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Introductie
Samenwerken en verbinding is van cruciaal belang in een organisatie. Waarom? Omdat hiermee synergie ontstaat: het samengaan van alle
elementen in een organisatie levert meer op dan de som der delen. Een
organisatie die als een geheel functioneert is slim, efficiënt, extreem
productief en klaar voor alle ontwikkelingen van de toekomst. Integratie
neemt hierbij een belangrijke rol in en is eigenlijk de haarlemmerolie welke ervoor zorgt dat informatie op het juiste moment op de juiste plaats
beschikbaar is, zodat de toegang tot deze informatie voor de gebruiker
eenvoudig gemaakt is.
Over het algemeen denken we bij ‘samenwerken’ vooral aan de interactie tussen mensen. Natuurlijk
is het belangrijk dat mensen in een organisatie goed samenwerken, kennisdelen en op de hoogte zijn
van elkaars werk, maar daarnaast moeten medewerkers ook effectief samenwerken met klanten, leveranciers en andere stakeholders. Daar houdt het nog niet op; samenwerking en integratie gaat veelal
verder dan mensen. In organisaties moeten nu ook databronnen, processen, netwerken en identiteiten
met elkaar geïntegreerd worden en zelfs steeds meer apparaten en sensors maken onderdeel uit van
dit netwerk aan informatiebronnen. De creatie van informatie silo’s is daarmee ook een feit gebleken
en het vinden van de juiste informatie een hele opgave.
Daarom is het noodzakelijk om in de toekomst anders om te gaan met informatie. We brengen informatie dichter bij de gebruiker door bronnen beter met elkaar te verbinden en overzichtelijk te presenteren
op elk gewenst moment en device. Dat is de kern van ‘eenvoud door integratie’.
Om deze visie te realiseren hebben wij het Integration Center opgericht. Dit is een kennis- en expertisecentrum met de focus op slimme integratie van informatie ondersteund door verschillende frameworks,
technologieën en solutions.

54%

Wij zijn uw partner voor (complexe) integratie oplossingen. Of het nu gaat om business
analyse, architectuur of projectrealisatie.

54%
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50%

WETEN WAT JE WEET?

FLEXIBEL GEORGANISEERD?

Van de gevraagde organisaties heeft 54% informatie van

Van de gevraagde organisaties kan 50% niet direct op

leveranciers en klanten niet direct beschikbaar....

marktbewegingen reageren..
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Voordelen van
integratie
Onder integratie verstaan wij het afstemmen van mensen, processen,
doelstellingen en technologie, zodat deze één goed functionerend geheel
vormen. Tussen deze elementen dient een goede balans en afstemming te
zijn om een organisatie goed te kunnen laten functioneren. Het uitwisselen en delen van informatie speelt hierbij een cruciale rol.
Analogie ‘De kruk’: Integratie is als een ‘kruk met 3 poten’. De 3 poten staan voor doelstellingen, processen en technologie, het zitvlak staat voor mensen. Om goed te kunnen functioneren, dienen de poten
en het zitvlak met elkaar in balans te zijn. Indien het zitvlak ontbreekt, een poot niet de juiste lengte
heeft of ontbreekt dan functioneert de kurk niet optimaal.

Informatie is als de lijm die de verschillende onderdelen bij elkaar houdt.
Binnen een organisatie zie je vaak dat afdelingen als een silo of een eiland opereren. In een afdeling
is er een redelijke balans en afstemming tussen mensen, processen, techniek en doelstellingen, maar
hierbij wordt vaak geen rekening gehouden met de impact op andere betrokken afdeling. Dit is een
valkuil voor veel organisaties en vraag veel meer een vorm van ‘procesgericht denken’.

Verkoop

Inkoop

Productie

Expeditie

Financiën

De meest voorkomende problemen die wij zien:
- Inconsistente prioriteitenstelling
- Geen controle over uitzonderingen
- Beperkt inzicht in proces performance
- Ongestructureerde taken en communicatie
- Inefficiënte werkomgeving met meerdere applicaties
- Onvolledige overdracht door incomplete informatie-uitwisseling
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Executive
Management

Risk
Management

Executive
Management

Risk
Management

Finance

Account
Finance
Customer
Service

Account

Customer
Service

Voorbeeld van afdelingsoverschrijdende
bedrijfsprocessen, zonder integratie

CRM

ERP

Imaging

Billing

Bedrijfsprocessen zijn vaak afdeling overschrijdend en moeten dan ook integraal (over alle afdelingen

CRM worden omERP
Imaging
Billing
heen) geoptimaliseerd
sub-optimalisatie
te voorkomen.
Tevens is het vaak onmogelijk om
een real-time en compleet beeld van het end-to-end bedrijfsproces te krijgen. Met behulp van inte-

Service/Administration/Finance/Management

gratie worden beide problemen vaak opgelost mits er ook daadwerkelijk een integrale aanpak is, elke
organisatie begrijp dat dit enorme voordelen met zich mee brengt .

Service/Administration/Finance/Management

Processes/Rules

Processes/Rules

Afstemmen van mensen,

CRM

ERP

Imaging

Billing

CRM

ERP

Imaging

Billing

processen & systemen

Door de informatie-uitwisseling tussen afdelingen te stroomlijnen worden silo’s afgebroken en opereert een organisatie meer als een geheel. Processen worden effectiever en efficiënter, organisaties
zijn beter in staat om hun doelstellingen te verwezenlijken en zich aan te passen aan veranderende
omstandigheden.
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Zoals gezegd, het uitwisselen van informatie tussen mensen en systemen speelt hierbij een belangrijke rol. Maar het ontsluiten van informatie uit systemen moet je wel op de juiste manier aanpakken,
anders zorgen deze koppelingen er juist voor dat de organisatie erg inflexibel wordt.

ERP

Externe
applicatie

CRM

ERP

Externe
applicatie

DMS

WMS

DMS

WMS

CRM

Voorbeeld van uitwisselen van data
zonder data-integratie

Externe
applicatie

Externe
Externe
applicatie
Data-integratie maakt het mogelijk om gegevens uit meerdere bronnen te
synchroniseren en om deze
gegevens te analyseren en te ontsluiten via overzichten, bijvoorbeeld in applicatie
een portaal of als toevoeging
CRM
ERP
Van data naar informatie

aan een bepaald systeem zoals ERP, CRM of een Servicemanagement oplossing. Daarmee ontstaat er

Externe
applicatie

in een oogopslag een volledig beeld van de klant, de situatie of het proces.

CRM

ERP

Enterprise Service Bus
Enterprise Service Bus

Voorbeeld van uitwisselen van data met
data-integratie, data wordt informatie

DMS

WMS

Externe
applicatie

DMS

WMS

Externe
applicatie
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‘Bij meerdere organisaties is bijvoorbeeld een ‘integraal klantbeeld’ een enorme vooruitgang op de
bestaande situatie, door alle gegevens rondom de betreffende klant zoals orders, facturen, service calls
en klachten te bundelen in een overzichtelijke pagina rondom de klantenkaart in CRM is de customer
service afdeling direct in staat om de meeste vragen direct af te handelen zonder daar de backoffice
bij te betrekken. Een enorme efficiëntie winst en een tevreden klant zijn daarvan het resultaat. ‘
Jacob Hoeflaken, Consultant
Het resultaat van data-integratie is tevens een hogere datakwaliteit wat zorgt voor betere en meer
consistente overzichten, waardoor besluitvorming doelmatiger is. Overzichten zijn niet meer persoonsgebonden, iedereen heeft dezelfde en de juiste data ter beschikking om besluiten te nemen, al zijn deze
in een portaal natuurlijk wel te personaliseren of het vlak van de presentatie. Daarbij speelt security
een grote rol, de integriteit van de data is tevens één van de uitgangspunten.
Procesintegratie richt zich vooral op het aansturen, bewaken en proactief bijsturen van het end-to-end
proces binnen organisaties. Door middel van dashboarding en monitoring krijgen organisaties de mogelijkheid om proactief bij te sturen als SLA’s of KPI’s niet gehaald dreigen te worden, in plaats van reactief.
Teamleiders krijgen automatisch notificaties als iets fout dreigt te gaan of als iemand van zijn teamleden
te veel werk heeft liggen, dit geeft veel meer controle op het volledige proces.

Process

Integraal klantbeeld
CRM
DMS

Cartotheek
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Vormen van integratie
Om te komen tot een geïntegreerde werkomgeving onderscheiden wij verschillende manieren van integratie. Een integraal project omvat doorgaans
meerdere vormen die elkaar versterken of zelfs noodzakelijk zijn om het
beoogde eindresultaat te bereiken. De bekende afhankelijkheden.
Vier vormen van integratie
-

Data-integratie. Hierbij gaat het om het synchroon houden van de gegevens die in
verschillende systemen beschikbaar moeten zijn en het ontsluiten van informatie ten
behoeve van een integraal (systeem overstijgend) overzicht, bijvoorbeeld een klantbeeld.

-

Procesintegratie. De focus ligt hierbij op het aansturen, bewaken en proactief bijsturen van
de activiteiten in de organisatie en het (online) laten samenwerken van medewerkers, klanten,
leveranciers & partners.

-

Identiteit integratie. Denk hierbij aan het identificeren en autoriseren van medewerkers
over de verschillende systemen heen, hierdoor hoeven medewerkers zich slechts één
keer te identificeren (single-sign on).

-

Netwerkintegratie. Verschillende applicaties bevinden zich vaak in verschillende netwerkdomeinen. Vaak in eigen beheer, beheert door externe partijen of in de ‘cloud’. De domeinen
dienen op een veilige manier met elkaar verbonden te worden.

Data Integratie

Procesintegratie

Verbeteren kwaliteit en beschikbaarheid van data

Optimaliseren van processen en samenwerking

Data Synchronisatie

Rol gebaseerde
integrale overzichten

Real-time procesaansturing monitoring
en bijsturing

Online
samenwerking

Identiteit
Netwerken

Integratie is een veel groter onderwerp dan alleen het koppelen van applicaties of het optimaliseren van
processen. Hierbij enkele voorbeelden hoe wij bij meerdere organisaties actief zijn:
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Integratie uit de cloud als ‘instapmodel’
Bij integratie wordt vaak gedacht aan dure oplossingen en complexe systemen, echter niets is minder
waar. De producten waar wij mee werken zijn als instapmodel ook vanuit de cloud als service beschikbaar. Op deze manier kunt u het motto ‘Think Big Start Small’ ook daadwerkelijk realiseren: het
integratieplatform kan meegroeien als dit in de toekomst noodzakelijk blijkt zonder dat u vooraf grote
investeringen hoeft te doen. Bovendien kunt u direct aan de slag zonder dat u eigen servers hoeft in
te richten.

Systemen koppelen in verband met datasynchronisatie
Het werken met verschillende systemen (het zogenaamde ‘best of breed’ concept) heeft vaak als nadeel dat deze systemen niet met elkaar gekoppeld zijn. Wij hebben ruime ervaring met het integreren
van verschillende systemen op basis van verschillende integratieplatformen bijvoorbeeld ten behoeve
van het creëren van één integraal beeld gebaseerd op de informatie uit deze verschillende systemen.

Inzet van on-premises integratie architectuur
Uiteraard kan een integratieplatform ook geheel on-premises geplaatst worden. Hiermee kan rekening
gehouden worden met beleidszaken als beveiliging van informatie, beschikbare hardware en performance van de processen. Wij beschikken over ruime kennis van zowel hard als software om dit voor
u te realiseren. Ons integratieplatform ‘Neptune’ is zowel in de cloud als on-premises beschikbaar.

Bedrijfsprocessen modeleren en deze realiseren in de integratielaag
Naast het koppelen van systemen is een ander belangrijk aspect van integratie het vastleggen en
daarmee ‘automatiseren’ van bedrijfsprocessen. De gemodelleerde bedrijfsprocessen verdwijnen dus
niet in een kast maar maken echt onderdeel uit van de IT realisatie. Door processen vast te leggen in
de integratielaag worden handmatige afhandelingen geëlimineerd en kan er eenduidiger en efficiënter
gewerkt worden.

Bedrijfsprocessen optimaliseren
Het inzetten van een integratieplatform is een goed moment om de bestaande bedrijfsprocessen
beter onder de loep te nemen en te kijken waar en winst in de gehele keten mogelijk is of waar er veel
overlap is tussen processen.
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Onze aanpak
Het Integration Center ondersteunt bij al uw integratievraagstukken en
wij zien het als onze taak deze complexe integratie vraagstukken voor u
te vereenvoudigen. Wij hebben niet altijd een antwoord maar wij weten
u zeker te boeien en geven minstens een zetje in de goede richting door
vanuit onze ervaring de juiste vragen te stellen, daarmee beloven wij u aan
het nadenken te zetten.

LEIDERSCHAP & STRATEGIE

Project 1

Project 2

Kapitalisatiefase

Kapitalisatiefase

Realisatie- &
Implementatiefase

Realisatie- &
Implementatiefase

Analyse- &
Oplossingenfase

Analyse- &
Oplossingenfase

VERANDERINGMANAGEMENT

Onderstaand model is onze referentie naar deze aanpak:

Funderings fase

BPM PROJECT MANAGEMENT

In de funderingsfase kijken we welke veranderingen in de interne- en externe omgeving van uw onderneming leiden tot mogelijke aanpassingen en nieuwe behoeften in uw IT landschap. Vervolgens
worden projecten gedefinieerd en geprioriteerd. In de analyse- en oplossingenfase wordt eerst de
huidige situatie geanalyseerd en bekeken wat de grootste knelpunten zijn. Als de ‘ist’ situatie bekend
is wordt bekeken wat de beste, maar wel realistische, oplossingsrichting voor de toekomst is (de ‘soll’).
Als de oplossingsrichting afgestemd is met de organisatie zal deze gerealiseerd worden. Vaak wordt de
oplossingsrichting in meerdere iteraties gerealiseerd om de organisatie zo snel mogelijk terugkoppeling te geven over de gerealiseerde oplossingsrichting, want pas als je de realisatie ziet weet je wat je
ook daadwerkelijk gaat krijgen. Na de realisatie ontstaan er vaak nieuwe inzichten en ideeen, waardoor
de prioriteiten binnen het project aangepast kunnen worden. Het project stopt niet bij de realisatie.
Het project is pas gelukt als de organisatie ook de doelstellingen behaald die voor de aanvang van het
project zijn gedefinieerd. Alleen door het kapitaliseren van de beoogde doelstellingen kunnen nieuwe
resources verkregen worden voor een uitbreiding op het gerealiseerde project.
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Deze stappen doorlopen we zo veel mogelijk samen met onze opdrachtgevers, deze zit bij ons
ook duidelijk in de drivers-seat en wij bieden vooral ondersteuning en advies.
Bij ons staat onafhankelijkheid hoog in het vaandel, niet alleen qua gekozen technieken, maar ook qua
leveranciers. Voordeel voor zowel u als ons is dat wij een breed scala aan integratieoplossing kunnen
bieden. Indien gewenst is de oplossing samengesteld uit standaard producten van diverse leveranciers,
al dan niet gecombineerd met op maat gemaakte onderdelen.
Naast integratieproducten van leveranciers als Microsoft en IBM hebben wij diverse eigen producten
en services beschikbaar die we kunnen inzetten bij nieuwe opdrachtgevers. Daagt u ons uit?

Neptune AM
Microsoft
SharePoint

Neptune ESB
Microsoft BizTalk
IBM DataPower

Enterprise Service Bus

Neptune Data Cache
Axians Document
Center

Monitoring & Bijsturing

Integrale overzichten & Dashboarding

Identiteit Management & Security

Neptune BPM
IBM BPM

Integrale overzichten & Dashboarding

Neptune Monitoring
& Configuration
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Integratie in de praktijk

Auping geeft franchisenemers
inzicht in relevante documenten
en informatie
Organisatie
Koninklijke Auping is de grootste zelfstandige beddenproducent van Nederland. Al 125 jaar waakt
Auping over onze nachtrust. Het begon in Deventer met de ontwikkeling van de bekende spiraalbodem, daarna ook de matrassen, boxsprings, bedtextiel, kasten en de accessoires. Ontwikkeling
en productie gebeurt in eigen huis in verschillende vestigingen. Auping staat bekend om kwaliteit
en duurzaamheid, in alles brengt zij de belofte van het merk tot leven: Auping nights, better days.

Uitdaging
Auping werkt voortdurend aan een betere communicatie tussen alle onderdelen. De Auping Plaza’s zijn Auping shops verspreid over diverse locaties in Nederland die worden gemanaged door
franchisenemers. Deze winkels worden steeds belangrijker voor Auping en moeten daarom optimaal worden ondersteund. Voorheen werd veel informatie uitgeprint en meegegeven. Omdat informatie hierdoor versnipperd raakte en niet iedereen over dezelfde informatie beschikte, ontstond
er behoefte aan een platform waarop alle afdelingen en franchisenemers informatie konden delen.

Oplossing
Axians heeft een SharePoint-applicatie geïmplementeerd waarop alle afdelingen elkaar op de hoogte
kunnen houden van relevante documenten en van wat er speelt. In dit Auping Shop Informatie Systeem
(ASIS) kunnen de franchisenemers van de Auping Plaza’s terecht. Hiermee is ook een mooi dashboard
gerealiseerd waarmee ze op een tablet onderweg naar klanten over de juiste informatie beschikken.

Resultaat
Franchisenemers van de Auping Plaza’s kunnen nu bijvoorbeeld bezoekersaantallen vergelijken, acties
afstemmen en een community stichten. Maar ook de afdelingen marketing, communicatie, inkoop en
HR kunnen zich online verbinden en elkaar op de hoogte houden van wat er speelt. Doordat documenten deelbaar zijn geworden, kunnen medewerkers gezamenlijk aan productontwikkeling gaan werken.
Met een betere kruisbestuiving tussen afdelingen als resultaat. Ook is het proces van kwaliteitscontrole
gestroomlijnd door deze nieuwe digitale informatievoorzieningen.

‘Middels het Auping Shop Informatie Systeem kunnen onze franchisenemers bezoekersaantallen vergelijken en acties afstemmen.’
Frank Scholte - ICT-manager

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Monuta geeft klanten regie met
online draaiboek
Organisatie
Monuta is de steun bij iedere uitvaart. Als uitvaartverzorger en uitvaartverzekeraar helpt Monuta nabestaanden om het afscheid van een overledene zo goed mogelijk in te vullen. In 2013 bestond Monuta
90 jaar. Ondanks ingrijpende veranderingen, stevige concurrentie en een aanhoudende economische
crisis, weet Monuta zijn leidende positie in de uitvaartzorgmarkt al jaren te verstevigen.

Uitdaging
De markt verandert voortdurend. Zo komt er steeds meer wet- en regelgeving waar Monuta aan
moet voldoen. Klanten worden mondiger en hun eisen hoger. Dit zorgt tevens voor een toenemende druk op prijzen en marges, zelfs als het om het regelen van een uitvaart van een dierbare gaat.
Steeds meer klanten van Monuta hebben bovendien de behoefte om zelf rustig vanuit huis de uitvaart
van een dierbare te regelen, met daarbij keuzemogelijkheden voor een meer persoonlijke invulling.

Oplossing
Dankzij een draaiboek gebaseerd op het Business Process Management (BPM)-systeem van Axians kan
Monuta invulling geven aan de wensen van klanten. In een online planningsportaal wordt het regelen van
een uitvaart - van kist en drukwerk tot aan vervoer, en van bloemen en muziek tot aan catering - weergegeven in de vorm van een stappenplan. Uit dit totaalaanbod kan de familie kiezen welke activiteiten ze zelf
willen regelen en wat ze aan Monuta willen overlaten. De website in combinatie met een BPM-systeem
biedt niet alleen een gebruiksvriendelijke tool voor de klant, maar zorgt ook voor een effectieve en efficiënte
interne afhandeling. Het programma monitort real-time de processen, stuurt proactief bij, voert de regie
over het hele bedrijfsproces en geeft Monuta inzicht in het optimaliseren van de standaardprocessen.

Resultaat
De uitvaart is het laatste wat je voor een dierbare kunt doen. Dankzij de online planningsomgeving
kan de familie dit grotendeels zelf invulling geven, precies zoals zij het willen. Uiteraard wordt hierbij
rekening gehouden met de dekking van een eventuele uitvaartpolis dan wel het beschikbare budget.
Klanten kunnen in de portal direct online zien wat financieel gezien wel en niet past bij de ceremonie.
Overal, met elk device en 24/7. Op deze manier wordt online invulling gegeven aan een mooie persoonlijke uitvaart op maat.

‘Het syteem is zo opgezet dat we er in de toekomst ook andere applicaties
en processen op kunnen aansluiten. Dit verhoogt de flexibiliteit van ons
ICT-landschap aanzienlijk. Het support en beheer laten we in de meer dan
capabele handen van Axians.’
Peter van Proosdij - Manager informatievoorziening
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Klanten vinden al hun
informatie online op
Mijn WonenBreburg
Organisatie
WonenBreburg is een woningcorporatie met bijna 30.000 huurwoningen in Tilburg, Breda, Berkel-Enschot, Galder, Rijen, Bavel, Chaam, Teteringen en Wernhout. Al meer dan 100 jaar biedt de corporatie
zekerheid in wonen op korte en lange termijn. Het woningaanbod bestaat uit sociale huurwoningen,
huurwoningen in de vrije sector, (sociale) koopwoningen en bedrijfsruimtes. Een sterke vastgoedportefeuille met een hoogwaardige kwaliteit vormt de basis van WonenBreburg.

Uitdaging
WonenBreburg heeft te maken met een uitgebreide informatievoorziening, zowel intern als extern. Als gevolg van een gekozen best-of-breed ICT-strategie waren klantgegevens versnipperd
vastgelegd in verschillende systemen. Hierdoor was het moeilijk om een integraal klantbeeld te
genereren. Tevens bood WonenBreburg op dat moment nog geen online dienstverlening aan.

Oplossing
De woningcorporatie heeft voor een nieuwe interactieve website gekozen met daaraan gekoppeld een huurdersportaal genaamd Mijn WonenBreburg. Met behulp van IBM Websphere heeft Axians een Enterprise Service Bus ingericht. Deze zorgt ervoor dat alle gegevens uit de
verschillende systemen real-time worden weergegeven in het nieuwe huurdersportaal en het
nieuwe medewerkersportaal in het centrale Klant Contact Centrum (KCC) van WonenBreburg.

Resultaat
WonenBreburg biedt dankzij de nieuwe website nu diverse online diensten. Zo kunnen klanten op Mijn
WonenBreburg hun contactgegevens wijzigen, reparatieverzoeken melden en betalingen verrichten. In
de nieuwe website is tevens een kennisbank geïntegreerd waardoor het nu voor huurders mogelijk is om
meer dan 800 vragen en antwoorden te raadplegen. En doordat alle benodigde informatie in één scherm
wordt weergegeven, is elke KCC-medewerker in staat om klantvragen beter en sneller af te handelen.

‘Met name de opstelling van Axians als partner die met ons wilde meedenken en groeien, was zeer prettig.’
Bas Buitendijk - Manager informatisering & automatisering

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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