
Paper 4: A two-speed IT architecture for the digital enterprise 

 

H&M en Fnac: verschillende activiteiten maar dezelfde uitdagingen op vlak van IT → 

bedrijfsmodellen herontwerpen naar een in grotere mate digitaal design: overleven, competitief 

blijven en succesvol zijn 

Om succesvol te zijn: 

1. Digitale productinnovatie: ervaring nodig 

2. Multidimensionale ervaring: digitaal en fysisch 

3. Big data + analytische technieken: consumentengedrag beter begrijpen 

4. Automatiseren & digitaliseren: om bedrijfsprocessen te verbeteren → snellere reactietijd en 

hogere kostenefficiëntie 

→ pleiten voor ondernemingen met 2 IT-snelheden, waarbij de organisatie een nieuw hoge 

snelheidssysteem ontwerpt maar haar oude IT-systeem grotendeels handhaaft  

- Snelle software releases 

Het ontwerpen en releasen van nieuwe software voor een computer die in toenemende mater 

sneller en efficiënter moet gebeuren  

→ nieuw softwarepakket ter beschikking stellen die innoverend en competitief is bv. Apple en 

Microsoft 

→ Ook ervoor zorgen dat oude systemen kunnen blijven functioneren  

Nieuwe en oude systemen moeten complementair werken 

- IT-uitdagingen 

H&M: webshop = ingrijpende verandering op hun businessmodel → herontwerp nodig voor heel haar 

supply chain + ook digitale innovaties nodig! 

- Digitaal innoveren 

 Ervaring consument: Snelheid en efficiëntie 

 Offline en digitaal 

 Meer integratie 

 

- Bouwstenen 

Performante onderneming moet rekening houden met volgende bouwstenen 

a. 2 snelheden 

(1) Snel: klantgericht → bv. nieuwe release software 

(2) Traag: transactiegericht → stabiel + hoge kwaliteit om vervreemding van het product 

tegen te gaan 

b. Veilige architectuur 

Voldoende bescherming tegen hackers, want waardevolle data en nieuwe 

communicatiekanalen zijn doelwitten geworden. 

 

 



c. Onmiddellijke functionaliteit 

Klanten kochten ook… of aanbevolen accessoires → moet snel beschikbaar zijn en liefst op 

verschillende platformen 

d. Geen uitvaltijd 

Probleem in de service mag geen effect hebben op algemene operaties → beter om random 

een product aan te bevelen dan een error-pagina weer te geven 

e. Real-time data-analysetechnieken 

Ervoor zorgen dat de analyse van informatie, die de klant via het gebruik weergeeft, integraal 

deel vormt van het operationeel proces 

f. Eenvoudige procesconfiguratie 

Users moeten de mogelijk hebben om geautomatiseerde processen aan te passen. Dit zorgt 

ervoor dat onnodige stappen in het proces geëlimineerd kunnen worden. Twee of meer 

businessprocessen kunnen samengevoegd worden tot een geheel waarbij men in de loop van 

het model kan kiezen in welke richting het moet. 

g. Productfabriek 

Men moet een digitale product ontkoppelen van het proces zodat men deze kan gaan 

kopiëren en toepassen op andere takken binnen het bedrijfsmanagement. 

h. Geautomatiseerd schalen IT platformen 

Toenemende werkdruk worden IT-platformen moeilijker te voorspellen → druk balanceren 

tussen private en publieke cloudomgevingen → faling bepaalde provider, dan kan een 

andere het zonder problemen overnemen. 

 

Digitale onderneming innoveert mits ze rekening houdt met bestaande IT-systemen 

Processen: gemeenschappelijke delen samenvoegen en processen splitsen bij delen die verschillend 

zijn 

Tips: 

1. Beheer een hybride architectuur met verschillende platformen → slaagkans wanneer men 

vanaf het begin de hoge kwaliteit van de nodige architectuur en de standaarden op kritische 

punten zoals veiligheid tijdelijk omschrijft. Gebeurt dit niet? Vertragingen, omdat het 

ontwerp te complex is 

2. Plan continue software levering met een mengeling van methodologieën → te weinig tijd 

om software te ontwikkelen gebruikmakend van het watervalmodel en vervolgens de 

transformatie op te splitsen in verschillende langdurige fases 

3. Ontwerp ook de lage snelheid architectuur 

4. Construeer een nieuwe organisatie en beheerssysteem parallel met de nieuwe technologie 

→ samenwerking tussen business en IT moet in positieve zin ontwikkeld worden, hierdoor 

zou de grens tussen beide moeten verdwijnen 

5. Verander de manier van denken → investeringen in IT niet meer zien als kosten die MOETEN 

gemaakt worden, maar eerder als een waardevolle investering. Dan kan technologie de 

sleutel worden in competitiviteit van deze onderneming 

6. Golven van veranderingen in 3 parallelle stromen  

- digitale transformatiestroom  

- korte termijn optimalisatie 

- architectuur transformatiestroom 


