Afscheid nemen
bestaat niet
Met het naderen van het einde van het jaar krijgen we allemaal wat weemoedigs. Het heeft een functie, we
kijken terug en evalueren. Wat ging goed, wat ging minder en waarom. Het geeft voeding aan beslissingen en
vereist moed om ze ook kordaat en beslist te nemen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Niet
zelden betekent beslissingen nemen ook afscheid nemen; van activiteiten, producten en soms helaas ook
mensen. Het goede nieuws is de zee aan ruimte en inspiratie die er – voor iedereen! - op volgt en voeding &
energie geeft voor een nieuwe start. Als je durft!

Na vier jaar PRO’s heb ik besloten om te
stoppen. Kent u de vergelijking met het
feestje dat je op het hoogtepunt moet
verlaten? PRO’s wordt echt gelezen en levert
elk kwartaal weer enthousiaste reacties op.
De samenwerking met een vaste groep partners is erg leuk en brengt mooie successtories voort. Persoonlijk beleef ik veel plezier
aan de interviews met de ondernemers op de
cover, de oldtimers en de nieuwkomers. Het
zijn vaak goede gesprekken waarin de persoonlijke noot niet ontbreekt en daarmee geef
je ‘ziel’ aan zo’n interview.
De samenwerking met schrijvers, fotografen
en pr-bureaus is gebaseerd op een soort
haat/liefde verhouding. Deadlines halen, discussies over foto’s, logo’s en teksten... en
natuurlijk de vaak eindeloze rij van mensen
die hun licht over de tekst moeten laten schijnen.... soms ben ik de wanhoop nabij. Maar
de beloning is extra groot als er weer een
knisperend verse stapel PRO’s (ik ruik altijd
eerst aan het papier!) wordt afgeleverd.
De vormgever Room for ID’s en drukker
PlantijnCasparie hebben zich professionele
partners getoond. We hebben inmiddels aan
een half woord genoeg om elkaar te begrijpen.
Maar... het hoogtepunt is er. Ik ben ervan
overtuigd dat we nog jaren zo kunnen doorgaan.. maar we hebben een fonkelnieuw
format nodig en meer nieuwe namen(van
partners en klanten). De laatste tijd merkte ik
dat het ons allemaal meer moeite kostte om
“meer van hetzelfde” te leveren. Daarbij
kwam het onvermijdelijke groeien van de kostenposten met het uitbesteden van werkzaamheden. In veel opzichten is PRO’s ook teveel
“Inge Schats” gebleken om over te dragen.
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Voorwoord

Ik wil me graag vol overgave storten op mijn
nieuwe taken bij Progress Software en het uitbreiden van het partnerkanaal. Progress
Software Corporation heeft voor 2005 partner
recruitment notabene als een van de speerpunten van haar beleid opgenomen. Het verdient de volle aandacht. Een blijvend groeiende Progress community is belangrijk voor
zowel de Progress organisatie zelf als voor u
als zakenpartner!
Graag wil ik iedereen bedanken voor het
enthousiasme en de inspirerende samenwerking. Met name Jop Kluis, Janine Roelofs,
Ilonka Bottema en Erik Dubbeldam. Jullie
waren altijd een heerlijk ‘tankstation’ van professionaliteit en lol! Loslaten is nooit mijn
sterkste eigenschap geweest. Ik zal jullie missen.
Deze laatste PRO’s staat volledig in het teken
van samenwerking. Maar liefst drie artikelen
zijn samengesteld uit meerdere interviews die
blijk geven van de wijze waarop binnen de
Progress community synergie echt betekenis
krijgt. Practis bijvoorbeeld, haalde in december 2003 na een lange zware selectieperiode
Achmea binnen. In samenwerking met EDS
hebben ze de komende 10 jaar (!) voldoende
werk. Chapeau! Het verhaal van Professional
Services werd opgezet naar een idee van John
Root. Hij werkt al bijna 10 jaar bij Progress
Software en heeft veel succes bij zijn klanten
(eindgebruikers) door de professionele inzet
van de consultants van Professional Services.
Hij vond het tijd voor inzage in de succesverhalen en dat is gelukt. TC-One tenslotte,
speelt alweer enige tijd een opvallende rol in

Inge Schats

de Progress-markt. Sales-consultancy is hun
specialiteit en als het aan Ursula en Benno
ligt wordt het een nieuwe branche. Partners
en Progress vonden hun weg al naar de
Amsterdamse Jordaan. Wie volgt?
We staan deze keer ook bol van de enthousiaste verhalen van en over partners met hun
applicaties, opgetekend uit de mond van eindgebruikers in diverse werelden. Bovag praat
over AllSolutions, Bouwbedrijf Van Wijnens
Bob Post (cover) over Van Meijel
Automatisering en gerechtsdeurwaarder Jos
Uitdehaag over EuroSystems. Terug in de tijd
gaan we met Hans van Houwelingen (QAD),
die de hypes en dips nog eens de revue laat
passeren. De techniek-afdeling besteedt
opnieuw aandacht aan RFID in de vorm van
een uitgebreid artikel van evangelist Mark
Palmer. Edwin Lijnzaad neemt de portals
onder de loop in relatie tot Progress en er is
aandacht (en foto’s) voor het succes van de
Progress Developers World.
Het venijn zit in het staartje en ook in deze
PRO’s lijkt dat op te gaan. Wat te denken van
de column van Jop “IT-fundamentalisme”? De
titel doet het ergste vermoeden... Lezen dus!
Ook Peter van Dam doet een duit in het
zakje. Ondanks zorgvuldige bewoordingen
steekt hij zijn kritische visie niet onder stoelen of banken. Twee prachtige uitzwaaiers.
Ik dank u voor het plezier en de inspiratie
van vier mooie PRO’s-jaren en wens u alle
goeds voor 2005! We’ll meet again.
Inge Schats
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Trends & Visies
“Offshore ontwikkeling verhoogt winstgevendheid”
Peter Jansen geeft heeft het antwoord op de sterke
druk opwinstmarges”
“De strategische betekenis van ons informatiesysteem
is buitengewoon groot”
Kras SterVakanties en RSM spreken zich uit
over Professional Services
“Live is pas echt ‘live’ als het werkelijk in gebruik
genomen wordt”
Bob Post, financieel directeur van bouwer Van Wijnen,
over de ICT praktijk in de bouw

38-41

38-41
Annemiek van den
Eshof en Nico Top behaalden
met hun bedrijf Practis in
december 2003 een enorm succes met hun applicatie IBSEN
voor het verzekeringswezen.
Achmea maakte na intensieve
selectieslagen de strategische
keuze voor deze applicatie.
Zowel Practis zelf als implementatie-partner EDS en
enthousiaste klant Achmea doen
verslag van een mega-project.

50 – 52
50–52
Wellicht kennen
weinigen zijn naam, maar dat
kan te maken hebben met de
zelfstandige positie die zijn
werknemer QAD inneemt in de
totale Progress markt. Hans
van Houwelingen loopt echter
al vanaf de eerste Progress
stappen in Nederland mee in
de community. In gesprek met
verslaggever Ben van het Veld
komen 25 jaar ICT geschiedenis
voorbij; van de vroege cowboys,
de instorting van internet tot de
nieuwe e-hypes en het succes
van MFG/Pro. Een goed
gesprek.

“MFG/Pro was gewoon heel goed, onder meer door
de Progress 4GL!”
Oldtimer Hans van Houwelingen van QAD loopt de
geschiedenis door
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Partners & Projecten
Practis verovert het hart van verzekeraar Achmea
40-43
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de toekomst in
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Ursula Rozemeijer en Benno Pieters over one-stop-shopping

8-11
In gesprek met Progress direct sales John Root ontstond het
idee voor een verhaal over de dagelijkse praktijk van de consultants
van Professional Services. In de afgelopen jaren is deze divisie van
Progress Software in Nederland gegroeid naar 30 man. Er is nog veel
onduidelijkheid over de wijze waarop zij werkt. John werkt voor zijn
klanten in het directe kanaal veel samen met PS en vond het hoog tijd
voor openheid van zaken. De intro is van hem. De twee enthousiaste
verhalen van Kras SterVakanties en de Rotterdam School of
Management. Een succesverhaal!
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Offshore
ontwikkeling
verhoogt
winstgevendheid!
Vandaag de dag staan winstmarges van softwareontwikkelaars sterk onder druk. Door de toegenomen
complexiteit van nieuwe applicaties nemen de kosten van het voortraject ook sterk toe. Projectmanagement,

trends & visies

architectuur en uitgebreide documentatie zijn typisch kostenverhogende factoren in de hedendaagse software
ontwikkeling. Daarnaast neemt het volume aan new business af en komt het accent meer en meer op onderhoud
van bestaande applicaties te liggen. Om binnen deze trend winstgevend te blijven, is offshore ontwikkeling het
juiste antwoord.

Peter Jansen, Managing Director van
Progress Software in de Benelux geeft commentaar: “Onze partner in Roemenië is
Nethrom, een in Cluj gevestigd IT bedrijf
waarmee wij inmiddels alweer zes jaar
samenwerken. Dat doen we met behulp van
een infrastructuur, de Virtual Application
Community kortweg VAC geheten, waarbinnen alle projecten worden gefaciliteerd.
Er worden hoge eisen gesteld aan een
infrastructuur die ontwikkellingen op
afstand moet faciliteren. Dat werkt als
volgt: het informatiesysteem stuurt
opdrachten van de klant, na controle en
accoord vanuit Progress, door naar
Nethrom. Een Roemeense projectmanager
geeft vervolgens akkoord op de offerte en
levert de ontwikkelaar via het systeem de
deliverables aan. Als deze er zijn, gaan
Nederlandse consultants in de weer met
testen. Nadat de applicatie deze tests gepasseerd heeft, kan de nieuwe software meteen
uitgeprobeerd worden door de klant op de
VAC.” Nadat alle goedkeuringen binnen
zijn wordt de software bij de opdrachtgever
geinstalleerd.
“Progress Software is actief binnen 23 projecten met een omvang tussen de t 75.000
en t 1.000.000”, vervolgt Jansen. Het is om
verschillende redenen gunstig voor Progress
en zijn opdrachtgevers om in Roemenië te
werken, in plaats van bijvoorbeeld India:
allereerst zijn de lage loonkosten van
belang. De prijzen fluctueren grofweg tussen de 25 en 35 Euro per uur. Het prijs-
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niveau is laag, maar de eerste projecten
waren niet meteen winstgevend Na opbouw
van wederzijdse kennis en ervaring zijn zij
dat nu wel. We gebruiken in Nederland de
Functie Punten Analyse voor het vastellen
van de omvang van een informatie systeem.
Daarnaast hebben we in de loop der jaren
ervaringscijfers opgebouwd over de tijd die
er nodig is om een gegeven hoeveelheid
functionaliteit te bouwen. Als we daaraan
de productiviteit van de Progress Ontwikkelomgeving koppelen, dan kunnen we in
3.5 uur per functiepunt een bouwtraject uitvoeren. Die productiviteit is in Nederland
en Roemenië nagenoeg gelijk. Als we kijken
naar de kosten van de ontwikkelaar in
Nederland, liggen die significant hoger.
Daarnaast dient men rekening te houden
met extra kwaliteitscontrole in Nederland
en een aantal afstemmingsbezoeken per
jaar. Het saldo is zeker positief. Naar mate
er meer volume wordt uitbesteed wordt het
voordeel ook groter.

van ontwikkellen, maken we ze deelgenoot
van deze werkwijze. In ons kantoor in
Capelle aan den IJssel hebben we een hele
etage ingericht voor deze projecten. We
beschouwen dit als een noodzakelijke ontwikkeling voor spelers binnen de IT sector
om enerzijds stijgende ontwikkelkosten te
beheersen en anderzijds de kwaliteit van
het product te verhogen. Op deze manier
profiteren onze Nederlandse partners van
de ervaringen van Progress, waardoor zij
hun marktpositie nog verder kunnen verstevigen.”

Maar het is ook op slechts 2.5 reisuren van
Nederland verwijderd. Cluj is een universiteitsstad, waar per jaar 1400 ICT’ers afstuderen, dus er is veel IT specialisme in die
stad geconcentreerd. Het prijsniveau gekoppeld aan het specialisme dat in Cluj gevonden kan worden, maken van Nethrom een
ideale offshoring partner.”
“Ook delen we onze ervaringen met onze
partners”, stelt Jansen tot besluit. “Om
deze enthousiast te maken over deze wijze

Peter Jansen
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Know your environment.
Fathom is here.
Fathom™ for Management is the first application management solution that
continually monitors and optimizes a Progress® environment. With Fathom’s
browser-based console you will gain unparalleled insight into your applications
and their components. This allows for critical proactive management, ensuring
high availability, maximum reliability and much-needed peace of mind.

Visit us at

www.progress.com/fathom for more information.

Progress is a registered trademark and Fathom is a trademark of Progress Software Corporation in the U.S. and other countries. © 2002 Progress Software Corporation. All rights reserved.
An unsolicited customer testimonial.
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Organogram
Progress Professional Services levert applicaties op
Kras SterVakanties en RSM unaniem enthousiast
over samenwerking
De Professional Services divisie
van Progress Software in
Nederland is de laatste jaren
enorm gegroeid. Inmiddels zijn
dagelijks meer dan 30 consultants onder de bezielende
leiding van Wim Martens ingezet
in diverse projecten bij eindgebruikers, vaak in samenwerking met partners. Uit deze
projecten komen regelmatig ook
tailor-made applicaties voort die
met name toegevoegde waarde
bieden aan het concurrentievoordeel. Zo werden onlangs
twee applicaties succesvol
geimplementeerd en in productie genomen.
De eerste die nader wordt toegelicht is de Rotterdam School
of Management wiens internationale reputatie voortdurend
stijgt. In september publiceerde
The Wall Street Joural RSM als
6e in Europa, en enige in
Nederland. De op 9 augustus
ingebruikgenomen Progress
applicatie Connect ondersteunt
de bedrijfsprocessen nauwsluitend. Daarnaast wordt in het
vervolg van deze case het project bij Kras SterVakanties
belicht. Kras nam op 31 augustus haar nieuwe Website en
Content Management Systeem
in gebruik. Met de Progress
applicaties die Kras
SterVakanties in gebruik heeft
wordt inmiddels 30% via internet
verkocht, daarmee is Kras
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Stervakanties het grootste
e-Commerce bedrijf in de
reisbranche.
Professional Services werkwijze Het bouwen van goedwerkende applicaties is al lang
geen uitdaging meer. Het beinvloeden van de concurrentiepositie met behulp van ICT is dat
wél. Daarbij is de belangrijkste
vraag die Progress Professional
Services zich vooraf stelt; “Hoe
goed hebben wij de vraag van de
klant begrepen?” 99% is daarbij
niet genoeg. Er wordt geen letter geprogrammeerd voordat
zeker is dat de vraag goed is
begrepen en de vraagsteller dat
bevestigt. Vervolgens moet de
vraag vertaald worden naar een
werkend systeem.
Daartoe wordt vroegtijdig een
model gemaakt. Het model
abstraheert de structuur en de
essenties van de te beantwoorden vraag. UML (Unified
Modeling Language) is de
defacto modelleringstaal die
hiervoor door gebruikt wordt.
Het is fascinerend te zien hoe de
business case zich versmelt in
logical views. Het is precies op
dat punt waar de overdracht van
business naar ICT plaatsvindt.
Uitgewerkte Use Cases worden
vervolgens naar een de
ontwikkelfabriek gestuurd en
werkende applicaties worden
kort daarna terug ontvangen.
Deze ontwikkelfabriek maakt

Progress Organogram

gebruik van het Dynamics
Framework.
Iedere klant wil vooraf weten of
de baten tegen de lasten zullen
opwegen. Progress Professional
Services voert vooraf (en
achteraf) een functie-puntschatting uit op basis waarvan
de investering en exploitatiekosten kunnen worden afgeleid.
Door deze beproefde periode en
het vertrouwen dat dit wekt
kiezen steeds meer klanten voor
de open calculatie in plaats van
fixed price.

In de hieropvolgende verslagen
wordt met twee voorbeelden
duidelijk hoe de dagelijkse praktijk van Professional Servicesconsultants eruit kan zien en
welke prestaties ze geleverd
hebben tot groot genoegen van
de klanten, Kras SterVakanties
en RSM.

Kras SterVakanties
Ivar Scheffelaar Klots is ICT
manager bij Kras SterVakanties,
een reisorganisatie die deel uitmaakt van de ‘World of TUI’,
waarin 200 vooraanstaande reis-
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Functionaliteit website
Scheffelaar Klots: “De website
moest veel meer worden dan
een losse applicatie met informatie en faciliteiten voor de
consument. Het moest integraal
onderdeel uitmaken van het
totale bedrijfsproces zodat het
een fundament vormt voor eBusiness”. De kern van de nieuwe website wordt gevormd door
een Content Management
Systeem (CMS). “Het vormt het
hart en belangrijkste onderdeel
van de website. De database, die
een grote hoeveelheid goed
onderhouden content bevat, is
zodanig opgezet dat het een
solide basis vormt voor een
flexibele applicatie met bijna
eindeloze mogelijkheden.”
Ter illustratie geeft Scheffelaar
Klots een voorbeeld.”Vroeger
verzamelden de productma-
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nagers informatie voor de reisleiders. Deze vulden de informatie aan vanuit de ervaring die ze
opdeden. Het geheel werd verwerkt tot een draaiboek voor
één bepaalde reis en als zodanig
opgeslagen in ons informatiesysteem. Veel van deze data kon
vervolgens vanuit dezelfde brondatabase ook aan de consument
beschikbaar worden gesteld;
aldus werd de oorspronkelijk
slechts ten behoeve van reisleiders verzamelde informatie
multi-inzetbaar”.
“Een belangrijk probleem vormde de wijze waarop sommige
reisinformatie dubbel, d.w.z. in
verschillende omgevingen, werd
opgeslagen. Als je nu een component met content maakt van 1
bepaald gebied, dan kun je dat
meermalig voor verschillende
reizen gebruiken. Het centraal
en eenmalig opslaan van de
informatie zorgt voor veel meer
consistentie, efficiency en snelheid, en een goede onderhoudbaarheid van de data.
Tegelijkertijd is er nu een optimale communicatie met de
klant. Voor de consument die de
website bezoekt is de navigatienoodzaak tot een minimum
beperkt om de bezoeker zo snel
mogelijk de verlangde informatie en/of functionaliteit te bieden. Bovendien kan de informatie nu telkens weer voor andere
doeleinden worden ingezet, bijv.
voor de samenstelling van reisbrochures”.
Alternatieven In augustus is
de nieuwe Progress webomgeving operationeel geworden, dat
wil zeggen; het CMS. In septem-
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ber is de motor tussen het
reserveringssysteem en de consument gereed gekomen: de
nieuwe boekingsengine (in
Dynamics opgeleverd). In oktober werden de laatste ‘verfijningen’ in de boekingsengine opgenomen, terwijl in november de
betaalmodule in de website
werd geïntegreerd. Deze laatste
maakt het mogelijk om nog korter voor de vertrekdatum te kunnen verkopen.
Scheffelaar Klots enthousiast:“Maar het allermooiste dat
we te bieden hebben zijn de
zogenaamde alternatieven”. Een
voorbeeld: Een consument zoekt
een reis met een bepaalde vertrekdatum. Indien de gewenste
vertrekdatum niet meer voorradig is, dan wordt hem gemeld
dat om die reden deze vertrekdatum niet meer kan. Na de
ingebruikname van de nieuwe
webmodule “Alternatieven”
krijgt de klant in zo’n situatie
altijd en volledig een aantal zeer
relevante alternatieve reizen
aangeboden. Door middel van in
de applicatie ingebouwde intelligentie worden de alternatieve
reizen aangeboden d.w.z. reizen
die qua hoofdeigenschappen in
sterke mate matchen met de
oorspronkelijk verlangde reis.
Dit zelfdenkend mechanisme is
voor het interne call centre al
langer operationeel en zeer
geslaagd. We kunnen nu veel
‘agressiever’ verkopen terwijl
deze aggressievere verkoop door
de klant als een fantastische
service zal worden ervaren. Er
wordt nooit meer “nee” verkocht. Er zijn immers altijd
alternatieven beschikbaar!”

Tracking & tracing De klant
kan nu zijn reservering via de
website opvragen en indien
nodig aanpassen. Van alle initiële reserveringen in de reisbranche wijzigt omstreeks 2/3 op
enig onderdeel vòòr de vertrekdatum. Dit brengt voor de reisorganisatie een enorme extra
handling, en dus kostenpost,
met zich mee, en voor de consument het ongemak dat hij de
gewenste wijziging gedurende
de openingstijden van ons caal
center moet doorgeven. Door de
consument zelf deze wijzigingen
via onze website te laten uitvoeren, vanzelfsprekend door ons
backoffice-systeem volledig
gecontroleerd, is deze functionaliteit 24 uur per dag beschikbaar, zodat hij het hem meest
passende moment voor deze
mutatie kan kiezen, terwijl voor
onze organisatie een substantiële kostenpost sterk wordt gereduceerd; dit heeft direct gevolg
voor de netto-marge. “De reistechnische informatie kan helemaal via het internet gevolgd
worden; “Zijn de reisdocumenten verstuurd ?, Is de factuur
betaald? etc. Op korte termijn
worden de reisdocumenten voor
de klant zelfs electronisch verstuurd, indien deze althans over
een e-mail beschikt. Aldus worden bedrijfsprocessen steeds
meer volume-onafhanklijk
gemaakt, resulterend in lager
kosten en geringere vetrstoring
van bedrijfsprocessen ten gevolge van seizoenpieken. In feite
wordt daarmee een belangrijke
basis gelegd voor een verdere
groei van de business zonder dat
de overheadkosten naar rato
stijgen : concreet leidt dit verzil-
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organisaties uit zestien landen
samenwerken. In 1988 startte
Kras met de inrichting van haar
huidige informatiesysteem en
bouwde in Progress een touroperatingsysteem dat nog
steeds het fundament vormt
voor het actuele informatiesysteem. Nagenoeg alle applicaties
binnen Kras zijn in Progress
geschreven en Kras
SterVakanties heeft de laatste
vier jaar een spectaculaire
Internet-ontwikkeling doorgemaakt. De verkoop van de reizen
via de website vormt inmiddels
een aandeel van ruim 30% van
de totale verkoop: daarmee is
Kras SterVakanties zeker in
Nederland het grootste eCommerce bedrijf binnen de
reisbranche.

trends & visies

vering van voordelen uit schaalvergroting.
De Return-On-Investment
(ROI). KRAS SterVakanties
hanteert een businessmodel
waarvan een multichannel-strategie bij de verkoop van reizen
een belangrijk onderdeel vormt;
distributie van onze reizen vindt
plaats via 4 kanalen, te weten
ons call center, de KRAS-reisburogroep, zelfstandige reisagenten, en sedert 4 jaren Internet,
dus onze website.
Dankzij de grootschalige inzetbaarheid van onze website in het
verkoopproces, zijn wij erin
geslaagd om enerzijds gedurende 24 uur per dag en 7 dagen
per week interactief te verkopen, aansluitend bij de eisen van
een 24-uurs economie, en hebben wij anderzijds de hiermee
samenhangende distributiekosten tot vrijwel het niveau van de
vaste kosten van onze webomgeving zeer substantieel kunnen
verlagen. Over ROI gesproken!
Progress Professional Services
team Scheffelaar Klots is erg
te spreken over het Progressteam. “Ik wilde een team dat
snel ingewerkt raakt in de complexe materie, waarmee je snel
tot de kern komt, en ontwikkelaars ook die bovendien de business begrijpen en daarop dan
ook bij het ontwikkelen kunnen
anticiperen. Bovendien houd ik
van specialisten die softwareontwikkeling in het algemeen
goed begrijpen, dus nog onafhankelijk van de technologie! Ze
moeten goed en snel een probleem kunnen analyseren en
oplossingen kunnen aandragen.
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Tenslotte, en veel leveranciers
kunnen dat niet of niet goed
genoeg, moeten ze zich goed in
de gebruiker kunnen verplaatsen. Dat team heb ik gevonden!”

role in setting the overall ICT
strategy for RSM, and in managing ICT projects such as wireless networking, the introduction of voice over IP in the buil-

Ivar Scheffelaar Klots:“De strategische
betekenis van ons informatiesysteem

“In the months that followed I
spent a great deal of time going
through the organisation to evaluate business processes, only
to discover over and over again
that P-track just did not fit well
into our organization. Because
staff was unable to use the system effectively, they were using
local applications such as spreadsheets and Microsoft Access
to solve their specific problems”.

is buitengewoon groot. Het huidige
team is gewoon verschrikkelijk goed
en heeft een hoop kennis en ervaring
opgebouwd. Wij zijn dan ook met
Progress in onderhandeling met als
doel deze samenwerking voor lange
tijd te bestendigen”.

Rotterdam School
of Management

ding, and last but not least,
Progress Software applications.

Rodney Goins is Director of ICT
Services of the Rotterdam
School of Management. He
joined the organisation three
years ago after having worked
two years for the bookseller &
subscription agency Martinus
Nijhoff International, and several years as ICT Manager at
Harvard University. His main
responsibility is to manage the
ICT-department of RSM which
includes helpdesk, system support, e-learning, and management of P-track, the former lowend CRM/student administration. As part of the Director’s
group, he plays an instrumental

“The first challenge I faced when
I started at RSM was to evaluate
RSM’s information systems.
RSM’s core systems could be
divided into three main processes: student administration,
CRM, and housing. We initially
hired an external consultant to
perform a system scan. The
results were rather shocking;
the database was badly
designed, the programming was
poor, and there was little documentation available. In addition,
it was nearly impossible for our
users to use the system effectively.”

Progress Organogram

“We assembled a special workgroup which worked for the better part of a year to write the
necessary specifications for a
new system.” The result was a
60 page-report which described
the scope of a totally new information system. In addition to
describing RSM’s core business
processes and functional needs,
the document was used as the
basis for selecting a partner.
“We reviewed proposals from
CRM providers, database specialists, and companies providing turnkey solutions for universities and higher education.
Because each of the solution
providers received this report,
we were able to obtain a good
idea of how each company
would solve our problems.”
“The way each one of them
approached and analyzed the
business processes was very
different. The vendors of ‘offthe-shelf’-packages were rather
disappointing; they often tried to
force us into changing our business processes to fit their application”.
“We chose Progress Software
for four main reasons:
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During the first two months of
the project, Progress Software’s
Ralph Goossens interviewed a
representative from each
department, acquiring specific
details about all our business

processes. “He used to start
every interview with the
question, ‘Why are you here?’
That way he immediately had
the right mindset for a good
conversation about the key-role
of the specific department.”
“He did a terrific job. In spite of
the abundance of details he
never lost sight of RSM’s strategic goals. Differences and conflicts in business processes
between the departments were
professionally handled.
Furthermore, his way of working
clarified our own internal efficiencies and made them completely transparent.”
After several weeks of interviews, Progress started formulating the Use-cases (IBM

Rational Rose UML) in which all
supported business processes
were fully documented.
Although most of the use cases
needed no more than one or two
iterations, the CRM component,
which served as the basis for all
our processes had 5 revisions in
total. “All in all, Progress
Software did a good job in
designing a system that met our
demands.”
In the programming phase
Progress continued to prove its
professionalism. A large part of
the programming work was outsourced to Romania, which worked very well. The staff in
Romania was extremely responsive to our needs. The web
interface as well as the technical support and implementation

team and RSM’s ICT unit showed
extreme dedication and compassion, completing the implementation and migration from the
old system flawlessly. When I
returned from the United States,
the new system was in use by all
of the staff at RSM. I was
impressed by the good work
done by the ICT group in conjunction with the Progress team.
Launching the new system was
the real test of its effectiveness.
Prior to the launch of Connect,
our testers had been working
with subsets of data. When all of
the users began working with
the “live system”, we discovered
that a few functions had not
been mentioned during the initial interviews, but needed to be
added nevertheless. Progress

Rodney Goins: “We are happy to have a system
which is designed around our business
processes, and a partner which has provided a
high level of professionalism from the initial
interviews to the last line of code.”

were done by the Professional
Services department in Capelle
a/d IJssel.. When the launch
date was finally selected, it turned out to be during one of my
trips to the United States.
Despite my initial hesitation in
launching a new system days
before I was to return to The
Netherlands, both the Progress

PRO’s - 4/2004

Progress Organogram

responded quickly and incorporated our new features, and
adjusted some existing components to produce a version 1.1 of
the application.
Connect, as it is now called, has
been in operation since mid July.
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- The approach was very good!
Progress Software focused on
our business processes and
took time to analyse them in
detail.
- I had previous experiences
with Progress Software where
they had proven their maturity
and professionalism
- We absolutely wanted a partner that had proven continuity
and would stay commercially
healthy over the distant future
- We wanted a partner that we
could trust and that we simply
liked working with.

Progress
Input en informatie

nieuws

Deze rubriek is

bedoeld voor persberichten en andere korte
nieuwsberichten.
Input naar ischats@progress.com. De redactie
behoudt zich het recht voor tekst in te korten.
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people and products of
Persistence will make major
contributions to ObjectStore’s
efforts in this area.

Acquisition Persistence
“Progress Software Corporation
(PSC) has affirmed its strong
commitment to the ObjectStore
business unit and its data
caching initiatives with a definitive agreement to acquire
Persistence Software, a technology leader in data access and
caching infrastructure software.
The press release announcing
the agreement and a set of
public FAQs are available at
www.progress.com. Persistence
will join ObjectStore and
together we will execute a strategy that delivers best-in-class
products for real-time data services. As part of this announcement, we want to share the strategy underlying the acquisition
and our belief in its significance
for the ObjectStore division, and
our customers.
Since becoming part of PSC in
late 2002, ObjectStore – a leader
in real- time data management
products – has begun to build a
significant new presence in the
emerging market for real-time
data services (RTDS). Across a
wide variety of industries,
ObjectStore’s RTDS products
drive many of today’s leading
edge high performance applications. With this transaction,
ObjectStore acquires a proven
leader in the tools that facilitate
data caching, a key element within the ObjectStore RTDS strategy. We are confident that the
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With the addition of Persistence,
ObjectStore gains considerable
product breadth and flexibility in
both data caching development
and deployment.
Persistence EdgeXtend provides
unique visual modeling and
object-relational mapping capabilities, together with support
for Java, C++, and C# language
bindings, multiple application
server environments, and relational databases. These features
provide EdgeXtend with both the
power and flexibility to enhance
ObjectStore’s overall capabilities.
In addition to its technology
strengths, Persistence also
brings an organization of high
caliber individuals. ObjectStore
will leverage those strengths by
combining Persistence operations with ObjectStore, with
Persistence’s Chris Keene assuming overall responsibility for
ObjectStore data caching efforts.
Our companies have shared a
common vision of data services
and a common product commitment to mission critical systems
that deliver scalability and performance. We believe that the
Persistence/ObjectStore combination will prove unbeatable”.
Peter Sliwkowski
President, ObjectStore

Progressnieuws

Combining PeerDirect with
ObjectStore
”For several years, growing our
newer businesses has been a
corporate priority, and that will
continue to be the case in 2005.
Expanding established businesses, such as ObjectStore,
through acquisitions, and
building new businesses from
fundamental technology, such
as PeerDirect, are examples of
the approaches we have taken
to achieve such growth.
I'm pleased to announce that the
PeerDirect team has joined
ObjectStore, with the PeerDirect
replication products forming the
foundation for an expanded product line enabling deployment
and management of distributed
and mobile applications.
The PeerDirect leadership team
believes that reconfiguring
PeerDirect as a line of business
in ObjectStore provides the best
opportunity for a strong 2005 by
allowing PeerDirect products to
leverage sales, service, and
marketing organizations being
built for ObjectStore.
With the addition of the
Persistence Software and
PeerDirect businesses, we
anticipate that ObjectStore will
achieve $30 million or more in
revenue in 2005 (which we also
anticipate for Sonic Software
and DataDirect). This announce-

ment expands the organization
announced September 27 with
the agreement to acquire
Persistence Software, by adding
the PeerDirect product line with
PeerDirect’s powerful database
synchronization software. To
help drive execution of this strategy, Britt Johnston will assume
leadership of the PeerDirect line
of business, reporting to Peter
Sliwkowski.
Previously, Britt managed the
Progress (now OpenEdge) database development team for a
number of years, leading to the
successful launch of the V9
database. Britt created ASA
(Advanced Storage Architecture)
with its storage areas and
virtual system tables that are
the foundation for today's
OpenEdge database and
management tools. More
recently, Britt has been involved
in the development of new
businesses.
All other members of the
PeerDirect team, including
engineering led by Randy Krenz
and Doug Shelley, and services
led by Jeff Wagner will become
part of the respective
ObjectStore organizations but
will maintain their focus on the
PeerDirect line of business.
This reorganization also offers
longer term synergy with our
recent Persistence acquisition.
The ability to combine a
persistent object cache, objectrelational mapping, and
distributed synchronization of
the underlying relational data
provides a powerful model for
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PeerDirect has been at the forefront of technology that provides
database synchronization services to support mobile and remote users that are either not
always connected to the enterprise network, or have connections that are not always capable
of supporting the service-level
requirements of their applications. PeerDirect enables applications to be built so they appear to these users as always
being reliably connected. Our
engagement with customers and
our own experience supports
that there is a significant, growing need for an infrastructure
and application architecture that
incorporates the capabilities
provided by PeerDirect”.
Joe Alsop
CEO and Co-founder Progress
Software Corporation

Personalia
Donna Baracka & Judy Buckley
“We are pleased to announce
that Donna Baracka has accepted the position of Director of
Financial Operations,
ObjectStore reporting to Pete
Sliwkowski. In this newly created role, Donna will be responsible for establishing the overall
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financial framework for the
ObjectStore business, be the primary integration point between
ObjectStore and Corporate
finance group, become an
integral part of the ObjectStore
leadership team, provide strategic financial insight to
ObjectStore business and play a
significant role in M&A activities
and partnership agreements. In
addition, Donna will continue in
her role on the business team
for the ERP project and provide
guidance on revenue recognition
related to complex contracts.
Donna joined Progress Software
in 1997 and over that time has
made invaluable contributions to
our success in many areas
including business process
improvement, acquisition integration, business partnering and
many others.

ning various responsibilities
from Donna to Judy through the
end of the year. However, please
direct all corporate finance
inquiries through Judy going
forward.
Joe Alsop

Judy Buckley has been promoted to Director of Corporate
Finance replacing Donna and
reporting to me. Judy will oversee the North America corporate finance group. This group is
responsible for centralized services within North America for
accounting, planning and forecasting, payroll, travel and equity plan accounting. Judy joined
Progress Software in 1998 and
was promoted to her current
role as Manager, Planning &
Analysis in 2002. Judy has enjoyed great success since joining
the company and has received
wide acclaim for the insight and
assistance that she has provided
to our various business units
and leaders.

As the leader of Professional
Services, Ed has implemented
best practices, brought a higher
level of professional management to our services business,
and established a focus on key
metrics including KPI reviews,
country audits, and when
appropriate, get-well plans. He
created a positive relationship
between field and corporate
functions, fostering excellent
teamwork and cooperation
between these groups, which is
a model for the rest of the company.

We will be working on transitio-

Progressnieuws

Ed Sugrue leaving Progress
“November 1, 1999 was a very
good day for Progress. That day,
Ed Sugrue was coaxed out of
early retirement to assume the
newly created role of vice president of Professional Services.
Today, I regretfully announce
that Ed will be leaving Progress
at the end of this calendar year.
Ed and his wife, Sharon, have
decided to embark upon a new
chapter in their life together – a
chapter of traveling, visiting
family, and enjoying more of
each other’s company.

For the past year, Ed has also
been wearing another hat for
Progress while managing his
global professional services
duties – overseeing the operations in EMEA and Asia Pacific.

Over the next two months, Ed
will complete a full transition of
responsibilities to the two “new”
vice presidents, Frank McIlroy
and Larry DiLoreto.
I know you will join me in extending to Ed our appreciation for
his productive and innovative
work, and the leadership he has
provided in developing
Professional Services into the
strong organization it is today.
We have all benefited from working with him, and Ed's presence will be sorely missed”.
Joe Alsop
Promotion Rolf Beinema
“I am pleased to announce the
promotion of Rolf Beinema to
Director of International IT
reporting to me effective immediately. Reporting to Rolf are
Graham Carmichael (IT project
manager), David Tran (IT
Operations manager Asia
Pacific), Luc Erauw
(International IT manager
DataDirect) and the EMEA IT
team.
Rolf started his PSC career in
the Capelle office in 1996. Since
then he has taken on roles of
increasing responsibility within
the IT organization, performing
at a high level in each. During
his time at Progress he has proven his ability to work well with
the business people around the
world, coordinating with other
local and corporate IT personnel
to deliver business results. This
was evident recently when Rolf
took a leadership position to
lees verder op pagina 36
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application developers building
the most demanding applications.

Bouw- en ontwikkelaar
Van Wijnen pilotcase voor
Metacom implementatie
in B&U-markt
B.A. Post MBA MBI, financieel directeur
Van Wijnen Holding N.V.:
“Metacom en Progress hebben verdere
efficiency in ons apparaat gebracht”
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Bob Post, financieel directeur van de Van Wijnen Holding N.V., ‘is’
zowel MBA (Master of Business Administration) als MBI, Master of
Business Information (“Je ontwikkelt binnen die opleiding een
visie op strategisch ICT-beleid en inzichten voor het feitelijk uitvoeren van ICT-projecten”). Hij start als papier-drager op een
accountantskantoor en werkt zich op tot volwaardig manager van
controleopdrachten, werkend voor grote klanten waaronder
Ballast Nedam, waarvoor hij de hele wereld over reisde. “De constructiewereld sprak me enorm aan. Het was onvermijdelijk dat ik
na ruim 10 jaar accountancy overstapte naar Ballast!”. >

Bob Post
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Van Wijnen, de geschiedenis

De Van Wijnen Groep bestaat bijna 100 jaar. Het is oorspronkelijk
ontstaan uit een fusie tussen De Leeuw Jellema uit Friesland en Van
Wijnen uit Dordrecht. Omdat Van Wijnen een bekendere naam was,
is die uiteindelijk aangehouden. Klaas de Leeuw werd presidentdirecteur van de ondernemer. Gezamenlijk hadden de bedrijven al
vestigingen in het noorden en het westen. Door acquisitie en
natuurlijke groei is de onderneming inmiddels ook in het oosten en
zuiden goed vertegenwoordigd.
Tot 1999 was de groep nog een 100% familiebedrijf. Inmiddels is de
Frieslandbank aandeelhouder geworden en is 3i als investor een
deelneming aangegaan. De familie De Leeuw bezit nog 37,5% van
de aandelen. President-directeur Klaas de Leeuw gaat per 1 januari
2005 met pensioen en werkt momenteel zijn opvolger in. Post:”Met
zijn vertrek wordt opnieuw een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het bedrijf afgesloten. Hoewel we geen 100% familiebedrijf meer zijn, willen we wel zoveel mogelijk de positieve kenmerken ervan behouden. Dat uit zich vooral in de onderlinge loyaliteit
tussen de medewerkers en de sfeer binnen de onderneming. Zo werken er nog steeds meerdere generaties van één familie in de onderneming en zijn er veel lange dienstverbanden. Hoewel de onderneming inmiddels 1400 medewerkers telt zijn de lijnen binnen de
organisatie kort”.
Van Wijnen is qua omvang ongeveer het zevende bouwbedrijf in
Nederland maar qua financiële performance (rendement, soliditeit

“We beschouwen Van Meijel Automatisering van het begin af aan als dé hoofdaannemer
voor onze hele ICT-omgeving”.

> Als controller raakt hij, meer globetrotter dan ooit, steeds
meer betrokken bij ICT-ontwikkelingen. “We besloten op een zeker
moment zelf een financiële applicatie te ontwikkelen; een succesvolle exercitie en een enorme leerschool!”. Na ruim 8 jaar stapt hij
over naar Ballast Nedam Infra, de Nederlandse GWW-tak, en krijgt
als divisie directeur o.a. ICT in zijn portefeuille. “Ze waren net
begonnen met de implementatie van BAAN. Ik leerde de invloed
van ICT op een organisatie kennen en de enorme veranderingsprocessen die ermee gepaard gaan”. Op 1 juli 2002 wordt hij financieel
directeur van de Van Wijnen Holding, verantwoordelijk voor financiën, administratie en ICT.
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en solvabiliteit) staat ze al een aantal jaren onbetwist op nummer 1!.
Post: “Van Wijnen richt zich primair op de woning- en utiliteitsbouw
en projectontwikkeling. Mede dankzij wat internationale avonturen
in het verleden richten we meer dan ooit de focus op de Nederlandse
markt en vooral “De Bouw”. Projectontwikkeling doen we vooral om
de opdrachten tot bouw binnen te kunnen halen. Binnen Van Wijnen
zijn er een vijftal regionale projectontwikkelingsbedrijven die de
markt verkennen voor nieuwe opdrachten. Hiermee creëren we
bouwvolume en zijn we minder afhankelijk van selecties, aanbestedingenetcetera. Circa. 30% van de totale omzet uit de bouw wordt
verkregen via onze eigen projectontwikkelaars. Ongeveer 40 tot 50%
wordt verkregen uit bouwteams en 10 tot 20% van de opdrachten
komt uit aanbestedingen die op de markt komen”.

Bob Post

15

trends & visies

Rond spitsuur vertrek ik naar Baarn, waar aan de Baarnsche Dijk
de bouw- en projectontwikkelaar Van Wijnen is gevestigd, een
belangrijke klant van Progress partner Van Meijel Automatisering.
Ik spreek aan het eind van een lange werkdag met Bob Post, financieel directeur. Ondanks zijn MBI-titel beschouwt hij zichzelf niet
als een techneut maar concentreert zich met name op het managen
van de informatietechologie. “Het grote verschil met mijn functie
bij Ballast Nedam is het feit dat ik nu binnen de Holding directie
eindverantwoordelijkheid ben voor mijn portefeuilles. Bij Ballast
Nedam stond ik aan het hoofd van een divisie en moest ik verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur. Nu doe ik dat binnen
de Holding directie en aan de Raad van Commissarissen en de
Aandeelhouders. Ik heb nu bovendien een veel directer contact met
de mensen binnen het bedrijf”. Als Post bij Van Wijnen begint is de
keuze voor de ERP applicatie Metacom van Progress partner Van
Meijel automatisering, net gemaakt. “Ik ben op de rijdende trein
gesprongen en moest direct de contractonderhandelingen met Van
Meijel Automatisering oppakken. Op 16 september 2002 is het contract getekend en het project formeel gestart. We beschouwen Van
Meijel Automatisering van het begin af aan als dé hoofdaannemer
voor onze hele ICT-omgeving. Wij hebben veel verstand van bouwen. Zij hebben verstand van ICT en moeten voor onze Metacom
automatisering in alles kunnen voorzien. Daarbij hebben ze tevens
een centrale rol als aanvoerder voor onze andere ICT-partners”.
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“De ‘bouwmarkt’ is een zeer competitieve markt. De prijzen staan
enorm onder druk. De focus ligt bij ons vooral op de marges. We
zijn in staat om een marge van 4,5 tot 5% resultaat voor belasting
te halen en daarmee zijn we één van de best renderende bouwondernemingen in Nederland. De continuïteit in opdrachten vanuit de
bouwteams en ons solide netwerk zorgt in 2004 voor een omzet van
naar schatting 425 miljoen Euro (386 in 2003, red.)”.
De klassieke project-flow “Ons bouwproces volgt de route van initiatief, ontwikkeling, realisatie en beheer. Na de calculatie van het
project (het bestek) wordt alle materiaal ingekocht (dakpannen,
kozijnen, steen, elektriciteit etc) en wordt het logistiek apparaat in
werking gezet. Allemateriaal moet op het juiste moment, in de juiste
kwaliteit en in de juiste hoeveelheid worden aangeleverd. Het primaire proces kent een scala aan ondersteunende processen; financiële processen, inkoop, kwaliteitsmanagement etc. ICT is voor ons een
hulpmiddel dat dit primaire proces optimaal moet ondersteunen. Die
rol is dus zeer cruciaal!”
“Het bouwproces heeft altijd de component ‘faalkosten’in zich; kosten die voortkomen uit fouten in het primaire proces door o.a. berekenfouten, logistieke fouten of een verkeerde follow up daarvan.
Denk aan de verkeerde stekkerpunten, te laag muurtje, toilet op de
verkeerde plek, deurkleur fout. Maar ook het meer- enminderwerk
kan verkeerd berekend zijn of door omstandigheden anders uitpakken. Notabene, de faalkosten vormen de hoofdreden voor het kiezen
van een centrale standaardapplicatie”. Post vervolgt:”De bouwprojecten worden steeds complexer. Met name het beheren van de
documentenstroom en het managen van het (logistieke) proces, hetgeen de kans op faalkosten steeds groter maakt. Om het primaire
proces beter en gecontroleerder te ondersteunen wordt ons systeem
steeds belangrijker. Het systeem dat we daarvoor hanteren (de pro-

cedures, formulieren, werkinstructies) heeft een duidelijke link met
de ICT-behoefte. Het streven bijvoorbeeld naar éénmalige invoer
van data die vervolgens direct beschikbaar is voor iedereen, de controle van de formulierenstroom en een eenduidige rapportage.”
Voorbereiding voor verandering Post: “Er was voor de komst van
Metacom al veel geautomatiseerd, maar het informatiesysteem
bestond uit allemaal losstaande delen. We hadden een financiële
administratie van een grote leverancier (Kraan, red.) waarmee we
ook begrotingen en bewerkingen calculeerden. Daaromheen
gebruikten we verschillende kleinere pakketten om zaken bij te
houden. Er was veel overlap in informatie en functionaliteit, weinig
eenduidigheid, maar het belangrijkste was wel dat de onderdelen
geen geïntegreerd geheel vormden”.
“In onze studie naar de wijze waarop we onze ICT-organisatie
moesten verbeteren kwam al gauw de discussie ‘synergie en/of
autonomie’ op gang. Elke regio wilde graag haar zelfstandigheid en
autonomie behouden met betrekking tot de ICT. Sommige zaken
vroegen echter expliciet om synergie, omdat de afzonderlijke delen
zoveel overlap vertoonden op het gebied van o.a. financiën, relatiemanagement, centrale inkoop en P&O. We hebben uiteindelijk een
oplossing gekozen van optimale synergie én behoud van de autonomie van de regio’s. Daarmee was de keuze voor een centraal informatiesysteem in Baarn, één technische infrastructuur, gemaakt. Op
basis van deze strategie hebben we een business-case uitwerkt
waarbij Van Meijel automatisering uit een shortlist van leveranciers
de beste ‘fit’ had”.
De voorbereiding voor de invoering van het informatiesysteem,
ongeveer twee jaar voor de keuze voor Van Meijel, was zeer intensief. Uit de verschillende werkwijzen is een verzameling van ’’best

“Ondanks opleiding, begeleiding en intensief testen is’ live’ pas echt ‘ live’
als het werkelijk in gebruik genomen wordt”.

Van Wijnen heeft haar bouw- en projectontwikkelingsactiviteiten
gebundeld in regionale ondernemingen. Deze opereren als
zelfstandige werkmaatschappijen met een eigen identiteit. De activiteiten variëren van woningbouw, utiliteitsbouw, stadsvernieuwing,
renovatie en groot onderhoud tot project- en planontwikkeling.
De regionale bedrijven kunnen naast enkele gespecialiseerde
stafdiensten gebruik maken van het landelijk opererende
ingenieursbureau Wijcon.
Van Wijnen met het hoofdkantoor in Baarn, heeft 17 vestigingen in
Nederland. Bij de groep werken in totaal bijna 1400 mensen. 50%
daarvan bestaat uit zogenaamd CAO-personeel: timmerlieden,
metselaars etc. De andere 50% is zogenaamd uitvoerend technisch
administratief (UTA); de werkvoorbereiders, calculatoren, projectleiderssecretariaat, administratie, bedrijfsbureau etc.
Van Wijnen is ISO en VCA gecertificeerd.
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practices” geformuleerd. Daartoe werd een projectorganisatie opgezet waarin medewerkers van alle regio’s vertegenwoordigd waren.
Post: “We hebben de voorbereiding aangepakt zoals we onze bouwprojecten aanpakken; degelijk en tot in de puntjes geregeld. De
stuurgroep bestond uit regio-directeuren en direct betrokkenen. Ik
had als voorzitter vooral een coördinerende en sturende rol. Op alle
onderdelen van het primaire proces zijn implementatieteams opgezet vanuit alle regio’s. Samen met consultants van Van Meijel
Automatisering hebben zij een blauwdruk van de processen
gemaakt die later in Metacom zijn ingericht. We zijn in september
2002 begonnen en hebben de eerste implementatie op 5 mei 2003
voltooid, waarna regio na regio volgde. Eind 2003 waren alle regio’s
live op Metacom!”.
De status vandaag Post: “Ik geloof heilig in synergie en de voordelen van één centraal systeem. Metacom is de ruggengraat van ons
systeem geworden. De vestigingen hebben hun autonomie bovendien
behouden. Functionaliteiten zijn overal hetzelfde, de wijze van uitvoer mag verschillend zijn. Zo worden de contracten nu ook overal
op dezelfde wijze samengesteld, onafhankelijk van de persoon die ze

Bob Post
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“Regionaal staat Metacomsfundament nu als de basis. We zijn er nu
vooral op gericht om de functionaliteit uit te breiden. Zo denken we
aan de automatisering van de bouwplaats, uitbreiding van het documentbeheer en e-commerce toepassingen. Daarnaast brengt voortschrijdend inzicht ook nieuwe ideeën voort voor uitbreiding van de
functionaliteit. Momenteel zijn we druk bezig met de tweede opleidingsslag waarmee we vooral willen bereiken dat de gebruikers het
systeem nog efficiënter gaan gebruiken”.
Partnership pur sang “We hebben nu veel meer inzicht in de
mogelijkheden die Metacom ons voor de toekomst brengt. De intensieve samenwerking met Van Meijel is daar heel belangrijk in. We
begrijpen nu veel beter wat wel en niet kan en waar de prioriteiten
moeten liggen. Ook qua organisatie zijn we veel gestructureerder
gaan werken en zien we echte verbeteringen van bedrijfsprocessen.
We zijn al met al erg tevreden over de performance van Van Meijel
Automatisering. “Van Meijel Automatisering is van oorsprong
gericht op de GWW-markt. Ze wilden zich gaan richten op de B&Umarkt (burger- en utiliteitsbouw). Wij waren een perfecte ingang
voor die markt. De samenwerking is dus uitgemond in een daadwerkelijk partnership waarin voor beide partijen grote voordelen te
behalen zijn. Het partnership heeft ons een geïntegreerde ERPoplossing gebracht die we niet hadden.
“Van Meijel heeft een uitstekende showcase voor de B&U markt.
We staan nog steeds 100% achter het partnership”.

De toekomst Je zou denken dat Nederland volgebouwd is en er
nog weinig plek over is om ambitieuze projecten te realiseren, maar
niets is minder waar. Post: “De toekomst van onze business ligt
vooral in de herstructurering van binnenstedelijke projecten en
onderhoud en beheer. Een voorbeeld van een mooi project dat Van
Wijnen uitvoert is het Suytkade in Helmond, op een voormalig
industrieterrein van 24 hectare worden wonen, werken en leisure
gecombineerd. Ook in Hengelo, Hart van Zuid, wordt het voormalige Storkterrein ontwikkeld tot een compact en compleet stadsdeel.
Een ander mooi voorbeeld is het project ’Sportstad Heereveen’
waarbij rond het stadion van FC Heerenveen een complete sportstad wordt opgezet met zwembaden, sportscholen en regulier onderwijs. Een andere belangrijke groei is er in de startersmarkt, van
mensen die hun eerste woning kopen, en de luxere appartementen
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Diepte Interview

Infrastructuur van de ICT Van Wijnen

De uitgangspunten voor de inrichting van het huidige informatiesysteem van Van Wijnen zijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
Voordat twee jaar geleden de ICT-omslag werd gemaakt, draaiden
alle vestigingen min of meer autonoom. Elke vestiging had een
lokaal AS/400 netwerk. De eerste belangrijke slag werd de centralisatie.
Op het hoofdkantoor in Baarn staat een HP Unix cluster van drie
HP 9000 systemen, die via ’’een heartbeat” met elkaar verbonden
zijn. Als een machine uitvalt, neemt automatisch de tweede en vervolgens de derde machine het over.
Op het systeem zijn circa 550 gebruikers aangesloten, dat wil zeggen geautomatiseerde werkplekken, die zijn verdeeld over de 7
lokaties. De geautomatiseerde werkplekken bestaan uit IBM pc’s
met Microsoft Office-producten. De aansluiting op het systeem en
de ontsluiting van de centrale systemen vindt plaats via Citrix.
In Baarn staan 14 centrale Citrix servers, waaroverheen ook een
uitvalmechanisme is gerealiseerd. Alle data zijn opgeslagen via
een zogenaamd storage area network (SAN). De data zijn verdeeld
over aparte 15 aparte harddisks die onderling ge-mirrord zijn.
Naast de applicatie Metacom maakt Van Wijnen gebruik van een
applicatie voor de loon- en salarisadministratie en voor de
(bouw)calculatie. Deze applicatie zijn gekoppeld aan Metacom.
Daarnaast is er een planningspakket dat zelfstandig opereert en
gebruikt wordt voor het plannen van een bouwproject voor
opdrachtgevers. Last but not least draait ‘onder’ Metacom de
Corsa-applicatie van Progress partner BCT The Document Store,
voor het documentenbeheer.

voor senioren, die zojuist hun huis verkocht hebben.We willen in de
toekomst groeien van vier naar vijf regio’s met een totaal omzetniveau van ongeveerde 750 miljoen Euro “Met ons nieuwe informatiesysteem hebben we een goed concept waarmee we de toekomst
waar kunnen en willen maken. Een reductie en/of voorkomen van
efficiency in faalkosten zijn hierbij speerpunten van ons beleid.”.

Bob Post
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maakt. De vele standaarddocumenten die zijn geformuleerd, zijn nu
voor iedereen beschikbaar, hoewel niet elk kantoor ze nodig zal hebben”.
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PUG NL 2004;
RFID, Murphy & Boom Boom Chicago
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Het jaar 2004 is bijna weer
ten einde. Ik hoop dat u terug
kunt kijken op een succesvol
jaar. Ik denk dat we allemaal
het gevoel hebben dat we
door het diepste dal heen
zijn. Het werk trekt weer aan,
er zijn weer vacatures en er
gebeurt weer iets.
De tijden van voor 2000 komen
niet meer terug, maar eigenlijk willen we dat ook niet. Dat
was niet gezond, maar iets
meer dan de afgelopen jaren,
dat slaan we zeker niet af. Eén
van de voordelen van het feit
dat het weer wat beter gaat is
dat we ook weer tijd hebben
om met de toekomstige ontwikkelingen bezig te zijn. Niet
alleen maar overleven maar
weer investeren in nieuwe
producten en nieuwe technieken. PUG Netherlands heeft u
het afgelopen jaar tijdens de
bijeenkomsten getracht inzicht
te geven in die ontwikkelingen.
Zo zijn we tijdens de eerste
bijeenkomst begonnen over
RFID. De presentatie van Niel
Powers heeft nogal wat reactie opgeroepen. Zo veel dat we
besloten hebben er een special aan te wijden. Op een hele
bijzondere plek, namelijk het
huis en het kantoor van de
toekomst, Living Tomorrow in
Amsterdam. Helaas bleek op
het gebied van het geluid
‘tomorrow’ nog wat te ver weg
te zijn. De versterking was
slecht en er bleek een onderhoudsploeg op dezelfde dag
geboekt te zijn. De rest van de
locatie en het programma
maakten echter een hoop
goed, al staat deze bijeenkomst wel in onze gedachten
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als één waarbij Murphy duidelijk aanwezig was…. Qua
inhoud kwam zowel de business als de techniek prima
aan de orde. Ervaringen als
die van NBD/Biblion gaven een
duidelijke visie op de mogelijkheden, zoals die er nu al zijn.
De techniek is niet nieuw,
maar door de enorme daling
van de kosten komen de toepassingsmogelijkheden nu
beschikbaar.

Een ander hoogtepunt was
toch wel de combinatie tussen
een PUG bijeenkomst en de
Progress kick-off in Garderen.
Door de gezamenlijke inspanning konden we een dijk van
een programma neerzetten
met een fantastisch optreden
van Boom Chicago, die o.a.
Dave Ireland op een leuke
manier op de hak namen en
een ongelofelijk druk bezochte nieuwjaarsborrel.

In november hebben we voor
de verandering weer eens
gekozen voor een ‘traditionele’ bijeenkomst. Geen spektakel, geen aparte locatie, maar
wel erg veel interessant
nieuws, met Progress
Software in de hoofdrol. Dave
Olsen kwam ons van alles
vertellen over IDE (heet van de
naald), het beladen onderwerp Dynamics stond op de
agenda en er werden kritische
vragen gesteld over het licentie- en prijsbeleid. Zaken
waarvan verwacht mag worden dat die door een gebruikersvereniging aan de orde
worden gesteld en door de
leverancier beantwoord worden. Uit de reacties blijkt dat
u dat waardeert.
En wat brengt 2005? Voorlopig
blijft dat nog even een verrassing, maar de ideeën staan er
al. U hoort van ons. Rest mij u
namens het bestuur hele fijnde feestdagen te wensen en
zowel zakelijk als privé een
ongelofelijk succesvol 2005.

PUG Voorwoord

Bert Tukkers
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Adressen
Progress

Progress Software
Headquarters
Corporate Headquarters
Progress Software Corporation
14 Oak Park
Bedford, MA 01730 USA
Tel: 781-280-4000
North American Headquarters
Progress Software Corporation
14 Oak Park
Bedford, MA 01730 USA
Tel: 781-280-4000
Asia Pacific Headquarters
Progress Software Pty. Ltd.
1911 Malvern Road
Malvern East, 3145
Australia
Tel: 61398850544
European Headquarters
Progress Software Europe B.V.
Schorpioenstraat 67
3067 GG Rotterdam
Tel: 31 10 286 5700

Belgium
Jan De Veene
Inside Communications
Vichtseweg 109 bus 2
8790 Waregem
Tel: +32-56-782828
Fax: +32-56-782838
France
J.L. Charbonnel
Sneda
PO Box 3004
44807 Nantes-Cedex 03
Tel: 33 2 40687920
Denmark
Thomas Hansen
Managing Director
MIP Europe A/S
Åstrupvej 53
9800 Hjørring
Denmark
Tel: +45 98 90 49 16
Fax: +45 98 90 49 17
Mobile +45 20 16 19 29
E-mail thomas@mipeurope.com
Web:
www.mip-europe.com
Chairman - Danish Progress
User Group

Latin American Headquarters
Progress Software Corporation
2255 Glades Road
Suite 300E
Boca Raton, FL 33431
Tel: 561 998-2244

PRO's - 4/2004

Germany
Deutschland e.V.
Bernd Ewe
AFG mbH
Im Eisfeld I
65428 Reusslesheim
Tel: 49 61 42 85 000
ewe@afg.de
www.pug.de
The Netherlands
Bert Tukkers
PUG Secretariaat
Malta & de Keyser
Toernooiveld 100
6503 CB Nijmegen
The Netherlands
Tel: + 31 24 3512190

Fax: + 31 24 3540090
info@pug.nl
secretariaat@pug.nl
www.pug.nl
www.pugchallenge.nl
United Kingdom
Sean Hanlon
Progress User Group
PO Box 82 Croydon
Surrey CR9 9EE
Tel: 0181 651 1112
committee@puguk.org
www.puguk.org
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User Groups

Url’s
http://www.progress.com
http://www.progress.com/worldwide/nl/index.htm
http://web1.progress.com/worldwide/be/
http://www.sonicsoftware.com/
http://www.corvu.com/
http://www.nusphere.com/
http://www.peg.com
http://www.progress.com/beta/dynamics/index.htm
http://www.pugchallenge.nl
http://partners.progress.com/
Magazines
Profiles: http://www. progress.com

Adressen PUG’s en Progress
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Exploitatie en Rentmeesterschap
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In de vorige twee artikelen over DQ (Data Quality)
hebben we gesproken over de waarde van data en een
methode om de Return On Investement (ROI) van DQprojecten te kunnen berekenen. Deze keer zullen we
eens wat verder kijken naar de plaats van DQ binnen
het databeheer en de organisatorische verankering
hiervan. Lang niet altijd zal het beheren van grote
hoeveelheden data worden gerechtvaardigd door het
hergebruik hiervan voor direct mailing of andere

techniek

directe marketing activiteiten. Sterker nog, als we
ervan uitgaan dat uw organisatie in de uitvoering van

Eén niveau hoger spreken we over een rapportage omgeving. Op
dit niveau zien we een beperkte groep gebruikers uit de bestaande
beschikbare databronnen zelf hun rapporten definiëren. Deze bronnen kunnen bestaande databases, datawarehouses of voor specifieke reporting tools aangemaakte data-cubes of dynamart zijn. Met
een relatieve eenvoudige tool kunnen gebruikers op dit niveau zelf
herbruikbare of ad-hoc rapporten aanmaken.

haar primaire processen niet gehinderd wordt door
een gebrek aan betrouwbaarheid van de gegevens,
blijkt vaak het eerste Data Quality pijnpunt in de wonderbaarlijke wereld van BI te liggen.

Data Quality, oftewel de kwaliteit van data, wordt voor de ondernemers in deze hectische tijden steeds belangrijker. Dit is het
derde artikel uit een serie van vier waarin de auteur ingaat op de
specifieke plaats die Data Quality in een organisatie zou moeten
innemen.
Misschien bent u er zich niet van bewust, maar in iedere organisatie wordt Business Intelligence (BI) bedreven. We noemen het niet
alleen altijd zo. We hebben de fancy toolsets niet en we hanteren
gewoon een andere naamgeving. Je kan iets een TDWS (Traditional
Dutch Winter Soup) noemen of gewoon ‘Snert’. Shakespeare
gebruikte in ‘Romeo and Juliette’ al de beroemde woorden ‘What’s
in a name?” Of we het nu BI noemen of niet, in iedere organisatie
wordt het eigenlijk toegepast. Als we naar figuur 1 kijken zien we
daar horizontaal de vijf verschillende ambitieniveau’s van BI.
Als onderste niveau treffen we hier de laag van ‘fixed reports’ aan.
Dit niveau tref je werkelijk in alle organisaties aan. Het betreft
hier de ‘hard gebakken rapporten’ die door het management worden gebruikt om zicht te houden op de organisatie.
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In het midden van onze ambitie schaal treffen we de omgevingen
aan waarbij gebruikers zelf in staat zijn om het data-domain waarover zij rapporteren vast te stellen en de benodigde data bij elkaar
‘te harken’. Over het algemeen is dit een nog beperktere groep van
gebruikers. Zij maken vaak rapporten die in essentie niet veel
afwijken van de resultaten uit een reporting environment. Echter,
de gebruiker is niet langer beperkt tot de data die speciaal voor
hem of haar is ‘klaargezet’. Hij of zij bouwt haar eigen cubes of
dynamarts of is in staat om complexe queries op een datawarehouse los te laten. Echte power-users dus.
In het volgende ambitieniveau richt de toepassing van BI zich op
analyse. Dit kan middels het relatief eenvoudig inzetten van
bestaande tools, bijvoorbeeld met OLAP functies, of het implementeren van complexe simulatie omgevingen. Het gebruik van “what
if” scenario’s of een GIS om middels een geografische tool beter
inzicht te krijgen in spreiding, enzovoorts. Op dit niveau wordt
niet zozeer een rapportage gerealiseerd voor hergebruik, maar veelal het antwoord gezocht op één specifieke vraag. Het is ook leuk
om te constateren dat van niveau 1 tot 3 het IT-niveau van de
gebruiker steeds opliep. Hier zien we een omslag naar materiedeskundigheid.
Het laatste (hoogste) ambitieniveau bevindt zich in de wereld van
prestatiemetingen. In deze wereld is het magische woord Key
Performande Indicator (KPI). Niet alleen moet ik hier benoemen
middels welke specifieke gegevens ik het functioneren van (delen
van) mijn organisatie kan meten, ik moet deze KPI’s ook norme-

Jop Kluis
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De tweede peiler heeft alles te maken met de hulpmiddelen die we
aan de gebruikers ter beschikking stellen. Of dit nu een samenraapsel van allerlei verschillende hulpmiddelen is of één geïntegreerde suite (zoals BO, Cognos, SAS of Corvu). Een gebruiker
heeft de middelen nodig om de aangeboden data op een eenvoudige wijze te kunnen gebruiken.

In figuur 2 hebben we de ‘gebruikers piramide’ over figuur 1 afgebeeld. Ondanks dat dit niet helemaal waterdicht kunnen we hier
redelijk zien in welke lagen van een organisatie zich de verschillende ambitieniveau’s van BI zich het meest manifesteren. In de werknemerslaag spreken we over het algemeen over grotere aantallen
gebruikers die BI dezelfde invalshoeken dagelijks gebruiken. Het
middelmanagement is een veel kleinere groep gebruikers die vanuit
meer invalshoeken werken, waardoor het gebruik van specifieke
data op een lagere frequentie komt te liggen. Op het analisten
niveau zien we weliswaar gebruikers die dagelijks met de gegevens
werken, maar door het hogere ad hoc gehalte veel verschillende
invalshoeken hanteren. Dit is een kleine groep van gebruikers.
Tenslotte het topmanagement. Dit is per definitie een zeer kleine
groep mensen die veel gebruik maken van KPI’s, dashboards, enzovoorts om overzicht te houden.

Als we dit plaatje even op ons inwerken beseffen we dat hoe hoger
in de piramide hoe meer verdichting (aggregatie) van de gegevens
wordt gehanteerd. Hiermee stijgt dus de onbetrouwbaarheid van de
informatie. Een voorbeeld: op het laagste niveau bekijken we 100
individuele transacties per dag. Indien 1 van deze transacties foutief is blijft 99% van de informatie bruikbaar. Als we al deze transacties bij elkaar optellen heb ik nog één regel over, maar deze klopt
dan niet. Ergo 100% foutief.
Ondanks dat het hier een erg ‘gemakkelijk’ voorbeeld betreft is de
tendens duidelijk. Ook de impact van beslissingen wordt naar mate
we hoger komen in de piramide groter. Dezelfde piramide kunnen
we namelijk ook anders indelen.
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In datzelfde figuur 1 zien we ook 3 verticale peilers. Dit zijn de
fundamenten van BI. De eerste peiler betreft de
beschikbaarheid/bereikbaarheid van de data. Hier hebben we
natuurlijk te maken met netwerken, autorisaties, performance van
databases, enzovoorts. Dit klinkt heel erg hardware en middleware,
maar u moet zich realiseren dat ook het opzetten en beheren van
een datawarehouse zich in deze peiler bevind. Vaak wordt een
datawarehouse opgezet om de operationele systemen niet te belasten met het beslag op de capaciteit (disk en processor) van de BI
omgeving(en). Daarnaast is er voor een datawarehouse een belangrijke rol weggelegd om gegevens vanuit verschillende bronnen op
een eenduidige wijze samen te voegen in één, goed toegankelijke
bron. In deze peiler treffen we dan ook het principe van ETL
(Extraheren, Transformeren en Laden) aan. Ook het opzetten van
de zogenaamde Cubes of Dynamarts horen hier thuis (In principe
zijn dit kleine, tijdelijke, toegankelijke datawarehouses).

En de derde peiler is de peiler van DQ. Zonder dat aan deze peiler
een goede invulling is gegeven is de inzet van BI dubieus. Er is
maar één ding erger dan een beslissing moeten nemen zonder dat
ik over de gegevens beschik die ik nodig heb om deze beslissing
gefundeerd te nemen, en dat is een beslissing nemen op basis van
gegevens die achteraf niet juist blijken te zijn. Het leuke is namelijk dat met het stijgen van het ambitieniveau het gebrek aan
betrouwbare gegevens zich steeds harder wreekt.

PUG & Techniek

ren. Door van deze KPI’s constant de gemeten waarde tegen de
norm uit te zetten heb ik zicht op het presteren van de organisatie.
U begrijpt dat we inmiddels zitten in de wereld van cockpits en
uiteindelijk balanced scorecards.
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Uit figuur 3 blijkt duidelijk dat hoe hoger de fout in de organisatie
wordt genomen des te rampzaliger de consequenties.
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Als we dit terug koppelen naar de drie peilers zien we dat alleen de
peiler van DQ voorkomt dat er gigantische fouten worden
gemaakt. We kennen immers allemaal de uitspraak:” Je hebt leugens, grove leugens en statistiek!” Aggregatie resulteert niet alleen
in een verdichting van gegevens maar ook in het ‘onherkenbaar’
worden van fouten.
Als we dan teruggrijpen op figuur 1 zien we dat DQ op alle
niveau’s van BI een belangrijke rol speelt. Uit een publicatie van
de META group uit augustus 2003 blijkt dat zij de adoptiesnelheid
van DQ voor de komende vijf jaren met gemiddeld 30% per jaar
laten stijgen!
Maar, wat is nu het verschil tussen databeheer en DQ? Data
Quality gaat verder dan alleen beheer. Bij Data Quality worden de
gegevens niet alleen bewaard. Zij worden tevens gecorrigeerd of
zelfs verrijkt. Het zal u dan ook niet verbazen dat bij DQ metabeheer een belangrijke rol speelt. Maar misschien is nog wel het
belangrijkste verschil te vinden in de mentaliteit van een echte
DQ-man (of vrouw). Hij beheert niet alleen de data, hij (of zij) is
constant op zoek naar de mogelijkheden die gegevens bieden. In
Amerika heb ik ooit de term data-stewardship opgepikt. Als we dat
letterlijk vertalen komen we op Gegevens rentmeesterschap. En
volgens de Dikke van Dalen is een rentmeester ‘iemand die voor de
eigenaar een goed beheert’. Maar, bij een rentmeester gaat dit verder dan ‘bewaren’. Het woord is niet voor niets samengesteld uit
‘rente’ en ‘meester’. Een goede rentmeester haalt het maximaal
haalbare uit de goederen die hij in beheer heeft. Dus als we gegevens niet langer bewaren maar gaan exploiteren, zelfs binnen onze
eigen organisatie, hebben we een belangrijke stap genomen.

Jop Kluis

Jop is projectmanager bij Level Up. Binnen deze organisatie coördineert

hij niet alleen projecten voor klanten maar houdt hij zich ook bezig met advisering
rond Business Intelligence en Data Quality. Jop is te bereiken via:
Jop.Kluis@level-up.nl.
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“Volstrekte helderheid
scheppen vanuit
complexiteit. Bij VCD
is dat de kern van
Business Intelligence.”
Beheersbare informatiestromen en inzichtelijke processen: de
specialisatie van onze business consultants. VCD biedt u consultancy op het raakvlak van strategie en ICT. Als ICT-totaaloplosser hebben we expertise opgebouwd in uiteenlopende
sectoren, zoals gezondheidszorg, retail, logistiek en dienstverlening. Vanuit deze brede ervaring kunnen wij u adviseren bij
bijna elk ICT-vraagstuk. Er is echter één discipline die steeds
meer nadruk krijgt: Business Intelligence. Het bedrijfsleven
van nu draait om informatie. Goede toegankelijkheid van
gegevens is een voorwaarde voor succes. Het belang van datawarehouses en analysetools neemt dan ook snel toe. VCD is
specialist op dit gebied. We ontwikkelen en realiseren totaaloplossingen die uw informatiestromen optimaal beheersbaar
maken. Binnen de gestelde tijd, binnen het afgesproken budget.
Want ook dat is een specialisme van VCD: we beloven wat haalbaar is en staan voor beloftes! Meer weten over één van
Nederlands grotere zelfstandige ICT-bedrijven?

Bel met
Luuk Jan van der Struik
(050) 597 55 00 of
06 204 159 65
Postbus 917, 9700 AX Groningen, info@vcd.nl, www.vcd.nl

VCD doet het.

Luuk Jan van der Struik
accountmanager
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Business & Pleasure in Madrid

De reis, de stad, de entourage
Waar een deel van het Reflecta-team de trip naar Las Vegas mocht
meemaken, vonden Frank Arnold en ondergetekende het net zo leuk
(misschien nog wel leuker) om naar de Developers World in Madrid
te gaan. Naast het evenement zelf is het ook een uitgelezen gelegenheid om weer wat van Europa te zien. Vorig jaar in Dublin kwam
daar niet veel van terecht, omdat we constant moesten schuilen voor
weer een regenbui. Madrid daarintegen was zonovergoten en warm.
Mede om die redenen vertrekken we zaterdagmorgen vanaf Schiphol
en staan omstreeks 11.00 uur reeds op Spaanse bodem. Zoals altijd
is alles goed geregeld. Met de shuttlebus zijn we binnen een kwartier bij het hotel. Het ziet er van binnen prachtig uit, al doet de aanblik van de omgeving in eerste instantie het ergste vermoeden. De
lege vlaktes als voorbode van de te bouwen autofabrieken zijn niet
de entourage die we bij ons vertrek voor ogen hadden. Maar, zoals
gezegd, schoonheid zit van binnen. “Had ik mijn kinderen ook maar
meegenomen”, dacht ik bij het aanzien van de spiegelgladde, uitgestrekte vloer: een waar paradijs voor rollerskaters. De vele staande
klokken, vazen en andere breekbare zaken doen deze gedachten echter snel uit mijn hoofd verdwijnen. Na het wegbrengen van de
koffers nemen we de taxi naar het centrum van Madrid en, zoals het
goede toeristen betaamd, hobbelen we in de open bus langs alle
attracties die Madrid te bieden heeft. Midden in de stad komen we
onze accountmanager van Progress Software, Yvonne Stolk, tegen
dus alle plannen buiten de sessies om kunnen bekokstoofd worden.
De conferentie
De volgende dag kan het geweld beginnen. De sessies zijn reeds
uitgekozen en na de General Session gaat iedereen zijn weg. De
sessiezalen bevinden zich aan weerszijde van de centrale gang en
liggen dicht bij elkaar. Hierdoor kunnen de eerste ervaringen direct
na een sessie al doorgesproken worden en eventuele vervolgsessies
omgegooid of ingepland worden. Je bent bijna verplicht om bij dit
soort evenementen met meerdere personen aanwezig te zijn,
anders is het onmogelijk alle interessante informatie te vergaren.
De mensen van Progress Software, op bijna elk niveau, zijn weer
voor iedereen prima te benaderen en een ieder kan met nog niet
beantwoorde vragen bij hen terecht.
Van Dynamics en statische zaken
Reflecta Automation is een ‘early adapter’ van Progress Dynamics
en daardoor is de kennis van dit product zeer groot. We mogen we
rustig zeggen dat we, op dit gebied, in de voorste rijen van de kennis-colonne lopen. Een nieuwe release van Dynamics is (bijna)
altijd een stap in de goede richting, dus wij waren met onze nieu-
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we software voor de sport-modische groothandel reeds over naar
OpenEdge versie 10.0B voordat we naar Madrid kwamen. De
keuze van de sessies was er dan ook op gericht om de nieuwe
zaken binnen OpenEdge 10 en het randgebeuren m.b.t. deployment, performance, etc. uit te diepen. De sessies die we gevolgd
hebben waren veelal onderdeel van track 1 (Application
Development) en track 2 (Database Management and BI) met af
en toe een uitstap naar één van de andere tracks. De meest opvallende uitspraak vonden wij, als Dynamics-gebruikers, de uitspraak
van Anthony Swindells. Men denkt er namelijk over om in de toekomst alle dynamisch opgebouwde objecten eerst als een statisch
object op te slaan en deze statische objecten uit te leveren naar de
klant om zo de performance nog verder te optimaliseren. Uiteraard
was deze uitspraak omsloten met de bekende disclaimer-strik,
maar toch…. ‘Van statisch naar dynamisch en terug naar statisch’.
Het kan raar lopen in het Progress leven.
Het netwerken
Zoals gezegd worden tijdens het evenement buiten de sessies om
veel ervaringen uitgewisseld, wat ons inziens een grote toegevoegde waarde van dit evenement is; of het nou is tijdens het eten (wat
overigens prima verzorgd was) in het hotel, tijdens een bakkie op
de Expo of een biertje in de lobby of op het Plaza Mayor met een
tafel vol tappas, het maakt niet uit. Uit de meest onverwachte uithoeken van Europa komen mensen op je af om te vragen hoe er
met bepaalde problemen is omgegaan, hoe en waarom bepaalde
oplossingen door ons zijn gekozen. Steeds weer staan we verbaasd
over de bekendheid van Reflecta uit Reeuwijk (Where?, Reeuwijk
that is near to Gouda, ooh from the cheese, yes from the cheese,
do you know where that is?, no, near to Rotterdam, oh yes now I
know) binnen de Progress gemeenschap.
Dinsdagmiddag komen we bij het zwembad nog even bij van de
vermoeienissen. Rob Goijen is dan al zodaning dolgedraaid dat
zelfs zijn zwembroek achterstevoren zit. Ja, ja, het waren zware
dagen. Met een tas vol nieuwe ervaringen, kleding en schoenen
gaan we dinsdagavond huiswaarts, alvast denkend aan een nieuwe
Developers World 2005, ergens in Europa.
Richard van der Hoek
Reflecta Automation BV
Dorpsweg 26
2811 KH Reeuwijk-dorp
0182-398130
info@reflecta.nl
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Ik had mezelf geen concreet (business)doel gesteld, behalve het
ontmoeten van vakgenoten, volgen van interessante sessies en
genieten van het (werk)weekend. Eenmaal op het vliegveld
Baragas aangekomen ging het vervolgens allemaal vanzelf. Ik raakte bij het ophalen van de bagage in gesprek met een consultant van
Progress Noorwegen, die ook naar de PDW ging. Hij zei afgesproken te hebben met enkele mensen van Progress Zweden. Zij zouden net als ik de eerste nacht in het centrum van Madrid overnachten. Ik besloot me bij hen aan te sluiten en gebruik te maken
van hetzelfde hotel, dat op enkele minuten lopen lag van het
beroemde Plaza Major. Na het inchecken zochten Bjorn en ik een
Tapas barretje op om even lekker te genieten van de Spaanse cultuur in hartje Madrid. Aan het begin van de avond voegden zich
nog meer Noren bij de groep. Daar zat ik, als enige Nederlander
tussen een stelletje Noren en Zweden midden in Madrid. Het werd
heel erg gezellig. Daarmee was het grote genieten begonnen.
De sessies
De volgende morgen viel het opstaan niet mee. Ik had daags daarvoor een uitnodiging gekregen van Erwin Eekelaar en Peter van
Dam (NetSetup, red.) om een presentatie van de laatste release
van de Progress ontwikkelomgeving DWP bij te wonen. Met de taxi
spoedde ik me vanuit het centrum naar het ontzettend ‘remote’
gelegen Auditorium Hotel. Wat een Hotel zeg! Ik was ietsjes te
laat, maar wel aanwezig, op de sessie waarin het laatste van DWP
werd besproken. Het PDW was officieel nog niet geopend. Na de
inschrijving kon de conferencie echt beginnen met de welkomstsessie van van Marjolein en Ken Wilner, (Vice President of
Technology, Progress USA).

PRO's - 4/2004

Techniek

Ik had voor alle dagen en elk tijdslot een sessie gepland. Het was
soms lastig om te kiezen, aangezien elke sessie maar één keer
gedaan werd. Ik had namelijk graag nog een aantal parallelle sessies willen bezoeken. De sessies waren zeer interessant, ook de
lengte was goed. Er was voldoende tijd voor alles. Gelukkig zijn de
slideshows van alle sessies op CD beschikbaar gesteld. Tussen de
sessies door heb ik enkele malen het Expo bezocht. De bezetting
van het Expo vond ik niet overweldigend.
Wat mij direct opviel was de geweldige organisatie van dit evenement. Aan alles was gedacht, het was werkelijk perfect georganiseerd. De organisatie verdient in mijn ogen een pluim! Zowel de
sprekers als alle andere faciliteiten waren goed geregeld. Inclusief
de citytour! Nogmaals voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen,
bedankt!
Elke avond was er voldoende tijd om de (inter)nationale relaties
aan te halen. In een zeer ontspannen sfeer kon je rustig met
bekende mensen uit de Progress-wereld spreken. Mijn moeizaam
meegezeulde twee pakken had ik helemaal niet nodig! Een spijkerbroek met een (t-)shirt bleek meer dan voldoende. Heel relaxed
allemaal.
Conclusie
Voor mij was het een geslaagd uitje. Ik heb me met vakgenoten
kunnen onderhouden, nieuwe vakkennis en relaties opgedaan en
dat alles in een zeer ontspannen sfeer. Nogmaals een pluim voor de
gehele organisatie van het evenement. Wat mij betreft ga ik volgend jaar weer!

Simon Gaarthuis is bij OSL Europe free-lance Progress Database
Manager.
simon@xiud.nl
XiuD <ICT Knowledge>
Dorpsstraat 117
1721 BD Broek op Langedijk
Tel. 0226343953
Fax. 0226343911
Mob. 0653998444
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De voorbereiding
Ik had me dit jaar voorgenomen om naar de Progress Developers
World 2004 te gaan, maar de reisorganisaties hielpen me niet echt.
Bij het checken van de BasiqAir service bleek dat de tijden niet
echt bij mijn reiswensen aansloten. Om niets van het PDW 2004 te
moeten missen was ik gedwongen om twee exta nachten te boeken
omdat de vluchten van BasiqAir op de dagen zelf zeer ongunstig
bleken. KLM bleek echter 5x per etmaal op Madrid te vliegen. De
meerprijs woog niet op tegen de anders extra te boeken 2 nachten.
Om tijdig op zondag aanwezig te zijn besloot ik om zaterdag reeds
in Madrid te arriveren. Dus toog ik met de service van de
Nationale Zwaan in m'n ééntje naar Madrid, gewapend met 2 pakken!

PUG & Techniek

Verslag van een geslaagde zakentrip

Seven Principles of Effective
RFID Data Management

PUG & Techniek

Though the recent publicity might suggest differently,
Radio-Frequency Identification technology – RFID – is
not new. RFID first appeared during World War II when
Allied aircraft carried transponders that would acknowledge radar interrogations from friendly aircraft.
Since then, both the size and cost of RFID tags have

But every opportunity carries its challenge, and there are many
challenges posed by RFID. One of the biggest hills to climb is
dealing with the flood of data RFID generates: in-store RFID
implementation at Wal-Mart has the potential to generate as much
data in three days as is contained in the entire U.S. Library of
Congress (based on estimates from analyst Jim Crawford from
Retail Forward). And it’s not just a problem for companies the size
of Wal-Mart – even modest RFID deployments will generate gigabytes of rapidly changing data a day. The volume and velocity of
RFID data will exceed the capacity of existing technology infrastructure.

followed the progression of Moore’s Law to where it’s
now feasible to attach RFID tags to a package of razor

Twee reader systemen (ook
well scanner of controller
genaamd).

blades. But in fact, RFID has been used in commercial
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applications for years, from automated toll systems
like E-Z Pass to automated manufacturing facilities.
But in 2003, triggered by mandates from Wal-Mart and
others, a media feeding frenzy ensued. Such mandates
have validated that RFID just might enable a new era of
business optimization where a Proctor and Gamble can
instantly know its inventory stock levels, a Gillette can
eliminate razor blade theft, and a Wal-Mart can squeeze even more cost from its supply chain by reducing
the labor associated with bar-code scanning. This

Capturing large volumes of data at high velocity is just the first
step. Woody Allen once said: “I took a course in speed reading and
was able to read War and Peace in 20 minutes. It's about Russia.”
If all you learn from massive volumes of RFID data is the most
general conclusions then the value of that data is lost. It is as if
one looked at a 250 gigabyte disk drive filled with useful information and concluded simply that it contained 10,424 files. If all you
do is capture RFID events, then most of the value is lost because
the advantage of RFID is real time knowledge, not data collection.
Instant decision-making on high-volume, high-velocity data streams is not a new challenge. It is the same problem found in the
program trading systems of large investment banks, the command
and control applications used by the military, and the network
management applications in telecommunications. Based on experience in those industries, as well as RFID system development, I
pose seven principles to help you effectively manage your RFID
data.

value, accumulated millions of times daily, will add up
to billions. And that’s just the beginning: visionaries
see RFID impacting anything that involves physical
items where keeping track has value: baggage tracked

Principle #1: Digest the Data Close to the Source
You could water your lawn pretty quickly if you used the fire hydrant on your street. But hooking your garden hose directly to the
hydrant will only serve to get you a hose blown apart, a big pool of
water and a very angry fire chief. Try to deploy an RFID system by
directly connecting RFID readers to your central IT systems and
the results will be similarly disastrous.

by airlines to improve security; Alzheimer’s patients
monitored in real time; pharmaceutical shipments to
curtail counterfeiting.
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A better approach is to digest your RFID event traffic close to the
source – at the “edge” of the enterprise - and forward only the
meaningful events to central IT systems. This digestion process is
more than basic filtering – it’s data cleansing, consolidation, and

Mark Palmer
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Tunnel reader, opstelling voor
gebruik op een luchthaven.

Principle #2: Turns Simple Events into Meaningful Events
Complex Event Processing (CEP) is a new field that deals with the
task of processing multiple streams of simple events with the goal
of identifying the meaningful events within those streams.
Examples of simple events include a church bell ringing, the appearance of a man in a tuxedo, and rice flying through the air. A
complex event is what one infers from the simple events: a wedding is happening. CEP helps discover complex, inferred events by
analyzing other events: the bells, the man in a tux, and the rice
flying through the air.
CEP has been pioneered by David Luckham of Stanford University,
the author of The Power of Events, an Introduction to Complex
Event Processing in Distributed Enterprise Systems. In his book,
Professor Luckham defines a complex event query language that
treats event time and order, in addition to event data, as the basic
elements of data processing. According to Gartner, CEP will become a common computing model within five to ten years. But developers aren’t sitting still - you can build CEP systems today in languages like Java or C++.

Hardware opstelling voor
een simpel RFID systeem

Whether you use a CEP tool or build your own, principle #2 is:
turn simple events into meaningful events to derive actionable
knowledge from discreet events.
Principle #3: Buffer Event Streams
You could water your lawn using water from a hydrant if you could
step down the pressure and flow. One way to deal with the gush of
RFID data is to develop RFID data “concentrators” that help
buffer the flow of RFID event streams.
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RFID middleware provides the interface for applications to receive
events from RFID readers. There are many commercial implementations of RFID middleware available today. Additionally, the
EPCglobal standards organization (EPCglobal is organized by EAN
International and the Uniform Code Council (UCC) to drive the
global adoption and implementation of the EPCglobal Network) is
in the process of defining a standard for RFID middleware, the
ALE (Application Level Event) standard, which defines a readerneutral interface for receiving events from RFID readers.
Event processing
handles high-volume,
high-performance
flows of events by
organizing raw events
into pipelines.
Pipelining is a concept
found in hardware and
software systems of
many types, including
the central processing
units (CPUs) in your computer, in software designed for handling
stock market feeds in real time, and transaction processing systems
that your credit card company uses. Pipelines allow the events to be
categorized, then processes those categories with a set of simple
tasks, as each thread gets a slice of processing time from the CPU.
By performing a large number of operations on data in small
“bursts”, overall throughput is increased, and the average speed
that any individual event can be processed is increased, as well.
Finally, an in-memory database, or data cache, makes the concentrator work in real time. In-memory data management techniques
are crucial to accommodate the real-time nature of RFID. It’s a
basic law of physics: memory is 1,000 times faster than disk.
Physics is the reason why MIT’s Auto-ID center included a “Real
Time In-Memory Event Database,” or REID, as part of its first
RFID reference architecture. Similarly, Stanford’s CEP research
has employed an “in-core-memory” database. While this cache provides much the same reliability, availability, and fault tolerance of
a database, the distinction of calling this element a “cache” is to
distinguish it from the enterprise application database, shown at
right in the data concentrator diagram.
Employ data concentrators that buffer event stream flows by combining RFID middleware, event processing, and an in-memory data
cache to achieve the reliable speed you need.
Principle #4: Cache Context
Most RFID data is simple. Unless you’re using sophisticated,
expensive tags, all you get is an identification number for the item,
a time, and a location. Determining complex events from simple
RFID event data requires context. And context typically comes
from “reference” data, in a variety of forms.
For example, context can come from information in an advanced

Mark Palmer
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Digest RFID event data close to the source of RFID activity to
ensure greater reliability and protect your IT infrastructure.

An RFID data concentrator is software that collects and processes
raw RFID event flows close to the source of the data (principle 1).
There are three primary elements: RFID middleware, event processing, and an in-memory data cache.

PUG &
Techniek

summarization; it’s exception handling of many types – automated
and human-made; it’s compensation for unreliable technical
infrastructure – application, hardware, network failure; it’s adjustment for unreliable RFID tag-reader environments. Digestion of
data close to the source allows this complex processing to occur,
and exceptions to be handled locally thus protecting central IT systems from the flood of data.
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shipping notice (ASN). As provided by a manufacturing plant, the
ASN can be used to confirm that tagged items sent by the manufacturer were actually received. Context may also come from an
EPC Information Services directory (EPC IS). EPCglobal is defining standards to allow the EPC IS to serve as the framework for
trading partners to exchange detailed product information. The
EPC IS allows anyone with proper authorization in Kellogg’s supply chain to learn whether the EPC tag
01.0000A89.00016F.000169DC0 is a 24 ounce box of Kellogg’s
Corn Flakes or a Gillette Mach3 Turbo razor. In addition the EPC
IS will allow you to determine where it came from, where it’s
going, when it was produced, and so on. Reference data may also
come from internal enterprise systems. For example, RFID-enabled
baggage handling systems use data from passenger information systems to ensure that RFID-tagged bags get on the same plane you
do.

Prototype van een reader met
meerdere antenne’s, ingebouwd
in een BlackJack tafel. Ook
Holland Casino past RFID reeds
toe, met name om valse speelstukken te onderscheppen.

Just as principle 3 leverages in-memory data caching for event
data, context data needs the same approach. EPCGlobal’s next
generation (Gen2) standard of RFID readers specifies read rates of
1,800 RFID tags a second, which means a distribution center with
20 readers could generate 36,000 events a second at peak rates.
Adding 36,000 SQL requests to your existing warehouse database
probably isn’t feasible, so it’s best to replicate, and cache this data
in your data concentrator such that is available in real-time.
By caching reference data, your data concentrator can process
RFID event data, in context.

Principle #5: Federate Data Distribution in Near Real Time
Principle #1 advocates processing data close to the source to
manage complexity and protect central IT systems. But the items
you’re tracking won’t stay put for long. For example, an RFID baggage tracking system must distribute data about your bags to your
destination airport far in advance of your arrival. And since most
operations are distributed, you must plan to distribute RFID data,
in near real time.
The definition of federated, from Merriam-Webster, is: “united in
an alliance.” Federating data is hardly new - trading systems federate data daily among different financial centers and do it in near
real-time. For RFID, federated data distribution unites the RFID
data concentrators in an alliance – whereby meaningful RFID
events and context data is shared among members. A reliable, distributed middleware fabric facilitates data federation, integrated
with the data caches at each concentrator, thus enabling meaningful events to be distributed among concentrators.
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The implementation details of this near real time distribution
fabric is beyond the scope of this paper, but the principles are the
same as we’ve described: process data close to the source, utilize
data concentrators, cache data in concentrators, filter and handle
exceptions. Ultimately, one must forward meaningful events to
members of a distributed “alliance” to enable as close to a realtime view of the system as possible.
Federate data distribution so your RFID system can scale globally
and as close to real time as possible.
Principle #6: Age RFID Data Gracefully
Even if you’re Wal-Mart, you probably won’t be adding 7 terabytes
of disk capacity daily to accommodate your RFID data. By continuously aging RFID event data, you can reduce your working set,
augment event data appropriately, and reduce load on down-stream
systems, all at the same time.
An airline baggage handling system must track events from the
gate to the plane, but they don’t all have to be stored forever. Yet
RFID-enabled systems must permit operators to see the end-to-end
baggage flow. The value is in understanding the baggage origin,
how long it was on the conveyor belt, where it was handled, and
how long it was handled. Furthermore, the basic flow of information will need augmentation – for example, at what time was the
bag loaded into the aircraft and which cargo bay was it placed in?
Finally, performance and scalability typically requires that the storage of these events be optimized as the system runs. The RFID
concentrator can delete events that are superfluous (e.g., redundant reads of baggage), supplement events that require context
(e.g., associate a cargo bay number to a “bag loaded” event), siphon data off to other systems (e.g., save all baggage events for
security subsequent security audits), and prepare event data to be
distributed to other airports. At every step of aging process, the
data concentrator’s cache (principle 3) is kept transactionally consistent to provide system recoverability.
Age RFID data to keep your working set of data manageable,
enrich raw data with required context, and reduce the load on
down-stream systems.
Principle #7: Automate Exception Handling
Exception handling is the primary job of any RFID system.
Exceptions include our bride at our wedding event who gets cold
feet and doesn’t show up at the church, or when an airline baggage
handling system needs to take a bag off the plane that’s already
been loaded. In the world of today, people handle these exceptions.
The maid of honor searches for the bride; the baggage handlers
search for and retrieve bags by hand. In RFID-enabled systems of
the future, your software must both detect exceptions and then
automate the handling of those exceptions.
Though detection of events is done by complex event processing,
exception handling requires knowledge of what happened leading
up to this event. That operation requires an algorithmic approach
to corrective action. The combination of CEP and event replay is
what makes exception handling possible.
Event replay requires the storage of RFID events in a data cache
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Without event replay, the RFID system has no ability to go back in
time to discover when a bag was loaded, which section of the
plane it was loaded into, and what to do to correct the exception.
Automate exception handling to improve overall business efficiency - our final principle of effective RFID data management.

Mark Palmer

Pulling it Together
Mature RFID deployments will change the face of enterprise IT by
making real time data processing commonplace. This shift in computing style requires data management near the source of the data,
turning simple events into meaningful events, buffering of event
streams, caching reference data to discover context, data federation in near real time, graceful data aging, and automated exception handling. These principles ensure reliable, real time, accurate
decisions so that you’re ready to tackle the challenges, and exploit
the opportunities, that RFID presents. RFID may be relatively new
to the “masses”, but there are current day examples to illustrate
how to be successful – and principles that can guide the way.
By Mark Palmer, mpalmer@progress.com
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that operates much like a TiVo for your RFID data. Just as TiVo
has revolutionized the way we watch television, with flexible archival and random playback capability, RFID event replay can help
automate exception handling. When an exceptional event occurs
(e.g., bag must be reloaded), the data cache can replay the events
for a particular item to figure out where it was last seen, which
operator is physically closest to the item now, and then send a
message, for example, to that person’s pager.
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dards body for RFID technology, and Palmer represents Progress Software as Corporate RFID Technical Evangelist, his bylined articles have appeared domestically and internationally

ObjectStore Introduces the
First Comprehensive
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Industry's First EPC-compliant, Real-time, Event Database Delivers
RFID Event Query Capability and RFID Reader Connectivity
BEDFORD, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Sept. 20, 2004-ObjectStore, a leader in products for real-time data services, and
an operating company of Progress Software Corporation (Nasdaq:
PRGS), today announced ObjectStore(R) RFID Accelerator(TM),
an easy-to-use, real-time data management solution for Radio
Frequency Identification (RFID) applications. Featuring the performance and scalability required to support the enormous event
data volumes generated by RFID deployments, ObjectStore RFID
Accelerator delivers a complete RFID application development
environment featuring an innovative event query language, a persistent database for EPC-related data, support for industry-standard RFID readers to collect RFID data, and open interfaces to
communicate RFID events to enterprise applications. (In a separate announcement today, ObjectStore highlights a German forestry
company that is using ObjectStore RFID Accelerator for its log
tracking application. For more information please see
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=86919&p=IROL news.)
“RFID will fundamentally transform our ability to track any item
in real time. But that visibility will result in a huge increase in data
that will severely tax traditional data management technology,”
said Peter Sliwkowski, president, ObjectStore. “Based on our
patented Cache-Forward(TM) Architecture, ObjectStore RFID
Accelerator allows applications to handle the new real-time requirements of RFID systems, realize the benefits, and interface to
existing enterprise applications.”
ObjectStore RFID Accelerator includes the ObjectStore Event
Engine(TM), the first commercial real-time in-memory event database to comply with the EPCglobal Tag Data Standard. EPCglobal
is leading the development of industry-driven standards for the
Electronic Product Code (EPC) to support the use of RFID.
ObjectStore RFID Accelerator also features a standard way to
query RFID data, RFID event data caching, reference data caching,
RFID data aggregation and filtering, RFID reader connectivity,
standards-based EPCglobal-compliant reader connectivity, and
enterprise service bus (ESB) connectivity for the distribution of
events identified as meaningful to enterprise applications.

-

Lower total cost of ownership due to both platform and RFID hardware independence;

-

The performance required to support RFID implementations today and the
ability to scale to support vastly increased volumes as tagging begins at the
item level;

-

The ability to execute real-time filters of low-level RFID event traffic, thus isolating meaningful events;

-

Investment protection through adherence to RFID standards.

ObjectStore RFID Accelerator is the first product to combine these
benefits in one package, resulting in the ability to gain deep insight
in real time, with the additional perspective of RFID event history.
Revolutionary Query Mechanism for Current and Historical RFID Data
ObjectStore RFID Accelerator is uniquely designed as a serviceoriented, event-driven architecture, in order to relate RFID events
to business events. This architecture is fundamental to the successful implementation of an EPC Information Service (EPCIS), a
standard under development by the EPGglobal EPCIS software
action group. To support EPCIS, ObjectStore RFID Accelerator
provides an extensible adapter model for the collection of RFID
events from disparate sources, as well as the ability to query RFID
event history with different formats and protocols. It includes a:
-

Collection adapter for collecting RFID events from RFID middleware compliant with the draft Application Level Event (ALE) 1.0 specification as
proposed by EPCglobal.

-

Query adapter for querying RFID event history via SOAP (Simple Object
Access Protocol). Queries are specified as XML-formatted Event History
Specifications (EHSpec) and the results returned as XML-formatted Event
History Reports (EHReport). The SOAP interface and the EHSpec and
EHReport formats are patterned after similar components of the draft
ALE 1.0 specification. This common model provides application developers with a more unified approach for operating on both current and historical RFID data.

The First Comprehensive Product for Real-Time RFID Data
Management
ObjectStore RFID Accelerator is built on the ObjectStore Event
Engine, a real-time data management product for streaming event
data. The ObjectStore Event Engine provides event-driven applications with a reliable way to both manage high-volume, high-velocity data, and concurrently execute real-time queries on those event
streams. The Cache-Forward Architecture (CFA) of the
ObjectStore Event Engine uniquely combines the high performance
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and data persistence necessary to ensure the availability and reliability required by enterprise RFID applications. It also facilitates
the scalability needed to handle RFID's volumes and velocity, such
that ObjectStore RFID Accelerator can handle sustained throughput of 50,000 events a second, with subsecond processing.
ObjectStore RFID Accelerator can be deployed on a full range of
platforms with hardware-independent RFID reader interfaces.
ObjectStore RFID Accelerator delivers the following benefits:
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ConnecTerra Provides EPC-compliant Middleware
ObjectStore RFID Accelerator includes ConnecTerra(R)
RFTagAware(TM) which is based on EPCglobal's ALE specification
to manage RFID readers and collect RFID data. It offers broad
support for popular readers, printers and tag formats. By combining ObjectStore technology with the ConnecTerra RFTagAware
API, developers can quickly and seamlessly integrate collected
RFID data into applications, such as ERP, supply chain and ware-

Press Release
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Product for Real-Time RFID
Application Development

ObjectStore, ObjectStore Event Engine, ObjectStore RFID
Accelerator and Cache-Forward are trademarks or registered trademarks of Progress Software Corporation in the U.S. and other
countries. Sonic ESB is a registered trademark of Sonic Software
Corporation in the U.S. and other countries. ConnecTerra and
RFTagAware are the property of, and used subject to a license
from, ConnecTerra, Inc. Any other trademarks or service marks
contained herein are the property of their respective owners.

Finally, since RFID has applicability to many industries outside the
retail, manufacturing, and supply chain sectors, ObjectStore RFID
Accelerator incorporates an adapter framework that will support
standards-based RFID tag formats for industry-specific standards
like the International Air Transport Association's (IATA) baggage
handling standards, as well as emerging technology standards
based on XML and ISO.
“IDC estimates the spending on RFID for the retail supply chain
for the United States alone will grow from $91.5 million in 2003 to
nearly $1.3 billion in 2008, a compound annual growth rate
(CAGR) of 70 percent,” said Christopher Boone, program director,
US Vertical Research at IDC. “Forward-thinking companies realize
that deploying RFID tags and readers will not by itself lead to
long-term competitive advantage, but rather how they use more
granular, real-time data to improve and change business processes
will push them ahead of rivals. As more cases and pallets--and
eventually items--are tagged with RFID and electronic product
codes, companies will require complex event processing to manage
and analyze this new data.”
Availability and Pricing
ObjectStore RFID Accelerator can be deployed on a variety of platforms and will be available within 60 days. Pricing starts at
$25,000 per CPU for development licenses.
About ObjectStore
ObjectStore is a global provider of real-time data management products. Its products enable corporate data caching and complex
event processing, and its leading object database is renowned for
performance and scalability. ObjectStore(R) products are supporting RFID implementations, and are deployed in industries such as
finance, telecommunications and travel, where companies rely on
them to complement their corporate data management infrastructure.
ObjectStore is an operating company of Progress Software
Corporation (Nasdaq: PRGS), a $300+ million global software
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To integrate and manage the flow of meaningful business events to
applications and business processes throughout the extended
enterprise, ObjectStore RFID Accelerator provides native support
for Sonic ESB(R), the industry's leading Enterprise Service Bus.
By reliably and securely delivering RFID business events directly
to appropriate warehouse management and ERP systems, Sonic
ESB obviates the performance bottleneck of hub-and-spoke integration, and can scale to manage large numbers of physically dispersed RFID readers and enterprise applications.

industry leader. Headquartered in Bedford, Mass., ObjectStore can
be reached on the Web at http://www.objectstore.net or by phone
at +1-781-280-4000.

PUG & Techniek

house management systems. Both ObjectStore and ConnecTerra
are members of EPCglobal.

PUG & Techniek

Van client/server tot Open Edge
Reference Architecture (OERA)
Met Open Edge heeft Progress Software Corporation de Open Edge
Reference Architecture (OERA) gelanceerd.
Met OERA legt Progress een duidelijke en consistentie visie neer
op software architecturen. De scheiding van User Interface,
Business Logic, Data Access en Data Storage staat garant voor
‘Future proof’ applicaties.
De Open Edge Reference Architecture is geëvolueerd uit de
client/server architectuur door de behoefte om Business Logic,
User Interface en Data Access te scheiden. Immers, in de
client/server architectuur waren deze met elkaar verstrengeld. Dit
resulteerde in starre en moeilijk te onderhouden applicaties die
zich niet konden aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zo
was het ondenkbaar om van User Interface te wisselen, een
client/server applicatie te ontsluiten over het internet of Business
Logic toegankelijk te maken via een web service.

techniek

Laten we eens nagaan hoe deze evolutie is verlopen.
De ADM
In versie 8 introduceerde Progress de Application Development
Methodology (ADM).
De ADM was een client/server ontwikkelomgeving gebaseerde op
zogenaamde Smart Objects: elementaire bouwstenen (Browsers,
Viewers, Containers, Folders en Panels) waarmee schermen konden worden samengesteld. Door middel van links konden deze
objecten met elkaar samenwerken.
Met behulp van deze Smart Objects was het inderdaad mogelijk
om, na enige training, in korte tijd eenvoudige applicaties in elkaar
te klikken. Het was een stuk lastiger om op deze manier complexere applicaties te bouwen en de omgeving was moeilijk aan te passen. Uiteraard was de Business Logic verweven met de User
Interface en moeilijk herbruikbaar te maken. Daarnaast was de
performance niet om over naar huis te schrijven.

De ADM 2
In versie 9 introduceerde Progress de ADM 2, die de scheiding tussen User Interface (UI) en Business Logic (BL) ondersteunt. In
deze nieuwe generatie Smart Objects werken de Browsers en
Viewers op de client op temp-tables en communiceren met
SmartDataObjects op de AppServer, waar de Business Logic is
ondergebracht.
De ADM 2 is een onmisbaar onderdeel van versie 9 omdat het zelf
scheiden van UI en BL (en daarmee het gebruik van de
AppServer) een vrijwel onbegonnen zaak is. De ADM 2 bevat de
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basis bouwstenen voor iedere applicatie maar is net zo min als de
ADM 1 een compleet application development framework omdat
zaken als user management, autorisatie, security en dergelijke ontbreken. De ADM 2 is echter wel veel beter aan te passen dan de
ADM 1 en wordt in Open Edge nog steeds ondersteund.
De BDK
Kort na het verschijnen van versie 9 nam Progress Software
Benelux het initiatief tot de ontwikkeling van een Base
Development Kit, de BDK. Progress redeneerde dat het zonde van
de tijd en energie zou zijn als alle ISV’s weer in een eigen toolset
voor versie 9 gingen investeren in plaats van zich te concentreren
op hun verticale markten. Het zou veel efficiënter zijn als men het
eens kon worden over een gezamenlijk framework.
Het was zonder meer dapper van Progress Benelux om de zeven
belangrijkste Nederlandse partners bij elkaar te brengen in een
poging het eens te worden over de BDK. Ik zat zelf in deze groep en
het was een buitengewoon interessante en leerzame ervaring.
Plotseling zaten we daar in een samenwerkingsverband met onze
grootste concurrenten. Natuurlijk waren er verschillende inzichten en
pittige technische discussies, maar de sfeer was uitstekend en de
gezamenlijke kennis en ervaring werd volledig in de BDK ingebracht.
Component Based Development
Qua architectuur werd gekozen voor de Component Based
Development (CBD) gedachte om Business Logic zoveel mogelijk
te kunnen hergebruiken. Het was de tijd van CORBA en het ANYANY-ANY verhaal van Progress en het idee was dat de verschillende ISV’s verticale componenten op de markt zouden gaan brengen.
Een nieuwe applicatie kon dan samengesteld worden uit componenten van verschillende leveranciers.
De architectuur voorzag in de volgende lagen: User Interface,
Control Layer, Business Logic Layer, Data Access Layer en
Physical Storage. De theoretische grondslag en het ontwerp waren
uitstekend, maar het bleek buitengewoon moeilijk te implementeren in de Progress 4GL. Progress is alles behalve object georiënteerd en de ADM 2 zelf is een poging om enkele OO concepten te
simuleren in de 4GL. Daar bovenop moest dus nog eens het CBD
model geïmplementeerd worden. Dit resulteerde in grote complexiteit en enorme performance problemen.
Het ultieme doel van de BDK foundation was om het product naar
corporate Progress niveau te tillen. Aanvankelijk leek het erop dat
PSC hiervoor open stond en verschillende keren werd er met delegaties over de oceaan gevlogen. Helaas was de belangstelling vanuit Amerika opeens voorbij, hoewel sommige BDK ideeën wel in
nieuwe Progress versies terechtkwamen. Zelfs in Open Edge 10
zijn nog BDK onderdelen terug te vinden. Zo is bijvoorbeeld Roel
Lakenvelt de originele auteur van src\adm2\select.p.

Peter van Dam
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Hoewel alle onderdelen nu voorhanden zijn, is er nog geen enkel
framework op de markt dat OERA volledig ondersteunt. In feite
zien we in OERA de lagen van de BDK weer terug en kunnen we
concluderen dat deze omgeving zijn tijd ver vooruit was. Aan de
andere kant moet nog bewezen worden dat een 100% zuivere
implementatie van alle gescheiden lagen in Open Edge 10 uit performance oogpunt wel mogelijk is.

De groep koos uiteindelijk het Astra framework van MIP Holdings
uit Zuid-Afrika als basis voor het Progress Software Internet
Component Framework (ICF).

PSC heeft onlangs besloten om een aantal Dynamics features over
te brengen naar de 4GL. Dit is een uitstekende ontwikkeling want
hiermee worden deze features toegankelijk voor alle Progress klanten en zal de performance sterk verbeteren.

Dynamics
In december 2001 werd de naam ICF gewijzigd in Dynamics. Het
huidige Dynamics is een rijk product met vele features waarmee
complexe applicaties gebouwd kunnen worden. De inleertijd is
echter groot en hoewel Dynamics werkt met een AppServer dient
men voor internet toepassingen om performance redenen gebruik
te maken van de HTML interface.

PSC gaat zich terecht weer meer concentreren op die zaken waarin
men vanouds sterk is en waarvoor de meeste van ons voor
Progress hebben gekozen: de 4GL, Open AppServer, Open Client,
Web Services, de Enterprise Service Bus en de Progress database.
Progress Software blijkt een sterke en consistente visie op software
architecturen te hebben. Wie deze visie de afgelopen jaren heeft
geadopteerd plukt daar nu zeker de vruchten van.

Open Edge 10
De Open Edge Reference Architecture is in feite een logisch vervolg op het ANY-ANY-ANY plaatje. Met producten als Open
AppServer en Open Clients, de ProDataSet en de Enterprise
Service Bus heeft PSC verdere invulling aan haar visie gegeven.

Peter van Dam
DWP architect
CTO Netsetup b.v.
www.netsetup.nl
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ICF
In februari 2001 herhaalde PSC het intiatief van Progress Software
Benelux. Een wereldwijde selectie van de meest invloedrijke ISV’s
werd in Bedford samengebracht om elkaars ontwikkelomgevingen
te presenteren en het eens te worden over de keuze voor een framework dat door PSC geadopteerd zou worden. Eén van de eisen
was dat het framework op de ADM 2 gebaseerd moest zijn. De
BDK werd in dat overleg vertegenwoordigd door Eric Debeij.

Portals & Progress

partners & projecten

Op de recent gehouden Progress
Developers World in Madrid hebben Edwin
Lijnzaad en Roel Lakenvelt van de Caesar
Groep laten zien hoe je een bestaand
Progress-systeem voorziet van portalfunctionaliteit. Zij gebruiken daarvoor vrij
beschikbare open-source software. Edwin
Lijnzaad, innovation manager van het
Expertisecentrum Progress (Caesar
Vitalogic) bij Caesar, licht toe hoe dit werkt.
“Wat is een portal eigenlijk?” De meeste
bedrijven maken gebruik van software die is
geschreven ten behoeve van een bepaalde
bedrijfstaak. Bijvoorbeeld software voor de
financiële administratie, voor de personeelsadministratie of voor de orderverwerking.
Voor medewerkers die direct werken aan
deze bedrijfstaken is die software zonder
meer toereikend. Niet iedereen heeft echter
een dergelijke afgebakende taak. Zo zullen
managers vaak gegevens nodig hebben uit
zowel de financiële administratie, de personeelsadministratie als de orderverwerking.
Zij moeten daarom de gegevens bij elkaar
sprokkelen.
Door middel van een portal kunnen gegevens bij elkaar worden gebracht die normaal
gesproken op verschillende plaatsen gevonden moet worden. Portals zijn dus gericht op
de rol die iemand speelt, op zijn of haar persoonlijke taak en niet op de bedrijfstaak.
Merk op dat dit wezenlijk anders is dan de
wijze waarop wij tot nu toe vaak de gebruiker hebben benaderd. Als wij in het verleden
meerdere soorten gebruikers wilden bedienen, dan deden wij dat door de functionaliteit van de bedrijfstaak-applicatie uit te breiden. Die gedachte gaat ervan uit dat de ontwerper van de bedrijfstaak weet wat iedere
gebruiker wenst. Je zou dat kunnen vergelijken met Microsoft, die voor iedere gebruiker
bepaalt hoe zijn desktop eruit ziet. Dat zou
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niet werken. Ik durf er heel wat op te zetten
dat jouw desktop er anders uitziet dan de
mijne. Dat is ook de gedachte achter de portals. Een portal is vraaggestuurd, niet aanbodgestuurd.

“Heette dat niet 'Enterprise Application
Integration'?” Niet helemaal. Zo'n portal
biedt een user-interface, waarin de gegevens uit onderliggende applicaties zichtbaar
worden gemaakt. Voor het benaderen van
die onderliggende applicaties kun je EAI
technieken gebruiken.

laten zien. Ik heb hiervoor een standaard
CMS genomen (en niets aan de teksten veranderd) om een portal voor een docent op
een school te simuleren. De data komt uit
een tweetal onderliggende applicaties. Die
applicaties zijn een Electronische Leer
Omgeving (getoond wordt het door leerlingen ingeleverde werk: submissions) en een
Student Informatie Systeem (getoond wordt
het dagrooster: schedule). Die laatste applicatie, het Student Informatie Systeem, is een
bestaande Progress-applicatie. De gegevens
uit de onderliggende applicaties worden aan
de rechterkant van het scherm getoond.
Je kunt je voorstellen dat wij voor de ontwikkeling van een portal voor leerlingen andere
componenten zouden opnemen: een studiewijzer (wat voor huiswerk moet ik maken?),
een studieplanner (wanneer ga ik een
bepaalde activiteit ondernemen?), een portfolio (wat heb ik allemaal al gepresteerd?)
enzovoorts. Zo kun je informatie ontsluiten
die toegespitst is op jouw persoonlijke taak.

De user-interface wordt bij een portal over
het algemeen aangeboden als een webpagina. Voor het genereren van die (persoonlijke)
pagina's kun je natuurlijk gaan programmeren. Een prima alternatief wordt echter
geboden door zogenaamde 'Content
Management Systems'. Zo'n CMS genereert
een user-interface, waarbij de layout en de
vormgeving onafhankelijk is van de onderliggende data. Voor het bouwen van een portal
zou je dus gebruik kunnen maken van een
CMS én van de gegevens uit bedrijfstaakgerichte applicaties.
“Kun je daar een voorbeeld van geven?”
Op de Progress Developers World in Madrid
hebben wij een voorbeeld van zo'n portal

Advertorial

Edwin Lijnzaad
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“Hoe maak je die gegevens dan zichtbaar in
zo'n CMS?” Meestal biedt een CMS de
mogelijkheid om de functionaliteit uit te
breiden met plug-ins (ook wel genoemd:
componenten, modules of portlets). Zo'n
plug-in verzorgt dan de data en het CMS de
presentatie. Om een plug-in te kunnen laten
putten uit de gegevens in een bestaand
Progress-systeem kun je diverse technieken
gebruiken. Wij hebben goede ervaringen
met het gebruik van webservices. De
bestaande Progress-applicatie breiden wij
uit met webservices. Vanuit de plug-in hoeven wij dan uitsluitend de webservice aan te
spreken om de juiste gegevens te verkrijgen.
Het CMS regelt vervolgens alle schermafhandelingen.
“Zijn die Content Management Systems niet
erg prijzig?” Toen ze net op de markt
kwamen waren ze inderdaad kostbaar.
Inmiddels is er in het open-source circuit
een overvloed aan systemen beschikbaar,
die gratis te gebruiken zijn. Overigens, de
term open-source wordt nog wel eens verward met een specifieke programmeertaal.
Dat is niet correct. Open-source betekent
dat met de applicatie ook de source code
wordt meegeleverd. Het doel daarvan is om
uiteindelijk tot een kwalitatief beter product
te komen. Als je de source hebt kun je
immers zelf bugs herstellen en die bug-fixes
weer ter beschikking stellen aan de
gemeenschap.
Open-source applicaties zijn beschikbaar in
vele talen. Erg populair is PHP, maar ook
Java en verschillende Microsoft talen worden gebruikt voor open-source trajecten. Er
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“Dus als ik het goed begrijp dan biedt een
portal een op de persoon afgestemde userinterface. Voor het genereren van die interface gebruik je een CMS, de benodigde data
haal je uit bestaande (Progress) systemen?” Klopt. Het klinkt wellicht ingewikkeld, maar in de praktijk valt het best mee.
De Caesar Groep heeft hiermee veel ervaring opgedaan, waarbij met name het R&Dteam van het Expertisecentrum Progress
heeft een grote bijdrage heeft geleverd.
Eigenlijk is het bouwen van een webservice
aan een bestaand systeem nog de lastigste
klus. Het schrijven van een plug-in voor het
CMS is niet zo moeilijk.
Voor het bouwen van de benodigde webservices aan een Progress systeem gebruiken
wij de inmiddels bekende alternatieven:
Webspeed, Appserver of de Web Services
Toolkit. Dat hangt af van de configuratie bij
de klant. Bij het samenstellen van een portal
heb je echter niet uitsluitend te maken met
Progress-systemen. Wij werken daarom
altijd nauw samen met de overige Caesar
expertisecentra, waarin onder meer kennis
is geborgd op het gebied van Microsoft-producten, Oracle-omgevingen, open-source
software en ERP-systemen. Dat scheelt ons
een hoop uitzoekwerk!
“Je hebt het steeds over open-source. Heb
je dat nodig om een portal te bouwen?”
Welnee, dat hangt helemaal van je voorkeur
af. Diverse fabrikanten bieden Content
Management Systems en die zijn stuk voor
stuk prima inzetbaar. Ik kan me voorstellen
dat je liever een CMS van Microsoft gebruikt
als al je systemen op Microsoft-technologie
gebaseerd zijn. Op het systeem dat Microsoft
levert valt absoluut niets af te dingen, wij
zetten het vaak in bij onze klanten.
Er is veel software beschikbaar in het opensource circuit. Bekende producten als Linux

Edwin Lijnzaad

en Apache zijn absoluut betrouwbaar en
worden zeer goed onderhouden. Voor de wat
minder bekende open-source toepassingen
adviseer ik om ze uitsluitend in te zetten
voor toepassingen die niet mission-critical
zijn. Voor een CMS is een open-source
variant goed te overwegen, maar als het
gaat om de besturingssoftware van een
vliegtuig dan zou ik daar nog eens over willen nadenken.
“Tot slot, hoe schat jij de toekomst van portals in?” Portals staan op dit moment fors
in de belangstelling. Ik zie ze niet als een
revolutionair nieuw concept. Ze zijn volgens
mij wel een logische stap in de ontwikkeling
van de interactie tussen mens en computer.
In het verleden bediende de mens de computer. Wij gaan gelukkig steeds meer een
richting op waarin de computer de mens
gaat (be)dienen. Portals leveren daar een
bescheiden bijdrage aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Edwin Lijnzaad via e.lijnzaad@caesar.nl.

De getoonde schermen zijn afkomstig van het
CMS Mambo: www.mamboserver.com.

Over Caesar
De Caesar Groep biedt ICT-oplossingen met
aantoonbaar rendement voor klanten. Wij
nemen daarbij de doelstellingen van de
klant als uitgangspunt en geven garantie op
het behalen van rendement. Om dit te realiseren beschikken wij over uitgebreide technologische expertise (Progress, Microsoft,
Oracle en Infrastructuur) en kennis van de
markten waarin wij ons begeven. Onze diensten omvatten advies, projecten, detachering, implementatie en beheer. Caesar is
opgericht in 1993 en heeft ruim 350 medewerkers. Op basis van onafhankelijk onderzoek is de Caesar Groep door het magazine
Management Team uitgeroepen tot ‘beste
IT-adviseur van 2003’.
www.caesar.nl/progress
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zijn zelfs open-source applicaties beschikbaar die geschreven zijn in Progress.

Partner
Input en informatie

nieuws

Deze rubriek is

bedoeld voor persberichten en andere korte
nieuwsberichten.
Input naar ischats@progress.com. De redactie
behoudt zich het recht voor tekst in te korten.
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assure that threats such as viruses and worms be handled consistently and effectively on a global basis.
Rolf has over 17 years of experience in IT. He has co-founded
two companies focused on IT
solutions. One was for
small/medium sized companies
and the other for medium/large
sized companies. This experience has given him an excellent
view of both the business and IT
requirements.
Rolf has many challenges ahead
of him. Efficient and effective
support of our far flung enterprises in EMEA, Asia Pacific,
and Latin America will require
discipline and creativity.
I am confident Rolf is the person
to lead us in an area so critical
to our success. Please join me
in congratulating Rolf on his
new position and supporting him
in carrying out his new responsibilities”.
Denis Goulet,
Vice President of IT

Ook SW bedrijf
“De Zuidhoek” kiest voor
Teamsoft
In navolging van het het SW
bedrijf TominGroep te Hilversum
en de Reintegratiebedrijven
Serinte Dordrecht, Picos te Den
Bosch en MW Mensenwerk te
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Drachten kiest nu ook “De
Zuidhoek” te Zierikzee voor de
TeamSoft software. Het SW
bedrijf “De Zuidhoek” is medio
oktober 2004 aangevangen met
de implementatie van het succes-volle “Open-S ClientVolg”, de
nieuwe generatie - op internet
gebaseerde - Client-Volg software voor Reintegratiebedrijven.TeamSoft was samen
met de gerenommeerde aanbieder Baas & Roost (IW-3) in de
race voor de inzet van een
hedendaags en functioneel breed
inzetbaar Client-Volg-Systeem.
Benevens het Client-VolgSysteem “Open-S Client” biedt
TeamSoft een SW branchespecifiek - op internet en integratie
technologie gebaseerd - totaal
systeem waarmee een oplossing
wordt geboden voor de complexiteit van de diversiteit aan
bedrijfsfuncties en -processen
waarmee SW bedrijven te
maken hebben.
Deze e-Business suite bestaat
uit de onderdelen:
- Open-S CRM, -Documents, Finance, - Invoice, - ClientVolg, HRM, Detachering, -Payroll, Plan,- Time, -Logistics, Manufacturing en -Projects.
De Zuidhoek is in de regio
Zeeland de partner voor reintegratievraagstukken en tegelijkertijd een belangrijke werkgever op het gebied van
lasserij/plaatwerkerij, verspaning, in- en ompak, montage,
elektronica en groenvoorziening.
Momenteel is TeamSoft met
ondermeer Open-S ClientVolg
en/of - Detachering bij diverse
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andere Reintegratie bedrijven
(waaronder SW bedrijven) in een
(ver) gevorderd onderhandelingsstadium.
Contact
Tel

078 - 6 999 333

GSM

06 - 22 418 400

Fax

0842 – 226 257

E-mail

ab.troost@teamsoft.nl

Website

http://www.teamsoft.nl

TeamSoft Business Solutions B.V.

Alle door TeamSoft ontwikkelde
software is gebaseerd op dynamische en schaalbare Frontand Backoffice toepasbaarheid,
op integratie-technologie,
Internet- en Component Based
Development en op Open
Standards en Conditional Open
Source Software. TeamSoft is
multi-platform (ook Linux !!),
multi-database, is sterk workflow-gedreven en beschikt over
een krachtige interne query met
grafische BI rapportages.
Bij uitstek geschikt voor ASPgebruik en Web services; zonder
enige beperking direct internationaal inzetbaar door multilanguage ontwikkeling en de
mogelijkheid tot onder meer
land,- valuta,- en taalspecifieke
instellingen.

schoenenbranche is nu ook
beschikbaar op het web. De
web-applicatie, die ontwikkeld is
door OSL Europe, kan zaken als
levering en tracking & tracing in
de hele toeleveringsketen beheren. Door eenmalige invoer van
gegevens bij de bron is de data
eerder beschikbaar en zijn de
processen beter op elkaar af te
stemmen. STYLEman is mede
hierdoor kostenbesparend, efficient en zeer toegankelijk.
Op basis van eigen ervaringen
en van klanten, heeft OSL
Europe STYLEman ontwikkeld.
Het meest prominente voorbeeld van STYLEman is bij Pepe
Jeans. Afgelopen 3 jaar heeft
Pepe Jeans een volume stijging
gerealiseerd van ruim 30%. Door
het gebruik van STYLEman was
toevoeging van extra personeel
niet nodig. Dit leverde Pepe
Jeans een aanzienlijke kostenbesparing op.

Over OSL Europe
OSL Europe BV is een toonaangevend service provider voor de
kleding- en schoenenbranche.
OSL levert de meest complete
software oplossingen voor de
maatgebonden industrie, variërend van product development

STYLEman nu ook
beschikbaar op het web
Alkmaar – Oktober, 2004 -

STYLEman de meest complete
software voor de kleding- en
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TeamSoft was samen met de
gerenommeerde aanbieders
Exact (e-Synergy), Afas (bedrijfssoftware) en Business Base in
de race voor het dit pilot-project.
Het tweede pilot-project betreft
de TeamSoft e-Business onderdelen Open-S Logistics, Open-S
Manufacturing (voor food- en
farmaceutische industrie) en
Open-S Finance met als doelstelling de invoering te laten
plaatsvinden per januari 2006
(dit ter vervanging van MFGPro).
De pilot-projecten en definitieve
invoering daarvan zal internationaal toegepast gaan worden.

Ook Beaphar kiest voor
teamsoft
Beaphar te Raalte heeft na een
uitgebreide pakketselectie en
uitvoerige evaluatie gekozen
voor de internationaaltoepasbare, bedrijfsbrede en innovatieve
e-Business suite van TeamSoft.
Zowel de functionele als technologische toepasbaarheid van de
TeamSoft software scoorde hoge
ogen bij de besluitvorming.
Beaphar zal nog deze maand
beginnen met de implementatie
van de e-Business onderdelen
Open-S Payroll en Open-S HRM
(dit ter vervanging van Paymate
NG/Persmate NG).
Deze maand starten tevens
twee pilot-projecten.
Het eerste pilot-project betreft
de TeamSoft e-Business onderdelen Open-S CRM, Open-S
Project en Open-S. Documents
met als doelstelling de invoering
daarvan te platen plaatsvinden
in maart/april 2005.
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Mede vanwege het bedrijfsbreed
inzetbaar webbased integraal
totaalsysteem - voor zowel de
primaire als secundaire
bedrijfsprocessen - is de uiteindelijke keuze gevallen op de eBusiness suite van TeamSoft.
Met deze keuze voorziet
TeamSoft een verdere doorbraak
bij nationaal en internationaal
operende logistieke/productie
bedrijven in zowel de discreteals semi proces industrie.
Beaphar
Beaphar is een toonaangevende
producent van een totaal assortiment van genees- en verzorgingsmiddelen voor kleine huisdieren voor zowel de nationale
als de internationale markt.
De verkoop van de producten
onder de eigen merknaam verloopt voornamelijk via de dierenspeciaalzaken. Het Beaphar Amerk assortiment omvat ruim
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500 verschillende producten. Het
gaat hierbij zowel om diergeneesmiddelen zoals vlooienbestrijdingsmiddelen voor dier en
omgeving, ontwormingsmiddelen, oog-/oormiddelen en vitamine- en opbouwpreparaten als om
een complete lijn verzorgingsmiddelen als shampoos, huid- en
vachtverzorgende middelen,
algemeen hygiënische producten
en dieetvoedingen. Kortom;
Beaphar heeft alles wat speciaal
is. Speciaal voor uw huisdier.

de internationale positie van
Beaphar met behulp van eigen
vestigingen en tal van agenten in
zo veel mogelijk landen van de
wereld verder uit te breiden. De
Beaphar producten worden in
binnen- en buitenland in de dierenspeciaalzaken verkocht.
Immers, voor iedereen geldt
toch dat alleen het beste goed
genoeg is voor onze huisdieren?
TeamSoft is zeer ingenomen met
deze opdracht en het in haar gestelde vertrouwen. Naar verwachting

De markt
Door de brede basis neemt
Beaphar een sterke concurrentiepositie in op zowel Europese
en mondiale markten. Zij is ook
met succes actief op relatief
nieuwe afzetmarkten als OostEuropa en de Verenigde Staten.
Het aangeboden pakket van producten is groot, net als de markt
hiervoor.

zal TeamSoft op korte termijn nieuwe dergelijke successen bekend
kunnen maken.
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tot management informatie. Op
dit moment gebruiken meer dan
150 bedrijven, zowel kleine en
middelgrote bedrijven als grote
internationale ondernemingen,
verspreid over meer dan 20 landen de software van OSL. Wil u
meer informatie over OSL kijk
dan op onze website
www.OSL.nl of bel naar Lyone
Peperkamp (+31) 72 51 85 772.

Vestigingen
Onder het motto ŒBeaphar produceert voor een betere dierenwereld‚ houdt de organisatie
zich dagelijks bezig met de ontwikkeling, productie en het op
de markt brengen van een breed
assortiment genees- en verzorgingsmiddelen.
Verdergaand onderzoek en productontwikkeling zijn de belangrijkste elementen voor een toekomstgerichte leidende positie
in de markt. Alle producten worden in eigen beheer geproduceerd in verschillende productie-units in Raalte.
Wereldwijd is Beaphar in 68 landen actief om ervoor te zorgen
dat huisdieren het allerbeste
krijgen. Er wordt naar gestreefd
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Input en informatie

nieuws

Deze rubriek is

bedoeld voor persberichten en andere korte
nieuwsberichten.
Input naar ischats@progress.com. De redactie
behoudt zich het recht voor tekst in te korten.
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Overeenkomst met Rucanor
getekend
Reflecta’s XL-ENZ verovert
de modebranche

Al meer dan vijftien jaar
beweegt Reflecta, een software
huis dat zich richt op IT-oplossingen voor de mode-, schoenenen sportbranche, zich uiterst
succesvol op de markt. Op de
klantenlijst staan bekende
namen als Hugo Boss, Asics
Benelux, JSI/O’Neill, Van Lier
en Australian. Onlangs heeft
Reflecta naast hun bestaande
groothandelspakket RA-Trade
een zeer innoverende oplossing
voor de branche gelanceerd, die
XL-ENZ (excellence) genoemd
wordt. Reflecta is met het
sportmerk Rucanor overeengekomen deze oplossing te implementeren, zeker nadat bleek
dat invoering van XL-ENZ goedkoper was dan het handhaven
en of upgraden van de bestaande applicatie, gelet op de hoge
operationele kosten.
In de modebranche-applicatie
zijn uitgebreide functionaliteiten
opgenomen die nodig zijn voor
het registeren van goederenbe-

38

wegingen. Hierbij moet gedacht
worden aan relatiebeheer,
inkoop, verkoop, voorraadbeheer, Warehouse Management,
RF scanning en volledig geïntegreerd de financiële administratie. De small business editie van
XL-ENZ heeft een brede basis
en kan uitgebreid worden met
aanvullende modules en eventueel maatwerk om invulling te
geven aan de specifieke wensen
van de klant. Vanuit de small
business versie kan doorgegroeid worden naar een volledige Enterprise versie.
“Het in Progress Dynamics ontwikkelde XL-ENZ is ingegeven
door de veranderende behoeftes
van de markt enerzijds en de
introductie van nieuwe technologieën anderzijds”, zegt Gerhard
Lenselink, directeur van
Reflecta. “Bijvoorbeeld de veranderingen op het vlak van communicatie-architectuur. De
bandbreedte wordt steeds groter, terwijl de kosten omlaag
gaan. De modebranche wil meer
en meer kunnen werken met
medewerkers waar ook ter
wereld, of het nou inkopers of
thuiswerkers zijn; het web
based XL-ENZ biedt die mogelijkheid, zeker ook omdat het op
ASP basis is”
“Onze oplossing is in nauwe
samenspraak met de markt ontstaan”, vervolgt Lenselink.
“Nadat we zelf eerst vier jaar
over XL-ENZ gebrainstormd
hebben, is er een representatief
panel uit onze klanten samengesteld dat als klankbord diende
tijdens de ontwikkeling. Steeds
hebben we met elkaar nieuwe
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stappen doorgenomen: is dit wat
jullie willen, kunnen jullie dit
gebruiken en wat willen jullie
nog meer? Op die manier zijn
we tot een software pakket
gekomen dat volkomen aansluit
op de behoeftes van onze klanten.”
In het algemeen kan gezegd
worden dat XL-ENZ dankzij de
geavanceerde technieken sneller, flexibeler en doelmatiger in
te zetten is dan eerdere applicaties. Zoals eerder gesteld worden bij het systeem horende
applicaties via internet beschikbaar gemaakt. “We keren dus
min of meer terug naar het tijdperk van host based computing”,
stelt Lenselink. “Eerder moesten bedrijven fors investeren in
hardware, maar dat is nu niet
meer nodig. Ook is het nu
mogelijk om binnen het systeem
te communiceren met andere
partijen waarmee het bedrijf
samenwerkt. Deze faciliteiten
gekoppeld aan een lage ‘cost of
ownership’ maken XL-ENZ extra
aantrekkelijk.”

Het pakket is ontwikkeld volgens het zogenaamde meerdere
lagen systeem (multi-tier),
waarin database, logica en
gebruikersinterface volledig los
van elkaar funtioneren. “Dit vergroot de snelheid van de XL-

ENZ, waardoor een onvoorspelbare groei in het aantal gebruikers makkelijk kan worden
opgevangen, zonder dat er van
technologie gewisseld hoeft te
worden”, legt Lenselink uit. Met
behulp van de ‘web client’ is het
mogelijk om Progress applicaties via internet, intranet of
extranet te gebruiken.
Het aandeel van Progress
Software in de totstandkoming
van dit pakket is groot. XL-ENZ
is volledig ontwikkeld met
behulp van het van Progress
afkomstige open source tool
‘Dynamics’. “Progress heeft de
meest geavanceerde tools om
op een snelle en gedegen
manier moderne en met name
stabiele software applicaties te
ontwikkelen”, zegt Lenselink tot
besluit. “Ze staan in de markt
bekend als de meest stabiele en
robuuste database leverancier,
met de laagste ‘cost of ownership’. Het is ons dan ook een
genoegen deel uit te maken van
het partner programma van
Progress Software.

Over Reflecta
Reflecta B.V. is een Dynamisch
softwarehuis dat zich sinds 1989
een vooraanstaande positie
heeft weten te verwerven binnen
de groothandel- en detailhandel
in de sport-, schoenen-, modeen tweewielerbranche in zowel
binnen als buitenland. Op dit
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Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een drietal eigen
applicaties: RA-Trade en het
nieuwe pakket XL-ENZ voor de
groothandel, en Store –it voor de
modische retail ofwel detailhandel. Natuurlijk heeft Reflecta
ook alle mogelijkheden
betreffende alle bekende
Microsoft producten. Ook voor
communicatie via het internet,
E-mail toepassingen, datacommunicatie voor de buitendienst,
Wireless toepassingen en uiteraard de bijbehorende opleidingen, biedt Reflecta U passende
mogelijkheden. Reflecta heeft

de werkzaamheden ondergebracht in verschillende bedrijven: Reflecta Automation,
Reflecta Retail en Reflecta
Information.
Voor verdere informatie
over Reflecta kunt u contact
opnemen met:
Gerhard Lenselink
Dorpsweg 26
2811 KH Reeuwijk-dorp
Telefoon: 0182 - 398130
Telefax: 0182 - 398163
E-mail: info@reflecta.nl

UW DOEL = ONS DOEL
Projecten moeten binnen de vooraf gestelde termijn en kosten voldoen aan uw behoeften en
wensen. Softwaresystemen moeten onderhoudbaarheid garanderen en onafhankelijk
opereren van technieken en de daaraan gekoppelde leveranciers.
Pro/Future is een projectgerichte IT-onderneming die
zowel (eind-)gebruikersorganisaties als softwarehuizen bedient. Pro/Future werkt in al haar projecten als
langetermijn partner nauw samen met u als
opdrachtgever. Naast de expertise die deze aanpak
primair vereist, brengt Pro/Future bovendien een bijzonder oplevertraject in, waarbij kortere termijnen,
een hogere kwaliteit, meer flexibiliteit, stabiliteit en

betrouwbaarheid verzekerd zijn.
The day after:
Ook ná de oplevering van een project verzekert
Pro/Future dat uw organisatie beschikt over een
eenvoudig aanpasbaar en maximaal onderhoudbaar
systeem. De eindgebruiker kan de software - in eigen
beheer en zonder ingewikkelde coderegels - aanpassen aan wijzigende wensen en procedures.

Pro/Future bv, Bezoekadres: Maastrichterstraat 9b,
6444 GA BRUNSSUM Tel: 045 - 564 64 00 Fax: 045 - 564 04 26
Postadres: Postbus 8019, 6440 HA BRUNSSUM, Nederland
www.profuture.biz
Pro/Future BVBA, In de Bruel 36, 3620 LANAKEN, België. Tel: 089 - 733 632
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moment behoren 25 enthousiaste medewerkers tot het hechte
team van Reflecta. Zij richten
zich al meer dan 15 jaar op het
ontwikkelen van moderne administratieve en logistieke toepassingen en hebben dus heel goed
in de gaten wat er in de markt
leeft.

Progress partner Practis is gevestigd in het centrum van het land
en met 25 man sterk (inclusief de Belgische vestiging) behoren ze
tot een groep die al vanaf de Progress-beginjaren meedraait in de
community.
Practis president Nico Top’s ervaring gaat terug tot voor 1988. Hij
is van oorsprong actuaris, maar heeft zich in de loop der jaren ontpopt als een gedreven zakenman met een uitgebreid internationaal
netwerk in de verzekering- en pensioenwereld. >

Waar een kleine
Progress-partner
groot in kan zijn!

Practis verovert het
hart van verzekeraar
Achmea
40
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Annemiek: “Tussen 1988 en 1994 zijn we – via een aantal tussenstappen – actief geweest in zowel de deurwaardersmarkt als het
verzekeringswezen. Practis in haar huidige zelfstandige vorm kent
haar oorsprong als Progress VAR in 1994. Aanvankelijk begonnen
we met het inzetten van onze expertise en ervaring in verzekeringen
als consultants. In 1995 haalden we Swiss Life in Belgie als klant
binnen en startten we met de ontwikkeling van een compleet product. Dit product heeft model gestaan voor onze huidige core-port
folio die we onder IBSEN op de markt brengen”.
Software supplier “We zijn geen softwarehouse dat maatwerk levert
op basis van specificaties. We zijn ook geen pakketleverancier die ‘off
the shelf’-producten levert, die in een organisatie moeten worden
ingepast. Zie ons maar als een “software supplier”. Het uitgangspunt
is de inzet van onze jarenlange ervaring en kennis die we inbrengen
in de organisatie. Daarbij kiezen we voor de beste samenstelling van
componenten die op de processen van de onderneming van toepassing zijn”.
“Onze kennis is evident. Onze klanten hebben te maken met complexe materie, die aan leken niet gemakkelijk is uitgelegd. Wij stappen direct op hun kennisniveau in en dan kom je snel tot zaken.
Bovendien snappen we welke welke zaken in de verzekeringswereld
geneigd zijn veel te veranderen (bijvoorbeeld door wetswijzigingen
en concurrentie-ontwikkelingen ed) en welke zaken min of meer
vast staan. Zo bereiken we dat we in de praktijk software kunnen
leveren die voor 80% aansluit bij de reeele wensen, rekening houdend met toekomstige specificaties”.

Define

Design

Central Business Office

BDC

AKS

PHC

BCD
AKS
RDC
PDC
PHC
FRC
BPC

RDC

FRC

PDC
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Annemiek: “Je moet je voorstellen dat het gaat om een informatiesysteem dat meer
van 1,2 miljoen polissen bestrijkt en 7 dagen maal 24 uur in de lucht moet zijn;
on-line en real-time!”

In februari 2004 is gestart met een pilotproject waarin de functionaliteit en de technologie grondig is beproefd. Op 1 april is met de
daadwerkelijke implementatie gestart. Annemiek kan een glimlach
niet onderdrukken en wijst tijdens het interview op de oorkonde
aan de wand: “Deze is ons als ludieke geste aangeboden door de
mensen van Achmea na de pilotfase. Het is een blijk van waardering voor de prestatie die we hebben geleverd”.
Nico Top: “Op 1 januari 2005 zal het centrale systeem vanuit
Stockholm in de lucht gaan. Hierop wordt dus vanuit onder meer
het hoofdkantoor in Arnhem ingelogd. EDS Tsjechie gaat het
beheer van deze centrale organisatie doen”.
Het totale project is door Achmea gedoopt tot het Alife programma.

Sales

Administration

Services

Sales Office

Administration Office

Information &
Communication Office

QDA

QCA

NAA
QDA
QCA
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Na de intentieverklaring in december is EDS ruim drie maanden
bezig geweest met het samenstellen van het contract. Als hoofdaannemer heeft ze de verantwoordelijkheid over de implementatie van
IBSEN, de exploitatie en het beheer van het informatiesysteem en
voor de hardware en hosting. Hiervoor werden meerdere SLA’s
geformuleerd die voor tien jaar zijn vastgelegd. Vervolgens heeft
EDS met Practis een contract afgesloten voor vijf jaar waarin de
implementatie en migratie van de drie business units is vastgelegd.

NAA

BPC

Business Define Component
Actuarial Knowlegde System
Rules Design Component
Product Design Component
Policy Handling Component
Fiscal Rules Component
Benefit Projection Component

Achmea zegt Ja! In december 2003 behaalde Practis een historisch
succes toen Achmea na een lang selectieproces koos voor de samenwerking EDS / Practis ten behoeve van de automatisering van de
business units pensioenen, particulieren en intermediairen.
Nico Top: “Van af de allereerste stappen in het selectieproces in 2001
was Achmea al gecharmeerd van onze oplossing. We waren ons ook
direct bewust van de omvang van het implementatietraject. Dit project
is een factor 10 groter als dat bij Swiss Life in Belgie. Verschillende
partijen zijn de revue gepasseerd en uiteindelijk is gekozen voor EDS
als hoofdaannemer en implementator van IBSEN”.

Needs Analysis
Application
Quotation Delivery
Application
Quotation Calculation
Application

CPA
BIA
DCA
CHA

CPA

BIA

DCA

CHA

Contract & Policy
Application
Billing Application
Distribution Channel
Application
Claims Handling
Application

Annemiek van den Eshof & Nico Top

CRA

AAA

MIA

CRA
AAA
MIA

Central Relation
Application
Actuarial Analysis
Application
Management
Information
Application
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> Annemiek van den Eshof kwam in 1996 bij de organisatie, aanvankelijk als consultant. In de loop der jaren groeide ze door naar
haar huidige functie van directeur van Practis. De core business
van de onderneming draait om het product IBSEN, een applicatie,
of liever gezegd, een samenhangend geheel van componenten, dat
de complexe reeks administratieve processen ondersteunt van
leven- en pensioenverzekeraars.

IBSEN is ontwikkeld in Progress Versie 9. Daarbij is al volledig
rekening gehouden met de Progress OpenEdge 10 gedachte van
meerlagigheid. In bijgaand schema wordt dit duidelijker:

In totaal werken er meer dan 100 mensen dedicated aan het project.
Annemiek: “Op 1 april was alles tot in de puntjes in gereedheid
gebracht. Het projectmanagement staat echt als een huis. Daar heb
ik echt bewondering voor. De 15 projectteams hebben exact
afgebakende projectopdrachten gekregen en ieder weet op zijn
gebied precies wat hij moet doen, zodat er echt gestructureerd
meters kunnen worden gemaakt”.

EDS: ICT dienstverlener en
hoofdaannemer van Alife
EDS is één van de grootste ICT-dienstverleners in de wereld die
zich richt op diensten op het gebied van informatietechnologie,
applicaties en businessprocessen. Met 120.000 medewerkers verspreid over 60 landen profileert EDS zich al jaren als een partner in
ICT-oplossingen die van outsourcing zijn specialisme heeft gemaakt.
Daarbij gaat het niet alleen om de ‘traditionele’ ICT-processen,
maar ook om de strategische outsourcing van volledige bedrijfsprocessen en –functies. Naast IT-Outsourcing kent EDS sinds kort
BPO, Business Process Oursourcing, een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland
Enrico de Boer: “We hebben heel intensief met Practis samengewerkt om een
passend voorstel neer te leggen bij Achmea. Daarin is veel tijd en effort gaan zitten

partners & projecten

en dat is uiteindelijk gewaardeerd en gehonoreerd”.

Enrico de Boer is Client Sales Executive voor de Financial Services
Industry en als zodanig commercieel verantwoordelijk voor de klanten in de financiele wereld, waaronder Achmea. “Bij IT-oursourcing
nemen we de totale ICT-infrastructuur van een klant in beheer,
inclusief alle aanwezige applicaties. Bij Business Processing
Outsourcing wordt een compleet deel van een bedrijfsproces overgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van hypotheken voor
een bank”.
Achmea is klant van EDS sinds 1994. Aanvankelijk was dit een
logisch gevolg van de overname door Achmea van Zilveren Kruis en
Groene Land, die al relaties met EDS hadden. Voor deze organisaties doet EDS ontwikkeling, onderhoud en beheer van applicaties
voor het zogenaamde schadeproces.
In het najaar van 2003 maakte Achmea de keuze voor het product
IBSEN van Practis en zocht voor de implementatie, migratie en het
beheer op lange termijn een geschikte partner. Enrico de Boer: “We
hebben heel intensief met Practis samengewerkt om een passend
voorstel neer te leggen bij Achmea. Daarin is veel tijd en effort gaan
zitten en dat is uiteindelijk heel erg gewaardeerd en in december
2003 gehonoreerd met een opdracht.
Het totale project strekt zich uit over alle drie abu’s (Achmea
Business Units) die gebruik maken van vele verschillende informatiesystemen, waarin meer dan 1 miljoen polissen worden beheerd.
Deze zullen uiteindelijk allemaal worden overgezet in de nieuwe
centrale applicatie IBSEN. Naar verwachting zal het migratie-traject naar één centraal systeem vier jaar in beslag nemen”.
Over de reden waarom Achmea voor EDS als partner heeft gekozen
is Enrico de Boer duidelijk: “We zijn tot zaken gekomen om verschillende redenen. We hebben de relevante ervaring en attitude die nodig
is om dergelijke complexe trajecten goed te kunnen uitvoeren en kunnen garanties bieden ten aanzien van onze dienstverlening, welke significant van belang zijn voor Achmea. Bijzonder gecharmeerd zijn ze
van de financiele structuur in relatie tot onze dienstverlening. We
zijn in staat geweest om het zogenaamd ‘businessvolume’ (polissen)
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te koppelen aan de ICT kosten.Hierdoor is het voor Achmea ten alle
tijde inzichtelijk en blijvend goed controleerbaar. En zeker niet onbelangrijk, heeft Achmea continu de beschikking over een kosteneffectieve oplossing, door de toepassing van het EDS BestShore model”.
EDS geeft invulling aan de benodigde Progress expertise via het
Offshoring-concept. “Bestshoring noemen we dat”, aldus Enrico de
Boer, “We werken met onze softwarefactories over de hele wereld in
meer dan 16 landen. We onderscheiden ons echter van de concurrent
in deze doordat deze softwarefactories 100% EDS vestigingen zijn.
Bovendien werkt elke factory met exact dezelfde methodieken en processen. Onze Progress expertise wordt mede geleverd vanuit de EDS
BestShore locatiedochteronderneming in Tsjechie”. Het uiteindelijke
doel van het project bij Achmea is te komen tot een zogenaamd
Shared Service Centre waar worden. De komende jaren zal vanuit dit
uitgangspunt dus ook gekeken worden naar de andere portefeuilles
die onder Life & Pensions vallen zoals de Rentrestaat en PVF.

Achmea:
Een grote verzekeraar en tevreden klant
De Achmea-organisatie verkoopt producten op het gebied van
Leven, Schade, Zorg, Bank en Sociale Zekerheid. De Leven - en
Pensioenproducten onder verschillende labels en voor verschillende
doelgroepen op de markt gebracht. De doelgroepen worden bediend
via de Achmea Business Units Pensioenen, Particulieren en
Intermediair. De labels waaronder de Leven - en Pensioenproducten
verkocht worden zijn Centraal Beheer, FBTO, Avéro en Levob.
Fons van Aart is een van de programmamanagers van het Alife programma bij Achmea en is vol enthousiasme over het programma.
“Achmea wil de markt adequaat bedienen door producten te leveren
die voldoen aan de toenemende eisen zoals die door de markt gesteld
worden. De afgelopen jaren heeft, maar ook in de komende jaren, een
behoorlijke verandering plaatsgevonden in wet - en regelgeving. Met
een hogere automatiseringsgraad en daardoor hogere verwerkingsgraad en efficiency wil Achmea daarnaast een forse kostenreductie
bewerkstelligen. De markt verandert en dus moeten ook de organisatie en de daar in gebruik zijnde ICT-systemen mee veranderen”.
In december 2003 is door de Executive Board van Achmea besloten
tot het implementeren van één oplossing voor de administratieve
verwerking van de Leven – en Pensioenproducten van de ABU’s
Pensioenen, Particulieren en Intermediair.

Midden 2004 is het programma officieel van start gegaan. Daarbij
heeft het programma de naam ‘Alife’ gekregen; een samenstelling
van A(chmea) en life (leven - producten).

Annemiek van den Eshof & Nico Top
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Unit Linked Omwille van de beheersbaarheid van het programma
wordt gestart met een ABU, Pensioenen. Wanneer de eerste producten van Pensioenen operationeel geadministreerd worden in de
nieuwe omgeving, wordt gestart met de andere ABU’s.
Bij Achmea Pensioenen worden alleen contracten met een collectieve achtergrond geadministreerd. Dit zijn contracten die een werkgever, al dan niet op verplichte basis, voor haar werknemers afsluit.
De te administreren producten zijn grofweg onder te verdelen naar
pensioen, prepensioen of overbruggingspensioen.

(als relatie, verslaglegging, output management). Daarnaast zijn we
onder de indruk van de actuariële module in IBSEN. Het was snel
duidelijk dat het door Achmea gehanteerde productmodel relatief
eenvoudig in IBSEN ingericht kon worden en dat het te hanteren
procesmodel ook goed aansloot bij de geboden functionaliteiten in
IBSEN”.
Fons van Aart: “Het was snel duidelijk dat het Achmea productmodel eenvoudig in
IBSEN ingericht kon worden en het procesmodel ook goed aansloot bij de geboden
functionaliteiten in IBSEN”.

Bij een brede inventarisatie naar oplossingen voor de administratie
van Unit Linked – producten in 2002 is IBSEN van Practis reeds als
een serieuze kandidaat naar voren gekomen. In 2003 is het selectietraject voor een Achmea - brede oplossing voor Leven – en
Pensioenproducten doorlopen. Opnieuw bleek IBSEN in hoge mate
tegemoet te komen aan de eisen en wensen van Achmea. Na een
zorgvuldige afweging heeft Achmea gekozen voor IBSEN. Door de
enorme omvang van het implementatietraject (over meerdere
ABU’s, meerdere jaren en vele details) en de geringe omvang van de
Practis-organisatie (ten opzichte van Achmea) is gezocht naar een
geschikte implementatiepartner. Dat is EDS geworden.

De eerdergenoemde voordelen in efficiency en kostenreductie zijn snel
verwoord. Fons van Aart: “De werkgever voert via internet de mutaties in het systeem in, waar deze direct verwerkt worden. De werkgever krijgt ook de mogelijkheid om collectieve mutaties als salarismutaties voor het gehele personeel per 01 januari aan te leveren.
De werknemer kan op elk gewenst moment via internet inloggen,
zijn deelname raadplegen en indien gewenst bepaalde wijzigingen
aanbrengen. Zo kan de werknemer zijn pensioenopbouw eenvoudig
volgen en wordt zich (sneller) bewust van mogelijke hiaten in de
vorm van een pensioengat. Daardoor kan hij snel schakelen en bijvoorbeeld tijdig een aanvullend pensioen regelen.”
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IBSEN & EDS Fons van Aart: “De niet eenvoudige materie, de
voortdurend veranderende wet - en regelgeving en de complexe
Achmea - organisatie legden de lat voor de gezochte robuuste applicatie hoog. De opzet van IBSEN sluit heel goed aan bij de administratie die wij voeren. Niet onbelangrijk is het feit dat IBSEN geïmplementeerd dient te worden in de Achmea architectuur, waarin
aspectgebieden van elkaar ontkoppeld zijn en er dus hoge eisen
gesteld worden aan de interactie van IBSEN met die aspectgebieden

“EDS is een partner die we vooral hebben gekozen om de wijze
waarop ze meedachten in concepten. Vanaf de eerste dag hebben de
consultants van EDS een inlevingsvermogen getoond en zich de
Achmea organisatie, haar producten en haar wijze van werken eigen
gemaakt. De uiteindelijke offerte was in een opstelling die goed
aansloot bij de beleving van Achmea. Ook in de onderhandelingen
hebben ze zich als een open partij opgesteld”.
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Het is echt iets anders dan een voet tussen de deur zetten…
PVU Gerechtsdeurwaarders allround incasso- en
debiteurenbeheerders
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Het beroep gerechtsdeurwaarder heeft niet
echt een positief imago. Menigeen koppelt
de activiteit immers minimaal aan extra
kosten en procedures of – in het ergste
geval – zelfs aan huisuitzettingen. Zoals
echter de meeste generalisaties kant noch
wal raken, is ook deze volstrekt bezijden de
waarheid…
Uiteraard is het zo, dat gerechtsdeurwaarders vaak bij de afhandeling van (financiële)
conflicten betrokken zijn. Desalniettemin
betreft deze bezigheid slechts een klein
gedeelte van het activiteitenpakket. Met
name de ‘hedendaagse’ gerechtsdeurwaarder vertegenwoordigt niet zelden een complexe kantoororganisatie die zich specifiek
richt op het totale traject rondom debiteurenbeheer, incasso en juridische dienstverlening. PVU Gerechtsdeurwaarders uit het
Brabantse Etten-Leur is zo’n kantoor.
“De ontwikkeling naar een breder taakgebied tekent zich al langer af. Sinds enkele

jaren is die uitbouw evenwel in een stroomversnelling geraakt,” legt Jos Uitdehaag uit.
Jos is maat in de maatschap die verder
bestaat uit Jos Voeten en Maurice Rietveld.
“Door de veranderingen in de
Gerechtsdeurwaarderswet, kunnen we nu
ook – anders dan voorheen – zaken van buiten het arrondissement afhandelen. Om de
daaruit voortvloeiende kansen te benutten
moet je je dienstverlening sterk uitbreiden,
sneller en efficiënter werken en met name
de kwaliteit scherp in het oog houden. Door
perfect aan deze kwalificaties te voldoen is
het ons gelukt om vooral in Zuid Nederland
marktleider te worden.”
Incasso en debiteurenbeheer Eigenlijk is
de kernactiviteit van de gerechtsdeurwaarder een rechtstreekse uitnodiging om het
dienstenpakket uit te breiden naar incasso
en debiteurenbeheer. “Da’s inderdaad een
logische stap”, bevestigt Jos. “Historisch
gezien zitten we grotendeels aan het eind –

PVU Gerechtsdeurwaarders werd in 1968 in Breda opgericht. Het kantoor heeft 2 vestigingen in Breda en in
Etten-Leur en is met zijn bijna 50 medewerkers een van de grotere kantoren in Zuid-Nederland. Het team bestaat
uit gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, juristen, ambtelijke- en incassomedewerkers.
PVU Gerechtsdeurwaarders is met haar ambtelijke taken werkzaam in de Arrondissementen Breda, Middelburg en
Dordrecht/Rotterdam/Den Bosch. Voor incasso's opereert PVU landelijk en sinds kort ook via een internationaal

of liever gezegd - op een zijspoor van dit traject. Werd vroeger de deurwaarder ingeschakeld als het misging bij de incasso of bij
een debiteur, tegenwoordig leggen we ons
liever toe op een soepel verloop of op de
preventie van dit soort ontwikkelingen.
Hiervan kan pas sprake zijn als je het totale
traject in de hand hebt.”
“Onze sterkste troef is natuurlijk de
beproefde ervaring op het gebied van invordering en de juridische stappen die op dit
terrein ondernomen moeten en kunnen worden. Kijkend naar die ervaringen kunnen we
– naast de praktische afhandeling – bedrijven adviseren over preventie en de vraag
hoe bijvoorbeeld risico’s tot een minimum
beperkt kunnen blijven.”
Eurosystems “Het is van oudsher al vanzelfsprekend dat gerechtsdeurwaarders
voortdurend op de hoogte zijn van veranderende procedures en termijnen. Naast opleiding en bijspijkercursussen blijkt de computer – of beter: een constant up-to-date
gehouden systeem – daarin een belangrijk
hulpmiddel”, meent Jos Uitdehaag. “Door de
uitbreiding van ons takenpakket én de perfectionering van de dienstverlening is automatisering van de kantoorlogistiek echter
een ‘conditio sine qua non’ geworden…”

netwerk. Daarmee probeert PVU ‘all over the world’ vorderingen te incasseren.

Het dienstenpakket van PVU omvat o.a. preventief debiteurenbeheer, incasso, advies op juridisch en financieel gebied,
het voeren van juridische procedures en alle aanverwante zaken en het opmaken van een proces verbaal van
constatering.

Naast de vestigingen in Breda en Etten-Leur vormt PVU bovendien een combinatie met een collega uit Breda:
deurwaarderskantoor Rosmalen: de PVU – Rosmalen Combinatie (13 medewerkers). Deze combinatie richt zich
speciaal op de verwerking van de zogenaamde bulkopdrachten (opdrachtgevers met minimaal 500 tot 1000
vorderingen).
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Jos Uitdehaag

PVU werkt sinds 1995 met het specifiek op
gerechtsdeurwaarders gericht systeem
‘Eurodossier’ van Eurosystems uit
Nieuwegein. “Daar kunnen we uitstekend
mee uit de voeten,” vindt Jos. “Eurosystems
is vooral sterk, omdat het bedrijf de taal van
onze beroepsgroep spreekt. Ze weten wat er
aan de hand is in onze wereld. Dat heeft
onder anderen ertoe geleid, dat zowat alle
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“Een ander belangrijk voordeel is, dat
Eurosystems zich niet beperkt tot de binnenlandse markt. De leverancier werkt
samen met grote marktpartijen uit de hele
wereld, dus effenen ze in principe voor ons
de weg om straks bijvoorbeeld binnen een
Europabreed netwerk te opereren,” kijkt
Jos, ook vanuit diens functie als permanent
afgevaardigde bij de overkoepelende internationale organisatie van
Gerechtsdeurwaarders, vooruit.
Eurodossier Eurodossier is deels een
documentmanagement- en deels een workflowmanagementsysteem. De applicatie is
gebaseerd op het uitgangspunt dat alle handelingen binnen het deurwaarderskantoor in
mappen zijn vastgelegd. Een groot deel van
deze handelingen voltrekken zich volgens de
voorkeur van de gebruiker en op basis van
de routine die elk kantoor nu eenmaal volgt.
EuroDossier beperkt zich niet tot het vastleggen en verwerken van deze handelingen.
Dankzij het speciale maproutesysteem kan
het programma bijstaan in het automatisch
en halfautomatisch realiseren van de te
nemen acties. EuroDossier 'denkt' mee op
basis van de kennis die de gebruiker zelf in
het systeem vastlegt.
”Het programma werkt via Windows met
een grafische user-interface” licht Jos
Uitdehaag de eenvoud van de techniek toe.
“Dit betekent dat je zowel met het toetsenbord als muis alle toepassingen of taken kan
starten. Met de menu's kunt je snel kiezen
uit allerlei opties, terwijl je in de dialoogvensters de gegevens invult die EuroDossier
nodig heeft om alle opdrachten te verwerken.”
“In feite wordt het papieren archief overbodig. Fysiek bewaren wij alleen nog de vonnissen en de ambtelijke documenten die je
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qua bewijskracht onder je moet houden.
Dagvaardingen worden bijvoorbeeld zowel
bij de rechtbanken als bij de persoon in
kwestie op papier uitgereikt, maar binnen
onze organisatie ingescand en digitaal aan
het dossier toegevoegd.”
Geen termijn gemist “Dossiers worden
steeds dikker, ons klantenbestand groeit
stelselmatig en onze taken per klant breiden
uit en/of worden complexer. Als je met zo’n
ontwikkeling niet adequaat automatiseert,
verlies je overzicht en ga je slagen missen”,
waarschuwt Jos. “Stel je voor: een simpel
dossier telt bij ons minimaal 30 A4-tjes. Per
jaar verwerken we er meer dan 35.000. Als
je met die aantallen niet kunt beschikken
over een systeem dat alle relevante gegevens vastlegt en koppelt, alle stappen ondersteunt plus alle termijnen bewaakt, dan verzandt de organisatie heel snel in een diepe
chaos… Hoe catastrofaal het zonder systeem
kan zijn, merk je vanzelf als ooit eens de
stroom uitvalt.”
“Overigens vind ik upgrading zeker zo cruciaal als de functionaliteit van het systeem. Bij
Eurodossier verlopen de ontwikkelingen via
twee kanalen: via de gebruikersvereniging
‘Dipned’ en rechtstreeks vanuit de leverancier. Dipned is een ‘moduleclub’ van grote
gebruikers die Eurosystems constant voedt
met wensen en behoeften uit de praktijk.
Mede door de tips uit deze club is o.a. een
module voor elektronisch bankieren en een
module voor een wederzijdse koppeling van
gegevens tussen opdrachtgever en deurwaarder aan het systeem toegevoegd.”
“Sinds enige tijd kunnen grote en kleinere
opdrachtgevers via internet inzage in de
stand van zaken krijgen”, vult Uitdehaag
aan. “Dat bespaart alle partijen veel telefoonverkeer.
Ook heel handig is de bewakingsmap-module. Hiermee kun je een vandaag oninbare
vordering blijven volgen. Mocht er in de toekomst iets te halen zijn…”

Jos Uitdehaag

Jos Uitdehaag werd in 1995 tot gerechtsdeurwaarder
in Etten-Leur benoemd. Op nationaal niveau is Jos
bestuurslid van de Beroepsorganisatie. Daarnaast is
hij afgevaardigde voor Nederland bij de overkoepelende internationale organisatie van gerechtsdeurwaarders en werkzaam als consultant in voor diverse
internationale organisaties.

“Er is bovendien een intelligent scansysteem
in ontwikkeling dat briefhoofden of bepaalde, steeds terugkerende documenten – bijvoorbeeld facturen – herkent en automatisch verwerkt. Dat voorkomt straks heel
wat eentonig, handmatig kantoorwerk.”
Cruciale succesfactor “Het zou te ver voeren om hier alle functionaliteiten van
Eurodossier op te sommen. Daarvoor zou je
contact moeten opnemen met Eusosystems
uit Nieuwegein,” resumeert Jos. “Wat het
uiteindelijke effect aangaat kan ik kort blijven: het systeem is voor PVU een cruciale
succesfactor geworden. Met de hulp van
Eurodossier kunnen we de kernbegrippen
van onze organisatie in alle disciplines
waarmaken: betrouwbaarheid, deskundigheid, kwaliteit en snelheid. Daardoor kunnen
we onze bestaande en toekomstige klanten
optimaal bedienen. En wel naar de letter van
de wet…”
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(grotere) kantoren in Nederland met het
systeem werken. Hierdoor maak je zonder
drempels onderlinge contacten en gegevensuitwisselingen mogelijk.”

partners & projecten

TC-One uniek en spraakmakend met one-stop-shopping
concept voor Sales Consultancy
“Het is onze droom om sales-consultancy als nieuwe branche
op de kaart zetten”
Hoewel ze zelf pas twee jaar geleden begonnen zijn ze niet meer weg te denken uit de
Progress wereld. TC-One is uniek om haar
one-stop-shopping methodologie voor sales
& marketing met maar een concreet doel:
omzetverhoging. Bovendien heeft ze de gave
om een hoogwaardig netwerk op te bouwen
van ondernemers en zakenlieden in de
hoogste segmenten van zakelijk Nederland.
Eigenaren/oprichters Ursula Rozemeijer en
Benno Pieters kennen elkaar al lange tijd
via de zogenaamde Industrieele Groote Club,
een netwerk van ondernemers en zakenmensen. “Tijdens een lunch hebben we de
wereld verbeterd en aan het eind van het
gesprek hadden we een uniek concept
bedacht voor verbetering van verkooporganisaties, dat een absoluut gat in de markt
bleek”. Het verhaal van twee doorgewinterde zakenmensen met een duidelijke missie.

decisionmakers van een organisatie stellen
we een volwaardige sales & marketing strategie op. Daarin gaan we uitgebreid in op
vragen als “Wat verkoop je?, Waar? Met
welke propositie? Met welke middelen? Wat
past en wat niet? Wie is de concurrent en
hoe is je positie ten opzichte van die concurrent?”. We zetten de strategie niet alleen op,
we zijn ook in staat om er concreet invulling
aan te geven. Daarmee gaat onze sales consultancy door waar anderen stoppen”.

Terwijl de BV TC-One wordt opgericht op 22 –
2 – 2002(!) zetten beide ondernemers zich in
voor verschillende opdrachten en worden
binnen het eigen netwerk de eerste opdrachten geacquireerd. Het concept waarmee ze
de markt bestormen krijgt een steeds duidelijker vorm. Ursula: “Je kunt onze activiteiten
in een woord samenvatten als sales consultancy, hoewel het veel meer omvat dan verkoop alleen. In nauwe samenwerking met de

Benno Pieters: “We richten ons alleen op de
business-to-business markt, maar zijn naast
de ICT-wereld bijvoorbeeld ook actief bij
onderwijsinstelling LOI, een aantal financiele
organisaties, een privekliniek tot aan een
organisatie die zich bezighoudt met projecten
op speeltuiggebied. Heel uiteenlopend dus!”.

Benno Pieters (48 jaar) werkte onder meer bij
Boskalis en kwam via Prime Computers in de ICT

De activiteiten zijn onder te verdelen in vijf
verschillende diensten; Strategische consultancy, marktverkenning & leadgeneratie,
training, werving & selectie en DetaVast. In
twee jaar is het aantal opdrachtgevers
gegroeid naar meer dan 60 klanten, waaronder een aantal Progress partners als Exact
en EuroSystems.

Beide bezitten de gave om snel in de DMU
van grote organisaties door te dringen.
Ursula lachend: ”Het is de enige juiste
plaats om te discussieren over de wat er in
de organisatie moet veranderen om tot een
significante omzetverhoging te komen!”.

terecht. Daarna werkte hij bij Intergraph, later een
aantal jaren bij EDS om vervolgens 1,5 jaar directeur
te zijn geweest van Compuware Professional Services
Nederland (o.m. de leverancier van Uniface red.)
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One-stop-shopping “Traditioneel starten
we met een salesworkshop om al brainstormend te komen tot een concrete richting

Advertorial

TC-One

waarheen de salesorganisatie zich moet
begeven. Vervolgens verkennen we de markt
op de mogelijkheden en starten de leadgeneratie-machine op. Maar we worden steeds
eerder in het traject betrokken en dat is een
belangrijke ontwikkeling. We zijn absoluut
het krachtigst als we het hele traject kunnen
begeleiden van het uitwerken van het business plan tot het concreet invullen van de te
nemen stappen. Vanaf het begin gaan we uit
van een bepaalde methodiek die doorgetrokken wordt in elke vervolgstap. Het uitgangspunt daarbij is het bereiken van een professionaliseringsslag van de sales-organisatie
en de onafhankelijkheid van personen cq van
de vaardigheden van die personen. De
methodologie wordt zo blijven geintegreerd
in de organisatie!”.
TC-One bestaat momenteel uit een vast
team van tien mensen en een groep van
zeven freelancers waarmee ze op contractbasis samenwerkt. Daarbuiten is een groeiend netwerk van mensen dat op regelmatige
basis wordt ingezet. Ursula:”Ze werken allemaal volgens de methodologie die Benno en
ik hebben uitgedacht”.
Sinds ruim een jaar is TC-One succesvol
actief in de Progress community. Benno:
”We doen voor een aantal partners salesconsultancy. Wat ons opvalt is dat de ondernemers zelf vaak een duidelijke visie hebben
en de propositie van hun product/dienst
combinatie goed kunnen verwoorden. In de
praktijk blijkt echter dat deze niet voldoende
(scherp) is doorgegeven aan de interne
organisatie, met name de verkopers. Het
gevolg is dat de verkopers vaak op individu-
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“Een inspirerende workshop die meteen
toepasbaar is in de praktijk”
Mario de Jager, ProGaia Resource Solutions
Ursula vult aan:”We zijn door onze ervaring
met de methodologie ook nooit bang om al
bij aanvang concrete resultaten te formuleren zonder in loze beloften te vervallen. Zo
werken we bij marktverkenning met afspraken over te bereiken ratio’s en kunnen de
verwachte omzet na een jaar redelijk goed
inschatten. Uit marktverkenning volgt
bovendien altijd een rapportage die we
terugkoppelen aan alle deelnemers die
gebeld/gemaild zijn. Een kwestie van geven
en nemen die erg wordt gewaardeerd. In
onze wijze van leadgeneratie laten we
bovendien zien hoe gemakkelijk het vulllen
van een kwalitatieve pipeline kan zijn!”.
Bij Exact houdt TC-One zich bezig met marktverkenning en leadgeneratie in de markt van
de sociale werkvoorziening. Ze hebben een
salesplanworkshop gehouden en een training
verzorgd aan het managementteam waarin zij
een sales strategie is geformuleerd. Benno:
”We zijn tot het inzicht gekomen dat het verder uitwerken van de verkoop via een distributiekanaal een zeer geschikte verkoopstrategie is”. Voor onderwijsinstelling LOI heeft
Ursula zich ingezet voor het helpen opzetten
van een nieuwe product/marktcombinatie.
Ursula:”In de praktijk zie je vaak dat er voor
een nieuwe tak van sport een verkoper wordt
aangetrokken die vervolgens de winkel in zijn
eentje moet opzetten en uitbouwen. Bij LOI
was alles aanwezig om de nieuwe PMC succesvol te maken; motivatie, energie en geld,
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maar als er geen duidelijke strategie is uitgedacht en marktverkenning is gedaan, is de
kans groot dat een op zich uitstekende verkoper van de koude kermis thuiskomt!”.

Ursula Rozemeijer (36 jaar) startte na haar studie
economie bij de VNU, waar ze onder meer een
management development programma volgde.
Vervolgens was ze in diverse functies actief: van
account manager tot beleidsmedewerker en marke-

“TC-One is een waardevolle partner die
ondersteuning, begeleiding, training, en
kennis levert in het sales en marketing traject. Door hun professionele, pro-actieve
instelling is het mogelijk om meer business
te realiseren met de huidige bezetting. Het
is een partner die meedenkt”.
Jos Collignon, Exact Alliances
Hoogwaardig netwerken Opvallend is het
hoogwaardig netwerk van uiteenlopende
zakenmensen van Ursula en Benno. Niet
alleen hebben beide dit netwerk in de afgelopen jaren opgebouwd en goed onderhouden,
ze zijn in staat om het netwerk ook goed te
exploiteren, zowel voor zichzelf als voor de
deelnemers aan het netwerk zelf. In TC-One
zijn beide netwerken verenigd en breidt zich in
rap tempo uit. Vier maal per jaar organiseert
TC-One een zogenaamde ronde tafel sessie
waarin ze een select groepje van ondernemers met een vergelijkbare achtergrond rond
een bepaald thema aan tafel zet. Benno: ”We
houden de groep bewust klein zodat iedereen
de gelegenheid heeft om elkaar uitgebreid te
spreken. We koppelen er altijd een ludiek
aspect aan als bijvoorbeeld wijnproeven en er
wordt altijd gedineerd. De sessies vinden
plaats aan het eind van de dag op een centrale plaats in het land zodat weinig werktijd
‘verloren’ hoeft te gaan”. Tijdens de volgende
‘ronde tafel’ geeft Johan Wolthuis (Sales
Director End User Market, Progress Software)
een presentatie “Verkoop aan de overheid”.
Ook worden mensen uitgenodigd om aan de
speciale Tafels van de IGC mee te doen.
Onlangs nog was er een hele succesvolle sessie van de ICT Tafel waarbij Bernhard van
Oranje was uitgenodigd voor een presentatie.
Een ander absoluut succesnummer is de
jaarlijks terugkerende sloepentocht in
augustus. Onder het genot van een rijk
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ting product manager en later e-business consultant).

gevulde picknickmand wordt, na ontvangst
op het kantoor in het hart van de
Amdsterdamse Jordaan, in sloepen een
tocht door de grachten van Amsterdam
gemaakt. De laatste keer werd halvewege de
tocht een bezoek gebracht aan een galerie.
Benno: “Ursula heeft een heel goed netwerk
van journalisten dat ervoor zorgt dat we
altijd wel een plaats in een magazine kunnen regelen. Zo wordt momenteel gewerkt
aan een interview met Rob Goijen (Sales
Director Indirect Sales, Progress Software)
in een Business magazine. We zijn voortdurend op zoek naar interessante onderwerpen op salesgebied. Aan de ene kant halen
we die uit ons netwerk en horen we van
journalisten wat er ‘leeft’. Aan de andere
kant brengen we regelmatig zelf onderwerpen in waarvan we vinden dat ze de absolute
aandacht verdienen”.
Inmiddels is TC-One ook internationaal actief
en doet ze momenteel marktverkenningen in
Engeland, Duitsland en Frankrijk. Zo wordt
voor een Duitse Progress partner in opdracht
van Progress Software EMEA gewerkt aan
het bewerken van de Spaanse markt.
De toekomst ligt voor TC-One in Europa: “We
willen groeien naar een onderneming van 50
mensen die door heel Europa werkt volgens
onze one-stop-shoppingmethodologie. De
toewijding aan onze klanten zal altijd centraal
staan waarbij het aangaan van een lange termijn relatie de sleutel is!”. Benno lachend:
”Ursula heeft een droom om salesconsultancy als concrete branche op de kaart te zetten.
Consultancy met toegevoegde waarde in de
vorm van directe omzetgeneratie. Daarvoor
hebben we nog wel een weg te gaan!”.
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ele basis hun ‘winkeltje’ draaien en een
afgeleide of zelfs andere boodschap verkopen dan de DMU oorspronkelijk voorstaat.
We krijgen dat in salesworkshops heel snel
naar boven. Zodra de mindset in de salesorganisatie op orde is kan een heel concreet
verkooptraject worden uitgerold, waarmee
binnen een heel kort tijdbestek al zichtbare
resultaten behaald kunnen worden”.

BOVAG treedt toekomst flexibel tegemoet met WebSolutions QX
Twee platformen armer
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BOVAG. Vrijwel iedereen kent die naam.
Want kun je niet beter een auto, motor,
caravan of dergelijke kopen bij een BOVAGbedrijf, alleen al vanwege de garantie? En
als je een tweede hands auto wil kopen,
dan raadpleeg je ook de ANWB/BOVAGkoerslijst... Iets minder bekend is dat bijvoorbeeld ook truckdealers, tankstations,
tweewielerbedrijven, verkeersopleiders en
autowasbedrijven lid kunnen zijn van
BOVAG. Toch is dat logisch, omdat BOVAG
de branchevereniging is voor ondernemers
die zich met mobiliteit bezighouden. Met
momenteel maar liefst ruim 11.000 leden.
Belangenbehartiging en service Voor
deze leden is BOVAG onder meer kwaliteitsmerk, kennis- en adviescentrum en lobbyist
bij de nationale én de Europese overheid.
Ook treedt BOVAG op als werkgeversorganisatie, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsomstandigheden
en opleidingen. Verder is het een netwerkorganisatie voor inkoopbundeling. De leden
kunnen dus heel wat hebben aan hun
BOVAG. De hele organisatie, met zo'n 100
medewerkers, is gericht op het behartigen
van hun belangen en bieden van service aan
de leden. Dat bleek ook weer bij een voor de
organisatie belangrijk automatiseringsproject. Daarover vertellen Jan Ausems, projectleider informatisering en automatisering,
en Theo van Unen, applicatiebeheerder.
Situatieschets Jan Ausems steekt van
wal: “Dit project zijn we gestart in januari
2002. We werkten namelijk op vier platforms: IBM Systeem/36 - waarvoor IBM de
support was gestopt-, IBM AS/400, PC en
internet. Daarbij hadden we een relatiebeheersysteem dat over twee van deze platforms was opgedeeld. Het ene gedeelte, een
maatwerkoplossing die we voor het gemak
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RBS noemen, draaide op het S/36 en het
andere gedeelte, SCOPE, draaide in de PComgeving. SCOPE werd gevoed vanuit RBS
en sommige gegevens bevonden zich in
beide systemen. De interfaces die we hiervoor hadden waren niet het toonbeeld van
stabiliteit. Bewerkelijk en niet optimaal
betrouwbaar, dus. Er waren circa 90 nieuwe
gebruikerseisen en -wensen met betrekking
tot het RBS. We zouden daardoor de stap
moeten maken van versie 2.0, ontstaan na
een grote revisie in 1995, naar 3.0. Op
AS/400 waren we toe aan de stap van 4.4
naar 5.1 van het operating system. Een
migratie die zeer bewerkelijk zou zijn door
al het maatwerk dat we daar natuurlijk weer
op moeten afstemmen. Verder leefde de
wens om de facturenstroom te digitaliseren
en om kennismanagement in de organisatie
vorm en inhoud te geven, waarbij logischerwijs ook een hoofdrol werd toebedeeld aan
toepassing van ICT. Als je in die omstandigheden ziet dat internet steeds breder aanvaard en toegepast wordt, óók voor bedrijfsmatige systemen en applicaties, dan lijkt het
er sterk op dat je in die ontwikkeling mee
moet gaan om ook weer effectief en efficiënt
te kunnen inspelen op wat de toekomst gaat
brengen. Dit zijn we nader gaan onderzoeken, onder regie van een stuurgroep, waarin
ook de terreinen financiën, kennismanagement/documentmanagement en logistiek in
fysiek vertegenwoordigd zijn.”
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Bestuur akkoord Theo van Unen vult aan:
“Dit leidde tot een plan waarin het optimaal
kunnen functioneren voor de leden centraal
staat. Op 19 september 2002 besloot de
stuurgroep het bestuur van BOVAG te adviseren dit plan tot uitvoering te brengen.
Door de duidelijke voordelen voor zowel de
organisatie, de automatisering, de leden, áls
de consument, ging het bestuur akkoord.
Vervolgens werd een projectgroep in het
leven geroepen met 15 leden, zodat er met
alle organisatieonderdelen van BOVAG rekening gehouden zou kunnen worden. Dit leidde tot veel overleg en was erg bewerkelijk,
maar nu de overgang feitelijk in uitvoering is
merken we dat die relatief snel kan gaan
door al dat voorwerk. De inventarisatie van
de eisen en wensen van de afdelingen vond
plaats in werkgroepen, van januari tot en
met april in 2003.”
Web-based en modulair Jan Ausems:
“Om te kunnen komen tot een longlist van
mogelijke leveranciers/partners voor de
realisatie van dit project hebben we het
nodige onderzoek verricht. Na diverse beurzen te hebben bezocht en na veel gebel
stonden er zeven kandidaten op deze lijst.
We hadden toch nog behoefte aan meer
zekerheid over deze keuze en wilden een
externe partij hierover raadplegen. Daarom
schakelden we IBM Business Consulting
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Béétje anders werken spaart maatwerk
“Op 1 maart 2004 zijn we gestart met het
overzetten van Scope naar WebSolutions
QX”, vervolgt jan Ausems. “Scope draaide op
Oracle. Onze webcontentapplicatie draaide
op SQL. Ook op dit terrein was standaardisatie welkom. AllSolutions adviseerde
Progress. Stonden we voor open, maar we
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wilden onze zevenkoppige automatiseringsafdeling niet belasten met extra werk als
gevolg daarvan. De technische support was
al uitbesteed en dat wilden we zo houden.
Na enkele referentiebezoeken kozen we voor
Progress. Inmiddels blijkt het heel stabiel.
Het is niet omver te krijgen: we hebben er
geen omkijken naar! “Theo van Unen: “Op 7
juni jl. gingen de eerste werkplekken 'live'
met het nieuwe relatiebeheersysteem. We
zijn daar nu al een heel eind mee. We krijgen nog steeds veel vragen, hoewel de
'grote beren' nu wel van de weg zijn. Er verandert toch wel veel voor de gebruikers,
maar vrijwel altijd in hun voordeel. In het
oude systeem was bijvoorbeeld een opzegging een uitzondering, met als gevolg een
vrij bewerkelijke afhandeling. Nu is het
gewoon een status die een lid kan krijgen.
Zo gebeurd, maar 't moet allemaal wel wennen. Dat geldt ook voor de mailingselecties.
We hebben in de ledenorganisatie van
BOVAG te maken met 80 besturen en commissies. Hierdoor bestaan er wel 882 verschillende mailingselecties. Die blijven
mogelijk, maar het werkt wel anders. En zo
hebben we ontdekt dat veel al kan, maar dat
het soms nodig is de werkwijze er een beetje voor aan te passen. Dat is wat we nu
bevorderen, omdat dat veel goedkoper is
dan het laten uitvoeren van maatwerk. We
merken ook dat mensen hun collega's al
met het nieuwe systeem zien werken, het
aantrekkelijk vinden hoe dat gaat, en daardoor aan ons vragen wanneer zij daar mee
aan de slag kunnen. Voor de mensen die er
meer over willen weten zijn we dan ook
inloopbijeenkomsten gaan organiseren. Met
de voorbereidingen op het overzetten van
RBS en het financiële systeem zijn we ook
bezig. In verband met de jaarlijkse ronde
contributieheffingen had dit vóór 4 oktober
in de lucht moeten zijn. Dat was niet mogelijk. Daarom staat dat nu gepland voor 4
januari 2005.”

die we door deze overgang behalen, dat zou
een hele klus zijn. Maar met gezond verstand nadenkend kun je genoeg benoemen
dat voor één of meer betrokken partijen
voordelig is. Zo hoeven we straks AS/400 en
S/36 niet meer te onderhouden. Straks werken we allemaal met één modern systeem
dat voor elke gebruiker vriendelijk is. En nu
krijgt bijvoorbeeld een lid dat op vijf van

onze activiteitengebieden een onderneming
voert, vijf exemplaren van onze BOVAGkrant. Straks nog maar één. En we konden
'm alleen maar naar het zakelijke adres verzenden; straks kan dat desgewenst ook naar
het privé-adres. Ook kunnen we leden er
binnenkort veel gemakkelijker toegang tot
informatie mee geven, mede door het nieuwe documentmanagementsysteem dat er
gaat komen. Men kan dan zelf de vorm kiezen waarin de informatie ontvangen wordt.
Er moet dus nog veel werk verzet worden,
voordat we helemaal over zijn en alle vruchten daarvan geplukt kunnen worden. Maar
zeker is dat we er dan vele jaren mee verder
kunnen en dat we er ook relatief gemakkelijk mee kunnen inspelen op de behoeften
van onze leden.”

Resultaten “Tja”, besluit Jan Ausems,
“het in cijfers uitdrukken van de resultaten

All Solutions
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Services in. Zij bevestigden onze longlist. Na
een ronde demonstraties op basis van een
bedrijfsscenario en in overleg met IBM, kwamen er drie bedrijven op de shortlist: AFAS,
met AFAS Profit, Microsoft Business
Solutions met Navision Attain en
AllSolutions met WebSolutions QX. De laatste twee bleven na opnieuw demonstraties
op basis van een bedrijfsscenario over. AFAS
bleek toen namelijk voor ons onvoldoende
de mogelijkheid te bieden tot toevoegen van
maatwerk. Navision was een goede optie,
maar in onze situatie een relatief kostbare.
AllSolutions was ons nog vrij onbekend,
maar richt zich wel specifiek op ledenadministraties, is web-based en modulair.
Daarom hebben we eerst met AllSolutions
een vooronderzoek gedaan op onze ledenadministratie. Toen dat er veelbelovend uitzag,
hebben we de overige functionaliteiten van
WebSolutions QX gecheckt. De uitkomsten
waren van dien aard, dat in februari van dit
jaar (2004) definitief onze keus viel op
WebSolutions QX en dus op AllSolutions.”

Regional Marketing
Manager van QAD, Hans van
Houwelingen sinds 1980
bedrijfskundige in de I(C)T

Hoelang die doorlooptijd begin zestiger jaren duurde is moeilijk te
zeggen, maar dat was wel het moment waarop Hans van
Houwelingen, nu Regional Marketing Manager van QAD in
Schiphol-Rijk, na de HBS-B en de HTS-werktuigbouw begon met
werken in zijn eerste baan. “Bij Van Berkel's Patent, >

50

Oldtimer

Visie QAD:
“Doorlooptijd bedrijfskolom van zes dagen
naar zes uur helpen.”

Hans van Houwelingen
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MRP In zijn volgende baan begon Hans in 1968: “Dat was bij de
toen nog florerende RDM. Daar werkte ik in het bedrijfsonderdeel
dat kernreactorvaten maakte, een complex proces, waarbij de smederij, de machinefabriek en de apparatenbouw betrokken waren. Hier
kwam ik voor het eerst in aanraking met de computer. Een IBM
360/40, zonder beeldscherm. Ik kreeg mijn eerste computeropleiding
bij IBM. En omdat die computer maar een ding tegelijk kon, kreeg ik
daarna de sleutel van de computerruimte en kon ik ’s avonds de
planningsoftware, dat was het pakket CLASS (Capacity Loading
And Scheduling System) van IBM, eigenlijk een soort netwerkplanning met capaciteitsindicatie, laten draaien. Ik ging dan met een
koffertje met enkele 1000'den ponskaarten, in een bootje naar de
overkant, naar het zusterbedrijf Wilton Fijenoord, waar de computer
stond. De output bestond uit grote stapels kettingformulieren met
planningsinformatie. Kon je zo lekker in zoeken. In 1973 werd ik
hoofd bedrijfsbureau van de afdeling aluminium extrusie van Lips,
later ALCOA. Daar draaiden we aanvankelijk de orderverwerking en
productieopdrachten in Cobol op een mainframe van Control Data,
bij de buren: Lips Scheepsschroeven. De capaciteitsplanning deden
we nog met planborden. Langzamerhand schaften we zelf computers
aan. Van Sperry Univac. Door mensen bij dat bedrijf werd ik
gevraagd er te komen werken. Dat deed ik in 1980, als senior consultant 'manufacturing industry'. Het MRP-pakket Univisa aan de
man brengen was mijn taak. Voor de volledigheid: MRP is de afkorting van Material Requirements Planning. ERP is dus helemaal niet
zó origineel... Al gauw stond ik op de Efficiency Beurs, in een grote
stand, te midden van 60 collega's en vele belangstellenden, met een
microfoon in de hand de eigenschappen, mogelijkheden en voordelen
van het pakket te presenteren. Dat lukte me met m'n bedrijfskundige
ervaring best overtuigend, mag ik gezien de respons wel zeggen.”

voor Unix aanbood. Unix was het platform van Sperry. Toen Unisys
medio 1987 voor MTMS koos, stapte ik over naar Automation
Team. Want MFG/PRO was gewoon heel goed, door de simpele
bedienbaarheid én door de Progress-4GL omgeving. Ik was er verkoper en consultant tegelijk. Eind '87 scoorden we onze eerste
klant: Pie Medical in Maastricht. Een prachtreferentie. Daar werkte
ik samen met Mark Loos en Huub Gulpen van dat bedrijf aan de
implementatie. Beide mannen werken nog steeds met Progress, de
één als directeur van BCT, een bekende Progress-partner, de ander
bij AtosOrigin en daar natuurlijk in het MFG/PRO-team.”
Hans van Houwelingen: “Helaas ging Automation Team
in de tweede helft van 1989 met een volle orderportefeuille failliet.
Het voorfinancieren van de omvangrijke totaaltrajecten konden we
niet trekken. Gedreven door techniek en enthousiasme hadden we
geen oog gehad voor andere manieren van deals sluiten. Na overleg
met Karl Lopker nam ik contact op met het Engels/Nederlandse
softwarehuis Largotim dat plannen had voor MFG/PRO in
Nederland. Zo kwam ik, na het kortste sollicitatiegesprek van mijn
leven, met vier klanten plus de software in dienst bij Largotim in
Nieuwegein. Daar was software voor de HP-3000-omgeving de specialiteit. Ik kwam er binnen als 28e medewerker en werd manager
van de nieuwe business unit MFG/PRO. Al gauw waren de eerste
nieuwe klanten een feit: Daalderop uit Tiel en de Philips-divisie
Industrial Electronics, met vestigingen in Eindhoven, Heerlen en
Almelo. In diezelfde tijd kwamen daar onder andere de foodbedrijven Farm Frites, De Kuyper (jeneverstokerij in Schiedam) en Mora
bij. Mede doordat we al tracking & tracing ondersteunden. Ik ging
steeds meer de promotie van bedrijf en product doen. In die periode
stonden we bijvoorbeeld op seminars van Mikrocentrum in de

Largotim

“MFG/PRO was gewoon heel goed, door de simpele bedienbaarheid én

> de weegschalenfabriek in Rotterdam”, vertelt hij. “Als assistent bedrijfsleider werkte ik daar in zo'n 'glazen' kantoor middenin
de productieruimte, met rondom uitzicht daarop. Computers waren
nog in geen velden of wegen te bekennen, in een dergelijke omgeving. We werkten daar met echte planborden. Van die ervaring heb
ik tot op de dag van vandaag nog plezier.”

In 1986 werden 'de heren' van Sperry”, schetst
Hans, “overgenomen door 'de cowboys' van Burroughs, waarmee
Unisys een feit was. Een mix van culturen waarin een keuze
gemaakt moest worden voor een platform en de verder te ontwikkelen software. In december 1986 zag ik voor het eerst Karl Lopker,
nu de CEO van QAD. Hij gaf in het Unisys kantoor in Amsterdam
een presentatie van het pakket MFG/PRO. MFG natuurlijk afgeleid
van 'manufacturing' en PRO van Progress. Het contact was tot
stand gekomen via Automation Team uit Gorinchem, dat software

Automation Team
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Reehorst in Ede. Op bijgaande foto kun je zien hoe sterk we toen al
waren in de Food-sector. In 1997 zaten we met Largotim in 12
Europese landen, met in Nederland 160 medewerkers en gemiddeld
30 ingehuurde krachten. Ik was inmiddels full time marketing director. In een periode van acht of negen maanden werd Largotim toen
tot twee keer toe overgenomen. Eerst door BDM International, later
door TRW, een bedrijf in elektronische en mechanische producten
voor de automotive-sector. Largotim werd hier onderdeel van de
automatiseringspoot. Dat bood voor de ontwikkeling van
MFG/PRO minder perspectief. Dit zag ook QAD, dat intussen sinds
1991 een Europees hoofdkantoor in Hoofddorp had. Het was een
hele opluchting dat we in november 1998 tijdens een salesmeeting
in het Schotse Edinburgh plotseling te horen kregen dat QAD op
zijn beurt de medewerkers van het voormalige Largotim in
Nederland en Engeland had overgenomen. Voor mij wéér een nieuwe werkgever, maar dit keer betreft het wel 'de bron' van het product waar ik al zolang enthousiast mee werk.”
Lean manufacturing “Tja”, zucht Hans, “en toen was het 1999.
Een druk jaar. Ons product was millenniumbestendig. Veel investeringen van klanten waren naar dat jaar naar voren getrokken. Het
jaar 2000 werd daardoor mijns inziens een kantelpunt. Tijdens de

Hans van Houwelingen
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door de Progress-4GL omgeving”

Nederlandse klantendag in de Businessruimte van het PSV-stadion,
op 26 januari 2000, sprak Hans Appel van Sun Microsystems het
300-koppige publiek toe. Hij schetste het toen nog revolutionaire
toekomstbeeld waarin e-business de hoofdrol zou krijgen. Een ontwikkeling die steeds concreter zichtbaar wordt: steeds meer ERP via
internet, steeds meer de hele supply chain bestijkend, globalisering,
noem maar op... Maar eerst plofte de internet luchtbel nog in de
periode 2000-2001. Het bedrijfsleven ging aarzelen en doet dat nog
steeds, nu ook nog door meer redenen... Gedurende mijn carrière is
dit de eerste periode die je in de ontwikkeling van de ICT een dip
kunt noemen. Daarvoor was het steeds een logische, stijgende lijn.
Ook bij QAD is de dip natuurlijk merkbaar. Gelukkig hebben we de
krimp voornamelijk met natuurlijk verloop kunnen opvangen.
Kosten besparen we ook door sinds 2002 niet langer een kantoor in
Nieuwegein én Hoofddorp te hebben. We werken nu volledig in en
vanuit ons nieuwe kantoor in Schiphol-Rijk. Daarnaast helpt onze
sterke focus op een zestal bedrijfskolommen winst te maken. Die
bedrijfskolommen zijn, in willekeurige volgorde: food and beverage,
consumer products, electronics, industrial, medical en automotive.
En dan zijn we met name sterk in de industriële, multinationale
delen daarvan. We groeien daar sterk met onze Lean
Manufacturing-oplossingen. Deze zijn gebaseerd op de in de autoindustrie breed geaccepteerde standaarden voor lean manufacturing
van Toyota, het KanBan-systeem. Wij integreren de elektronische
kanban-processen met kern-ERP-functies, wat resulteert in complete 'level loading', tracking en zichtbaarheid in de productie. Zelfs
toeleveranciers in het buitenland kunnen de voortgang van onderdelen van productieprocessen volgen. Dat maakt onder andere lagere voorraden mogelijk. Al meer dan 80 bedrijven, nu nog met name
in Azië en Noord-Amerika, hebben de lean manufacturing-functie
aan hun MFG/PRO eB2-software toegevoegd.”
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“In 2000/2001 plofte de internet luchtbel. Het bedrijfsleven ging aarzelen en
doet dat nog steeds, nu ook nog om meer redenen”

Schaalbaar in 26 talen Hans vervolgt: “Dat succes is tevens een
gevolg van de pro-actieve verkoopactiviteiten die we ondernemen.
Dat is tegenwoordig gewoon nodig. Klanten kloppen steeds minder
uit zichzelf aan, zoals vóór 2000. Gelukkig kunnen we daarbij
gebruik maken van uitkomsten van onderzoeken, bijvoorbeeld door
de META Group. Daarin blijken we de beste ERP-partner voor
wereldwijd opererende productiebedrijven. Enerzijds door de laagste Total Cost of Ownership, afgezet tegen de omzet (relatieve
TCO). Anderzijds doordat onze sofware het snelst te implementeren
is en de hoogste gemiddelde meetbare voordelen op jaarbasis biedt,
als percentage van de TCO. Let wel, dit hebben we niet zelf
bedacht..., dit zijn uitkomsten van onafhankelijk representatief
onderzoek in onze doelgroep. Een van de redenen voor deze positieve onderzoeksuitkomst is de schaalbaarheid van MFG/PRO. Een
goed voorbeeld daarvan geeft de beschrijving die in PRO's nummer
3 van dit jaar stond, van de toepassing van MFG/PRO bij
Bakkersland, dat van tijd tot tijd te maken heeft met nieuwe vestigingen. Verder werkt het in ons voordeel dat MFG/PRO in 26 talen
in 80 landen leverbaar is, waaronder in Latin Spanish, Russisch en
Chinees. In China hebben we nu ook al vier kantoren. De productie
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neemt daar niet alleen toe voor nationaal gebruik, ook veel productie uit Europa wordt daar naartoe verplaatst. Net als naar OostEuropa. Ook in Polen hebben we een eigen vestiging. De internationale ontwikkelingen volgen we dus op de voet en we spelen er creatief en constructief op in. Vanuit de visie dat onze oplossingen
moeten bijdragen aan het verkorten van de doorlooptijd. Niet alleen
binnen een bedrijf, maar binnen de betreffende bedrijfskolom. Van
zes dagen naar zes uur!”

Hans van Houwelingen
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IT fundamentalisme
Verleden week is Theo van Gogh vermoord. Neergeschoten en doodgestoken. Zomaar op klaarlichte dag ergens
in Amsterdam. Al snel bleek dat de dader bezwaren had tegen de vrije meningsuiting zoals Theo deze plachte te
hanteren. Binnen een dag had iedereen die in Nederland zijn of haar nek wel eens durfde uit te steken een
onderduikadres betrokken. Zelfs mensen die ik nooit op een eigen mening heb kunnen betrappen doken onder,
als bewijs dat zij wel degelijk een mening hadden. Voor deze mensen is de enige methode om te bewijzen dat ze
geen meeloper zijn, is mee te lopen in de gekte rond het ‘verdwijnen’. Natuurlijk heb ik mij, als columnist, ook
even zorgen gemaakt. Maar…… een week later ben ik mij pas echt zorgen gaan maken. Als voorspelbare reactie
op deze afgrijselijke moord kwam alles wat maar naar fundamentalisme ruikt zwaar onder vuur te liggen. En,
laten we eerlijk zijn, u zit op dit moment met een fundamentalistisch Progress blad in de handen.

Hoe vaak heeft u, als ontwikkelaar, niet
uren extra gestoken in een stukje functionaliteit die met andere tools op dat moment
heel makkelijk te bouwen was, maar waarvoor u in Progress bloed, zweet en tranen
hebt moeten laten? Hoeveel printerafhandelingen zijn er in de loop der jaren in
Progress geschreven terwijl het betreffende
Operating System hier alleszins redelijke
oplossing voor bood? Ik heb dit soort exercities zelfs horen rechtvaardigen met: “Zie
het maar als een oefening.” Een Oefening?
Waarvoor? Voor het geval dat we ooit naar
een platform zouden gaan zonder fatsoenlijke printer ondersteuning? LULKOEK! Puur
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fundamentalisme. Hoe vaak hebben wij
onder elkaar die ongelovige Oracle honden
niet vervloekt? Zelfs onze grote zielenherders als Joe Allsop en Dave Ireland kunnen
geen fatsoenlijke preek afsteken zonder de
zonden van deze heidenen nog eens keurig
uit te meten. En die collega’s die met
Delphi een bijzonder geile interface gaven
aan die applicatie die wel draaide op een
Progress database? Puur verraad! Eten van
twee walletjes! Deze mensen verdienen niet
in het licht van onze ontwikkelomgeving te
lopen. Flirten met zondige techniek onder
de beschermen van de beste database. Geen
rechtgeaard Progress gebruiker zal in het
openbaar toegeven zulke afvallige zondaars
in zijn of haar kennissenkring te hebben.
Is fundamentalisme in de IT dan verkeerd?
Natuurlijk niet. Als wij ons niet, soms
tegen beter weten in, met twee handen aan
onze ontwikkelomgeving vasthouden zouden we met elk project weer dat gezeur van
omgevingselectie krijgen. Niet alleen kost
dat vreselijk veel tijd en energie, maar iedere IT-leverancier zou bestaan bij de waan
van de dag. Niemand zou meer voldoende
continuïteit hebben om substantieel in ontwikkeling van de omgeving te steken.
Zonder IT fundamentalisme waren we nog

Jop Kluis

niet verder geweest dan het Cobol-tijdperk
(overigens een grote groep extremistische
fundamentalisten).
De enige IT-leverancier die zich niet kan
verheugen in een schare van trouwe volgelingen is Microsoft. Op zich vreemd, want
we hebben het allemaal. Toch behoort dit
geenszins tot de grote religies in de IT. Het
is meer als een fysiologische aandoening
waaraan iedereen wel eens leidt. Eigenlijk is
Microsoft een soort van seksuele drift.
Iedere zichzelf respecterende religie zal het
ontkennen of als zonde aanduiden. Toch
ontkom je er niet aan. Zonder deze driften
zou iedere religie met de kortste keren uitsterven. Zonder het toe te geven weten we
allemaal van elkaar dat we Windows gebruiken. Maar, haal het niet in je hoofd in het
openbaar te zeggen dat het wel lekker is,
dat Plug & Pray toch werkt en dat de office-suite wel erg handig is. Gebruik het,
maar geniet er niet van! Linux is ook niets
meer dat een Operating System dat ontwikkeld is om je organisatie zich te laten ontwikkelen zonder dat de IT afdeling ervan
geniet. Een productieomgeving op Linux is
als klaarkomen zonder het te merken. Heeft
u dat als eens meegemaakt?
Wat zegt u? Oh, niet dat u weet...
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Als we even de Tweede-Kamerfractie van de
SGP buiten beschouwing laten komen we in
Nederland niet vaak fundamentalisme
tegen. Zelfs binnen de Nederlandse kerken
heeft het fundamentalisme behoorlijk terrein verloren, getuige de recentelijk fusie
tussen de Hervormde en Gereformeerde
kerken. Eigenlijk is het enige speelveld in
onze maatschappij waarin het beest van
fundamentalisme kan gedijen de IT. En wij
zijn nu eenmaal Progress fundamentalisten.
Als u dat niet inziet zit u nog in de zogenaamde ‘ontkenningsfase’. Laten we eens
een paar symptomen op een rijtje zetten.

Prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2005
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