"Uw processen en applicaties
integraal in beeld?
Ontwerp in enkele dagen tijd op Dragon1
uw Proces- en
Applicatielandschap Diagram"

Uw Processenlandschap én Applicatielandschap in samenhang op één integraal diagram in beeld op Dragon1

Proces- en Applicatielandschap Diagram voor een Zorginstelling
Met verschillende soorten en maten processen en softwareapplicaties met hun functionaliteit
en koppelingen continu in beeld, zijn zorginstellingen beter in staat het hergebruik van
softwareapplicaties en business / IT alignment in hun organisatie significant te verhogen, en
tegelijkertijd kosten en complexiteit van applicatieontwikkeling en -beheer te verlagen.
Kortom, sla de weg in naar professioneel applicatiemanagement met een Proces- en
Applicatielandschap Diagram gemaakt op Dragon1.
Een informatieanalist en een functioneel applicatiebeheerder bij een zorginstelling in Nederland hebben op Dragon1 het
processenlandschap en applicatielandschap geïnventariseerd, gemodelleerd en interactief gevisualiseerd samen met een
aantal collega’s uit de business en het management. Dit met als doel het ontdubbelen van applicaties en functionaliteit en
het opheffen van koppelingen, teneinde tegen lagere kosten en lagere complexiteit een meer flexibele ondersteuning van
de processen met applicaties te kunnen realiseren. Ook is met Dragon1 een interactieve applicatiecatalogus op het
intranet van de zorginstelling geplaatst om hergebruik (i.p.v. aanschaf) te stimuleren en meer informatie per applicatie te
kunnen inventariseren voor beter beheer.

Uitdaging

Het resultaat

De zorginstelling stond voor een grote bezuinigingsopgave aan de ene kant en het realiseren van een ambitie
voor eHealth dienstverlening aan de andere kant. De
toekomstplannen voor het applicatielandschap bij deze
zorginstelling zijn door de CIO in een bedrijfsinformatieplan
gezet. Bij de zorginstelling is in de loop der jaren een
veelkleurige informatievoorziening ontstaan waarbij veel
verschillende technische soorten applicaties voor soms
dezelfde functionaliteit, zoals tijdschrijven, worden ingezet.
De zorginstelling wil nu daar waar mogelijk applicaties en
functionaliteit ontdubbelen, koppelingen opheffen maar wel
met het oog op flexibele ondersteuning richting de
toekomst.

Het resultaat van de inzet van Dragon1 is dat deze
zorginstelling succesvol 20% van haar applicaties,
koppelingen en functionaliteit heeft kunnen ontdubbelen,
wat 30% in de beheerkosten scheelde. Ook beschikt de
zorginstelling nu over een interactief applicatielandschap
diagram en catalogus die zij beheren en doorontwikkelen
op Dragon1, ondersteund door de Dragon1 service desk.

De oplossing
De zorginstelling heeft gekozen voor Dragon1 als
Enterprise Architectuur Tool (EA Tool) voor het
inventariseren van de processen en applicaties, het
ontdubbelen van de applicaties en hun functionaliteit, het
opheffen van koppelingen, het visualiseren van het
applicatielandschap en het publiceren van een
doorzoekbare applicatiecatalogus op het eigen intranet. De
gebruikers van Dragon1 waren productief na 1 dag training
in Dragon1 EA Tool en Dragon1 visualisatiemethode.

Toegevoegde waarde
Een toegevoegde waarde van Dragon1 was dat ondanks
de hoge werkdruk, de weinig beschikbare tijd voor het
project en de ingewikkeldheid van de materie, men er toch
in is geslaagd het processen- en applicatielandschap
voldoende diepgaand en bruikbaar in beeld te brengen,
aan de hand van aanpasbare voorbeelden op Dragon1.

Wat is Dragon1?
www.dragon1.com - Dragon1 is een online collaboratie
platform met specialistische tools, zoals EA Tool en BPM
Tool waarop business professionals samen aan enterprise
innovatie doen.

Bouw & innoveer samen de gehele organisatie visueel en online op Dragon1 – www.dragon1.com

Managers en medewerkers willen tegenwoordig continu een up-todate integraal beeld beschikbaar hebben van het proces- en
applicatielandschap via een interactief diagram en applicatiecatalogus op het intranet, om zo kosten te verlagen en meer
hergebruik van de applicaties te kunnen maken.
U als business professional kunt dat leveren op Dragon1.
Verschillende architectuurvisualisaties

Informatie

Naast het inventariseren en visualiseren van applicaties en
processen maakt u op Dragon1 ook andere enterprise
architectuurvisualisaties, zoals:

Wilt u meer informatie over hoe u op Dragon1 in korte tijd
voor uw zorginstelling uw proces- en applicatielandschap
integraal in beeld heeft?

•
•
•
•
•
•

Neem contact op met de afdeling Projecten bij Dragon1
Netherlands B.V. via 0317 411 341 of sales@dragon1.com.

Solution Blauwdruk en Artist Impression
Solution Conceptschets en Principetekening
Solution Aspectvisie
Enterprise Structuurvisie & Enterprise Blauwdruk
Applicatielandschap Verander-roadmap
Business Model

Modelleertalen en Methoden
Dragon1 geeft u de vrijheid om te modelleren in BPMN,
ArchiMate en TOGAF maar ook met de Dragon1 EA
Modeling Language (met meer dan 400 concepten).

Een voorbeeld van een management report view op A0 formaat.

Kijk op de website www.dragon1.com voor meer informatie
over het Proces- en Applicatielandschap Diagram op
Dragon1, het innovatieve middel dat organisaties steeds
vaker gebruiken voor het vergaand inventariseren van
applicatiegegevens, het bevorderen van hergebruik van
applicaties en het daarmee beheersen van aanschafkosten
aangaande
een
procesapplicatielandschap diagram.

Een voorbeeld van een klikbare ‘dependency view’ op een 21
inch scherm.
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T: 0317 41 13 41
sales@dragon1.com
Laat u inspireren door Dragon1 met interactieve voorbeelden
http://www.dragon1.com/examples
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