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1

Inleiding1

1.1

Aanleiding
RCC/Roccade Atribit2 heeft op basis van ITIL een beheermethodiek ontwikkeld met name
gericht op beheer en onderhoud van applicaties, waarmee de beheer- en
onderhoudsprocessen op gestructureerde en inzichtelijke wijze worden ingericht. Dit
model, R2C genoemd, is in het IT-beheer jaarboek van vorig jaar beschreven[1].
Mede naar aanleiding hiervan is vanuit verschillende kanten de behoefte naar voren
gekomen om ook de opdrachtgeverprocessen en de ondersteuningsprocessen binnen de
gebruikersorganisatie meer te structureren. In de terminologie van Looijen worden deze
activiteiten functioneel beheer genoemd.
Op dit moment wordt deze visie binnen RCC/Roccade Atribit ontwikkeld. Het tussentijdse
resultaat is in dit artikel verwoord.

1.2

Kader
Bij het opstellen van de visie voor functioneel beheer zijn we uitgegaan van het R2Cconcept en het onderliggende ITIL en de modellen van Looijen. De uitgangspunten
achter R2C zijn voor het merendeel ook hier van toepassing, vandaar dat deze niet
expliciet herhaald zullen worden.
In de visie wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het groeiende belang van IT binnen
organisaties en de belangrijke rol, die het functioneel beheer daarin speelt. Op de kaders
wordt kort ingegaan in hoofdstuk 2.
De diverse processen komen in hoofdstuk 3 aan de orde.

1.3

Status
Zoals reeds in de aanleiding naar voren gekomen is, is de methodiek op dit moment nog
in beweging. Voor u ligt een artikel dat de huidige status en lijnen weergeeft. Reacties
hierop zijn van harte welkom.
Pilots worden voorbereid om de methodiek te implementeren. Ervaringen zijn derhalve
nog niet beschikbaar.
De ervaring met R2C als methodiek voor applicatiebeheer heeft aangetoond, dat
applicatiebeheer beter inzichtelijk kan worden gemaakt voor de beheerders en hun
omgeving, dat applicatiebeheer beter meetbaar wordt en daardoor beter beheersbaar en
dat de klanttevredenheid aanmerkelijk toeneemt.
Van de implementatie van deze methodiek voor functioneel beheer wordt verwacht, dat:
functioneel beheer meetbaar en daardoor beter beheersbaar wordt,
functioneel beheer inhoudelijk beter kan worden uitgevoerd,
functioneel beheer inzichtelijk wordt voor de gebruiker en het management,
de toegevoegde waarde van goed functioneel beheer voor de ondersteuning van de
bedrijfsprocessen duidelijk wordt herkend,
de medewerkers van functioneel beheer meer eigenwaarde krijgen,
het van goed functioneel beheer afhankelijke applicatiebeheer en technisch beheer beter
kan functioneren,
uiteindelijk de bedrijfsprocessen beter worden ondersteund en de tevredenheid van de
klant (de gebruiker) aanmerkelijk toeneemt.

1

Dit artikel is voor het eerst geplaatst in het IT-beheer jaarboek van 1998, redactie J. van Bon.
Begin dit jaar is RCC opgedeeld in een drietal onafhankelijke clusters, Roccade MegaPlex,
Roccade Atribit en RCC Public, om de focus in dienstverlening en expertisegebieden nog beter
naar voren te laten komen. (NB: later is de naam veranderd in PinkRoccade)
2
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2

Kader

2.1

R2C
R2C staat voor Regie, Control en Continuïteit. Het is een beheermethodiek waarmee de
IT-ondersteuning van bedrijfsprocessen geregisseerd en beheerst wordt. R2C is afgeleid
van de beheermethodiek ITIL (Information Technology Infrastructure Library) [2, 5]. ITIL is
specifiek ontwikkeld voor het beheer van rekencentra en IT-infrastructuren. Beheer en,
met name, onderhoud van applicaties worden door ITIL maar in zeer geringe mate
afgedekt. R2C richt zich juist wel op beheer en vernieuwing (onderhoud) van applicaties
(applicatiebeheer in de terminologie van Looijen, zie paragraaf 2.2).

ITIL

R2C

Zeer gesimplificeerd kan R2C worden gezien als een combinatie van `het beste uit' ITIL
(maar dan dus met het accent op het beheer van applicaties en niet van de technische
infrastructuur) en CMM (een volwassenheidsmodel voor IT-organisaties dat van huis uit
voornamelijk is gericht op ontwikkeling en vernieuwing van software); het is, op basis van
ruim 45 jaar RCC-ervaring met beheer en onderhoud, vertaald naar de praktijk en
aangevuld met elementen die met name tot doel hebben het verlenen van optimale
klantenservice, nu en in de toekomst. Dit concept wordt Life Cycle Enabling® genoemd.
Een aantal specifieke, belangrijke aandachtspunten van R2C zijn:
klantgerichtheid;
de serviceteamgedachte - een eenduidig aanspreekpunt voor de klant;
life cycle enabling®;
continu verbeteren op basis van metingen;
uitval en afval voorkómen.

Om te komen tot maximale sturing en optimale uitvoering van het beheer en onderhoud
van applicaties onderkent R2C een viertal typen processen (zie de afbeelding op de
volgende bladzijde):
de continue beheerprocessen binnen de linkerbol;
de eindige, projectmatig op te pakken vernieuwingsprocessen binnen de rechterbol;
de verbindende processen tussen beheer en vernieuwing;
de stuurprocessen, waarin de samenwerking opdrachtgever met IT-organisatie vooral
plaatsvindt (de `rupsband').
Voor meer informatie over R2C wordt verwezen naar de literatuurlijst [3, 4] en naar het
artikel in het IT-jaarboek van vorig jaar [1].

Een methodiek voor Functioneel Beheer
®PinkRoccade, 1997

4

Opdrachtgever/klant

Service Level Management

Wijzigingenbeheer

Helpdesk/
Probleembeheer

Beschikbaarheidsbeheer

Configuratiebeheer
Kosten
mngt

Life Cycle Management

Impactanalyse

Beheer

Ontwerp
Kwaliteits
mngt

Vernieuwing
Implementatie

Calamiteiten
beheer

Capaciteitsbeheer

Releaseplanning

Realisatie

Programma
beheer&
distributie

Test

Planning en Control

Afbeelding 1: R2C-model

2.2

Het beheermodel van Looijen.
In dit artikel wordt gebruik gemaakt van het begrippenkader, zoals dat door M. Looijen in
het boek Beheer van Informatiesystemen [6] is geïntroduceerd. Ondanks dat deze
begrippen nog wel eens tot verwarring leiden, hanteren we ze hier, omdat aansprekende
alternatieven nog niet goed voorhanden zijn.
Looijen beschrijft in dit boek een Drievoudig model van beheer , waarin onderscheid
wordt gemaakt in:
functioneel beheer,
applicatie beheer en
technisch beheer.

3 -v o u d ig m o d e l v a n b e h e e r
(v e re e n v o u d ig d m o d e l)

FB

AB

SM

SM

SM

TM

TM

TM

OM

OM

OM

U IT V O E RIN G

GB

TB

U IT V O ER IN G

FO

AO

U IT V O ERI N G

OB

ON

TD

Afbeelding 2: Model van Looijen.

Een methodiek voor Functioneel Beheer
®PinkRoccade, 1997

5

Functioneel Beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor de
instandhouding van de functionaliteit van het informatiesysteem en wordt verdeeld in de
volgende taakgebieden:
gebruiksbeheer (GB) en
functioneel onderhoud (FO).
Functioneel beheer vervult dus de beheertaken aan de gebruikerskant. Dit artikel vormt
een aanzet voor de beheerfilosofie hiervoor.
Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de
applicatieprogrammatuur en de gegevensbanken en kent slechts één taakgebied,
applicatie onderhoud (AO).
Applicatiebeheer komt overeen met de softwarehouse-functie, de beheer-, onderhouds-,
en vernieuwingsfunctie van de applicaties. Het binnen RCC gehanteerde beheer- en
onderhoudsmodel is R2C.
Technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de operationalisering
van het informatiesysteem, dat bestaat uit apparatuur, programmatuur en
gegevensverzamelingen en wordt verdeeld in:
operationele besturing (OB);
onderhoud technische infrastructuur en operationele ondersteuning (ON);
technische dienstverlening (TD).
Technisch beheer komt overeen met de rekencentrumfunctie, waaronder de zorg voor de
totale technische infrastructuur valt, inclusief de netwerk- en werkplek-infrastructuur. De
beheermethodiek binnen RCC hiervoor is ITIL.
Looijen onderscheidt in de 3 beheersgebieden verschillende niveaus van
werkzaamheden (strategisch, tactisch en operationeel management en (operationele)
uitvoering). In dit artikel wordt functioneel beheer als geheel beschouwd en wordt geen
onderscheid gemaakt v.w.b. het niveau van besturing of uitvoering.

2.3

De omgeving van Functioneel Beheer.
Uit voorgaande kaders is al naar voren gekomen dat functioneel beheer een intermediairfunctie vervult tussen enerzijds de (gebruikers-)organisatie en anderzijds de IT-serviceorganisatie voor applicatie beheer en technisch beheer, met als aanspreekpunt in de
R2C-visie het service-team.
Functioneel beheer fungeert daarbij als een service-team t.a.v. de applicaties voor het
management en de gebruikers.
Bovendien vervult het functioneel beheer de gedelegeerde opdrachtgeversrol richting de
IT-service organisatie.
Voor de IT-service organisatie is functioneel beheer hèt aanspreekpunt richting
gebruikersorganisatie.
De belangrijkste invalshoek bij de uitvoering van functioneel beheer is de invalshoek van
de bedrijfsprocessen en de gebruikersorganisatie:
functioneel beheer kijkt naar de applicaties/IT als een onderdeel van het reguliere
bedrijfsproces/productieproces van de organisatie. Zij bewaakt dus ondermeer
aansluiting, effectiviteit en inpassing in bedrijfsbeleid;
belangrijkste deskundigheid bij het functioneel beheer is de materiedeskundigheid van
het bedrijfsproces en de werkwijzen van de gebruikers. De communicatie vindt dus plaats
in begrippen van de gebruikers en het bedrijfsproces, zoals orders, afleveringen, klanten,
betalingen, facturen, beschikkingen, etc.
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daarnaast moet functioneel beheer over zoveel kennis van informatietechnologie
beschikken, dat het zich een oordeel kan vormen over de mogelijkheden daarvan en de
voorgestelde en toegepaste oplossingen voor het informatiesysteem, zodat het een
goede gesprekspartner vormt voor het serviceteam van de IT-service-organisaties (zie
R2C).

Relaties van Functioneel Beheer
IT-service organisatie

Beheer en
onderhoud
applicaties

Management

AB
c
Gebruiker

Service
team

FB

Rekencentrumfunctie, incl.
TB
netwerken werkplekbeheer

Omgeving

Leveranciers,
afnemers

Afbeelding 3: De plaats van functioneel beheer.
Als onderdeel van de bedrijfsprocessen zal functioneel beheer ook contacten
onderhouden met andere in- en externe organisatie-onderdelen dan management en
gebruikers, omdat veelal de applicaties deel uitmaken van grotere procesketens, over
organisatie(s)-delen heen.
Tenslotte moet t.a.v. het functioneren, de inpassing en de investeringen/baten ook
verantwoording afgelegd worden aan het management van het bedrijf.
2.4

IT als productiefactor
Een belangrijk aspekt binnen de visie van RCC is dat IT gezien moet worden als een
productiefactor voor het bedrijf. Net zoals bij andere productiemiddelen de huidige
kwaliteit en performance een onderdeel vormt bij toekomstbepaling van het beleid, en
ook de consequenties van het beleid worden gerelateerd aan datgene wat er is, zo dient
dit ook voor de applicaties plaats te vinden. Dit betekent ook een continue evaluatie en
verbetering van de informatiesystemen/applicaties richting organisatie en andersom,
uitgaande van huidige situatie, afgezet richting toekomst. Het achterliggende model
hierbij is weergegeven in afbeelding 4.
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Markt

Huidige
organisatie

Toekomstige
organisatie

Huidige
IT

Toekomstige
IT

Organisatie

IT-markt
Afbeelding 4 Strategische afweging applicaties en organisatie
Dit vormt een essentieel onderdeel in de visie van RCC op informatietechnologie en de
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van functioneel beheer hierbij is zeer groot. Dit
proces zullen we later tegenkomen in het model als Life Cycle Management.
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3

De methodiek voor functioneel beheer.

3.1

Het model voor functioneel beheer.
Functioneel beheer is het namens de (gebruikers)organisatie beheren van de
informatiesystemen en de aansluiting richting de bedrijfsprocessen. Op basis van de
taakgebieden van Looijen en het R2C-model, onderkent RCC de volgende taakgebieden:
gebruiksbeheer (de linker cirkel);
functionaliteitenbeheer (de rechter cirkel);
algemeen beheer (de besturingslaag eromheen);.
Algemeen beheer is hier t.o.v. Looijen expliciet vermeld, omdat dit een wezenlijk te
onderscheiden rol is, die door functioneel beheer namens het (business) management
wordt uitgevoerd. Algemeen beheer is de besturingslaag en wordt voornamelijk
uitgevoerd op het managementniveau van functioneel beheer.

FUNCTIONEEL BEHEER

Opdrachtgever
gebruikers
BEHEER

VERNIEUWING

SLM

FB = Functioneel Beheer
GB = Gebruiksbeheer
DO= Dagelijkse Onderst euning
TB = Tact ische Beh. processen
BB = Beheer Bedrijf sgegevens

LCM
Regels en
procedures

IMP
DO
KM

OP

GB

BB

QM

FB

FB = Functionalit eit enbeheer
SPE = Specif icat ies en eisen
TTST = Toet sen en test en
OP = Onderhoud Procedures, etc
IMP= Implementatie

TTST

TB

SPE
Wijzigingen
beheer

P&C

Algemeen:
P&C = Planning en Cont rol
KM = Kostenmanagement
SLM = Service Level Management
LCM = Life Cycle Management
QM = Quality Management

Afbeelding 5: Model voor functioneel beheer.
De diverse processen zullen we hieronder nader uitwerken.
3.2

Gebruiksbeheer.
Gebruiksbeheer kent als doelstelling het operationeel en up to date houden van de
dagelijkse verwerkingen van het informatiesysteem. Dit houdt naast de ondersteuning
richting gebruikers ook diverse tactische processen in.
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3.2.1

Dagelijkse ondersteuning (DO).
Dagelijkse ondersteuning bevat de diverse activiteiten, die noodzakelijk zijn om het
gebruik en de verwerking van applicaties vlekkeloos te laten verlopen.
De deelprocessen hierbij zijn:
call-beheer: het helpdesk-proces, waarin functioneel beheer directe ondersteuning biedt
aan de gebruikersorganisatie bij het gebruik van de applicaties. Hieronder vallen
activiteiten als probleem/incidentenregistratie, klachtenafhandeling, eenmalige
opdrachten (bijvoorbeeld ad-hoc bestandsbevragingen of incidentele verwerkingen),
aansturing van de IT-service-organisatie voor het technisch- en applicatiebeheer in geval
van extra opdrachten of verstoringen, advisering en beantwoording van vragen,
toekenning van autorisaties voor toegang tot de applicaties, etc;
gebruikerscommunicatie: het verzorgen van (aanvullende) opleidingen/instructie, de
uitgave van een nieuwsbrief of algemene mededelingen, het voeren en voorzitten van
gebruikersoverleg, etc.

3.2.2

Tactische Beheerprocessen (TB).
De tactische beheerprocessen zijn de activiteiten, die gericht zijn op het adequaat
functioneren van de systemen op langere termijn.
Deze processen kennen overeenkomstige componenten in ITIL of R2C. De nadruk bij het
functioneel beheer ligt echter aan de behoeften-kant: functioneel beheer stelt eisen,
bewaakt, meet en rapporteert in termen van de gebruikers-organisatie. Deze eisen
kunnen betrekking hebben op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de systemen en
diensten van in- en externe leveranciers, op de daarvoor te reserveren capaciteit en op
de continuïteit na het optreden van calamiteiten.
beschikbaarheidsbeheer: de aktiviteiten, die zorg dragen voor de huidige en toekomstige
beschikbaarheid van de applicatie voor de gebuikers. Daarnaast valt hieronder ook
autorisatie-beheer;
capaciteitsbeheer: het in kaart brengen van verwachtingen ten aanzien van de
noodzakelijke capaciteit (in eenheden van functioneel beheer) en het aansturen en
bewaken van de activiteiten die zorg dragen voor de optimale inzet van IT-middelen;
probleembeheer: het komen tot structurele oplossingen t.a.v. voorkomende incidenten
d.m.v. het analyseren van de diverse incidenten en het bepalen van oplossingsrichtingen
en het daarmee voorkómen dat deze incidenten zich in de toekomst weer voordoen;
calamiteitenbeheer: dit heeft tot doel voorbereid te zijn op calamiteten zoals totale uitval
van de systemen en behelst het hebben en onderhouden van een stelsel van
maatregelen voor herstel van de hele of gedeeltelijke dienstverlening.
Voorbeelden van termen, waarin functioneel beheer deze tactische beheerprocessen
uitvoert zijn:
Beschikbaarheid van voor de gebruikers herkenbare functies als orderregistratie,
facturering, betaling, etc.,
benodigde capaciteit voor verwerking van aantallen orders, aantallen facturen, aantallen
beschikkingen, etc.,
herstel/opvang-plan voor (groepen van) functies, waarvoor bijzondere calamiteitenmaatregelen noodzakelijk zijn, etc.

3.2.3

Beheer Bedrijfsgegevens (BB).
Beheer Bedrijfsgegevens omvat de volgende deelprocessen:
gegevens-definitiebeheer: functioneel beheer is verantwoordelijk voor het beheren en
bewaken van de definities van de in het objectmodel opgenomen (informatie)objecten.
Deze rol wordt ook wel genoemd: Data Administrator.
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inhoudelijk gegevensbeheer: functioneel beheer beheert de inhoud van allerlei
systeemtabellen, parameters, etc. waarmee in het informatiesysteem wordt gewerkt.

3.3

Functionaliteitenbeheer.
Informatiesystemen zijn niet vast of stabiel. Informatiesystemen worden aangepast aan
de veranderende bedrijfsvoering of nieuwe behoeften. Dit vereist dus een beheer van de
functionaliteiten in het systeem. De activiteiten hierbij zijn:

3.3.1

Opstellen van specificaties en eisen (SPE)
Het proces Opstellen van specificaties en eisen omvat de volgende deelprocessen:
het vaststellen van de informatiebehoefte van de gebruikersorganisatie;
het vaststellen van (wijzigingen in) de gewenste functionaliteit van het informatiesysteem.
Hieronder valt het vaststellen van (wijzigingen in) de benodigde functies en het objectmodel;
het stellen van eisen aan het informatiesysteem en het bewaken van de realisatie ervan.
Voorbeelden: beschikbaarheid, betrouwbaarheid, capaciteit, performance,
calamiteitenplan, kosten, portabiliteit, flexibiliteit, onderhoudbaarheid, beveiliging, etc.
het vaststellen en bewaken van (wijzigingen in) de relaties met andere
informatiesystemen en organisaties;

3.3.2

Toetsen en Testen (TTST).
Het proces Toetsen en Testen omvat de volgende deelprocessen:
het toetsen van de functionele specificaties, die door applicatiebeheer zijn opgesteld
n.a.v. de specificaties en eisen van functioneel beheer;
het voorbereiden, uitvoeren of begeleiden van acceptatietesten en gebruikerstesten,
performance-testen, etc. ;
het opstellen van probleemrapporten naar aanleiding van de testen en het bepalen van
prioriteiten ten aanzien van oplossing ervan;
de feitelijke acceptatie van het systeem.

3.3.3

Onderhoud procedures, werkinstructies en gebruikershandleidingen.
Dit proces is gericht op het vervaardigen en onderhouden van de procedures,
werkinstructies, handleidingen voor het gebruik van het systeem.

3.3.4

Implementatie.
Het proces Implementatie kent de volgende deelprocessen:
het in werking stellen van de applicatie in de gebruikersomgeving;
het eventueel organiseren/uitvoeren van conversies van gebruikerstabellen, etc.
het verzorgen van opleidingen m.b.t. het gebruik van het informatiesysteem;
het inregelen van de toekomstige werkomgeving (AO, coördineren van de bestellingen).

3.4

Algemeen Beheer.
Algemeen beheer heeft betrekking op taken, die door functioneel beheer als
systeemeigenaar in opdracht van en namens het gebruikers-management worden
uitgevoerd.
Algemeen beheer omvat de volgende processen:
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3.4.1

Life Cycle Management.
Het proces Life Cycle Management is erop gericht om de toekomst van en de aansluiting
van het informatiesysteem of de informatiesystemen richting organisatie voor de langere
termijn te waarborgen. Periodiek wordt de technische en functionele kwaliteit van het
systeem in kaart gebracht en wordt geëvalueerd in hoeverre het systeem nog past in de
toekomst en het beleid van de organisatie. Op basis van deze evaluatie en mogelijke
kansen die IT biedt voor de organisatie, wordt besloten om te komen tot een optimaal
vernieuwingsscenario.

3.4.2

Planning en control.
Planning en Control beslaat de processen rondom het plannen, bewaken en bijsturen
van de activiteiten van de organisatie, die te maken hebben met de IT-aansturing.

3.4.3

Kostenmanagement.
Het maken, onderhouden en bewaken van een kostenplan voor de informatievoorziening
(budgetteren en budgetbewaking), het bepalen van eventuele tarieven, het uitvoeren en
bewaken van kostentoerekening en/of facturering voor het gebruik van het
informatiesysteem.

3.4.4

Kwaliteitsmanagement.
Het maken, onderhouden en bewaken van de uitvoering van een kwaliteitsplan met
betrekking tot de informatievoorziening. Onderwerpen van het plan zijn: proces- en
productkwaliteit, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid.

3.4.5

Service Level Management
Het opstellen van eisen aan de IT-dienstverlening en op basis daarvan het maken en
bewaken van afspraken (SLA´s) met de IT-service organisatie(s) voor applicatiebeheer
en technisch beheer.

3.5

Verbindende processen.
Tussen de beheerprocessen en de vernieuwingsprocessen zijn er (evenals in R2C)
relaties. Bij functioneel beheer bestaan de verbindende processen tussen
Gebruiksbeheer en Functionaliteitenbeheer uit de volgende processen:

3.5.1

Beheer programma s, procedures en regelgeving.
Dit proces omvat de volgende aktiviteiten:
het beheren en distribueren van de documenten, waarin de procedures, werkinstructies
en gebruikershandleidingen voor het gebruik van het systeem zijn beschreven;
het geven van de opdrachten richting applicatiebeheer/technisch beheer, die leiden tot de
feitelijke productie;
het aansturen van de distributie van de programmatuur en/of gegevensconversies voor
de diverse locaties.

3.5.2

Wijzigingenbeheer.
Dit proces omvat de volgende aktiviteiten:
het opstellen van wijzigingsverzoeken, die voortkomen uit de beheerprocessen van
Gebruiksbeheer en uit autonoom ontstane noodzaak tot wijzigingen als gevolg van b.v.
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wettelijke maatregelen, veranderingen in de markt en de omgeving van de organisatie,
etc.;
het toetsen van de door Applicatiebeheer voorgestelde wijzigingen (afkomstig uit
Impactanalyse en Release planning);
het bewaking van de voortgang van de realisatie van de wijzigingen door applicatie- en
technisch beheer.
Bij wijzigingenbeheer treedt functioneel beheer op als opdrachtgever naar de IT-service
organisatie voor applicatiebeheer en technisch beheer.
Functioneel beheer treedt op als voorzitter van het wijzigingsoverleg.
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Conclusies
De behoefte aan een methodiek voor functioneel beheer is extra duidelijk geworden na
publicatie over en toepassing van R2C als methodiek voor applicatiebeheer. Immers, wil
de IT-service organisatie voor applicatiebeheer en technisch beheer goed kunnen
functioneren, dan is er behoefte aan een goed functionerend functioneel beheer aan de
gebruikerskant, dat de IT-service organisatie kan aansturen op basis van de
informatiebehoefte van de gebruiker.
Het R2C-model voor applicatiebeheer is goed vertaalbaar gebleken naar een model voor
functioneel beheer. Het gehanteerde model bevindt zich op dit moment nog in een
ontwikkelingsfase. Pilots worden voorbereid om het in praktijk te implementeren.
De verwachting is, dat implementatie van de hiervoor beschreven methodiek voor
functioneel beheer overeenkomstige effecten zal hebben als implementatie van R2C als
methodiek voor applicatiebeheer: effectiever, efficiënter, meer klantgericht beheer en
betere ondersteuning van de bedrijfsprocessen.
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