Inrichten architectuurfunctie

De informatievoorziening in uw organisatie
wordt steeds complexer. U ziet enterprisearchitectuur als een probaat middel om
grip te houden op de ontwikkelingen.
Maar verkeerd toegepast wordt
architectuur vooral een kostenpost
en een bureaucratische hinderpaal.
ArchiXL helpt u architectuur in
te bedden in uw organisatie.
We definiëren rollen, taken
en bevoegdheden en maken
die onderdeel van uw bestaande veranderprocessen.
Dan kunt u architectuur
gebruiken om projecten
echt te sturen op hun
bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen!
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Met het steeds complexer worden van de informatievoorziening van moderne
organisaties heeft enterprisearchitectuur een vaste plaats verworven als het middel om die complexiteit te beheersen. Niet zelden echter staan de architecten
langs de zijlijn, ingewikkelde architectuurmodellen presenterend die niemand
begrijpt en die in de praktijk geen invloed hebben op business- en ICT-projecten
of erger nog, die projecten alleen maar vertragen. Effectief inzetten van architectuur vergt dat het architectuurdenken onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk
bij het uitvoeren van projecten. ArchiXL helpt u dit voor elkaar te krijgen.
Wij hebben een vaste aanpak ontwikkeld
om architectuur in uw organisatie effectief te maken. Kenmerken van die aanpak zijn de vaste waarden die u van ons
kent: pragmatisch, interactief en concreet.

 Interactief omdat we uitgaan van wat

 Pragmatisch omdat we kijken naar

 Concreet omdat we geen genoegen

wat u al heeft aan methoden en werkwijzen voor bijvoorbeeld projectmanagement en informatieplanning. Architectuur moet daarbij aansluiten en niet andersom.

nemen met het neerzetten van een standaard raamwerk. We gaan een stap verder en werken taken, bevoegdheden en
producten uit tot het niveau waarop uw
mensen precies weten wat te doen.

uw organisatie nodig heeft en omdat we
de samenwerking zoeken met uw mensen. In workshops bepalen we gezamenlijk hoe architectuur in uw organisatie
het beste uit de verf komt.

De eerste stap bij het inrichten van de architectuurfunctie
is bepalen van wat u precies met
architectuur wilt bereiken : ambities.
Belangrijkste bronnen hiervoor zijn uw
visie als opdrachtgever en de strategie en
doelstellingen van uw organisatie.

Architectuurwerkwijze
De tweede stap is het ontwerpen van een
voor uw organisatie geschikte architectuurwerkwijze. Uitgaande van bestaande
architectuurmethoden zoals TOGAF, BIP
of DYA creëren we een maatwerkaanpak
die voor u werkt. De elementen zijn processen, rollen en producten.

 Processen rond architectuur betreffen
het opstellen van principes en modellen
en het toepassen daarvan in vooronder-

zoeken en projecten, inclusief het nemen
van besluiten over afwijkingen. De uitdaging hier is om de architectuurprocessen
deel te laten uitmaken van de gehele
“veranderketen”.

 Producten gaan niet alleen over de
“inhoud” van architectuur maar vooral
ook over het proces daaromheen. Wat
staat er in een besluitnotitie? En waarom
is een impactanalyse belangrijk?

 Rollen gaan over de vraag wie er verantwoordelijk is voor het maken van architectuurproducten, wie er geconsulteerd wordt en wie besluiten neemt. Duidelijkheid over verantwoordelijkheden is
essentieel om architectuur effectief te
kunnen inzetten.

Prestatie-indicatoren

Opleidingsplan

Om architectuur niet alleen te ”doen”
maar ook de effecten ervan te meten en
bij te kunnen sturen, stellen we praktische
KPI’s op waarmee u als opdrachtgever
kunt laten zien wat architectuur in de
praktijk bijdraagt aan uw organisatie.

Ten slotte maken we een opleidingsplan
met gerichte trainingen waarmee uw
medewerkers hun vaardigheden kunnen
ontwikkelen. Doel is uiteindelijk dat uw
organisatie zelfstandig architectuur kan
inzetten als stuurmiddel.
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