Fasen enterprisearchitectuur
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Nieuwe trend:
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De IT-architectuur van organisaties maakt een snelle ontwikkeling door. De standaarden
zijn gezet, het applicatielandschap is opgeschoond, voorzieningen zijn geoutsourcet of
worden uit de cloud betrokken et cetera. Het is tijd, zegt Ria van Rijn, voor de volgende
fase: organisaties gaan serieus sturen met architectuur. Standaardisatie en hergebruik
van gegevens komen centraal te staan.
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Beschikken over kwalitatief goede gegevens is
randvoorwaarde voor creëren nieuwe
toegevoegde waarde

Ross, Weill en Robertson hebben honderden organisaties
onderzocht op hun toepassing van enterprisearchitectuur. In hun boek ‘Enterprise Architecture as a Strategy’
uit 2006 onderscheiden zij vier fasen van architectuurLocal
volwassenheid: Business Silos, Standardized Technology,
applications
Optimized Core en Business Modularity (zie figuur). In dit
Enterprise
model is weergegeven welk percentage van het IT-budget
systems
in iedere fase wordt besteed aan lokale applicaties, organisatiebrede systemen, gedeelde infrastructuur en gedeelde
Shared
gegevens. Onderaan het schema is weergegeven welk
infrastructure
percentage van de onderzochte organisaties zich in iedere
fase bevond. In 2005 was 60 procent van de organisaties
Shared data
bezig in de fase Business Silos of Standardized Technology.
Momenteel maakt een deel van die organisaties de omslag
naar Optimized Core en sommige (delen van) organisaties
zelfs van Optimized Core naar Business Modularity.

alle betrokkenen al genoeg voordelen opleveren, bijvoorbeeld door
betere kwaliteit en snellere doorlooptijden van processen en
daardoor ook hogere betrouwbaarheid van informatie.
Soms zal de conclusie zijn, zoals veel overheidsorganisaties die nu trekken, dat zij interessante diensten voor
burgers en bedrijven beter door derden kunnen laten
aanbieden, op voorwaarde dat zijzelf de daarvoor
benodigde gegevens open beschikbaar stellen.
Organisaties gaan daarom steeds explicieter beleid
formuleren over gegevens die zij willen hergebruiken en
over hoe zij gegevens beschikbaar willen stellen aan
processen binnen en buiten de eigen organisatie. Daarbij
wordt ook gekeken of de data open beschikbaar worden
gesteld: aan wie en onder welke voorwaarden. Linked Open
Data (een specifieke vorm van open data) vereist dat de
gegevens die beschikbaar worden gesteld, worden gedefinieerd
in termen van een vocabulair. Dit vocabulair maakt het mogelijk
een set gegevens van partij A te linken aan een set gegevens van de
partijen B en C, mits (door het gebruik van identifiers) duidelijk is dat
het om dezelfde gegevens gaat. Hierdoor kunnen de gegevens uit in
principe gescheiden bronnen verrijkt worden tot nieuwe informatie.
Het op deze wijze gebruiken van gegevens van anderen biedt weer
kansen om nieuwe diensten aan te bieden.

H

et is de taak van de architect te herkennen
in welke richting organisaties bewegen.
Welnu, in Nederland wordt momenteel een
nieuwe richting zichtbaar. Organisaties zijn
aan het bewegen naar een volgend niveau van
architectuurvolwassenheid: van ‘Standardized Technology’
(fase 2) naar ‘Optimized Core’ (fase 3, zie kader). Dit betekent
dat men zo ongeveer klaar is met het standaardiseren van applicaties en infrastructuur en gaat beginnen met het benutten van
de voordelen ervan door het organisatiebreed standaardiseren van
processen en gegevens.
Het onder de knie krijgen van de competenties die bij iedere fase
van architectuurvolwassenheid horen, kost meerdere jaren.
Iedere fase bouwt voort op de fundamenten van de vorige fase.
Daarom kan een organisatie geen fase overslaan. Dus – hoewel er
al jaren over mooie vergezichten wordt geschreven, alsof we
allang in de laatste fase opereren – waren de meeste organisaties de
afgelopen jaren in de praktijk nog volop bezig hun silo’s op te
heffen en hun technologie te standaardiseren. Die tijd lijkt nu
voorbij. De standaarden zijn gezet, het applicatielandschap is
opgeschoond, voorzieningen zijn geoutsourced of worden uit de
cloud betrokken. De shared service centers voor IT zijn ingericht, de
mensen geplaatst en de procedures zijn redelijk uitgekristalliseerd.
Het is nu tijd om de voordelen van gestandaardiseerde technologie te
benutten.
De beweging naar de volgende fase zal leiden tot een aantal veranderingen. Om te beginnen rond governance. In fase 3 (‘Optimized Core’)
zullen organisaties serieus gaan sturen met architectuur. De nadruk
zal liggen op kosten en kwaliteit van primaire processen, onder andere
door het beter meten en managen ervan, en op het daarvoor inzetten
van organisatiebrede of zelfs ketenbrede systemen. Het zal vooral het
senior management zijn dat – samen met proceseigenaren –
de kaders definieert. (In fase 2 is dat vooral het IT-management.)
Door deze ontwikkeling zal de enterprise-architectuur op een
natuurlijke wijze haar adviesrol bij het strategisch en
tactisch management kunnen invullen. Interessant
daarbij is, dat het vooral de procesdeskundigen en
-eigenaren zullen zijn die samenwerken met de
architecten. Architectuur zal geen IT-feestje meer zijn.

Nieuwe trend
Het sturen op kosten en kwaliteit van processen (maar ook de vraag
naar wederzijdse transparantie en verantwoording bij
ketenbrede processen) zal leiden tot een hogere vraag
naar analyses middels rapporten of dashboards. Maar
ook tot bijvoorbeeld uitgebreide marktanalyses, die met
gespecialiseerde Big Data-analysetools worden
gemaakt. Voor alle soorten analyses geldt dat
moet worden vastgesteld waar de te analyseren
gegevens moeten worden gehaald en dat de
business rules en de semantiek van deze gegevens
moeten worden beschreven. Het verschil tussen
proces- en informatiedeskundigen zal daarbij steeds meer
verdwijnen: onlangs implementeerde een leverancier een
datawarehouse zonder cube. De vier gebruikers ervan
hadden beslist geen voorgedefinieerde views nodig en
waren vele malen beter in staat de gegevensverzameling op
allerlei manieren te bevragen dan de medewerkers van de leverancier.
Het beschikken over kwalitatief goede gegevens zal de komende
jaren randvoorwaardelijk zijn voor de snelheid waarmee organisaties
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Voor het standaardiseren van organisatiebrede of -overstijgende processen zijn standaardisatie en hergebruik van gegevens
binnen en buiten de organisatie randvoorwaardelijk. Vandaar het
toenemende belang van gedeelde gegevens. Het hergebruiken van
gegevens zal bijvoorbeeld een cruciale rol spelen bij het nadenken over
nieuwe diensten die de organisatie kan aanbieden. Soms zullen dat
betaalde apps zijn, waarmee de organisatie een onderscheidende service
kan verlenen. Soms zal het gratis delen van informatie in een keten met
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– door het standaardiseren van processen en het organisatie- of
ketenbreed beschikbaar stellen van gegevens – nieuwe toegevoegde
waarde aan hun klant kunnen bieden. Dit zal ongetwijfeld leiden tot
een nieuwe trend in enterprisearchitectuur: een veel grotere
aandacht voor data-architectuur dan nu het geval is.

»

Wat gaan architecten doen?
• Architecten zullen gaan adviseren over nieuwe producten of diensten
die geleverd kunnen worden omdat meer gegevens organisatiebreed
beschikbaar zijn.
• Het analyseren en beschrijven van gegevens zal veel tijd van
architecten vragen, ook omdat daarvoor veel onderlinge afstemming
tussen proces- en informatiekundigen nodig is.
• Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van data wordt een
belangrijk aandachtspunt voor architecten.
• Waar applicatie-integratie noodzakelijk is, zullen architecten bijdragen aan het opstellen van datamodellen om de gewenste integratie
te realiseren.
• Zij zullen zich gaan verdiepen in (linked) open data en betrokken
zijn bij de besluitvorming over de wijze van beschikbaar stellen van
open data.
• Ook in het modelleren van linked open data, het kiezen van vocabulair
om ze te beschrijven en in het formuleren van kaders voor het publiceren ervan, ligt een taak voor architectuur.
• Randvoorwaardelijk wordt het modelmatig vastleggen van gegevens
en hun relaties met processen, applicatieservices en applicaties.

Weinig aandacht voor
data-architectuur
Er komen steeds meer referentiearchitecturen, maar daarin is de
gegevensarchitectuur vaak nauwelijks uitgewerkt. Een voorbeeld van
een breed gedragen gegevensmodel is het Referentiemodel Stelsel van
Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB). Dit model is vanuit de praktijk,
buiten referentiearchitecturen om, tot stand gekomen om voor uitvoerende organisaties, zoals de Nederlandse gemeenten, de samenhang
tussen de wettelijk verplichte basisregistraties vast te leggen. Vanuit de
wet waren immers alleen ‘losse’ registraties gedefinieerd. Maar in de
uitvoeringspraktijk van gemeenten zijn deze registraties juist onderling
gerelateerd. Dat het RSGB voorziet in die samenhang verklaart voor een
groot deel zijn succes. Het model wordt nu breed gebruikt, ook buiten
de gemeenten.
In ArchiMate kunnen gegevens alleen op het niveau van data-objecten
worden gemodelleerd. Het is niet mogelijk om op attribuutniveau
metagegevens vast te leggen, bijvoorbeeld wat de bron is, welke
business rules van toepassing zijn of welke transformaties een attribuut
ondergaat.
Hoewel gegevens een belangrijk onderdeel vormen van de architectuurraamwerken van bijna iedere methode, wordt er in de enterprisearchitectuurcommunity weinig aan gewerkt en weinig over geschreven.
Aangezien enterprisearchitectuur gaat over het aanbrengen van
samenhang tussen de verschillende architectuurdomeinen, zal in deze
omissie moeten worden voorzien. Zo niet dan lopen enterprisearchitecten het risico de aansluiting met de volgende fase van volwassenheid te
missen. De kans bestaat dan dat hun taken worden overgenomen door
procesdeskundigen en ‘gewone’ informatiekundigen.
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