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Digitalisering van uw organisatie
In een tijd van digitalisering en digitaal werken heeft u behoefte aan wendbaarheid en orde
in de ICT om een maximale klanttevredenheid te kunnen bereiken. Dit document beschrijft de
mogelijkheden die de digitaliseringsexperts van de Datarotonde u kunnen bieden om de beste
gedigitaliseerde oplossingen voor uw interne processen te kunnen realiseren.
Toegang tot data en diensten en deze diensten aan en uit kunnen zetten maakt hierin het verschil.
Naast het koppelen van uw applicaties aan de Datarotonde (de juiste data op het juiste moment op
de juiste plaats) is het ook mogelijk om bedrijfsregels en proceslogica toe te passen op uw applicatie
integratie om hiermee een nog grotere wendbaarheid en flexibiliteit te bewerkstelligen.
Onze digitaliseringsexperts kunnen u hierbij adviseren en het proces ontwerpen.
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Digitaliseringsexperts Datarotonde
De Datarotonde is uw Platform-as-a-Service voor verbinding tussen uw applicaties, verbinding met
uw ketenpartners en regie over uw processen.
Om digitale processen te automatiseren over applicaties en ketenpartijen heen worden als eerste
applicaties op de Datarotonde aangesloten (koppelingen). Een applicatie wordt één keer aangesloten
en deze aansluiting kan vervolgens keer op keer gebruikt worden.
Door het slim combineren van aansluitingen door onze digitaliseringsexperts kunnen applicaties
aan elkaar gekoppeld worden en gegevens met elkaar uitwisselen waardoor een hoge mate van
flexibiliteit gecreëerd wordt. De Datarotonde maakt data-integratie tussen de aangesloten
applicaties mogelijk. De functionaliteiten die daardoor verkregen worden zijn bijvoorbeeld het
transformeren van data naar verschillende datamodellen en routeren naar de juiste aansluiting.
Met de Datarotonde processen is het mogelijk om bedrijfsregels en proceslogica toe te passen.
Waar de koppelingen zorgen voor verbinding tussen de applicaties en de benodigde data-integratie
dragen de processen zorg voor een nauwere procesintegratie zonder op wendbaarheid en flexibiliteit
in te leveren. Zo wordt het eenvoudig om uw eigen proces met uw couleur locale over een bestaande
applicatie heen te gebruiken en om flexibel bestaande applicaties in nieuwe processen en diensten
te gebruiken.
Onze digitaliseringsexperts weten welke applicaties gekoppeld zijn en welke functionaliteiten
beschikbaar zijn. Door de architectuur van Datarotonde kunnen onze digitaliseringsexperts snel
en flexibel de processen tussen de verschillende applicaties inrichten. Zo kunt u uw processen
geautomatiseerd uitvoeren en direct actie ondernemen bij afwijkingen.

Figuur 1 - Architectuur Datarotonde
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De voordelen voor uw organisatie
Het applicatielandschap bij organisaties wordt steeds groter. Het aantal niche (specifiek, klein en
afgebakend) applicaties stijgt en daarmee stijgt ook de noodzaak naar gestructureerde integratie
die inzichtelijk is en de informatie weergeeft die voor u interessant is. Met de Datarotonde en met
de hulp van onze digitaliseringsexperts is dit eenvoudig voor u te regelen.
De digitaliseringsexpert richt de oplossing in waarmee u daadwerkelijk inzicht krijgt in uw
informatiestroom. U kunt eenvoudig (visueel) afleiden welke systemen betrokken zijn per proces
en waarom, wat de stappen precies doen en onder welke condities de informatie door het proces
stroomt.

Figuur 2 - Voorbeeldproces Datarotonde

De voordelen op een rijtje:
+

Op de Datarotonde sluit u uw applicatie één keer aan. Deze aansluiting (koppeling) kunt
u keer op keer gebruiken;

+

Door het slim combineren van aansluitingen kunnen applicaties aan elkaar gekoppeld
worden en met elkaar gegevens uitwisselen (data-integratie);
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+

De koppelingen op de Datarotonde worden ingericht in plaats van ze te coderen. Zo kunnen
wijzigingen snel doorgevoerd worden en kunt u sneller innoveren en verbeteren;

+

Met behulp van onze digitaliseringsexperts kunt u middels koppelingen en de process engine
een beeld krijgen van hoe processen zijn ingeregeld, van menselijk handelen tot de digitale
informatiestroom van applicatie naar applicatie;

+

Processen tussen verschillende applicaties kunnen snel en flexibel worden ingericht. U bent
wendbaar en heeft lage investering in procesverandering nodig (korte time to market);

+

U houdt uw eigen couleur locale in uw eigen proces;

+

KPI’s worden bewaakt in de procesuitvoering, hierdoor kan direct actie worden ondernomen
bij afwijkingen;

+

Processen kunnen STP (straight-through-process) of deels geautomatiseerd ingericht worden
(lang-lopende processen en/of ‘workflows’).

Mocht u meer informatie willen of heeft u vragen over de mogelijkheden binnen uw organisatie
neemt u dan contact op met ons. U kunt ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)318 55 2020
of via e-mail info@datarotonde.com.

Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden
met betrekking tot de inhoud van de brochure kan Info Support Real Estate Services B.V. echter op geen enkele wijze
verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend. 2015-2020 © Datarotonde en ISRES zijn handelsnamen van Info Support Real Estate Services bv – Nederland.
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