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Nederlandse Samenvatting

De opkomst van ICT heeft er voor gezorgd dat bedrijven steeds gemakkelijker

en sneller informatie uitwisselen om gezamenlijk in de behoefte van klanten te

voorzien. De keerzijde is dat bedrijven veel tijd en middelen kwijt zijn aan het af-

stemmen van hun “business” aan ICT, zowel binnen de eigen organisatie als tussen

de verschillende organisaties. Deze afstemming wordt “inter-organisatie business-

ICT alignment” genoemd. De vraag is echter niet wat alignment is, maar hoe align-

ment inter-organisatie business-ICT gecreëerd kan worden. Daarom stellen wij de

e3alignment benadering voor. De e3alignment benadering is een gestructueerde

aanpak voor de exploratie fase van inter-organisatie business-ICT alignment.

De e3alignment benadering. De e3alignment benadering richt zicht op de in-

teracties tussen bedrijven. Om complexiteit te reduceren worden vier perspec-

tieven op interacties onderscheiden: Strategie (strategische lange termijn interac-

ties); Waarde (uitwisselingen van dingen van waarde); Proces (uitwisselingen van

fysieke objecten); IS (uitwisselingen van informatie). De perspectieven zijn niet

lineair geordend. Alignment begint niet bij een bedrijfsstrategie en eindigt niet in

ICT eisen. Daarom plaatst e3alignment het waarde perspectief in het midden, zodat

het waarde perspectief het strategie, proces en IS perspectief met elkaar verbindt.

Om gebruikers de middelen te geven die nodig zijn voor het creëren van align-

ment, maakt e3alignment gebruik van conceptueel modelleren. Elk van de vier

perspectieven wordt geanalyseerd met behulp van een specifieke conceptuele mod-

ellering techniek. e3forces wordt gebruikt voor het strategie perspectief, e3value

wordt gebruikt voor het waarde perspectief, UML activity diagrams worden ge-

bruikt voor het proces perspectief, en IS architecturen worden gebruikt voor het IS

perspectief. e3alignment’s conceptuele modellering stelt gebruikers in staat om op

een hoog abstractie niveau te opereren, wat noodzakelijk is tijdens de exploratie

fase van business-ICT alignment.

Daarnaast levert e3alignment ook richtlijnen voor het proces van alignment tij-

dens de exploratie fase. Ten eerste moeten gebruikers bepalen welke perspectieven

van belang zijn en waarom alignment nodig is. Daarna moeten er iteratief (1)
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problemen geanalyseerd worden, (2) oplossingen gecreëerd worden, en (3) deze

oplossingen geanalyseerd worden.

Bijdrage aan het onderzoeksveld. e3alignment onderscheidt zich van andere

alignment raamwerken vanwege zijn focus op alignment tussen bedrijven in plaats

van alignment binnen bedrijven. Verder is e3alignment’s waarde perspectief een

bijdrage aan het onderzoeksveld. Het waarde perspectief stelt ons in staat om met

financiele aspecten rekening te houden en het waarde perspectief functioneert als

de intermediair tussen het strategie, proces en het IS perspectief. Daarmee over-

bruggen wij het conceptuele gat tussen de bedrijfsstrategie van een organisatie en

zijn bedrijfsprocessen en IS. Bovendien is e3alignment niet een raamwerk voor

alignment, maar een benadering voor het creëren van alignment. De e3align-

ment benadering levert richtlijnen en middelen nodig voor het creëren van align-

ment (i.e. de conceptuele modellering technieken). Ondanks het hoge abstractie

niveau zorgen de conceptuele modellering technieken wel voor inzicht in de exac-

te relatie tussen de verschillende perspectieven. Als de conceptuele modellering

technieken namelijk niet hetzelfde netwerk vertegenwoordigen dan is het netwerk

niet gealigned. Door te achterhalen waar de verschillen zitten, kan er alignment

gecreëerd worden.

Case Studie Resultaten. e3alignment is getest in de Nederlandse luchtvaart in-

dustrie en heeft gebruikers geholpen bij het verklaren waarom alignment nodig is.

Ook heeft e3alignment geholpen bij het bepalen van financiële en informatie ef-

fecten als processen binnen het “Collaborative DesicionMaking” worden aangepast.

Verder is e3alignment toegepast in de Spaanse elektriciteitsindustrie, waar de

effecten van het integreren van Distributed Energy Resources in het huidige netwerk

zijn bekeken. Met behulp van e3alignment was het mogelijk om meerdere ontwer-

pen te creëren waarin de financiële effecten zo gunstig mogelijk uitvielen, rekening

houdend met de effecten op processen en ICT.

e3alignment is tevens gebruikt voor de ontwikkeling vanMobzilli. Er is gekeken

hoe alignment gecreëerd kan worden tussen de bedrijfsstrategie, waarde creatie, en

het informatiesysteem ontwerp. e3alignment stelde Mobzilli in staat om effecten

van technische keuzes te bepalen op de waarde creatie en strategische positie van

Mobzilli. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat Mobzilli een andere technische

implementatie van hun dienst heeft gekozen.

Alignment met e3alignment. e3alignment stelt gebruikers in staat om inzicht te

krijgen in (1) wat nu precies de alignment problemen zijn, (2) welke oplossingen

er mogelijk zijn, en (3) wat de consequenties zijn van de oplossingen. Uiteindelijk

levert e3alignment een set van conceptuele modellen die een adequaat startpunt

leveren voor de verdere ontwikkeling van inter-organisatie business-ICT align-

ment.


