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IT-Architectuur: Van worsteling…
Complexiteit hedendaagse IT-landschappen dwingt tot
gestructureerde vormgeving (architectuur), echter in de
praktijk:
• Worden architecten nogal eens gezien als professionele
remmers
• Missen zij dikwijls aansluiting bij besluitvormings- en
voortbrengingsprocessen
• Is het voor de organisatie onduidelijk welke toegevoegde
waarde architecten bieden.

…naar onmisbare waarde
•

Rationalisatie van verandering en vernieuwing

•

Het betrekken van alle stakeholders voor het ophalen en
zo goed mogelijk integreren van alle behoeften/concerns

•

Een verbetering van:
§

Time to market (wendbaarheid)

§

Kosteneffectiviteit

§

Bruikbaarheid (betrouwbaarheid, veiligheid,
compliance)

§

First time right (voorspelbaarheid).

Wat is hiervoor nodig?

• Groei in:
§ Vakmanschap
§ Inhoudelijk leiderschap

• Verbreding van de architectuurfunctie
“Haal de IT-architect uit zijn toren”

Ontwikkeling op meerdere vlakken
Werken aan de architectuurfunctie omvat meerdere aspecten:
• Teams en afdelingen naar een hoger plan tillen door harde en zachte skills te trainen
• Uitrollen en borgen van de architectuurfunctie binnen IT-teams en -afdelingen
• Transitie van de architect als specialist naar de rol van change-leader en architectcoach
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Leiderschapsvaardigheden
Zoals visie uitdragen, beïnvloeding, teambuilding, coaching

Persoonlijke vaardigheden
Zoals structureren van de boodschap, presenteren, luisteren,
overtuigen, omgaan met weerstand, time management.

Leading the Change
Edwin van Gorp - 9 juni

Architectuurvakmanschap
“De architectuurgereedschapskist”
Zoals modelleren – workflow – artefacten – way of working.

Domeinexpertise
Domeinspecialisme van de architect.
Zoals data-, cloud-, infrastructuur- of businessdomein.

Levende IT-architectuur
à nu!

Levende IT-architectuur: best practices uit een
community van architecten
• Gestructureerde, functiegerichte ontwerpworkflow
• Inhoudelijke aanwijzingen voor welke architectuurartefacten
geleverd zouden moeten worden en hoe worden ze gemaakt
• Inbedding van de architectuurfunctie in de (IT-)organisatie

Ontwerpworkflow

Needs

Requirements

Directives

1. Identificatie van stakeholders en behoeften/concerns van
stakehoders
2. Vraagarticulatie en consolidatie hiervan in een consistente
set van vereisten
3. Vertaling van vereisten in (technische) richtlijnen

…op basis van functiemodellen
Classification
Must
Must

Must

…

Quality Aspect
Availability

Integrity
Scalability
…

Need
Data Management facilities need to be managed from a
centralized management environment, regardless the physical
location of instances.
For auditing purposes, at least the following actions/events
need to be recorded:
•
External transactions (transactions that are not related to
applications)
•
Administrative actions
Data can be hided when presented/exported, having two
options to do so:
•
masking (making invisible)
•
scrambling (replacement of data by dummy data)
…

Rationale
Administration efficiency needs to be optimized

Stakeholder(s)
Operations

Related to
platform controlling

According to security policies, these actions/events are part of
auditing procedures regarding data management

Security Officer

platform logging

Data needs to be shared, while at the same time privacy sensitive
data needs to be protected. It depends on the context what
approach is applicable (scrambling is irreversible, but the only
option when exporting and transferring data)
…

Data Protection
Officer

data concealment

…

…

Value
•
Data Management facilities need to be continuously
available, safeguarded against disasters and incidents. The
RTO = zero.
•
Data should be protected natively, with an RPO < 1 minute
and a recovery horizon of 1 week.
•
Category level Medium
•
No internet exposure
•
Supporting a data volume growth of 15% annually
•
Supporting peek request rates of 400% of normal operation
…

Rationale
Business Impact Analyse value of this facility type: Business Critical

This facility type is for internal use only, containing data with high levels of confidentiality and integr

Current trends indicate an average 15% of annual growth, with a foreseen decline within 3 years bec
increased SaaS-application usage.
Application usage monitoring indicates at least 350% headroom needed for business critical applicat
…

“Werkt excellent in een Agile- / DevOps-omgeving”

Inzet en creatie van architectuurproducten

Inbedding

Hoe gaat dat in de praktijk? Invulling/fasering

• Intake
§ Bepalen doelstelling/deliverables (bijv. roadmap ontwikkeling
architectuurfunctie)
§ Welke rollen worden in de training betrokken (architecten, product owners,
specialisten, ontwikkelaars, servicemanagers, technisch specialisten, etc)?
§ Welke onderdelen krijgen extra aandacht, aanvullende modules nodig?
§ Welke lopende ontwikkelingen worden betrokken in de training?

• Werksessies (4 dagdelen)
• Coaching on the job (invulling naar behoefte)

Dank!
• Bedankt voor het volgen van deze webinar!
• Voel je vrij om contact op te nemen voor aanvullende
vragen en/of opmerkingen!
§ daniel.jumelet@it2fit.nl
§ +31 6 2703 2477

