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Perspectieven op Enterprise- en
Ketenapplicaties

Perspectief op Enterprise- en Ketenapplicaties
Maquettes
Enterprise- en ketenapplicaties ontwikkelen is complex.
Verschillende partijen moeten het eens worden over de
gewenste functionaliteit, de rol die ze gaan spelen en
de acties die ze moeten ondernemen. En dat in een
vroeg stadium zonder een duidelijke voorstelling van het
te ontwikkelen systeem.

Eenvoudig en snel
Perspectives is eenvoudig te leren omdat het nauw aansluit
bij het vermogen van mensen om rollen binnen een context
te herkennen, en in te zien over welke informatie ze
moeten beschikken om hun werk goed te kunnen doen.
Daarnaast gaat het maken van maquettes zo snel dat u
gedurende de brainstorm- en modelleersessies al in ruwe
vorm het resultaat kunt valideren.
Perspectieven op Digitale Transformatie
Door aan de hand van een maquette samen opnieuw na te
denken over de essentie van de organisatie, klanten,
producten en diensten, komt u los van bestaande
processen en systemen en dat is de eerste stap op weg
naar echte innovatie.
Neem als voorbeeld uw perspectieven op de klant. In
Perspectives ontwikkelen we zowel de verschillende
perspectieven op de klant als de perspectieven van de
klant. Dat laatste is belangrijk voor uw organisatie die door
Digital Transformation zijn klant in elke fase en in elk proces
een samenhangend beeld en goed op elkaar afgestemde
diensten wil bieden. Perspectives past daarmee perfect in
een Digital Transformation programma.

Dan hebben architecten in de bouw het makkelijker. Die
beschikken over maquettes en 3D simulaties. Maquettes
waar elke betrokkene, vanuit zijn rol en perspectief, naar
kan kijken en waarover men met elkaar kan discussiëren.
Hoog tijd om dit ook binnen de IT Architectuur mogelijk te
maken!
Perspectives
Perspectives is een methode en modelleer-gereedschap
waarmee we, samen met u, snel en eenvoudig een
maquette kunnen maken van uw enterprise- of
ketenapplicatie.
Perspectives is gebaseerd op de notie dat binnen een
bedrijfs- of ketenfunctie één of meer zaken centraal staan
en dat de rollen die bij deze zaken betrokken zijn daar een
specifiek perspectief op hebben. Een perspectief dat
voortkomt uit hun belangen en verantwoordelijkheden. In
Perspectives bestaat dit perspectief uit de benodigde
informatie-acties, zoals het raadplegen en registreren van
gegevens.
Door deze perspectieven met het modelleer-gereedschap
uit te werken ontstaat een prototype (maquette) van het
systeem met voor elke rol de juiste informatievoorziening.

Een maquette en dan?
Een Perspectives maquette dient in de eerste plaats als
concretisering van uw visie. Een visie die binnen een nieuw
voortbrengingsproces, met gebruik van moderne
technologieën kan worden uitgewerkt.
Het resultaat is dan ook een specificatie en
ontwikkelagenda voor de realisatie van het systeem.
Het is op termijn ook mogelijk om het prototype met de
InPlace®gedistribueerde run-time omgeving op te schalen
tot een operationeel systeem.

Perspectives is een methode en
modelleergereedschap waarmee we, samen
met u, snel en eenvoudig een maquette
kunnen maken van uw enterprise- of
ketenapplicatie. Behulpzaam bij nieuwbouw,
heroriëntatie, verbouw, en uitbreiding.

Een Perspectives Project

Na het vaststellen van het doel dat u wilt bereiken, kiezen we de focus waarop en
waarbinnen we de perspectieven gaan modelleren. Dit kan uw organisatie als geheel zijn,
bijvoorbeeld in het geval u zich wilt heroriënteren in uw markt. Het kan een secundaire
bedrijfsfunctie zijn zoals CRM of HRM, maar het kan ook een specifiek proces, dienst of
product zijn dat u wilt vormgeven. Essentieel in deze eerste stap is het bepalen van de rollen
binnen en buiten de context waarvan we de perspectieven in het project gaan uitwerken.

II: Acties en gegevens

Aan de hand van de doelen van de verschillende rollen bepalen we de benodigde business
functies. Later vertalen we de business functies in informatie acties. Deze acties werken we
uit met ons modelleergereedschap. Omdat modelleren in Perspectives direct een prototype
oplevert ontstaat een concreet, begrijpelijk en daarmee valideerbaar resultaat.
Dit is ook het moment om gegevens en gegevensfuncties toe te voegen. Daarmee
concretiseren we de acties, en daarmee het prototype, verder. Deze detaillering voorkomt in
een vroege fase van een project begripsverwarring en onduidelijkheid.

III: Prototype en ontwikkelagenda

De laatste workshop is gewijd aan het afronden van het model en prototype en het opstellen
van een ontwikkel-agenda voor de realisatiefase. Omdat het prototype een gevalideerde
executeerbare specificatie is, kunnen we nauwkeurig aangeven welke acties moeten worden
uitgewerkt en welke systemen of technologieën daarvoor in aanmerking komen.

A R T O F P ER SPEC TIVE S

I: Doel, focus en relevante rollen

T

Een typisch Perspectives project heeft een looptijd van enkele weken en begint met een
oriënterend gesprek waarin we de focus en scope van uw Perspectives model bepalen. Op
basis daarvan realiseren we het model en het prototype (maquette) in vier workshops van
elk een halve dag per week.

Wie wij zijn:
Cor Baars (drs. ing.) is een ervaren Enterprise Architect. Hij heeft de
architectuur van verschillende grote Enterprise- en Ketensystemen op zijn
naam staan. Met een achtergrond in de AI ondersteunt hij organisaties bij
Business Innovatie en de toepassing van op AI gebaseerde technologie.

Joop Ringelberg (drs.) is specialist in declaratieve en functionele
programmeertalen en ontologisch modelleren. Hij heeft een achtergrond
in logistiek en planning en heeft aan vele organisaties praktische AI
applicaties op dit gebied geleverd.

PERSPECT-IT
Perspectives® is een product van Perspect-IT, een bedrijf met als
doel het ontwikkelen van IT systemen op basis van de Perspectives
methode. PERSPECT-IT biedt daarvoor ondersteuning in de vorm
van training, tooling, advies en begeleiding.
Doelgroep
Perspectives richt zich op CIO's, Product Owners, Business
Analisten en Enterprise Architecten. De workshops zijn nadrukkelijk
niet technisch van aard.
Locatie
De Modelleer- en Evaluatieworkshops vinden bij voorkeur plaats op
uw eigen locatie. U bent echter ook van harte welkom bij ons op
Landgoed Rhederoord (Parkweg 19, 6994 CM de Steeg,
www.rhederoord.nl) .
Meer informatie:
Voor meer informatie gaat u naar onze website: http://perspect.it/
project. Mailen kan ook: info@perspect.it

Perspectives InPlace
Perspectives® is het resultaat van drie jaar
onderzoek en ontwikkeling mede op basis van
ervaringen opgedaan in enkele omvangrijke
enterprise projecten.
Perspectives is complementair aan InPlace®,
een gedistribueerd applicatie-platform dat als
run-time omgeving dient voor Perspectives
modellen.
InPlace komt 2019 beschikbaar en zal bij
voltooiing, samen met Perspectives, een veilig
en privacy-safe Devops platform zijn voor de
gedistribueerde applicaties van de toekomst.

"We hebben met Perspectives in vier weken een nieuw business concept
uitgewerkt. Ik begreep de methode onmiddellijk en was verbaasd over de
snelheid waarmee we tot een prototype kwamen. Het heeft me erg
geholpen mijn ideeën te concretiseren"
Paddy Noé, directeur Dolphin Solutions

