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Datagedreven regie op uw business
Digitalisering speelt bij elke organisatie. Bijvoorbeeld door het inzetten van IT-oplossingen om
processen goed uit te kunnen voeren en de klantbediening op een hoger niveau te krijgen. Of het
automatiseren van processen met IT-oplossingen en algoritmes. Het uitwisselen van gegevens via
de Datarotonde levert in deze doelen een belangrijke bijdrage.
Wanneer we met het oog op verdere verbetering en benchmarking van onze processen naar
beschikbare gegevens kijken valt op dat de gegevens om tot stuurinformatie te komen sterk
verkokerd zijn in verschillende systemen. Het blijkt arbeidsintensief te zijn om de gegevens bij elkaar
te krijgen. En de vastgelegde gegevens bevatten met name de uitkomsten van processen. Gegevens
over de uitvoering van het proces zijn hoogstens op onderdelen beschikbaar, niet in zijn totaliteit.
Dit laatste geldt zeker bij samenwerking met andere organisaties. Wanneer er in ketens wordt
samengewerkt wordt een deel van het proces buiten de eigen organisatie uitgevoerd. Bijvoorbeeld
het leveren van materialen, het selecteren van nieuwe huurders en het uitvoeren van
onderhoudsopdrachten. Om zicht en controle te houden op deze processen moet er een aparte
rapportagestroom worden opgezet. Vaak heeft deze aparte rapportagestroom een lage actualiteit,
bijvoorbeeld eens per kwartaal, en vraagt deze extra nabewerking om te combineren met andere
gegevens.

Integrale procesinformatie
Met operationele gegevens is operationeel sturen van processen mogelijk. Door een dataset op te
bouwen waarin stappen in het proces zijn vastgelegd is het mogelijk om alle feitelijke informatie
over de uitkomsten van processen aan te vullen met informatie over hoe dat resultaat tot stand is
gekomen.
Door de dataset realtime samen te stellen is er direct zicht op welke gegevens wanneer aan
ketenpartijen zijn verstuurd en wat de ketenpartijen aan berichten hebben geretourneerd.
Deze dataset is de operationele verbinding met de bestaande individuele gegevens waarin de
uitkomsten van processen zijn vastgelegd. Door dit aan te vullen met operationele informatie
waarin is opgenomen wanneer welke stap en in welk proces is gebeurd kunnen we bijvoorbeeld
doorlooptijden of fouten in het proces beter monitoren en hierop bijsturen. En het geeft de
mogelijkheid om processen over de loop van de tijd te benchmarken.

Met operationele gegevens is operationeel sturen van processen mogelijk.

Zo kan:




Gestuurd worden op processen op basis van integrale operationele procesinformatie;
Een KPI over partijen heen worden ingericht;
Een knelpunt in het proces worden gesignaleerd;

 Een overall benchmark beschikbaar zijn.

Datarotonde Data Lake
Processen en uitwisseling van berichten tussen applicaties en organisaties die op de Datarotonde
worden uitgevoerd zijn een wezenlijk onderdeel in de bedrijfsvoering. Elk bericht op de Datarotonde
is te herleiden tot een gebeurtenis in een proces.
De onafhankelijke centrale positie van de Datarotonde geeft dat er veel operationele informatie van
specifieke processen via de Datarotonde wordt uitgewisseld. De Datarotonde is een “central point of
administration” van de uitvoering van de processen.
Het versturen van een opdracht naar een aannemer is een voorbeeld van een gebeurtenis in het
proces.
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Het Datarotonde Data Lake biedt de mogelijkheid een dataset met integrale procesdata samen te
stellen. Door gebruik van de Datarotonde heeft u al data van aangesloten processen die u in het
Data Lake kunt verzamelen. De data is er al, het moet alleen nog gebruikt worden.
In het Datarotonde Data Lake kunnen alle berichten worden opgeslagen die de Datarotonde tussen
applicaties en/of processen transporteert. De Datarotonde voegt daarbij ook metadata toe aan het
bericht. Zo zijn bijvoorbeeld doorlooptijden van processen beschikbaar.
Met de gegevens in het Datarotonde Data Lake bent u in staat om te analyseren wat er in een proces
gebeurt en nog interessanter, wat de grote lijnen in veel verschillende processen zijn. Bijvoorbeeld
hoelang het duurt voordat een opdracht gereed is gemeld en of het bouwjaar of de geografische
ligging van de woning van invloed is op doorlooptijd en kosten. Hoe vaak materiaal niet voorradig is,
op welke tijdstippen van de dag het hoogste aantal ‘bewoner niet thuis’ meldingen voorbijkomt.
Het Datarotonde Data Lake slaat berichten en gegevens op in een door u beheerde omgeving.
Eventueel kunnen deze ook opgeslagen worden in een door ISRES beheerde omgeving. In alle
gevallen hebt u volledige zeggenschap over de data waar u voor verantwoordelijk bent. Hiermee
voldoet u ook met gebruik van het Data Lake eenvoudig aan de bepalingen die de AVG aan uw
dataverwerking stelt. De Datarotonde bewaart data in het Data Lake alleen op uw instructie en geeft
alleen toegang aan diegenen waar u dat voor aanvraagt.
De indeling van de dataset in het Data Lake volgt de structuur van de aansluitingen op de
Datarotonde die u heeft ingericht. Hoe meer Datarotonde aansluitingen u hebt ingericht hoe meer
data u tot uw beschikking hebt in het Datarotonde Data Lake. Elke Datarotonde API heeft zijn eigen
verzameling van berichten in het Datarotonde Data Lake. Anders gezegd: één verzameling komt
overeen met één ingerichte API op de Datarotonde oftewel één type bericht wat de Datarotonde
verwerkt.
Deze data kunnen gedownload worden naar uw eigen analyse omgeving en tooling zodat u de
benodigde informatie uit de gegevens kan halen. Het Datarotonde Data Lake beperkt zich tot het
aanbieden van de ruwe data van de Datarotonde. Er vindt geen nabewerking op de data plaats en
we bieden geen rapportages of queries aan op de datasets in het Data Lake.
De gegevens in het Datarotonde Data Lake vormen een waardevolle aanvulling op data die u reeds
tot uw beschikking hebt voor het samenstellen van stuurinformatie.
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Elk bericht op de Datarotonde is te herleiden tot een gebeurtenis in een proces.
De data is er al, het moet alleen nog gebruikt worden.

Aanpak
Wanneer u gebruik wenst te maken van het Datarotonde Data Lake nemen we contact met u op om
het gewenste gebruik te inventariseren. De Datarotonde schrijft de gegevens naar Azure Storage
(een container in Data Lake Storage) in een door u beheerde Azure Subscription. Indien u dat wenst
kan de Datarotonde ook de gegevens wegschrijven naar een door ISRES beheerde Azure Storage
waar u vervolgens toegang toe krijgt.
ISRES maakt een inventarisatie van uw huidige Datarotonde inrichting op de productieomgeving en
bepaalt tot welke indeling c.q. verzamelingen van data in het Datarotonde Data Lake dit zal leiden.
Elke Datarotonde API leidt tot een aparte verzameling gegevens.
Indien u gebruik maakt van de door ISRES beheerde Azure Storage stemmen we op basis van deze
inventarisatie met u af wat de door u gewenste dataretentie is per verzameling gegevens. Daarnaast
nemen we per set op welke van uw applicaties u toegang wenst te verlenen tot welke verzameling.
Op basis van de inventarisatie activeren we het Datarotonde Data Lake voor u. Daarbij bieden we
ook een dagdeel on-site ondersteuning aan met daarin uitleg van de gegevens, metadata en indeling
van het Data Lake. Eventueel richten we de retentie in en verstrekken we accounts waarmee uw
applicaties kunnen inloggen op de door ISRES beheerde Azure Storage om de opgeslagen gegevens te
kunnen downloaden.
Het Data Lake gaat zich vullen vanaf het moment dat we het voor u hebben aangezet. Alle berichten
die op de Datarotonde met aangesloten applicaties en/of processen worden uitgewisseld worden
vanaf dat moment ook opgeslagen in het Datarotonde Data Lake. Data van voor het moment van
aanzetten is niet beschikbaar.
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Het Data Lake gaat zich vullen vanaf het moment dat we het voor u hebben aangezet.

Kenmerken oplossing:







Volledige zeggenschap over data waar u verantwoordelijk voor bent;
Structuur dataset is structuur inrichting Datarotonde berichten;
Inventarisatie van gewenste verzamelingen en eigenschappen;
Dagdeel on-site ondersteuning voor uitleg gegevens;
De data is er al, het moet alleen nog gebruikt worden;
Snel en eenvoudig beschikbaar.

Vergoedingen
Prijsmodel Datarotonde Data Lake
ISRES vindt het van belang dat het voor haar klanten laagdrempelig moet zijn om tot het gebruik van
integrale procesinformatie over te gaan. Daarnaast willen we de vergoedingen voor gebruik van de
oplossingen duidelijk en voorspelbaar houden.
Het prijsmodel gaat uit van een vaste prijs per maand voor het beschikbaar stellen van het Data Lake.
De prijs is gebaseerd op het aantal verzamelingen in het Data Lake. Voor de implementatie wordt
een eenmalig vast bedrag van 500,- euro gehanteerd. Indien u gebruik maakt van een door ISRES
beheerde Azure Storage dienst wordt het prijsmodel uitgebreid met een variabel component voor
gebruik van het Data Lake.
De indeling van de verschillende verzamelingen in het Data Lake volgt de structuur van de
aansluitingen op de Datarotonde. Het prijsmodel gaat uit van het aantal verzamelingen die u in het
Data Lake opslaat c.q. het aantal aansluitingen dat op het Data Lake aangesloten is waarvoor u de
data in het Data Lake wilt opslaan.
Onderstaande tabel toont een overzicht van de toegepaste vergoedingen. Naar mate er meer
verzamelingen opgeslagen worden zal een reductie van de vergoeding plaatsvinden voor iedere
opgeslagen verzameling.
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Aantal opgeslagen
verzamelingen
1-20
21-50
51-100
101 en meer

Prijs per maand
per verzameling *
€5
€4
€3
€2

Korting
20%
40%
60%

Tabel 1 - Standaard kosten Datarotonde Data Lake

Het variabele deel van het prijsmodel is alleen van toepassing wanneer u gebruik maakt van een door
ISRES beheerde Azure Storage dienst. Dit is een directe doorbelasting van de Azure kosten waarop
ISRES een 20% marge rekent. Met deze marge bekostigen wij:






Beheer van de data verzamelingen in de Azure Storage dienst;
Inrichting en beheer van authenticatie en autorisatie op de containers;
Multi-tenant scheiding van verzamelingen in het Data Lake;
Automatische retentie en zorg dragen voor het tijdig verwijderen van gegevens uit het
Data Lake op uw instructie;
Debiteurenrisico.

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere eventueel van toepassing zijnde overheidsheffingen.
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