van zowel enterprise als information specifications 

zullen de TINA-principes op het probleemgebied worden toegepast. Deze specifications dienen 

vervolgens door de toeleveranciers in de Specification- en Implementation-fase te worden 

gehanteerd. Aangezien het ontwerp in het onderhavige geval een herontwerp van de bestaande 

diensten en ondersteunende infrastructuur betreft, dienen lAS en de toeleveranciers tijdens de 

twee laatstgenoemde fasen een migratie- en conversiestrategie af te stemmen. 
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3.6 Samenvattlng 

In dit hoofdstuk is een oplossingsmethodiek afgeleid. die een structurele oplossing biedt voor de 

in hoofdstuk 1 gesignaleerde problemen. De oplossing neemt de oorzaken van de problemen weg 

op een doelmatige wijze en biedt mogelijkheden tot samenwerking met andere IT&T

dienstenleveranciers. 

Onderstaande samenvatting geeft de redenering weer die bij de afleiding van de 

oplossingsmethodiek is gevolgd. 

1. De scopediensten moeten worden herontworpen en aangepast op basis van de 

bedrijfsstrategie. 

2. Het verdient aanbeveling hierbij hulpmiddelen te gebruiken die de efficiency en de 

samenwerking met anderen dienen. 

3. Na evaluatie van ve[Schillende architectuur-raamwerken blijkt TINA de beste hulpmiddelen te 

bieden voor het opstellen en realiseren van de doelarchitectuur voor het gehele 

dienstenportfolio. 

4. De verantwoordelijkheid van lAS is beperkt tot twee fasen van de levenscyclus van de 

diensten. namelijk de Analysis-fase en de Definition-fase. De overige fasen zijn de 

verantwoordelijkheid van de toeleveranciers. 
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4. ENTERPRISE VIEWPOINT 

4.1 De eerste ontwerpfase 

De in hoofdstuk 1 genoemde problemen kunnen worden opgelost met behulp van het 

herontwerpen van de scopediensten. In voorliggend hoofdstuk wordt de eerste fase van het 

herontwerp met behulp van de TINA en OIC architectuur-raamwerken toegelicht. In de twee 

volgende hoofdstukken worden de resultaten van deze eerste ontwerpfase beschreven. Deze 

twee hoofdstukken maken onderdeel uit van de doelarchitectuur. 

De door het TINA Consortium onderkende ontwerpfasen zijn gerelateerd aan de OOP-Viewpoints. 

In de eerste ontwerpfase wordt het Enterprise Viewpoint toegepast. De uitwerking van het 

Enterprise Viewpoint door het TINA Consortium is in paragraaf 4.2 toegelicht. In de 

daaropvolgende paragrafen worden de belangrijkste hulpmiddelen behandeld die in de eerste 

ontwerpfase worden toegepast. 

4.2 Enterprise Viewpoint en TINA 

In paragraaf 3.5 is uiteengezet hoe TINA ter vermindering van de complexiteit van IT&T -diensten 

gebruik maakt van vier van de vijf OOP-Viewpoints. Elk Viewpoint richt zich op een deel van de 

eigenschappen van een IT&T-dienst en biedt daarvoor een begrippenkader en principes. Het 

begrippenkader en de principes zijn geldig gedurende de gehele levenscyclus van de dienst. 

Indien de dienst om redenen van doelmatigheid en samenwerkingsmogelijkheden moet voldoen 

aan het TINA architectuur-raamwerk, dan moet de ontwerper van die dienst de begrippen en 

principes reeds toepassen tijdens het ontwerpproces. 

Het TINA Consortium heeft het ontwerpproces opgedeeld in een aantal fasen en elke fase 

gerelateerd aan een ODP-Viewpoint. In de eerste ontwerpfase wordt het Enterprise Viewpoint 

toegepast. Het Enterprise Viewpoint wordt in het RM-ODP, ITU-T Recommendation X. 903 (1995, 

par. 4.1.1), als voigt gedefinieerd: 

A viewpoint on an ODP system and its environment 

that focuses on the purpose, scope and policies for that system. 

Het resultaat van het ontwerpproces, het ontwerp, wordt door de ontwerpers beschreven in een 

aantal consistente specificaties. Deze specificaties komen tot stand gedurende het 

ontwerpproces. De per ontwerpfase resulterende specificatie wordt aangeduid met de naam van 
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het bijbehorende Viewpoint. De specificatie behorende bij de eerste ontwerpfase wordt in 

bovengenoemde standaard (par. 5) als voigt gedefinieerd: 

An enterprise specification defines the purpose, scope and policies of an ODP system. 

Het TINA Consortium heeft zich laten leiden door bovenstaande ODP-definitie bij de bepaling van 

de inhoud van een enterprise specification voor IT&T -dienstverlening. Een enterprise specification 

specificeert de samenwerking tussen de betrokken 'stakeholders' vanuit de invalshoek van de 

mensen en organisaties die de dienst gebruiken of verlenen (TINA Reference Points, p. A-2 en 

Overall Concepts and Principles of TINA, p. 4-2). Zo kunnen de volgende aspecten vanuit het 

Enterprise Viewpoint worden beschouwd: 

1. de 'stakeholders', die de betrokken actoren definieren 

2. de 'business roles'. die de mogelijke activiteiten van elke 'stakeholder' beschrijven 

3. de verplichtingen, die de verantwoordelijkheden van de 'stakeholders' beschrijven 

4. de eisen. die de gewenste functionaliteit van de dienst beschrijven 

5. de voorwaarden ('policies'), die het gebruik van de dienst beperken. 

TINA definieert een 'business role' als de functie van een stakeholder en een 'stakeholder' als de 

persoon of organisatie die een deel van een TINA-systeem bezit (zie TINA-C Glossary of Terms 

(1997». Met dat deel van een TINA-systeem kan de stakeholder een of meerdere business roles 

vervullen. Deze business roles spelen zich af binnen een verantwoordelijkheidsgebied, het 

administratieve domein van de stakeholder. In een TINA-systeem kunnen ook meerdere 

stakeholders eenzelfde business role vervullen, bijvoorbeeld twee leveranciers van GSM 

netwerkaansluitingen. Zij bevinden zich in twee verschillende administratieve domeinen. Verder 

blijkt uit de context van de SeNice Architecture (1996) dat onder stakeholder eveneens de 

persoon of organisatie wordt begrepen die een deel van een TINA-dienst13 Ievert. Deze ruimere 

definitie wordt in dit afstudeerverslag gehanteerd. 

De ontwerpuitgangspunten die door TINA voor een enterprise specification worden 

voorgeschreven zijn vastgelegd in de TINA documenten SeNice Architecture (1996) en TINA 

Reference Points (1996). Het aantal begrippen en principes dat TINA voorschrijft voor een 

enterprise speCification is relatief gering. Deze blijven beperkt tot het Business Model en het 

user/provider paradigma. Vanwege het RM-ODP worden in het geheel geen uitgangspunten 

opgelegd. Stefani (1995) noemt voor dit weinig dwingende karakter van het Enterprise Viewpoint 

twee redenen, namelijk de relatieve afwezigheid van breed gedragen principes en de neutrale 

13 Een TINA-dienst is een IT&T-dienst die is ingericht volgens TINA. Indien het gehele herontwerp voor 

lAS wordt gebaseerd op TINA kunnen de IT&T -diensten van lAS als TINA-diensten worden aangemerkt. 
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opstelling van het RM-ODP ten opzichte van 'enterprise modelling'. De bedrijfsstrategie (,purpose, 

scope and policies') van een dienstenleverancier bepaalt in belangrijke mate de positie van de 

dienst in de markt en het behoeft derhalve geen verdere toelichting dat uitgangspunten derhalve 

per bedrijf zullen verschillen. Aangezien RM-ODP en TINA een algemeen architectuur-raamwerk 

willen bieden dat voor vele dienstverleners bruikbaar is, leggen zij nauwelijks 

ontwerpuitgangspunten aan een enterprise specification op. 

Ter illustratie wordt in dit verband opgemerkt dat een 'enterprise specification' geen directe link 

heeft met de (technische) implementatie van de beschouwde IT&T-dienst (zie figuur 3.5). Een 

'computational specification' en een 'engineering specification' hebben die link daarentegen weI. 

In verband met portabiliteit en interworking worden door RM-ODP en TINA gedetaileerde 

ontwerpuitgangspunten voor deze specificaties voorgeschreven. Deze uitgangspunten betreffen 

de minimale condities voor deze vormen van samenwerking. 

Hierboven werd reeds opgemerkt dat TINA het Business Model en het user/provider paradigma 

dwingend voorschrijft. Het TINA Business Model definieert de verschillende business roles die de, 

bij IT&T-dienstverlening betrokken, stakeholders kunnen vervullen, evenals de relaties tussen die 

rollen. Teneinde de interoperabiliteit tussen de domeinen van de stakeholders te bevorderen 

dienen deze relaties in goed gedefinieerde interfaces te worden uitgewerkt. TINA Reference 

Points (1996) vormt hiertoe de aanzet. Het TINA Business Model wordt in paragraaf 4.3 nader 

toegelicht. 

Het user/provider paradigma wordt gespecificeerd op de pagina's 13 tim 15 van de Service 

Architecture (1996). Het paradigma geeft aan dat in de relatie tussen twee stakeholders beide 

partijen zowel user als provider kunnen zijn. Indien een stakeholder een faciliteit aan de andere 

partij ter beschikking stelt dan vervult hij de provider-rol; de andere partij is dan de user (zie figuur 

4.1). In de meeste gevallen zal een retailer de provider zijn en zijn klant de user. Indien deze klant 

zijn retailer via een management interface de mogelijkheid biedt om de lokale (klant)configuratie 

te wijzigen, dan vervult de klant in TINA-termen een provider-rol. Verder definieert het 

user/provider paradigma drie verschillende categorieen users, te weten de end-user, de 

subscriber en de anonymous user. 
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Figuur 4.1: user/provider paradigma 

Het Business Model en het user/provider paradigma bested en niet aan aile hierboven 

aangehaalde aspecten van het Enterprise Viewpoint aandacht. De drie laatstgenoemde aspecten 

blijven in de specificatievoorschriften onbesproken. In haar documentatie worden deze aspecten 

echter wei door het TINA Consortium geadresseerd. Deze aspecten worden hieronder kort 

aangestipt, maar behoeven niet verplicht te worden uitgewerkt in een enterprise specification. 

Op de pagina's A1-3 tim A1-9 van de Service Architecture (1996) worden modellen voor de 

levenscycli van de end-user en de subscriber aanbevolen. De modellen geven de toestanden 

weer waarin de stakeholders zich kunnen bevinden voor, tijdens en na hun interacties met een 

TINA-dienst. Daamaast zijn de toestandsovergangen aangegeven. 

Het tweede aspect betreft de splitsing van de enterprise specification in een bedrijfsgerelateerd' 

deel en een of meerdere dienstafhankelijke delen (zie TINA-C Service Design Guidelines (1995». 

De eerstgenoemde, de corporate enterprise specification (CES), bevat de uitgangspunten met 

betrekking tot de organisatie van de stakeholder. Hierin wordt het eerdergenoemde Business 

Model opgenomen alsmede de bedrijfsstrategie en bedrijfsdoelstellingen van de stakeholder, de 

wettelijke verplichtingen, etcetera. De CES dient als referentiekader voor de overige 

ontwerpactiviteiten en de te stellen eisen. In een service enterprise specification (SES) wordt een 

specifieke IT&T -dienst in het dienstenportfolio beschreven vanuit het 'user viewpoinf alsmede de 

bijdrage van die dienst aan de bedrijfsdoelstellingen. Na vaststelling van de SES kan dit 

document, in combinatie met de CES, als basis voor de volgende ontwerpfasen worden 

gehanteerd. 

4.3 TINA Business Model 

Het model binnen de TINA Service Architecture met het hoogste abstractieniveau is overduidelijk 

het TINA Business Model. Het model definieert de verschillende business roles die een 
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stakeholder bij de IT&T-dienstverlening kan vervullen. Daamaast geeft het de relaties tussen die 

business roles aan. In deze paragraaf wordt dit model kort beschreven. 

Het TINA Business Model is gespecificeerd op de pagina's 3-15 Um 3-22 van TINA Reference 

Points (1996). Het TINA Business Model onderkent vijf business roles, te weten: Consumer14, 

Retailer, Third Party Service Provider (TPSP), Broker en Connectivity Provider. Deze business 

roles en hun onderlinge relaties zijn weergegeven in figuur 4.2. 

Figuur 4.2: TINA Business Model 

De business roles in figuur 4.2 kunnen als voigt kort worden omschreven: 

• De consumer consumeert de IT&T -diensten. De consumers zijn de ultieme doelgroep van de 

IT&T -dienstverlening, de overige rollen zijn leveranciers. 

• De retailer levert een of meer IT&T -diensten aan de consumers. De retailers zorgen onder 

andere voor eenvoudige toegang, gebruiksgemak en kwaliteitsgaranties. 

• De TPSP levert IT&T -diensten aan de andere business roles, maar niet rechtstreeks aan de 

consumers. De TPSP levert, in tegenstelling tot retailers en brokers, 'wholesale' diensten. 

14 De gebruikervan de IT&T-diensten wordt aangeduid met de term consumer. Hierdoor blijft het 

onderscheid met de term user zoals gedefinieerd door het user/provider paradigma behouden. Elke 

stakeholder kan volgens dit paradigma als user optreden. bijvoorbeeld van een management interface. 

De consumer is echter primair een 'user' en de overige vier business roles vervullen primair een 

'provider' functie. Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat het user/provider paradigma drie 

soorten gebruikers onderkend, namelijk end-users. subscribers en anonymous users. 
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• De broker stelt informatie beschikbaar over de vindplaats van IT&T -diensten en 

'stakeholders'. De leverancier van een telefoonboek is een bijvoorbeeld een broker. De broker 

is een bijzondere verschijningsvorm van de retailer; de eisen die aan de dienstverlening 

worden gesteld zijn echter verschillend. De broker is geen TPSP. want hij levert een complete 

retaildienst. Het TINA Consortium meldt dat deze business role nog niet geheel is 

uitgekristalliseerd . 

• De connectivity provider of network provider levert de transport infrastructuur voor de IT&T

diensten. Deze rol faciliteert consumers. retailers en TPSP·s. 

In het midden van figuur 4.2 is de belangrijkste keten in de IT&T -dienstverlening geschetst. De 

retailers leveren diensten aan de consumers (en eventueel aan andere retailers). De retailers 

betrekken deze diensten op hun beurt in z'n geheel of in componenten bij een of meerdere 

TPSP's. De door een TPSP geleverde dienst of dienstcomponent kan eveneens bestaan uit 

dienstcomponenten van andere TPSP's. De keten voor IT&T-diensten wordt gefaciliteerd door 

connectivity providers en brokers. 

Het TINA Business Model impliceert dat een consumer die IT&T -diensten wit afnemen contracten 

kan sluiten met stakeholders die de volgende rollen vervullen: 

1. retailers die een of meer IT& T-diensten aanbieden 

2. connectivity providers die een of meer netwerkaansluitingen leveren 

3. brokers die 'directory'-informatie aanbieden. 

De retailer is dus niet noodzakelijk een one-stop-shopping leverancier. maar kan dat wei zijn. 

Indien een retailer een dienstenpakket samenstelt waarin zowel netwerkaansluiting, 'directory'

informatie als een IT&T -dienst is opgenomen, dan behoeft de consumer aileen met die retailer 

een contract te sluiten. Een consumer kan bijvoorbeeld in de Primafoon-winkels van PTT 

Telecom een complete telefoniedienst (telefoontoestel, netwerkaansluiting en telefoongids) 

aanschaffen. Hij kan echter ook een faxtoestel bij een elektronica-winkel aanschaffen, een 

netwerkaansluiting bij Enertel en gebruik maken van de Gouden Gids van ITT. Deze opsplitsing in 

business roles impliceert dat ook de connectivity provider een retail-outlet nodig heeft om z'n 

netwerkaansluitingen aan de consumers te verkopen. Dit is in het TINA Business Model 

aangegeven met de dubbele pijl tussen retailer en consumer. De onderste van de twee is 

gerelateerd aan de connectivity provider. 

Ter iIIustratie is het bovenbeschreven TINA Business Model vergeleken met het omgevingsmodel 

voor de PTT Telecom organisatie Network Operator Vast. Dit omgevingsmodel is in het Tactical 

Direction Paper PIANO-1 (1996) geschetst en overlapt het TINA Business Model gedeeltelijk. In 

dit omgevingsmodel staat de rol van de connectivity provider centraal, terwijl in het TINA Business 
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Model de retailer-rol centraal staat. Het omgevingsmodel kent o.a. hard- en softwareleveranciers. 

Deze rollen zijn voor de Service Architecture van TINA echter niet interessant en komen daarom 

niet voor in het TINA Business Model. V~~r wat betreft de rol van de connectivity provider 

stemmen beide modellen overeen. Het omgevingsmodel beperkt zich voor wat betreft de retailer

en TPSP-rollen tot de stelling dat de verkoop van netwerkaansluitingen plaatsvindt via service en 

content providers. De broker-rol is niet als zodanig onderkend. Deze 'service provider' -rollen zijn 

in het TINA Business Model verder uitgewerkt. Verder onderkent het omgevingsmodel de rol van 

de regelgevers. Deze rol is in het TINA Business Model niet weergegeven, maar heeft natuurlijk15 

wei invloed op de inrichting van de IT&T -dienstverlening. Aan dit aspect wordt derhalve bij de 

uitvoering van de eerste ontwerpfase voor het dienstenportfolio van lAS wei aandacht besteed. 

Het TINA Business Model biedt een TPSP de mogelijkheid zijn activiteiten uit te bested en aan 

andere TPSP's. Binnen het domein van een stakeholder kan zo een netwerk van TPSP's 

ontstaan die elk een deel van de business role invullen. Dit is geschetst in figuur 4.3. In deze 

figuur zijn geen leveranciers van (technische) systemen, constructies van hard- en software. 

weergegeven. Dergelijke systeemleveranciers leveren weliswaar produkten aan de TPSP's. 

echter geen diensten in de zin van de TINA service Architecture. 

Figuur 4.3: netwerk van TPSP business roles 

De telecommunicatieverbindingen worden door retailers, brokers en TPSP's ingekocht bij 

connectivity providers. Deze verbindingen behoeven niet noodzakelijk door een connectivity 

provider te worden geleverd. Een retailer koopt bijvoorbeeld een verbinding in bij de retailoutlet 

15 In dit verband woldt gewezen op de regelgeving vanuit Europese en nationale ovemeden ten aanzien 

van de liberalisering van de telecommunicatiemarkt. 
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van een connectivity provider, die deze verbinding vervolgens routeert via de netwerken van een 

aantal andere connectivity providers. Deze situatie is in figuur 4.4 geschetst. 

Figuur 4.4: multi-provider connectivity provisioning 

4.4 ole relatiemodel 

Het TINA Business Model zoals dat in de voorgaande paragraaf is beschreven, geldt in het 

algemeen voor IT&T -dienstverlening. Voor enkele dienstencategorie!n in het dienstenportfolio 

van lAS kan dit model worden aangevuld met de definitie van business roles en hun relaties 

volgens het OIC architectuur-raarnwerk. Deze paragraaf beschrijft dit OIC relatiemodel en geeft 

aan in hoeverre dit model het TINA Business Model aanvult. 

Het OIC raamwerk definieert de business roles in paragraaf 4.1.3 van het Raamwerk Nationa/e 

Open Infrastructuur voor Chipcardtoepassingen (1995) en de relaties tussen die rollen in 

paragraaf 4.2.2 van het raarnwerk. De gedefinieerde rollen worden hierna kort beschreven. 

• De kaarthouder is de (rechts)persoon op wiens naam een chipcard, waarmee 

chipcardtoepassingen kunnen worden gebruikt, is gesteld. Het OIC geeft aan dat de 

kaarthouder mogelijk niet dezelfde persoon is als de kaartgebruiker, maar werkt dit 

onderscheid niet verder uit. 

• De kaartuitgever is de organisatie die de kaart uitreikt aan de kaarthouder en het beheer van 

de kaart gedurende de gehele levenscyclus van de kaart uitvoert. 

• De toepasslngsaanbieder is de organisatie die verantwoordelijk is voor een 

chipcardtoepassing die op de kaart is geladen. De toepassingsaanbieder bied ook 

eindgebruikersdiensten zoals vervoer, telefonie en gezondheidszorg aan. 

• De kaartacceptant is de organisatie die een chipcard accepteert voor de levering van zaken 

of diensten. 

De definities van toepassingsaanbieder en kaartacceptant zijn overlappend. Het feit dat een 

toepassingsaanbieder conform de definitie eindgebruikersdiensten levert, maakt hem tevens 

kaartacceptant. Deze overlap is niet wenselijk. In het lAS Business Model zal derhalve een 

aangepaste definitie van toepassingsaanbieder worden gehanteerd, namelijk: 
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De toepassingsaanbieder is de organisatie 

die verantwoordelijk is voor de chipcardtoepassing die op de kaart is geladen. 

De relaties tussen de business roles zijn in het OIC relatiemodel weergegeven (zie figuur 4.5). 

Deze figuur toont een directe relatie tussen toepassingsaanbieder en consumer. Door aanpassing 

van de definitie kan deze relatie vervallen. Deze relatie verloopt nu via de kaartacceptant. 

In het relatiemodel is geen relatie tussen kaarthouder en kaartacceptant onderkend. Deze relatie 

kan weliswaar tot een interactie beperkt blijven, bijvoorbeeld de aankoop van een produkt. maar 

dient wei in het relatiemodel te worden weergegeven. Deze relatie is in onderstaande figuur 

gestippeld weergegeven. 

Figuur 4.5: OIC relatiemodel 

Door projectie van het OIC relatiemodel op het TINA Business Model kunnen we de volgende 

conclusies trekken: 

• De kaarthouder is vergelijkbaar met de end-user; hij maakt gebruik van de diensten die met 

behulp van de chipcardtoepassing kunnen worden afgenomen. Het OIC raamwerk 

onderscheid een kaarthouder echter niet van een subscriber. 

• De kaartuitgever, de toepassingsaanbieder en de kaartacceptant vervullen een retailer-rol, zij 

hebben allen een contract met de consumer. 

• Door aanpassing van de definitie van toepassingsaanbieder verandert deze business role van 

retailer naar TPSP. 
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• De leverancier van infrastructuurdiensten is een TPSP of een connectivity provider. Zowel 

TINA als OIC geven aan dat deze business roles niet rechtstreeks een contract hebben met 

de consumer. 

• Het TINA Business Model wordt aangevuld door het OIC raamwerk doordat binnen de 

business role retailer een tweetal business roles worden onderkend en doordat een TPSP-rol 

wordt benoemd. 

4.5 Enterprise speCifications 

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele uitvoeringsaspecten met betrekking tot de eerste 

ontwerpfase. Tijdens de uitvoering is een aantal keuzes gemaakt ten aanzien van de toepassing 

van de TINA begrippen en principes op het probleerngebied. Deze keuzes worden in deze 

paragraaf verantwoord. 

Allereerst is de aanbeveling van het TINA Consortium overgenomen de enterprise specifications 

onder te verdelen in een bedrijfsgerelateerd deel en een of meer dienstafhankeJijke delen. Deze 

keuze is gemaakt aangezien de dienstverlening van lAS uit meerdere dienstencategorieen 

bestaat, die los van elkaar kunnen worden beschouwd. In het bedrijfsgerelateerde deel, de CES, 

worden de enterprise speCifications uiteengezet die voor het gehele dienstenportfolio van lAS 

gelden. In een dienstafhankelijk deel, de SES, worden de algemene principes uit de CES 

uitgewerkt voor een bepaalde dienstencategorie. Het Business Model voor de dienstverlening van 

lAS bestaat derhalve uit een CES en voor elke dienstencategorie uit het dienstenportfolio een 

SES. De probleemstelling van dit afstudeerverlag is beperkt tot de dienstencategorie 

scopediensten. Derhalve worden aileen de CES (hoofdstuk 5) en de SES scopediensten 

(hoofdstuk 6) uitgewerkt. 

Ten tweede wordt het gebruik van de term Business Model toegelicht. In de Service Architecture 

(1996) wordt de term Business Model gebruikt ter aanduiding van de definitie van business roles 

en hun onderlinge relatie. Daamaast wordt ook het resultaat van de eerste ontwerpfase in de 

1996-versie aangeduid met de term Business Model. Dit resultaat wordt door het RM-ODP en de 

1995-versie van de Service Architecture echter enterprise speCification, CES en SES's, genoemd. 

Derhalve zal de CES in het navolgende worden aangeduid als het Business Model lAS en de 

SES scopediensten met de term Business Model scopediensten. Deze terminologie zal de 

medewerkers van lAS en haar leveranciers naar verwachting meer aanspreken bij dan de term 

enterprise speCification. 

Verder definieert het RM-ODP een notatiewijze voor de specificaties, de zogenaamde 'language'. 

Door de notatie van specificaties te standaardiseren, worden efficiency en samenwerking tussen 
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stakeholders bevorderd. De eisen die in par. 5 van ITU-T Recommendation X.903 (1995) aan de 

'enterprise language' worden gesteld zijn globaal geforrnuleerd. De enterprise language moet een 

aantal begrippen uit het RM-ODP kunnen weergegeven. NatuurJijke talen als Engels en 

NederJands zijn hiervoor geschikt. TINA gebruikt voor de enterprise specification dan ook een de 

natuurJijke taal Engels. De CES lAS en de SES scopediensten zullen in het NederJands worden 

beschreven, waarbij de door TINA gedefinieerde begrippen niet zullen worden vertaald. 

Het Business Model lAS en het Business Model scopediensten zijn in de volgende twee 

hoofdstukken weergegeven. Deze Business Models dienen als uitgangspunt voor het ontwerp 

van het portfolio scopediensten en de ondersteunende infrastructuur. Het is derhalve van belang 

dat de betrokken IAS-medewerkers met deze uitgangspunten bekend zijn. De volgende twee 

hoofdstukken kunnen in beginsel gebruikt worden om deze medewerkers te informeren. Mogelijk 

dienen enkele redactionele aanpassingen te worden aangebracht teneinde de invalshoek van de 

documenten beter te laten aansluiten bij de doelgroep. 
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5. BUSINESS MODEL lAS 

Oit hoofdstuk is in verband met de vertrouwelijke inhoud niet opgenomen in de publieke versie 

van het afstudeerverslag. 

Oeze informatie is opvraagbaar bij de BusinessLine InterActive Services van PIT Telecom B.V. te 

's-Gravenhage. 
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6. BUSINESS MODEL SCOPEDIENSTEN 

Oit hoofdstuk is in verband met de vertrouwelijke inhoud niet opgenomen in de publieke versie 

van het afstudeerverslag. 

Oeze informatie is opvraagbaar bij de BusinessLine InterActive Services van PIT Telecom B.V. te 

·s-Gravenhage. 

55-72 



Mei 1997 scope 2000 

7 • INFORMATION VIEWPOINT 

7.1 De tweede ontwerpfase 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet op welke wijze de eerste ontwerpfase in het herontwerpproces voor 

de scopediensten kan worden uitgevoerd. In voorliggend hoofdstuk wordt de tweede ontwerpfase 

in het herontwerpproces behandeld. Evenals de eerste ontwerpfase is de tweede ontwerpfase 

door het TINA Consortium gerelateerd aan de ODP-Viewpoints. In deze fase wordt het 

Information Viewpoint toegepast. In de paragrafen 7.2 en 7.3 wordt de uitwerking van het 

Information Viewpoint door het TINA Consortium toegelicht. In paragraaf 7.2 zal tevens aandacht 

worden be steed aan de toepassing van het OIC in deze ontwerpfase. 

In tegenstelling tot de eerste ontwerpfase zal de tweede ontwerpfase voor het portfolio 

scopediensten in het kader van dit afstudeerverslag niet worden uitgewerkt. De specificatie

werkzaamheden behorende bij het Information Viewpoint dienen te worden gestuurd door de 

bedrijfsstrategie. Het is derhalve slechts zinvol deze fase in te gaan nadat de Business Models 

(hoofdstukken 5 en 6) door het management van lAS zijn goedgekeurd. Ter iIIustratie is echter in 

paragraaf 7.4 een onderdeel van het portfolio scopediensten vanuit het Information Viewpoint 

beschouwd. 

7.2 Information Viewpoint en TINA 

De plaats van de tweede ontwerpfase in het (her)ontwerpproces is aangegeven in figuur 3.5. In 

de tweede fase wordt de dienstverlening ontworpen met behulp van de begrippen en principes 

van het Information Viewpoint. Het Information Viewpoint wordt in het RM-ODP, ITU-T 

Recommendation X 903 (1995. par. 4.1.1 ), als voigt gedefinieerd: 

A viewpoint on an ODP system and its environment 

that focuses on the semantics of information and information processing. 

De resultaten van de tweede ontwerpfase worden neergelegd in een information specification. 

Deze specificatie wordt in par. 6 van bovengenoemde standaard als voigt gedefinieerd: 

An information specification defines the semantics of information 

and the semantics of information processing in an ODP system. 

Het TINA Consortium heeft haar visie op de inhoud van de information speCifications neergelegd 

in Information Modelling Concepts (1995). Onder het begrip informatie wordt in TINA verstaan: 

the knowledge necessary to make appropriate use 

of a system or any part of the system 
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In de information specification dienen volgens het TINA Consortium derhalve de volgende 

aspecten van de beschouwde informatie te worden opgenomen: 

1. informatie-dragende entiteiten 

2. relaties tussen die entiteiten 

3. beperkingen en regels die het gedrag van de entiteiten regeren, inclusief het creeren en het 

verwijderen van die entiteiten. 

Door deze interpretatie van het begrip informatie is het niet nodig implementatie-afhankelijke 

begrippen en principes in de information specification op te nemen. Een (TINA) information 

specification kan derhalve ook worden toegepast voor het ontwerp van volledig handmatige 

processen (zie in dit verband ook paragraaf 3.3). 

Het specificeren van de informatie-dragende entiteiten en hun gedrag als information objects 

stemt overeen met de begrippen en principes van het RM-ODP. Voor de specificatie van de 

relaties tussen de information objects heeft het TINA Consortium deze begrippen en principes 

aangevuld. Het RM-ODP beschrijft namelijk slechts de interfaces --contracts genaamd- van een 

information object zonder daarbij de relatie met andere entiteiten te definieren. Voor deze 

aanvulling wordt gebruik gemaakt van de begrippen en principes van het General Relationship 

Model (GRM, 1993). Het GRM onderkent zogenaamde relationships. Een relationship specificeert 

een eigenschap van een verzameling information objects die betrekking heeft op elk van de 

information objects. De information specification van een TINA-dienst wordt derhalve gekenmerkt 

door twee belangrijke elementen, te weten information objects en relationships. 

Het information model van TINA maakt het mogelijk de toepassing van traditionele informatie

analysemethoden vereenvoudigen. Een bekende methode is bijvoorbeeld het gebruik van een 

zogenaamde CRUD-matrix29. De ontwerper zet de gegevens en functionele processen in een 

matrix tegen elkaar af, evenals de toegang die de processen tot elk gegeven hebben. De 

ingevulde matrix geeft de ontwerper voldoende inzicht voor een optimale clustering van 

'information objects'. Voor de generieke bestanddelen van IT&T-diensten is deze activiteit reeds 

door het TINA Consortium uitgevoerd. De ontwerper van een TINA-dienst begint nu met het 

projecteren van de te ontwerpen IT&T -dienst op reeds bestaande information objects en 

relationships en behoeft vervolgens aileen de dienst-specifieke information objects en 

relationships te specificeren. 

29 In een Create, Read, Update and Delete-matrix wordt per gegeven aangegeven welke functioneel 

proces dat gegeven mag benaderen. Hierdoor kunnen verwantschappen van gegevens en functionele 

processen worden blootgelegd (zie Enterprise Architecture Planning (1992». Verwante gegevens en 

functionele processen kunnen als een 'information object' worden beschouwd. 
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De begrippen en principes die TINA voorschrijft voor de information objects en de relationships 

zijn vastgelegd in de TINA documenten Service Architecture (1996), Network Resource 

Information Model (NRIM, 1996), TINA Network Resource Architecture en DPE Architecture30. Bij 

de definitie van de information models in deze vier documenten is door het TINA Consortium 

gebruik gemaakt van algemene begrippen en principes zoals vastgelegd in de Management 

Architecture (1994). Het centrale principe van de Service Architecture voor het Information 

Viewpoint is het session concept. Oit principe is de basis voor het information model behorende 

bij de Service Architecture, de Service Session Graph (SSG). Hierop wordt in de volgende 

paragraaf ingegaan. 

Het NRIM modelleert de Network Resource Architecture vanuit het Information Viewpoint 

vanwege management en control doeleinden. Het NRIM definieert technologie-onafhankelijke 

information objects voor de netwerkelementen. De relaties tussen de in het NRIM gedefinieerde 

information objects wordt aangegeven met behulp van de Logical en Physical Connection Graph 

(LCG en PCG). Deze LCG en PCG worden gedefinieerd in de TINA Network Resource 

Architecture. Oit document is echter nog niet beschikbaar; deze onderdelen van het information 

model blijven hier derhalve onbesproken. 

Voor de definitie van de Computing of OPE Architecture in het Information Viewpoint zijn aileen de 

OPE-services van belang. Oeze OPE-services bieden diensten die door IT&T-diensten uit de 

Service Architecture kunnen worden gebruikt. Oeze information objects kunnen worden ingepast 

in het generieke information model van de Service Architecture. 

Het TINA Consortium is terughoudend in het voorschrijven van een notatiewijze voor de 

information specification. In Information Modelling Concepts (1995) wordt een abstracte 

notatiewijze gedefinieerd die verplicht moet worden gevolgd voor diensten die aan TINA willen 

voldoen. Het TINA Consortium hanteert een concrete uitwerking van deze abstracte notatiewijze, 

Quasi-GOMO+GRM genaamd. Oeze uitwerking is echter niet voorgeschreven. 

Ook in de tweede ontwerpfase kan het OIC architectuur-raamwerk als aanvulling op TINA worden 

gebruikt. Het OIC specificeert echter met name de gegevens die op een smart card worden 

opgesJagen en de regels met betrekking tot de toegang tot die gegevens (zie paragrafen 4.1.8 en 

4.1.9 van het OIC). De information objects in het domein van andere stakeholders dan die van de 

kaarthouder worden slechts in reJatie tot de opgesJagen gegevens aangestipt. In het geval dat de 

30 De TINA Networl< Resoul'C9 An;hitecture en de DPE An;hitecture zijn nog niet beschikbaar. 
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door TINA gedefinieerde information objects onvoldoende specifiek zijn voor de 

(scope)dienstverlening van lAS, kan de ontwerper onderzoeken of de OIC-specificaties deze 

information objects kunnen aanvullen. 

7.3 TINA Session Concept 

In paragraaf 3.1 van de Service Architecture (1996) wordt het session concept beschreven. Aan 

de hand van dit principe wordt in paragraaf 3.2 van de Service Architecture een information model 

voor IT&T-dienstverlening beschreven. De hoofdlijnen van het session concept en het 

bijbehorende information model worden in deze paragraaf gepresenteerd. 

TI NA definieert een session als: 

The temporary relationship amongst a group of resources that are assigned 

to fulfil collectively a task or objective for a period of time. 

De bedoelde resources kunnen zowel information objects als computational objects zijn. Het 

session concept brengt structuur aan in de complexe samenhang tussen de resources die bij de 

IT&T -dienstverlening kunnen worden betrokken. Zo wordt in eerste instantie een drietal sessions 

onderscheiden, namelijk access sessions. service sessions en communication sessions. Elk van 

deze session-typen kan vervolgens worden onderverdeeld. De twee eerstgenoemde sessions 

worden in de Service Architecture uitgewerkt. De laatstgenoemde. de communication session. 

wordt in de TINA Network Resource Architecture gedefinieerd. 

De access session biedt de user toegang tot de dienstverlening van de provider. Tijdens de 

access session worden onder andere authenticatie van de deelnemende stakeholders, beveiliging 

en eventuele mobiliteit geregeld. De access session kan worden geTnitieerd door zowel user als 

provider. Van het eerstgenoemde geval is bijvoorbeeld sprake als de user de hoom van een 

telefoontoestel opoeemt en daardoor de telefooncentrale van de provider activeert. De provider 

initieert de access session bijvoorbeeld in het geval dat de I,Jser wordt gebeld. Ook kunnen beide 

stakeholders het initiatief nemen de access session te be~indigen. De benodigde interacties 

vinden plaats in de Utilization/Service Access-fase van het TINA ServiceLifeCycle model. 

De access session maakt gebruik van resources in het user-domein en het provider-domein. 

TINA onderscheidt derhalve een User Domain Access Session (UD_AS) en een Provider Domain 

Access Session (PD_AS). De onderscheiden sessions zijn weergegeven in figuur 3.3 van de 

Service Architecture (1996). Let wei: de objecten in deze figuur modelleren sessions (lees: 

samenwerkende resources). Daamaast is in de figuur aangegeven dat de PD_AS gebruik maakt 

van het geaggregeerde information object User Profile. In Appendix 1 van de Service Architecture 

(1996) wordt een van de information objects van het User Profile. namelijk het Service Profile. 
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gepositioneerd in de Utilization/Subscription-fase van het TINA ServiceLifeCycle model. Dit 

zogenaamde Subscription Model is'echter geen verplichting voor de information specification. 

Vanuit de access session kunnen een of meerdere service sessions worden ge"initieerd. De 

service session representeert de informatie en functionaliteit die benodigd is voor levering, 

besturing en beheer van diensten. De service session maakt daarbij gebruik van de informatie die 

door de access session ter beschikking wordt gesteld. Een service session kan niet bestaan 

zonder het bestaan van een 'sponsor' access session. Service sessions kunnen op hun beurt 

andere service sessions initieren. Dit mechanisme maakt het providers mogelijk bepaalde 

dienstcomponenten uit te besteden aan TPSP's (zie ook paragraaf 4.3). De benodigde interacties 

vinden plaats in de Utilization/Service Interaction-fase van het TINA ServiceLifeCycle model. 

De service session is door het TINA Consortium onderverdeeld in verschillende subsessions. 

Deze subsessions modelleren een functioneel deel van de resources die in zowel user- als 

provider-dornein worden aangesproken bij de levering van de dienst. De verschillende sessions 

en hun relaties zijn weergegeven in figuur 3.5 van de Service Architecture (1996). 

Service sessions, en wei die in het provider-domein, kunnen op hun beurt communication 

sessions initieren. De communication session geeft een overzicht van de verbindingen en de 

betrokken netwerkelementen. Een uitgebreide beschrijving van de communication session zal 

worden opgenomen in de TINA Network Resource Architecture. 

De sessions kunnen worden uitgewerkt in een information model, een model dat aileen 

information objects bevat. In zo'n model zijn aile resources en hun relationships als information 

objects weergegeven. Voor de service session is het information model uitgewerkt in het TINA 

Service Session Graph (SSG) model. Aangezien in deze information objects de configuratie van 

de (provider) service session is vastgelegd, kan dit model zowel voor het ontwerp van diensten 

als voor de besturing van de dienstverlening worden gebruikt. 

Het SSG model is een optioneel onderdeel van TINA. Dat wil zeggen dat dit model niet verplicht is 

gesteld. Indien een systeemleverancier stelt wei van het SSG model gebruik te maken, dan dient 

hij zich aan de voorgeschreven begrippen en principes van TINA te conformeren. Naar analogie 

van het SSG model wordt in de TINA Network Resource Architecture een information model voor 

de communication session gespecificeerd. Dit information model maakt gebruik van de Logical en 

Physical Connection Graph (LCG en PCG). In Appendix 1 van de Service Architecture (1996) 

wordt de relatie tussen het SSG-model en LCG-model uiteengezet. 
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7.4 Information Model voor scopediensten 

In de voorgaande paragraaf zijn de belangrijkste begrippen en principes voor een TINA 

information specification behandeld. Bij uitvoeren van de tweede ontwerpfase dient een ontwerper 

met behulp van deze begrippen en principes de information objects te definieren. Hierbij kan hij 

gebruik maken van generieke information objects en die eventueel aanpassen voor het specifieke 

probleemgebied. Door van dergelijke generieke information objects gebruik te maken wordt de 

doelmatigheid van het ontwerpproces bevorderd en neemt de kans op samenwerking 

(interoperabiliteit en interworking) toe. De bevordering van de doelmatigheid is een van de 

belangrijkste drijfveren achter het object-orientatie paradigma en de samenwerkingsvoordelen zijn 

van groot belang voor de door het RM-ODP gepropageerde gedistribueerde verwerking. Het 

verdient derhalve aanbeveling bij het herontwerpproces voor de scopediensten gebruik te maken 

van dergelijke generieke information objects. 

V~~r wat betreft de door het TINA Consortium ontwikkelde information objects is de 

gepubJiceerde informatie beperkt tot de generieke information objects in de Service Architecture 

(1996). In de TINA Network Resource Architecture zijn de information objects voor dit onderdeel 

van de technische infrastructuur gedefinieerd in het NRIM en de LCG/PCG. In de TINA 

Computing (OPE) Architecture zullen de information objects voor de OPE-services worden 

gedefinieerd. Deze docurnenten zijn echter nag niet alledrie beschikbaar. In Appendix 2 van de 

Service Architecture wordt een voorbeeld van een ontwerp voor een IT&T -dienst geschetst. In dit 

voorbeeld zijn geen information speCifications opgenomen. Wei zijn enterprise en computational 

speCifications opgenomen. In het kader van het afstudeerproject is geen verder onderzoek 

gedaan naar bestaande 'bibliotheken' met information objects voor IT&T -dienstverlening. 

Met behulp van de generieke session concepten en information objects in de Service Architecture 

(1996) wordt hieronder een voorbeeld uitgewerkt voor de tweede ontwerpfase van het portfolio 

scopediensten. Voor het voorbeeld is een veel voorkomende interactie tussen consumer en 

retailer gekozen. namelijk de Service Access-fase van een (I)GN-dienst die met behulp van een 

calling card wordt afgenornen. Deze interactie is beschreven in paragraaf 6.2.3.1. Naar analogie 

met de benaming van de enterprise specification voor scopediensten zal de information 

specification Information Model scopediensten worden genoemd. 

De interactie kan worden gernodelleerd met behulp van de figuren 3.3 en 3.4 uit de Service 

Architecture (1996). De Access Session komt tot stand door de interactie van de User Domain 

Access Session (UD_AS) en de Provider Domain Access Session (PO_AS). De UD_AS 

representeert de resources die de kaarthouder ondersteunen bij het contact leggen met een 

acceptant. In het voorbeeld is dit de informatie opgeslagen in en de functionaliteit van een 
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telefoontoestel. De PO ~S vertegenwoordigt de mogelijkheden die de acceptant aan de 

kaarthouder biedt. In het voorbeeld zijn dat de functionaliteiten gratis t09gang, verificatie en 

keuzemenu. Hiervoor worden resources als interactive voice response, operator ondersteuning, 

databases en security modules aangesproken. 

Het PO ~S maakt gebruik van een information object User Profile. Dit information object is een 

aggregatie van de volgende vier information Objects: 

1. Service Profile: bevat de beschrijving van de dienst evenals de beperkingen die door 

acceptant en subscriber zijn opgelegd alsmede eventuele voorkeuren van de kaarthouder. In 

het voorbeeld bevat het Service Profile onder andere informatie over de toegestane (I)GN

diensten. de welkomsttekst en de verkorte kiesnummers. 

2. Usage Context: bevat de configuratie-afhankelijke beperkingen van de dienst zoals 

beschreven in het Service Profile. In het voorbeeld zou de Usage Context de landen kunnen 

bevatten die geen Home Country Beyond verbindingen toestaan via Home Country Direct

nummers. 

3. Session Description: bevat de gegevens met betrekking tot tijdelijk gedeactiveerde sessies. 

bijvoorbeeld bij geplande verbindingen of bij gesprekken in de 'wacht-stand'. In het voorbeeld 

kunnen hier de gegevens van aangevraagde conference calls of tolkenondersteuning worden 

vastgelegd. 

4. Registration: bevat de gegevens die benodigd zijn om een gebruiker uit te nodigen voor een 

sessie. Dit information object zal voor het gekozen voorbeeld waarschijnlijk niet benodigd zijn, 

aangezien de opgeroepen nummers geen contractuele relatie met de acceptant hebben. 
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8. COMPUTATIONAL, ENGINEERING EN TECHNOLOGY VIEWPOINT 

8.1 Inleiding 

In figuur 3.5 is het ontwerpproces geschetst zoals dat door het TINA Consortium wordt 

gepropageerd. In de hoofdstukken 4 en 7 zijn de eerste twee ontwerpfasen en de bijbehorende 

resultaten, respectievelijk de enterprise en information specifications, behandeld. In voorliggend 

hoofdstuk wordt ingegaan op de derde en vierde ontwerpfase van het (her)ontwerpproces. 

Evenals de eerste en tweede ontwerpfase zijn deze ontwerpfasen door het TINA Consortium 

gerelateerd aan de ODP-Viewpoints. De derde fase is gerelateerd aan het Computational 

Viewpoint en de vierde aan het Engineering Viewpoint De uitwerking van deze Viewpoints in 

TINA wordt in de paragrafen 8.2 respectievelijk 8.3 toegelicht 

In dit verband wordt opgemerkt dat deze ontwerpfasen implementatie-afhankelijk zijn. Het TINA 

Consortium heeft ervoor gekozen de IT&T-dienstverlening met behulp van technologische 

ontwikkelingen op het gebied van object-orientatie en gedistribueerde verwerking te realiseren 

(zie ook paragraaf 3.5.1). De begrippen en principes die derhalve in het Computational en 

Engineering Viewpoint worden gebruikt hebben betrekking op deze technologie. De ontwerper die 

TINA wi! gebruiken als hulpmiddel bij het ontwerpproces dient vooraf te onderzoeken of deze 

technologie een doelmatige en doeltreffende realisatie van de gewenste IT&T-dienstverlening 

faciliteert. Aangezien deze technologische ontwikkelingen niet zijn toegepast in het OIC 

architectuur-raamwerk. zal de toepasbaarheid van het OIC in deze ontwerpfasen gering zijn. 

De derde en vierde ontwerpfase voor het portfolio scopediensten zal in het kader van dit 

afstudeerverslag niet worden uitgewerkt. Deze ontwerpfasen behoren volgens de bedrijfsstrategie 

van lAS tot het verantwoordelijkheidsdomein van de leveranciers van dienstcomponenten. 

Alvorens deze ontwerpfasen met de leveranciers in te gaan is het aan te bevelen de volgende 

activiteiten uit te voeren: 

1. Vaststellen of object-orientatie en/of gedistribueerde verwerking een doelmatige en 

doeltreffende realisatie van de te ontwerpen dienst mogelijk maken. Gezien de 

overeenstemming tussen de problemen van het portfolio scopediensten en de ondersteunende 

infrastructuur en de aanleiding tot het TINA-initiatief is de verwachting dat dit het geval zal zijn. 

Het is echter niet uitgesloten dat object-orientatie en gedistribueerde verwerking voor bepaalde 

dienstcomponenten geen voordelen biedt. 

2. Vaststellen van de data waarop voldoende (technische) infrastructuurcomponenten die 

voldoen aan de TINA-uitgangspunten op de markt komen. De leveranciers van 
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dienstcomponenten zullen in de meeste gevallen deze infrastructuurcomponenten inkopen bij 

fabrikanten van software en computer- en netwerkapparatuur. Met name de planning van de 

Consortium-Ieden is van belang, aangezien verwacht mag worden dat deze als eerste TINA

compliant produkten zullen lanceren. 

3. Opstellen van de information specification (zie hoofdstuk 7). 

Voor de volledigheid wordt hier nogmaals gewezen op het vijfde ODP-Viewpoint, het Technology 

Viewpoint. Dit Viewpoint 'focuses on the choice of technology in an ODP system' (zie RM-ODP, 

ITU-T Recommendation X. 903 (1995, par. 4.1.1 ). Voorbeelden van technologie-keuzen zijn 

programmeertalen, protocolstacks, operating systems, transportmedium en processor

technologie. De uitgangspunten die het RM-ODP voor de technology specification definieert 

beslaan slechts een bladzijde. In TINA wordt dit Viewpoint in het geheel niet uitgewerkt. Zowel 

TINA als RM-ODP beschouwen de technologie-keuze als de verantwoordelijkheid van de 

fabrikant. Dit Viewpoint wordt derhalve ook in dit afstudeerverslag niet verder uitgewerkt. 

8.2 Computational Viewpoint 

In de derde fase wordt de dienstverlening ontworpen met behulp van de begrippen en principes 

van het Computational Viewpoint. Het Computational Viewpoint wordt in het RM-ODP. ITU-T 

Recommendation X. 903 (1995, par. 4.1.1 ), als voigt gedefinieerd: 

A viewpoint on an ODP system and its environment 

which enables distribution through functional decomposition of the system 

into objects which interact at interfaces. 

De resultaten van de derde ontwerpfase worden neergelegd in een computational speCification. 

Deze specificatie wordt in par. 7 van bovengenoemde standaard als voigt gedefinieerd: 

A computational specification defines the functional decomposition of the system 

into objects which interact at interfaces. 

Het TINA Consortium heeft de algemene begrippen en principes voor de computational 

specifications neergelegd in Computational Modelling Concepts (1995). Het computational model 

van de Service Architecture wordt met behulp van deze begrippen en principes uitgewerkt in de 

hoofdstukken 4 en 5 van de Service Architecture (1996). Daamaast dienen ook de DPE-services 

uit de Computing (DPE) Architecture en de Connection Management functies uit de Network 

Resource Architecture met behulp van de Computational Modelling Concepts (1995) te worden 

gespecificeerd. De betreffende definities, de DPE Architecture en de TINA Network Resource 

Architecture, zijn echter nog niet beschikbaar. Bij de definitie van de computational models in 

deze drie documenten is door het TINA Consortium gebruik gemaakt van algemene begrippen en 

principes zoals vastgelegd in de Management Architecture (1994). 
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De twee belangrijkste entiteiten in de computational specification van een TINA-dienst zijn de 

computational object en de service component. Een (computational) object is een model van een 

eenheid, die wordt gespecificeerd door zijn gedrag en status. Deze eenheid bevat bepaalde 

informatie en functionaliteit. De status van een computational object kan aileen veranderen door 

een interne actie of een interaction. Interactions met een (computational) object vinden plaats via 

de interfaces. Een computational object is een applicatie die op een platform in de technische 

infrastructuur wordt uitgevoerd. 

Een service component31 heeft dezelfde karakteristieken als een computational object met als 

verschil dat een service component over verschillende platformen in de technische infrastructuur 

kan worden verdeeld. Indien een service component op een platform wordt uitgevoerd kan de 

service component als een computational object worden uitgevoerd. Een service component kan 

echter ook uit meerdere computational objects bestaan die al dan niet over meerdere platformen 

zijn verspreid. 

Het TINA Consortium heeft ervoor gekozen de computational specification te beperken tot het 

specificeren van de generieke service components. Elke fabrikant kan vervolgens zelf bepalen 

hoe hij deze service components implementeert; met andere woorden: hoe hij de informatie en 

functionaliteit over computational objects verdeelt. Let wei: de service component dient zich ten 

opzichte van de omgeving als een eenheid te gedragen. De interfaces, het gedrag en de status 

van een service component zijn onafhankelijk van de gekozen implementatievorm. 

Het TINA Consortium heeft vooralsnog een negental generieke service components onderkend. 

Zeven service components zijn gedefinieerd in hoofdstuk 4 van de Service Architecture (1996). 

De specificatie van deze service components wordt momenteel vastgelegd in het document 

Service Components Specifications. Dit document is nog niet beschikbaar. De overige twee 

service components verzorgen de besturing van de communication session. Deze service 

components worden gedefinieerd in de TINA Network Resource Architecture. 

31 Een TINA service component verschilt van de dienstcomponenten in de dienstverlening van lAS (zie 

hoofdstuk 2). Het principe van TINA service components en lAS dienstcomponenten stemt overeen; 

beide begrippen zien op een functionaliteit die via interfaces benaderbaar is voor de omgeving. De TINA 

service components zijn echter gestandaardiseerde eenheden die zodanig worden gespecificeerd dat ze 

gebruikt kunnen worden in een gedistribueerde. object-georienteerde omgeving. 
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De service components zullen worden gespecificeerd met behulp van de notatiewijze Object 

Definition Language (ODL). Deze notatiewijze is ontwikkeld voor de specificatie van 

computational objects en definieert de interfaces en het gedrag van de computational objects. Oe 

implementatiewijze van de computational objects wordt niet gespecificeerd. Dit principe maakt het 

mogelijk OOL eveneens te gebruiken voor de specificatie van de service components. Het maakt 

immers voor de interfaces en het gedrag van een service component geen verschil of deze als 

een of meerdere computational objects wordt gespecificeerd. 

In hoofdstuk 5 van de Service Architecture (1996) worden de interactions tussen de service 

components gedefinieerd. Hiertoe zijn een aantal scenario's gedefinieerd die de interactions voor 

de verschillende sessions beschrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde event 

trace diagrammen. Deze diagrammen geven in chronologische volgorde de interactions weer die 

tijdens de uitvoering van een scenario tussen de betrokken service components plaatsvinden. 

Hierbij wordt tevens aangegeven welke interfaces van die service components betrokken zijn. 

8.3 Engineering Viewpoint 

I n de vierde fase wordt de dienstverlening ontworpen met behulp van de begrippen en principes 

van het Engineering Viewpoint. Het Engineering Viewpoint wordt in het RM-ODP, ITU-T 

Recommendation X. 903 (1995, par. 4.1.1 ), als voigt gedefinieerd: 

A viewpoint on an ODP system and its environment 

that focuses on the mechanism and functions required to support distributed interaction 

between objects in the system. 

De resultaten van de vierde ontwerpfase worden neergelegd in een engineering specification. 

Deze specificatie wordt in par. 8 van bovengenoemde standaard als voigt gedefinieerd: 

An engineering speCifICation defines the mechanism and functions required 

to support distributed interaction between objects in the system. 

Het TINA Consortium rekent de begrippen en principes behorende bij het Engineering Viewpoint 

tot de Computing Architecture. De eerste aanzet voor de definitie van deze begrippen en 

prtncipes is opgenomen in Engineering Modelling Concepts (1994). Het document dat de 

Computing Architecture beschrijft, genaamd DPE Architecture, is nog niet beschikbaar. De 

belangrijkste begrippen en principes voor een engineering specification zijn echter eveneens 

uiteengezet in Overall Concepts and Principles of TINA (1995). 

Aile computational objects worden in de engineering speCification een-op-een getransformeerd in 

engineering computational objects. Het belangrijkste aandachtsgebied van het Engineering 

Viewpoint is de distributie van engineering computational objects in een gedistribueerde 
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omgeving. Oeze gedistribueerde omgeving, de zogenaamde Distributed Processing Environment 

(OPE), bestaat uit OPE-nodes, een kernel Transport Network (kTN) en OPE-services. De 

engineering computational objects die op een OPE-node aanwezig zijn kunnen gebruik maken 

van enkele basisfuncties, de zogenaamde OPE-kernel. Elke OPE-node heeft derhalve een OPE

kernel. Oeze basisfuncties faciliteren onder andere de instantiatie van objecten en de 

communicatie tussen objecten. Om de communicatie tussen objecten op verschillende OPE

nodes te faciliteren maken de OPE-kernels gebruik van het kernel Transport Network tussen de 

OPE-nodes. De OPE-services bieden extra diensten, bijvoorbeeld een trading service voor de 

lokalisering van objecten. Oeze OPE-services zijn niet noodzakelijk op aile OPE-nodes aanwezig. 

Vanuit het Information Viewpoint kunnen deze OPE-services op vergelijkbare wijze worden 

beschouwd als de overige IT&T-diensten in de Service Architecture. 

De engineering computational objects op een OPE-node kunnen worden gestructureerd met 

behulp van een tweetal modellen, nameJijk het capsule model en het cluster model. Een capsule 

is de verzameling van engineering computational objects die dezelfde processor- en 

geheugencapaciteit op een OPE-node gebruiken. Een cluster is een deelverzameling van een 

capsule. Een cluster is de verzameling van engineering computational objects binnen dezelfde 

capsule die uit oogpunt van beheer verwant zijn. Clusters en capsules worden gemodelleerd als 

engineering objects. 

Verder heeft het TINA Consortium nog een tweetal zogenaamde channel models ontwikkeld. De 

channel models worden gebruikt voor de modellering van de communicatie tussen de OPE-nodes 

(data-transport). Er is een model voor de data-uitwisseling tussen de operational interfaces van 

engineering computational objects en een model voor de data-uitwisseling tussen de stream 

interfaces van engineering computational objects. Ook deze modellen kunnen als engineering 

objects worden gemodelleerd. 

Het TINA Consortium heeft nog geen formele notatiewijze voor de engineering specifications 

vastgesteld. Momenteel wordt de natuurlijke taal Engels hiervoor gebruikt. 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9.1 Conclusies 

9.1.1 Oplosslngsmethodiek 

Teneinde de concurrentiepositie van de scopediensten voor een periode van meerdere jaren te 

versterken dienen een aantal problemen te worden weggenomen. Ten aanzien van de in 

hoofdstuk 1 genoemde problemen van het portfolio scopediensten en de ondersteunende 

infrastructuur blijkt dat: 

• deze problemen in het algemeen gelden voor het gehele portfolio scopediensten 

• deze problemen worden veroorzaakt door het ontbreken van sturing door de bedrijfsstrategie, 

het ontbreken van integraal kwaliteitsbeleid en het ontbreken van overzicht over het 

dienstenportfolio. 

Een structurele oplossing van de problemen is gewenst teneinde de concurrentiepositie van het 

portfolio scopediensten voor meerdere jaren te versterken. De oorzaken van die problemen 

dienen daartoe te worden weggenomen. De basis voor realisatie van de doelstelling kan worden 

gelegd door het herontwerp van het portfolio scopediensten en de ondersteunende infrastructuur. 

Het resultaat van het herontwerpproces, de doelarchitectuur, dient vervolgens als uitgangspunt 

voor de migratie van de bestaande situatie. 

9.1.2 Ontwerphulpmldd~len 

Bij het ontwerpen kunnen hulpmiddelen worden gebruikt. Het gebruik van ontwerphulpmiddelen 

bevordert de doelmatigheid en doeltreffendheid van het ontwerpproces. Alvorens de eerste fase 

van het herontwerpproces voor scopediensten uit te werken zijn hulpmiddelen geselecteerd die bij 

het ontwerpproces kunnen worden gebruikt. Voor de scopediensten van PIT Telecom blijken de 

Telecommunications Information Networking Architecture (TINA) en de Open Infrastructuur voor 

Chipcardtoepassingen (OIC) het meest geschikt. 

Ten aanzien van het gebruik van TINA en OIC als hulpmiddel bij de totstandkoming van de 

doelarchitectuur voor scopediensten zijn de volgende conclusies van belang: 

1. De definitie van TINA is nog niet voltooid; het TINA Consortium verwacht het architectuur

raamwerk eind 1997 afte ronden. Een van de gevolgen is dat de verschillende TINA 

documenten (nog) niet op elkaar zijn afgestemd, waardoor principes en begrippen in de 

verschillende documenten niet consistent behandeld worden. T eneinde de conformiteit van de 
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doelarchitectuur met TINA te waarborgen dient de doelarchitectuur aan de definitieve definitie 

van TINA te worden getoetst. Deze conformiteit is nodig om de voordelen van het gebruik van 

bestaande architectuur-raamwerken als TINA optimaal te kunnen benutten. 

2. Aangezien de definitie van TINA nog niet is voltooid zal de introductie van technische 

infrastructuurcomponenten, die aan de TINA uitgangspunten voldoen, nog enige tijd op zich 

laten wachten. Door het implementatie-onafhankelijke karakter van de Business en Information 

Models is het echter de mogelijk de ondersteunende infrastructuur met andere producten te 

realiseren. 

3. Het is niet waarschijnlijk dat het portfolio scopediensten en de ondersteunende infrastructuur 

geheel aan TINA zullen voldoen. De dienstverlening van lAS maakt namelijk van een groot 

aantalleveranciers, waaronder ruim 60 buitenlandse connectivity providers, gebruik. Deze 

leveranciers kunnen niet (allemaal) door lAS worden verplicht om hun technische 

infrastructuur op basis van TINA te realiseren. Door het implementatie-onafhankelijke karakter 

van de Business en Information Models is het echter de mogelijk de ondersteunende 

infrastructuur met andere producten te realiseren. 

4. TINA is gericht op systemen, niet op procedures. Bij het opstellen van het Information Model 

dient TINA te worden aangevuld met ontwerphulpmiddelen voor het inrichten van de 

(administratieve) organisatie. 

5. OIC vult TINA met probleemgebied-specifieke begrippen en principes. Teneinde de 

conformiteit van de doelarchitectuur met TINA niet in gevaar te brengen, mogen de toegepaste 

OIC-principes niet strijdig zijn met TINA. 

TINA beschouwt een ontwerp als een verzameling samenhangende specificaties. waarbij elke 

specificatie is opgesteld vanuit een specifiek abstractieniveau. TINA onderkent daartoe twee 

implementatie-onafhankelijke en drie implementatie-afhankelijke abstractieniveaus. De twee 

eerstgenoemde abstractieniveaus behoren tot de verantwoordelijkheid van lAS en zien op de 

totstandkoming van het Business Model en het Information Model. Het OIC kan worden gebruikt 

als aanvulling op TINA. 

De specificaties zijn geen doel op zich; het doel is immers de realisatie van de gewenste 

dienstverlening aan de klant. Zo helpt het Business Model het bedrijfsmanagement en de 

ontwerpers om bepaalde keuzes bewust te maken en onderling te communiceren. Het Business 

Model kan worden beschouwd als het resultaat van de definitiefase. Bij de totstandkoming van dit 

Business Model kunnen algemene architectuur-raamwerken als TINA en OIC als hulpmiddel 

worden gebruikt. Het gebruik van deze hulpmiddelen verhoogt de doelmatigheid van het 

ontwerpproces en vergroot de mogelijkheden op samenwerking met andere stakeholders. 
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In het verlengde hiervan dient een Business Model na vaststelling door het bedrijfsmanagement 

niet als een onaantastbaar gegeven te worden beschouwd. Indien een aanpassing van de 

dienstverlening wijziging van een Business Model noodzakelijk maakt dan dient de herziene 

versie opnieuw door het bedrijfsmanagement te worden goedgekeurd. Hierdoor wordt het 

management zich bewust van de invloed van de gewenste aanpassingen op de bestaande 

dienstverlening en de ondersteunende infrastructuur. Deze conclusie impliceert dat de 

houdbaarheid van een Business Model afhankelijk is van de dynamiek van het dienstenportfolio. 

Zo zal een Business Model eerder worden aangepast in organisaties met een sterk innovatief 

karakter (new business development) dan in organisaties die een min of meer stabiele 

dienstverlening exploiteren. 

Bovenstaande redenering geldt eveneens voor de specificaties die resulteren uit de andere 

Viewpoints. De efficiency van het herontwerpproces wordt bevorderd als hierbij eveneens van het 

architectuur-raamwerk TINA gebruik wordt gemaakt. 

9.1.3 Doelarchitectuur 

De doelarchitectuur bestaat evenals TINA uit vijf verschillende specificaties. De implementatie

onafhankelijke specificaties, de Business en Information Models, behoren tot de 

verantwoordelijkheid van lAS. Deze verantwoordelijkheid is het gevolg van de bedrijfsstrategie 

van lAS; lAS positioneert zichzelf als dienstintegrator. Het Business Model lAS en het Business 

Model scopediensten zijn in het kader van dit afstudeerverslag opgesteld en definieren 

respectievelijk de bedrijfsstrategie en het portfolio scopediensten. Door het opstellen van deze 

onderdelen van de doelarchitectuur worden twee probleemoorzaken weggenomen; de Business 

Models maken stu ring door de bedrijfsstrategie mogelijk en bieden overzicht over de 

dienstcomponenten op het hoogste abstractieniveau. 

De tweede fase in het ontwerpproces, het opstellen van het Information Model scopediensten, 

behoort eveneens tot de verantwoordelijkheid van lAS. Het betreft het specificeren van de 

dienstcomponenten en de bijbehorende informatie-entiteiten. De totstandkoming van het 

Information Model dient te worden gestuurd door de bedrijfsstrategie. Het is derhalve slechts 

zinvol deze fase in te gaan nadat de Business Models door het management van lAS zijn 

goedgekeurd. Op basis van de goedgekeurde Business Models kunnen de productmanagers 

(marketeers) en service managers (beheerders) het integrale kwaliteitsbeleid vaststellen. 

Hierdoor worden de resterende probleemoorzaken weggenomen; de indeling in 

dienstcomponenten wordt verfijnd en het integrale kwaliteitsbeleid wordt geformuleerd. Aangezien 

goedkeuring van de Business Models door het lAS management nog niet heeft plaatsgevonden is 

het Information Model scopediensten nog niet opgesteld. 
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De derde en volgende fasen in het ontwerpproces hebben betrekking op het opstellen van 

implementatie-afhankelijke specificaties en behoren derhalve niet tot de verantwoordelijkheid van 

lAS. Deze fasen hebben betrekking op de inrichting van de dienstcomponenten en worden door 

de afzonderlijke leveranciers van de dienstcomponenten uitgevoerd. Indien tijdens deze 

ontwerpfasen eveneens van TINA gebruik wordt gemaakt, kan op basis van de uitgangspunten 

voor TINA worden verwacht dat de concurrentiepositie van het portfolio scopediensten verder 

wordt verbeterd. 

9.2 Aanbevelingen 

Het is aan te bevelen de volgende activiteiten uit te voeren teneinde de oplossing voor de in 

hoofdstuk 1 geschetste problemen te implementeren: 

1. Verkrijg goedkeuring voor het Business Model lAS en het Business Model scopediensten en 

communiceer deze Business Models naar medewerkers. 

2. Organiseer het productmanagement (afdeling marketing) en het service management (afdeling 

operations) overeenkomstig de onderscheiden dienstencategorieen. 

3. Stel het Information Model scopediensten op. 

4. Positioneer Business Models en Information Model als doelarchitectuur en communiceer deze 

doelarchitectuur naar de leveranciers. Probeer commitment van leveranciers te verkrijgen 

teneinde de voordelen te kunnen incasseren. 

5. Stel in overleg met de leveranciers een migratiestrategie op voor de wijziging van de 

bestaande situatie naar de doelarchitectuur. Probeer daarbij de ontwerphulpmiddelen van 

leveranciers en lAS op elkaar af te stemmen teneinde doelmatigheidsvoordelen te behalen. 

Daamaast kan dit de interworking tussen verschillende leveranciers en de communicatie 

tussen betrokken medewerkers bevorderen. 

6. Geef opdracl1t tot uitvoering van de migratie. 

Het spreekt voor zich dat tijdens en na voltooiing van bovenstaande activiteiten de 

doelarchitectuur voortdurend moet worden aangepast aan wijzigende omstandigheden. 

Verder verdient het aanbeveling voor de overige dienstencategorieen van lAS te onderzoeken of 

genoemde problemen zich (kunnen) voordoen. Indien dat inderdaad het geval is kan deze 

problematiek op identieke wijze worden aangepakt. 
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L1JST VAN AFKORTINGEN 

ANSA 

AS 

CES 

CG 

CI 

CORBA 

CPU 

CRUD 

DCI 

OPE 

DTMF 

EC/MC 

GDMO 

GRM 

GSM 

HCB 

HCD 

lAS 

IC 

{I)GN 

IN 

INA 

IT 

IT&T 

ITU 

kTN 

LCG 

NMF 

NO 

NRIM 

ODL 

ODP 

OIC 

Advanced Networked Systems Architecture 

Access Session 

Corporate Enterprise Specification 

Connection Graph 

Caller Identification 

Common Object Request Broker Architecture 

Central Processing Unit 

Create Read Update Delete 

Dutch Card Infrastructure 

Distributed Processing Environment 

Dual Tone Multi Frequency 

Eurocard/Mastercard 

Guidelines for the Definition of Managed Objects 

General Relationship Model 

Global System for Mobile communications 

Home Country Beyond 

Home Country Direct 

Businessline InterActive Services 

Integrated Circuit 

(Internationaal) Groene Nummer 

Intelligent Networks 

Information Networking Architecture 

Internationale Telecommunicatie 

InformationTechnology 

InformationTechnology en Telecommunications 

International Telecommunication Union 

kernel Transport Network 

Logical Connection Graph 

Network Management Forum 

Netwerk Operator 

Network Resource Information Model 

Object Definition Language 

Open Distributed ProceSSing 

Open Infrastructuur voor Chipcardtoepassingen 

scope 2000 
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OSA 

OSI 

PCG 

PD_AS 

PIN 

PoS 

QoS 

RM-ODP 

ROSA 

SES 

SLA 

SSG 

TINA 

TOS 

TMN 

TPSP 

VRS 

UD-fiS 

Open Services Architecture 

Open Systems Interconnection 

Physical Information Model 

Provider Domain Access Session 

Persoonlijk Identificatie Nummer 

Point of Sale 

Quality of Service 

Reference Manual of Open Distributed Processing 

RACE Open Services Architecture 

Service Enterprise Specification 

Service Level Agreement 

Service Session Graph 

Telecommunications Information Networking Architecture 

Telecom Operator Services 

Telecommunications Management Network 

Third Party Service Provider 

Voice Response System 

User Domain Access Session 

scope 2000 
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VERKLARENDE WOORDENLlJST 

Abstractie 

Acceptant 

Architectuur 

Architectuur

raamwerk 

Calling card 

Calling card 

dienst 

Connectivity 

Provider 

Consumer 

'The process of suppressing irrelevant detail to establish a simplified model, 

or the result of that process' (zie ITU-T Recommendation X. 902). 

Organisatie die zaken of diensten (end-user services) levert aan consumers 

en die daarbij gebruik maakt van de diensten van kaartuitgevers en/of support 

service providers. 

Het begrippenkader en de principes die worden toegepast bij het realiseren 

van objecten. 

Deze definitie is gebaseerd op een tweetal (niet-strijdige) definities van 

architecturen gehanteerd, namelijk: 

• 'A set of concepts and principles for the design, specification and 

implementation' (zie Overall Concepts and Principles of TINA) . 

• 'A set of rules to define the structure of a system and the interrelationships 

between its parts' (zie ITU-T Recommendation X.902). 

Een ontwerphulpmiddel dat meerdere architecturen in onderlinge samenhang 

in zich verenigt. 

Kaartprodukt dat het mogelijk maakt end-user services (waaronder tenminste 

een of meer (I)GN-diensten) af te nemen zonder dat de kaarthouder contant 

geld nodig heeft. 

Support service die het gebruik van calling cards faciliteert. 

Organisatie die de telecommunicatieverbindingen (bearer services) voor 

elektronische informatie-uitwisseling levert. 

(Rechts)persoon die de end-user services consumeert. Binnen het domein 

van de consumer kunnen subscribers, end-users en anonymous users 

worden onderscheiden. 

Dienst zie Service 

Dienstcomponent Functioneel onderdeel van een dienst. 

Dienstenportfolio De verzameling van diensten die door een service provider worden geleverd. 

Doelarchitectuur Het begrippenkader en de principes die bij de realisatie van een bepaald 

object (hier het dienstenportfolio en de ondersteunende infrastructuur) 

moeten worden gehanteerd. 

Persoon (of systeem) die de end-user services daadwerkelijk afneemt. End-user 

Kaart Een kaart is in het algemeen een creditcard-size, plastiC kaart die voldoet aan 

ISO-norm 7810. Op de kaart zijn identificerende gegevens in optische en/of 
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Kaartacceptant 

Kaartdienst 

Kaarthouder 

Kaartprodukt 

Kaartuitgever 

Klant 

Model 
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elektronische vorm vastgelegd. 

Organisatie die zaken of diensten levert aan end-users met behulp van een 

kaartdienst. 

Support service die gebruik maakt van een kaart. 

Rechts(persoon) op wiens naam de kaart is gesteld (naar OIC-definitie). Ook: 

end-user van een end-user service die met behulp van een kaart kan worden 

afgenomen (naar TINA user/provider paradigma). 

Kaart die het mogelijk maakt een selectie van end-user services uit het 

dienstenportfolio van een of meerdere acceptanten af te nemen. 

Organisatie die de kaart uitreikt aan de consumer en het beheer van de kaart 

gedurende de gehele levenscyclus van de kaart uitvoert. 

zie Consumer 

Vereenvoudigde weergave van een object (een fysiek object, een methode of 

een procedure) uit de werkelijkheid. De vereenvoudiging betreft weglating van 

niet-essentlele eigenschappen en groepering van overblijvende 

eigenschappen. 

Ook: voorgeschreven vorm. 

Ondersteunende Het geheel aan technische en organisatorische voorzieningen. Technische 

infrastructuur voorzieningen zijn systemen bestaande uit hardware en software. 

Ontwerp 

Retailer 

Scopedienst 

Service 

Service 

Component 

Subscriber 

Support Service 

Organisatorische voorzieningen betreffen mensen en procedures 

(bedieningsvoorschriften, afspraken, etc.) 

Een beraamd en omschreven plan ter voorbereiding van de daadwerkelijke 

realisatie. 

Organisatie die zaken of diensten levert aan consumers. Onder retailers 

worden onder andere (kaart)acceptanten en kaartuitgevers begrepen. 

Een dienst die is samengesteld uit een end-user service, een calling card 

dienst en een kaartprodukt. 

'A meaningful set of capabilities provided by an existing or intended set of 

systems to all who utilize it: subscribers, end-users, network providers and 

service providers. Each one sees a different perspective of the service.' (zie 

Service Architecture) 

'An entity which is represented as an object or a group of objects and is 

classified based on functional characteristics relative to the service.' (zie 

Service Architecture). Niet te verwarren met Dienstcomponent; zie hiertoe 

paragraaf 8.1. 

'A subtype of User' 

Organisatie die een support service gedurende de gehele levenscyclus 
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Provider 

Toepassings

aanbieder 

TPSP 

User 

Viewpoint 
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beheert. 

zie Support Service provider 

Organisatie die een (onderdeel van een) Dienst levert aan een Retailer. 

Gebruiker van een Dienst 

Ontwerpfocus die door Abstractie wordt bereikt. 
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BIJLAGE B: ONTWERPEN 

B.1 Inleiding 

Uit paragraaf 3.2 blijkt dat de basis voor de oplossing moet worden gevormd door het 

(her)ontwerpen van de scopediensten en de ondersteunende infrastructuur. Deze activiteit dient 

te worden gestuurd door de bedrijfsstrategie. waarbij aile relevante aspecten van de IT&T

diensten in het portfolio van lAS in onderlinge samenhang worden overzien. In dit kader wordt in 

deze bijlage de activiteit ontwerpen nader toegelicht. 

B.2 Ontwerpen 

Koenen's woordenboek omschrijft een ontwerp als 'een beraamd en omschreven plan' en 

ontwerpen als 'voorbereiden'. Ontwerpen omvat aile bewuste handelingen die ter voorbereiding 

van de daadwerkelijke realisatie van een object dienen. Het object kan een fysiek object zijn, 

maar bijvoorbeeld ook een methode of een procedure. 

De voorbereidingshandelingen die in het algemeen worden uitgevoerd bij de totstandkoming van 

een ontwerp zijn achlereenvolgens: 

1. defini!ren van het probleem 

2. vaststellen van de uitgangspunten waaraan de oplossing moet voldoen 

3. ontwikkelen van begrippenkader en principes (grondbeginselen, vaste stelregels) voor de 

realisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de uitgangspunten 

4. toepassen van het begrippenkader en de principes op het probleemgebied 

5. bepalen van de uit te voeren realisatiewerkzaamheden 

Bovengenoemde handelingen worden zowel uitgevoerd bij het realiseren van nieuwe objecten (de 

zogenaamde Greenfield-benadering) als bij het aanpassen van bestaande objecten. In beide 

gevallen dienen aile voorbereidingshandelingen te worden doorlopen, echter in het 

laatstgenoemde geval wordt in de uitgangspunten (handeling 2) aangegeven in hoeverre de 

bestaande situatie gehandhaafd moet blijven. De bepaling van de realisatiewerkzaamheden 

(handeling 5) betreft in dit geval het bepalen van de benodigde migratiewerkzaamheden; de 

werkzaamheden die nodig zijn om het bestaande object aan te passen. 
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B.3 Ontwerphulpmiddelen 

Een persoon die een object wi! gaan realiseren kan bij de voorbereiding van zijn werkzaamheden 

gebruik maken van hulpmiddelen die door anderen zijn ontwikkeld. Deze hulpmiddelen bevatten 

kennis met betrekking tot voorbereidingshandelingen in soortgelijke probleemgebieden. Door het 

toepassen van dergelijke ontwerphulpmiddelen kan het ontwerp zo doelmatig en doeltreffend 

mogelijk tot stand komen. 

Door het probleemspeeifieke karakter van de twee eerstgenoemde voorbereidingshandelingen 

draagt het gebruik van hulpmiddelen bij deze handelingen nauwelijks bij aan de doelmatigheid 

van het ontwerpen. De hulpmiddelen voor deze twee fasen zijn algemeen van karakter. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een handleiding voor het houden van interviews met betrokkenen. Het 

toepassen van hulpmiddelen in de vijfde fase, de bepaling van realisatiewerkzaamheden, kent 

een grotere afhankelijkheid van het besehouwde probleem en wordt in deze algemene toeliehting 

over ontwerpen niet uitgewerkt. Het gebruik van ontwerphulpmiddelen bij het ontwikkelen en 

toepassen van een begrippenkader en prineipes (handelingen 3 en 4) kan de doelmatige en 

doeltreffende totstandkoming van het ontwerp faeiliteren. Begrippenkader en prineipes kunnen 

worden vervat in madellen (voorgesehreven vormen), die bij de voorbereiding van de realisatie 

kunnen worden toegepast. In de volgende paragrafen wordt daarom dieper ingegaan op modellen 

en het opstellen daarvan, het modelleren. 

Het gebruik van bestaande begrippenkaders en prineipes bij het ontwerpen bledt voordelen boven 

het zelf ontwikkelen. Het gebruik van zo'n bestaand hulpmiddel is effiei~nter en biedt meer 

mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen. De effiei~ntie wordt veroorzaakt omdat de 

bij de voorbereidingshandelingen benodigde kennis (lees: begrippenkaders en prineipes) van 

bestaande hulpmiddelen reeds door anderen 'is ontwikkeld en (eventueel) beproefd. Het 

spreekwoordelijke wiel behoeft door de ontwerper niet voor de tweede maal te worden 

uitgevonden. 

In de volgende paragraaf wordt aangetoond dat de magelijkheden tot samenwerking met andere 

partijen inherent is aan het gebruik van modellen. Modellen ondersteunen de communicatie 

tussen betrokkenen. Ontwerphulpmiddelen die binnen een bepaald probleemgebied veelvuldig 

worden toegepast, vereenvoudigen dientengevolge de eommunicatie met andere marktpartijen. 

Daarbij komt dat diensten32 die met gebruikmaking van dezelfde madellen zijn ontworpen meer 

32 Voor diensten kan in deze paragraaf eveneens produkten worden gelezen. 
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mogelijkheden tot koppeling (interworking en portabiliteit33) bieden dan diensten die met behulp 

van verschillende modellen zijn ontworpen. Eerstgenoemde diensten zijn immers op basis van 

dezelfcle begrippenkaders en principes gerealiseerd. 

Bepaalde ontwerphulpmiddelen gaan zo ver in de voorbereiding van de realisatiewerkzaamheden 

dat die werkzaamheden sterk kunnen worden gereduceerd. In dit geval wordt gedoeld op 

ontwerphulpmiddelen voor de realisatie van geautomatiseerde systemen. De leverancier van een 

dergelijke ontwerphulpmiddel ondersteunt zijn klanten met een realisatiehulpmiddel dat het 

ontwerp (een samenstel van modellen) automatisch kan omzetten in programmacode. 

De bovengenoemde voordelen met betrekking tot samenwerking en koppeling met 

realisatiehulpmiddelen kunnen aileen worden benut indien het ontwerp geheel voldoet aan het 

bijbehorende begrippenkader en de principes. Alvorens tot realisatie over te gaan is het aan te 

bevelen het ontwerp hierop te toetsen. 

Het gebruik van ontwerphulpmiddelen kent ook beperkingen. De creativiteit van de ontwerper 

wordt ingedamd door het begrippenkader en de principes van het gebruikte ontwerphulpmiddel. 

Hierdoor wordt innovatie en het onderscheidend vermogen van diensten beperkt. Daamaast 

bestaat de mogelijkheid dat het beschouwde probleemgebied niet geheel aansluit bij het gebruikte 

hulpmiddel hetgeen aanpassing van de modellen door de ontwerper noodzakelijk maakt. Hierdoor 

worden echter de mogelijkheden tot samenwerking (communicatie en interworking) met andere 

marktpartijen verminderd, evenals eerdergenoemde mogelijkheden tot automatische generatie 

van programmacode. Ontwerpers dienen zich daarom terughoudend op te stellen ten aanzien van 

dergelijke aanpassingen. De ernst van deze beperkingen van ontwerphulpmiddellen is afhankelijk 

van hun invloed op de (concurrentie}positie van de gerealiseerde diensten. 

8.4 Modellen 

In de vorige paragraaf werd reeds opgemerkt dat het begrippenkader en de principes die aan een 

ontwerp ten grondslag liggen kunnen worden vervat in modellen. In deze paragraaf wordt het 

beg rip model nader toegelicht. waama in de volgende paragraaf wordt ingegaan op de rol die 

begrippenkader en principes spelen bij het opstellen van modellen. 

Een model is een vereenvoudigde weergave van een object uit de werkelijkheid. Het object kan 

bijvoorbeeld een fysiek object, een methode of een procedure zijn. De vereenvoudiging betreft het 

33 IntelWorking kan worden gezien als 'horizontale' koppeling (tussen verschillende IT&T-infrastructuren) 

en portabiliteit als 'vertikale' koppeling (tussen applicaties en verschillende technische platformen). 
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weglaten van de niet-essentiele eigenschappen van het object en het groeperen van de 

overblijvende eigenschappen. waardoor het object hanteerbaar wordt voor een bepaald doel. Dit 

doel bepaalt daarom welke eigenschappen van het object in het model worden opgenomen. 

Figuur B.1: modellen van een telefoontoestel 

Ter iIIustratie beschouwen we een telefoontoestel. Een telefoontoestel kent vele eigenschappen. 

zoals kleur. vormgeving. geheugenfuncties. prijs. puis- of toonkiezer, economische levensduur en 

bedieningsgemak. Voor een boekhouder zijn met name de eigenschappen prijs en economische 

levensduur van beJang, de binnenhuisarchitect is vooral gelnteresseerd in de kJeur en de 

vormgeving, terwijl de gebruiker het toestel aanschaft vanwege het bedieningsgemak en de 

geheugentoetsen. leder van de genoemde personen heeft een specifiek doel en bekijkt het 

telefoontoestel vanuit een eigen invalshoek. De verschillende invalshoeken resulteren in 

verschillende modellen van hetzelfde toestel, elk met een specifieke selectie van eigenschappen. 

Het gebruik van modellen vindt haar oorsprong in het feit dat mensen slechts een beperkt aantal 

eigenschappen of details tegelijkertijd kunnen overzien (zie Vrancken, 1996). Modellen vormen 

een hulpmiddel waardoor complexe situaties hanteerbaar kunnen worden gemaakt en overzicht 

kan worden behouden. Daarnaast spelen modellen nog een tweede rol bij het overwinnen van 

menselijke beperkingen. De mens heeft beperkte capaciteiten als het gaat om het aantal ideeen 

dat hij kan produceren, of het aantal manieren waarop hij een probleem kan bekijken. Daarom 

werken mensen vaak in groepen. Modellen kunnen dan fungeren als communicatiemiddel tussen 

mensen. 
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B.5 Modelleren 

Het opstellen van modellen, het modelleren, is terug te voeren op twee basistechnieken, te weten 

abstraheren en structureren. Abstraheren is het selecteren van de relevante eigenschappen van 

het object uit de werkelijkheid. De overige eigenschappen worden weggelaten. De relevantie van 

de eigenschappen wordt bepaald door het doe I van de selectie. V~~r het onderkennen van deze 

abstractiedoelstellingen en de bijbehorende eigenschappen kan de modelleur gebruik maken van 

een begrippenkader en principes. Begrippenkader en principes kan de modelleur zeit 

ontwikkelen, waarbij hij rekening houdt met de uitgangspunten waaraan de oplossing moet 

voldoen, maar hij kan hiertoe ook gebruik maken van bestaande ontwerphulpmiddelen. Het 

toepassen van het begrippenkader en de principes op het probleemgebied resulteert in een of 

meerdere modellen hiervan. Een dergelijk model bevat de voor een bepaald doel relevante 

eigenschappen. 

Het eerdergenoemde voorbeeld van het telefoontoestel beschrijft verschillende abstracties. Elke 

persoon selecteert vanuit zijn eigen invalshoek de eigenschappen van het toestel die voor zijn 

model relevant waren. De boekhouder abstraheert met het doel het telefoontoestel op de juiste 

wijze in de boekhouding te verwerken. Hierbij maakt hij gebruik van algemene boekhoudkundige 

begrippen en principes. Een voorbeeld van zo'n principe is lineaire afschrijving. Door projectie van 

het teletoontoestel op het model behorende bij lineaire afschrijving selecteert de boekhouder de 

eigenschappen prijs en economische levensduur. 

Indien binnen een abstractiedoelstelling subdoelen worden onderscheiden, zal dientengevolge 

een tweede abstractieslag binnen de oorspronkelijke invalshoek plaatsvinden. Zo ontstaat een 

hierarchische opdeling van het model in deelmodellen. 

In veel artikelen over het ontwerpen van systemen wordt het hoogste niveau van een 

abstractiehierarchie betiteld als architectuur. In voorliggend verslag wordt echter de (bredere) 

definitie van de Telecommunications Infromation Networking Architecture (TINA) gehanteerd: een 

architectuur wordt gevormd door het begrippenkader en de principes die binnen een bepaald 

abstractieniveau gelden. Deze definitie van architectuur omvat dus niet aileen de modellen op het 

hoogste niveau van abstractie, maar aile modellen die v~~r het betrokken abstractieniveau van 

belang zijn. Een werktekening maakt derhalve ook onderdeel uit van de architectuur. 

De tweede basistechniek, het structureren, is het opdelen van het object in onderdelen en het 

aanbrengen van relaties tussen die onderdelen. Onder opdelen wordt eveneens begrepen het 

groeperen van details tot herkenbare onderdelen. Voor het opdelen staan twee methoden ter 

beschikking, namelijk het stratificeren en het segreren. Stratificatie is het opdelen van de 
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eigenschappen van het object in hierarchische niveaus, waarbij een lager niveau functionaliteit 

biedt aan een hoger niveau. Het feit dat het telefoontoestel uit het voorbeeld beschikt over 

geheugentoetsen verhoogt het bedieningsgemak van het toestel. Door deze relatie kan hierarchie 

in deze eigenschappen worden aangebracht. Segregatie betreft het opdelen van de 

eigenschappen in functionele eenheden. 

Evenals bij het abstraheren kan de modelleur bij het structureren gebruik maken van het 

begrippenkader en principes. Ook deze principes kan de modelleur zelf ontwikkelen, rekening 

houdend met de uitgangspunten waaraan de oplossing moet voldoen, maar hij kan hiertoe ook 

gebruik maken van bestaande ontwerphulpmiddelen. Structuren en abstraheren worden bij het 

modelleren naast elkaar gebruikt. Bij een modelleringsvraagstuk wordt abstractie bijvoorbeeld 

gebruikt om de relevante eigenschappen te kunnen onderkennen en structurering om de 

eigenschappen te groeperen. 

Bij het ontwerpen zullen vaak meerdere abstractieniveaus van belang zijn. In dat geval zullen 

meerdere architecturen als ontwerphulpmiddel kunnen worden gebruikt. Realisatie van het 

ontwerp zal aileen mogelijk zijn indien de resulterende modellen op elkaar aansluiten. De 

begrippenkaders en principes van de verschillende architecturen zullen derhalve op elkaar 

moeten worden afgestemd. Een ontwerphulpmiddel dat zo meerdere samenhangende 

architecturen in zich verenigt noemt een architectuur-raamwerk. 

Bijvoorbeeld in het geval van het ontwerp van het eerdergenoemde telefoontoestel is de 

invalshoek van de gebruiker, de binnenhuisarchitect en de boekhouder van belang. Elke 

invalshoek (met eigen begrippen en principes; architectuur) resulteert in een ander model van het 

telefoontoestel; de drie modellen dienen echter te leiden tot de realisatie van een object, namelijk 

het telefoontoestel. De verzameling modellen waaruit het totaalontwerp is samengesteld, dient 

derhalve in onderlinge samenhang te zijn opgesteld. Deze samenhang kan worden gewaarborgd 

door hiervoor dwingende principes te definieren die voor aile modellen gelden. 
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Figuur B.2: totaalontwerp als verzameling modellen 

Trigula (1995, p. 7) beschrijft het gebruik van rnodellen bij het ontwerpen als voigt: "De complete 

specificatie van een [ ... J gedistribueerd systeem bestaat uit een zeer grote hoeveelheid informatie. 

Het is in het algemeen onwerkbaar aile aspecten van het ontwerp in een beschrijving te vatten. 

De meest recente ontwerpmethodologieen richten zich op de totstandkoming van een 

gecOOrdineerde set van aan elkaar gerelateerde modellen. Elk model richt zich op het vastleggen 

van een aspect van het ontwerp, waarbij aan de eisen die voor betrokkenen bij het ontwerpproces 

van belang zijn, wordt voldaan." 
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BIJLAGE C: DIENSTENPORTFOLIO lAS 

Deze bijlage is in verband met de vertrouwelijke inhoud niet opgenomen in de publieke versie van 

het afstudeerverslag. 

Deze informatie is opvraagbaar bij de BusinessLine InterActive Services van PIT Telecom B.V. te 

·s-Gravenhage. 

112-116 


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Probleemanalyse
	3. Doelarchitectuur
	4. Enterprise viewpoint
	5. Business model IAS
	6. Business model scopediensten
	7. Information viewpoint
	8. Computational, engineering en technology viewpoint
	9. Conclusies en aanbevelingen
	Nawoord 
	Lijst van afkortingen
	Verklarende woordenlijst
	Literatuurlijst
	Bijlagen 

