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In veel gevallen is de integratie van informatiesystemen
een logische volgende stap naar succesvolle
informatiebedrijfsvoering, waardoor de organisatie beter
concurreert met andere organisaties, voldoet aan
geldende wet- en regelgeving en de dienstverlening
verbetert. Het gaat om de integratie van
informatiesystemen die enerzijds ongestructureerde
content (Enterprise Content Management, ECM) en
anderzijds gestructureerde content (Business Intell igence,
BI) beheren en controleren. De praktijk leert dat maar
weinig organisaties de stap hebben gezet ECM en BI
succesvol te combineren tot EIM. Veelal blijven de beide
werelden in hun eigen silo, omdat organisaties de
toegevoegde waarde van de combinatie niet zien of niet
weten hoe ze beide werelden bij elkaar kunnen brengen.
De sleutel l igt bij een procesgerichte benadering, Business
Proces Management (BPM) dus.

Door de integratie van ECM en BI te starten vanuit een
proces wordt niet alleen inzichtelijk welke informatie

beschikbaar is, maar ook hoe de informatie ontstaat en
welk doel het dient. Dat heeft een aantal belangrijke
voordelen. Zo is het met deze aanpak eenvoudig om
prioriteiten te stellen aan de processen die voor de
organisatie het meest van belang zijn. Bovendien wordt
tijdens de analyse van het proces meteen duidelijk op
welke manier en in welke mate ongestructureerde (zoals
documenten) en gestructureerde (zoals database
gegevens) informatie naast elkaar gebruikt worden en dus
waar de integratie van beiden de meeste toegevoegde
waarde geeft. Kortom: Alle juiste informatie bij de juiste
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Steedsmeer organisaties blijken overtuigd van het nut en de noodzaak
van Enterprise InformationManagement (EIM) oplossingen. OokGartner
en Forester houden de EIMmarkt al sinds 2005met groeiende
belangstelling in de gaten.
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mensen op het juiste moment in het juiste formaat om de
juiste beslissing te kunnen nemen.

Vanuit verschil lende markten spelen uitdagingen waarin
EIM uitkomst kan bieden .

Atos hanteert een Enterprise Information Management
visie die Enterprise Content Management verenigt met
Business Intell igence, met de Business Processen als

ruggengraat van de organisatie. In de hands on
benadering om te komen tot integratie in een EIM-
implementatie speelt het vakgebied requirements
engineering een essentieel onderdeel.

In de EIM benadering worden vijf verschil lende fasen
onderscheiden; bewustwording, beeldvorming, ervaring,
doen en verzorgen. Deze fasen worden hieronder uiteen
gezet. Meer informatie over deze fases, alsmede een
uitwerking van een case is te vinden op de whitepaper
“Roadmap naar EIM” dat te downloaden is via
www.nl.atos.net/eim

1. Bewustwording
Binnen de fase Bewustwording is het hoofddoel om
binnen de organisatie een gemeenschappelijk beeld te
vormen over wat EIM is en wat EIM voor de organisatie
kan betekenen. Hierbij heeft Atos verschil lende
werkvormen ontwikkeld, waaronder de EIM Game (een
simulatie van het effect van EIM in spelvorm), een EIM

awareness sessie en een brainstormsessie.

2. Beeldvorming
De fase Beeldvorming richt zich op het helder krijgen van
de huidige situatie van informatiebeheer binnen de
organisatie en waar de organisatie naar toe wil met
behulp van EIM.

Een belangrijke eerste stap in projecten is het vaststellen
van de scope en het uitwerken van de business case.
Vanuit de EIM aanpak wordt gebruik gemaakt van een
Process Analysis Model. Waarbij op de assen volume,
risico en complexiteit een inschatting wordt gemaakt.

Vragen die moeten worden beantwoord zijn:
• Identificeren van de producten die gerelateerd

zijn aan de klantvraag
• Identificeren van de hoofdprocessen behorend bij

de producten
• Identificeren van de risico’s per proces op

hoofdniveau
• Identificeren van het volume per proces op

hoofdniveau
• Identificeren van de complexiteit per proces op

hoofdniveau

Op basis van onderkende prioriteiten wordt een business
case uitgewerkt inclusief systeem context. Vanuit
requirements engineering is de systeem context een
belangrijke onderdeel. Denk hierbij aan het benoemen van
de bronnen waaruit requirements gehaald kunnen worden
en use case diagrammen waarin activiteiten in relatie tot
het EIM systeem benoemd worden. De systeem context
geeft de uiteindelijke scope aan.

3. Ervaring
Het opdoen van Ervaring is van belang, omdat het
implementeren van een EIM oplossing de gehele
organisatie raakt in haar werkprocessen. Niet alleen moet
de organisatie werken met een nieuwe applicatie, de
medewerkers moeten wennen aan deze nieuwe manier
van werken. Om dit te bewerkstell igen wordt binnen de
fase “Ervaring” een eerste proces volgens de EIM
principes geïmplementeerd.

Belangrijk onderdeel van het implementatietraject is
requirements engineering bestaande uit:

• Requirements elicitation
• Requirements documentation
• Requirements validation and negotiation

Bij het uitwerken van het proces is het belangrijk om de
juiste stakeholders en juiste technieken in te zetten om
alle requirements boven tafel te krijgen (requirements
elicitation), te documenteren (requirements
documentation) en te valideren bij domeinexperts
(requirements validation and negotiation).

4. Doen
De basisstappen voor de fase Doen zijn gebaseerd op
uniforme methodieken zoals RUP/OpenUP. Dit is een
standaard flexibele (agile) aanpak die de organisatie
structureel de mogelijkheid biedt om een
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(ontwikkel)project bij te sturen.

Basis van alle activiteiten is een Plan van Aanpak. In dit
plan zijn de lessen verwerkt, die getrokken zijn uit de fase
Ervaring.
Het plan beschrijft de aanpak van de EIM implementatie
per proces, gebaseerd op RUP/OpenUP. Per proces
worden de volgende fasen doorlopen:

• Inceptiefase (focus)
• Elaboratiefase (basisinrichting)
• Constructiefase (oplevering)
• Transitiefase (ingebruikname)

Gedurende de inceptiefase worden een werkplanning en
de basisarchitectuur (keuzes te gebruiken applicaties /
informatiesystemen) opgesteld.

In de elaboratiefase wordt een functioneel ontwerp en de
basisinrichting opgeleverd. In het functioneel ontwerp
staan onder meer de volgende producten:

• een requirementsoverzicht;
• een use case model (overzicht benodigde

functionaliteit);
• use cases (beschrijving benodigde

functionaliteit);
• conceptueel informatiemodel;
• metadata model;
• gegevensinteractie (relatie tussen use cases en

metadata model);
• story boards (grafisch ontwerp schermen);
• ETL detailontwerp (beschrijving van de

benodigde verwerkingsslagen over de
gestructureerde informatie); en

• verschil lende Rapport detailontwerpen.

Alle onderdelen van het functioneel ontwerp zijn
afgestemd met de organisatie. Het functioneel ontwerp
wordt vervolgens vertaald in een technisch ontwerp.

In de constructie fase wordt de onderkende
basisinrichting waar nodig aangevuld op basis van het
requirementsoverzicht (requirements elicitation,
requirements documentation en requirements validation
and negotiation). Het functioneel en technisch ontwerp
zijn aangevuld. Waarna de realisatie met behulp van BI- en
ECM tools kan plaatsvinden. In deze fase zal de
(acceptatie)test uitgevoerd worden en zal de EIM
oplossing in beheer genomen worden (requirements
management).

In de transitiefase wordt het EIM-product, inclusief
bijbehorende documentatie en training, aan de
organisatie beschikbaar gesteld.

5. Verzorgen
De laatste basisstap Verzorgen is de borging van de
kwaliteit van de EIM oplossing in de organisatie. De meest
effectieve methode om dit te realiseren, is het opzetten
van een EIM Competence Center; een bundeling van
krachten vanuit de business, ondersteund door IT, die
zorgt draagt voor het optimaal benutten van EIM
mogelijkheden binnen de organisatie. Het EIM
Competence Center is het verzamelpunt van alle
behoeften binnen de organisatie met betrekking tot de
informatievoorziening. Uiteraard speelt het beheer van de
requirements hier continu een rol (requirements
management).
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