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Voorwoord
Voor U ligt de rapportage van het afstudeerproject van Herman Sellies. Dit afstudeerproject heeft plaats
gevonden in het kader van de studie Informatica, afstudeervariant Bestuurlijke Informatica, aan de
RijksUniversiteit Groningen. Deze studie volgt op de studie Hogere Informatica, afstudeervariant Softwareengineering, aan de Hogeschool Gelderland te Arnhem.
Onderwerp van dit project zijn Internet en Intranet. Deze toepassingen van informatie-technologie hebben
de afgelopenjaren enorm aan populariteit gewonnen en doen dat nog steeds. Er is via diverse media enorm
veel aandacht voor de ontwikkelingen op deze gebieden.
Mijn afstudeerproject is erop gericht orn middels onderzoek antwoord te geven op twee vragen:

•

•

Hoe denkt het noorden over Internet en Intranet?
Hoe ziet het traject van een Intranet-project eruit?

Opdrachtgever van dit afstudeerproject is 1NCTAS IT-services. Deze organisatie levert flexibel inzetbare
arbeid en voert projecten uit, op verschillende niveaus in de automatiseringsbranche. 1NCTAS werkt vanuit
11 kantoren; 10 in Nederland, 2 in Be1gi en 1 in Engeland. Het kantoor in Groningen heeft als standplaats
gediend voor dit project.

1k wil in dit voorwoord de INCTAS organisatie, en met name Ruth Brinkman, Bertil Droste en Arjen
Meyer, bedanken voor de geboden mogelijkheden en begeleiding. Een speciaal dankwoord gut uit naar het
personeel van het INCTAS kantoor in Groningen; Bertil, Margot, Odette, Diana en Moniek. 1k heb met veel
plezier 7 maanden bij jullie doorgebracht en wil jullie graag bedanken voor jullie ondersteuning, flexibiliteit
en gezelligheid.

Vanzelfsprekend bedank ik Jan Jongejan voor zijn begeleiding vanuit de vakgroep Informatica.
1k heb er voor gekozen om in dit rapport, naast de inhoudelijke aspecten van het probleemgebied en het
project, ook het projectverloop en de daarbij gemaakte keuzes, te beschrijven. Hierdoor ontstaat een
compleet beeld van mijn afstudeerwerk.

"Never a dull moment"
Er was genoeg om steeds maar weer 'benieuwd' naar te zijn.

Groningen,
maart 1997,

Herman Sellies.
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1. Samenvatting
In dit hoofdstuk geef ik een samenvatting van mijn afstudeerwerk. Gezien het te verwachten gebruik van dit
rapport heb ik ervoor gekozen dew samenvatting in de Nederlandse taal te geven. De samenvatting is
bedoeld als beknopt overzicht van het door mij uitgevoerde onderzoek en de daaruit verkregen resultaten.
Voor gedetailleerde informatie verwijs ik naar de overige hoofdstukken van dit rapport.

Onderzoeksopdrachten
1k heb mijn afstudeeronderzoek uitgevoerd in opdracht van INCTAS IT-services. Deze organisatie levert
flexibel inzetbare arbeid en voert projecten uit, op verschillende niveaus in de automatiseringsbranche.
INCTAS werkt vanuit 11 kantoren; 10 in Nederland, 2 in Belgie en 1 in Engeland. Het kantoor in Groningen
heeft als standplaats gediend voor mijn afstudeerproject.

Het onderzoek nchtte zich op twee vragen, voortkomende uit de INCTAS organisatie:

• Hoe denkt het noorden over Internet en Intranet?
• Hoe ziet het traject van een Intranet-project eruit?
Op de eerste vraag heb ik een antwoord gevonden door het uitvoeren van een onderzoek naar de kennis en
wensen van organisaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, op het gebied van Internet en
Intranet. Hiervoor heb ik een door mij ontwikkeld enquêteformulier gebruikt. De tweede vraag is
beantwoord door het analyseren van de ervaring met Intranet-projecten, opgedaan door verschillende
personen en organisaties. Uit die analyse heb ik een standaard traject voor een Intranet-project gedestilleerd.
De zoektocht naar antwoorden op de door INCTAS gestelde vragen leverde het volgende resultaat:

Marktonderzoek "Internet in het noorden"
De organisaties in de noordelijke drie provincies zijn redelijk tot goed bekend met het fenomeen Internet.
Men verwacht dat Internet ook in de toekomst nog lang zal voortbestaan, waarschijnlijk echter in een andere
vorm dan de huidige. Als drijvende kracht achter het gebruik van Internet ziet men de eindgebruikers,
samen met de IT-afdeling. Volgens de aan bet onderzoek meewerkende organisaties kan Internet binnen
elke branche in beperkte of uitgebreide vorm worden toegepast. Hierbij zien de organisaties de voordelen
van Internet vooral bij de toepassingen op het gebied van mformatie-voorziening en E-Mail. In het
algemeen zijn de organisaties zeer behoudend en kiezen ze voor deze mm of meer standaard toepassingen.
Binnen de organisaties is concreet bruikbare kennis op het gebied van Internet beperkt aanwezig en vooral
geconcentreerd binnen de automatiseringsafdeling. Het gebrek aan kennis van Internet en de mogelijke
toepassingen ervan vorrnen de grootste struikelblokken bij toepassen van Internet in bijvoorbeeld een eigen
site. Ondanks deze struikelblokken hebben veel van de deelnemende organisaties (46%) plannen voor het
opzetten van een eigen site.
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Het fenomeen Intranet was bij veel organisaties minder bekend dan de chronologische voorganger Internet.

loch heeft een relatief groot aantal organisaties (3 9%) plannen om een Intranet te gaan opzetten. Dit zijn
vaak organisaties die intern al gebruik maken van een groot netwerk en bereid zijn een stap te maken naar
een nieuwe invulling van hun bedrijfsnetwerk. In het algemeen Iijkt Intranet mmder bij de organisaties te
spelen dan Internet en wordt het beschouwd als een opgedrongen nieuw fenomeen vanuit de IT-afdeling.
Toch zien de organisaties desgevraagd we! mogelijkheden om Intranet toe te passen binnen hun organisatie.
Ook hierbij richt men zich vooral op de algemene toepassing bij de informatie-voorziening.
In Groningen, Friesland en Drenthe werden op de verschillende vragen gemiddeld mm of meer gelijke
antwoorden gegeven.
Het algemene Internet en Intranet beeld sluit aan bij de landelijke cijfers uit andere onderzoeken.

Draaiboek Intranet
Een Intranet ontstaat uit het toepassen van de technologie van het Internet binnen het bedrijfsnetwerk. Dc
doelstelling van een Intranet is om actuele informatie binnen een organisatie makkelijk toegankelijk te
maken, en de mogelijkheden voor interne communicatie uit te breiden. Dc stijgende populariteit van
Intranetten ligt niet zozeer in de technologie, als wel in de mogelijkheden van die technologie binnen een
organisatie. Een Intranet lijkt de ideale infrastructuur om ondersteuning te bieden aan processen gericht op
communicatie en coordinatie bij organisaties met gedecentraliseerde beslissingsstructuur. Hierdoor wordt
het organisaties mogelijk om groter te groeien, zonder ten prooi te vallen aan traagheid en deformatie.
Een Intranet kan bestaan uit een of meerdere netwerken binnen een organisatie en zal in het algemeen de
volgende onderdelen bevatten:

•
•
•
•
•
•
•
•

Een of meerdere webservers
Netwerk
Communicatie-software met TCP/IP ondersteuning
Koppelingen naar databases op verschillende platformen
Browsers
Tools voor publicatie van informatie
Tools voor onderhoud van informatie
Zoekprogramma's voor gewenste informatie

Een Intranet kan functionaliteiten bieden die gericht zijn op:

•

•
•
•
•

Leveren van informatie
Communicatie
Interactie
Transactie
Workflow
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Enkele belangrijke voordelen van een Intranet kunnen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatievoorziening eenvoudiger
Dalende kosten voor reproductie en distributie van informatie
Informatie komt alleen op verzoek
Informatie wordt plaats onafhankelijk
Informatie kan aan elkaar worden gekoppeld
Informatie mogehjk in multimedia vorm
Grote schaalbaarheid van het bedrijfsnetwerk
Uniforme gebrulkersinterface
Eilanden van automatisering verdwijnen
Mogelijkheden voor interne communicatle
Concurrentiepositie verbetert

Als mogelijke nadelen kunnen worden aangemerkt:

•

Technologle is nog In groeifase
Beperkte functionaliteit t.o.v. standaard groupware-pakketten

•

Mogelijke organlsatorische barriires

•

Voor de mogelijke functionaliteiten, voordelen en nadelen geldt dat ze afhankelijk zijn van structuur,
cultuur en mogelijkheden binnen de organisaties waar het Intranet wordt toegepast.

Het voor INCTAS ontwikkelde Draaiboek Intranet bevat een stappenpian voor het uitvoeren van een
Intranet-project. In dit stappenpian worden vier achtereenvolgende fases onderscheiden:

•

Fase 1: Inventarisatie
Tijdens deze fase analyseert INCTAS de situatie op het gebied van de informatiehuishoudmg en
infrastructuur bij de kiant en worden er samen met die klant plannen gemaakt voor de invulling van
het uiteindelijk te implementeren Intranet. Hierbij komen alle aspecten en onderdelen van het
Intranet aan de orde.

Enkele belangrijke activiteiten die tijdens deze fase aan de orde komen zijn:
- Inventarisatie doelstellingen Intranet
- Inventarisatie te ondersteunen bedrijfsprocessen
- Inventarisatie te publiceren informatie en
- Definitie netwerk
- Definitle rechten, plichten en procedures

informatiebronnen

- Definitie webstructuur
- Keuze
- Keuze

hardware
software
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2 : Pilot

Tijdens deze fase wordt een gestripte versie van bet Intranet ontwikkeld en geimplementeerd. Deze
pilot is niet open voor de gebruikers. Een kleine groep personen, vaak al betrokken bij het Intranetproject, krijgt de taak om de pilot te testen en hun bevindingen te delen.
Enkele belangrijke activiteiten die tijdens deze fase aan de orde komen zijn:
-

Definitie pilot

- Aanschaf benodigde hardware
- Inrichten webservers
- Implementatie pilot
- Test pilot

•

en software

Fase 3 : Rollout
In deze fase krijgt het Intranet zijn definitieve vorm. Nadat alle informatie op het Intranet is
geplaatst krijgen de gebruikers de bcschikking over browsers en andere software-tools. Ook worden
de gebruikers getraind in het gebruik van bet Intranet en de beschikbare tools.
Enkele belangrijk activiteiten die tijdens deze fase aan de orde komen zijn:
-

Implementatie site

- Training gebruikers
- Uitgifte software
- Oplevering Intranet

•

Fase 4: Onderhoud
Tijdens deze fase pleegt 1NCTAS op verzoek van de opdrachtgever onderhoud aan het bestaand
Intranet. Dit onderhoud kan betrekking hebben op elk facet van het Intranet. Het onderhoud kan
zowel op incidentele als regelmatige basis plaatsvinden.

Deze fases kijken zowel naar de technische als organisatorische invulling van een Intranet.

Bij het opzetten van een Intranet moet rekening gehouden worden met een aantal belangrijke valkuilen:

•
•
•
•

Overenthousiasme
Ondercapaciteit Intranet-server
Onderschatting invloed gebruikers
Ontbreken regelgeving

Dc algemene verwachting binnen de bedrijven uit de informatie-technologie is dat Internet, en zeker ook
Intranet, in de nabije toekomst belangrijke speerpunten gaan worden in de strategic van veel organisaties.
Hiermee sluit ik deze beknopte samenvatting af en vcrwijs ik voor gedetailleerde informatie naar de overige
hoofdstukken van dit rapport.
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2. Inleiding in probleemgebied
In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven in het probleemgebied van mijn afstudeerproject.

2.1 Internet en Intranet
In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen besproken:

•
•
•

De achtergrond van Internet en Intranet
Dc Internet-technologie
De markt

2.1.1 Achtergrond
'Internet' staat voor het wereldwijde netwerk van computers dat met elkaar kan communiceren op basis van
standaardprotocollen. Het Internet is in 1960 gestart als een project van de Advanced Research Projects
Agency (ARPA) van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Doel van dit project was om oplossingen te
vinden voor het delen van informatie tussen verschillende sites en netwerken, en het in tact houden van de
onderlinge informatiestromen bij uitval van een of meerdere sites. Het Internet is gebaseerd op protocollen
die zijn ontwikkeld om informatie op een onathankelijke manier tussen gedistribueerde netwerken te
routeren. Bij uitval van een site of netwerk wordt de informatie op een altematieve manier gerouteerd om
toch de eindbestemming te bereiken. Het protocol dat hier voor zorgt is het Internetworking Protocol (IP).
Het Internet is vanaf 1960 veel gebruikt, in de beginperiode vooral door onderzoekers binnen de militaire en
universitaire wereld voor de uitwisseling van informatie in de vorm van tekst- of databestanden.
In 1989 ontwikkelde het European Physics Laboratory (CERN) standaarden voor het versturen van een
nieuw soort bestanden. Deze bestanden worden multimedia-bestanden genoemd en bevatten naast tekst ook
plaatjes, geluid en hyperlinks, die het voor de gebruiker mogelijk maken om zich op een willekeurige
manier binnen en tussen bestanden te verplaatsen. De standaard voor deze multimedia, hypertext bestanden
wordt HyperText Markup Language (HTML) genoemd. Het standaardprotocol voor de server heet
HyperText Transfer Protocol (HT1P). Een HTTP-server zal HTML bestanden leveren aan clients die dat
verzoeken. Aan client-zijde kunnen die bestanden met behuip van een browser worden geladen, geopend en
getoond. Deze browser is voorzien van een volledig grafische, point-and-click gebruikersinterface.

In de periode na 1989 zijn de mogelijkheden van HTML steeds verder uitgebreid en verbeterd. Veel van
deze uitbreidingen en verbetenngen zijn gericht op de interactiviteit van de beschikbare informatie. Door
gebruik van electronische formulieren zijn o.a. data-invoer en data-query mogelijk. Een gevolg van alle
uitbreidingen is dat er steeds vaker een standaard browser te gebruiken is als interface tussen een gebruiker
en reeds bestaande applicaties. Veel fabrikanten zijn dan ook bezig om hun applicaties toegankelijk te
maken voor een browser.

Een Intranet is feitelijk een 'Internet in huis', dat wil zeggen internet-technologie toegepast binnen het
bedrijfsnetwerk van een bepaalde organisatie. De doelstelling van een Intranet is om actuele informatie
binnen een organisatie makkelijk toegankelijk te maken, en de mogelijkheden voor interne communicatie
uit te breiden. Heel concreet houdt dit in dat er in het bedrijfsnetwerk één of meerdere webservers worden
geplaatst die gebruikers op verzoek voorzien van informatie in de vorm van webpagina's in HTML-formaat.
Het maakt voor de gebruiker niet uit op welke server de informatie is geplaatst. Binnen een Intranet kunnen
o.a. navigatiesoftware, zoekprogramma's, nieuwsgroepen en E-mail worden toegepast. Alle toepassingen
die beschikbaar zijn via het Intranet, zijn met behulp van één standaard client, een browser, te benaderen.
Vanaf iedere werkplek binnen de organisatie is de gewenste informatie op te vragen door de betreffende
hyperlink aan te klikken met de muis. Een verschil met het Internet is dat de inhoud van een Intranet
volledig binnen de organisatie gecontroleerd en beheerd kan worden. Bij het opzetten van een Intranet is het
content-beheer dan ook belangrijk.
RijksUniversiteit Groningen / INCTAS IT-Services
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2.1.2 Technologie
Dc technologie achter het Internet en Iniranet is dezelfde en zal hierna Internet-technologie worden
genoemd. Internet-tecimologie is gebaseerd op protocollen die zijn ontwikkeld om informatie op een
onathankelijke manier tussen gedistribueerde netwerken te routeren. Bij uitval van een site of netwerk wordt
de informatie op een alternatieve manier gerouteerd om toch de eindbestemming te bereiken. Het protocol
dat binnen de Intemet-technologie wordt gebruikt is TCP/IP. Dit is een combinatie van bet Transmission
Control Protocol (TCP) en het Internetworking Protocol (I?).
Dc meeste protocollen die gebruikt worden voor communicatie binnen een computernetwerk hebben een
gelaagde structuur. Deze protocollen zijn opgebouwd uit afzonderlijke delen, waarbij de verschillende delen
na elkaar en volgens een vaste volgorde, een bepaalde bewerking uitvoeren. Deze structuur wordt meestal
als een stapel van onderdelen afgebeeld. ledere laag in de stapel maakt gebruik van de diensten van
onderliggende laag of lagen om een bepaalde actie uit te voeren.
Een veel gebruikt model voor een gelaagd netwerkprotocol is ontwikkeld door de International Standards
Organization (ISO). Dit model heet het Open Systems Interconnection model (OSI-model). Dit model biedt
een structuur waarin zeven lagen worden onderscheiden met elk een voorgeschreven functie. Hieronder
worden deze lagen en hun functie beschreven. 1k heb hierbij niet de bedoeling een uitputtende opsomming
te geven van de diensten die door elke laag worden aangeboden. Slechts het globale overzicht van deze
bekende gelaagde structuur is van belang.

• Fysieke Iaag
Dc eerste laag houdt zich bezig met het verschaffen van toegang tot een medium en het f'sieke transport
van de data over dat medium. In feite is dit de enige laag waar de communicatie daadwerkelijk plaatsvindt.
Daarvoor kunnen in deze laag de gegevens op mechanische, electrische of optische manier worden
aangepast. Op deze lang spelen zaken als kabellengte, kabeldikte en connectortype een rol.
• DataLink Iaag
In deze lang worden transmissiefouten ontdekt en gecorngeerd.
• Netwerk laag
Hier worden grote berichten, gekregen van de transportlaag, geknipt in Ideine pakketten, en vervolgens
genummerd. Deze genummerde pakketten worden aan de datalink lang aangeboden ter transport.

• Transport Iaag
Deze lang verzorgt voor bovenliggende lagen de communicatie met het netwerk.
•

Sessie laag

Deze lang zorgt voor het opzetten, beheren en registreren van een verbinding tussen twee computers. Ook
wordt hier rekenmg gehouden met toegangsrechten.
• Presentatie laag
Hier worden de nodige syntax-conversies gedaan van gegevens. Deze laag wordt ook gebruikt om
informatie voor het transport over het netwerk te coderen. Bovendien kunnen binnen deze laag compressieen encryptie-methoden worden toegepast op de te verzenden gegevens.
• Applicatie Iaag
In deze hoogste lang bevinden zich de applicaties die de gebruiker daadwerkelijk gepresenteerd krijgt. Hier
kunnen door de gebruiker verschillende parameters voor de communicatie worden ingesteld.

Het Internet-protocol TCP/IP biedt intern dezelfde functionaliteit als OSI-protocollen. Hierbij zorgt TCP
voor het opdelen van een bericht in pakketten en IP voor de adressering en het transport van die pakketten.
RijksUniversiteit Groningen / INCTAS IT-Services
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Naast de protocolfamilies van OS! en TCP/IP bestaat er ook een protocolfamilie van IBM, SNA geheten. De

verschillende protocolfamilies verzorgen dezelfde soort diensten. Er is echter vaak sprake van eigen
benamingen en een eigen indeling over wat waar gebeurt. Onderstaand schema geeft een beeld van de
onderlinge verhoudingen tussen, en de verschillende benamingen, van de genoemde protocolfamilies.

Applicatie

End User

Transaction Service
Presentatie

Presentation Service

Sessie

Data Flow Control

Transport

Transmission Control

Netwerk

Path Control

DataLink

DataLink Control

Fysiek

Physical Control

OS!

IBM SNA

TCP
IP

TCP/IP

De voordelen van dit soort gelaagde communicatieprotocollen zijn:

• Aanpassing
Nieuwe versies of herzieningen van een bepaalde laag kunnen worden doorgevoerd zonder dat de overige
lagen hoeven te worden aangepast.
•

Sneiheid

Twee machines hoeven slechts die lagen te gebruiken die ze nodig hebben voor de communicatie.

•

Eenvoud

ledere Iaag kan gebruik maken van de diensten van de onderliggende lagen zonder voor de feitelijke
implementatie van die diensten zorg te hoeven dragen.

Het Internet is globaal te verdelen in vier protocollagen:

Application Services
Protocollen op het niveau van de gebruikersapplicaties.
Voorbeelden:
• FTP (File Transfer Protocol), voor het overzenden van bestanden van de ene naar de andere machine
• Telnet, voor het opzetten van een terminalsessie met een host
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), voor het gebruik van E-Mail

Service Provider Protocol
Zorgt voor het verknippen van een bericht in verschillende pakketten.
Meest gebruikt:
• TCP (Transmission Control Protocol)
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Internetwork
Zorgt voor het adresseren en versturen van pakketten.
Meest gebruikt:
IP (Internet Protocol)

Subnetworks
De protocollen gebruikt door de subnetwerken van het Internet.
Bijvoorbeeld:
• Ethernet
• X.25

TCP en IP, ofwel TCP/IP, vormen samen het hart van de communicatie binnen de Internet-technologie.
Het verzenden van een bericht over het Internet via het TCP/IP protocol gaat dan als volgt:
Een bericht van een bepaalde machine, bedoeld voor transport over het internet, wordt aangeboden aan de
laag met het TCP-protocol. Dc TCP-laag hakt dit bericht in verschillende pakketten, geeft deze pakketten
een voignummer, en biedt deze pakketten aan bij de laag met het IP-protocol. Deze laag zorgt voor de
verzending van de pakketten over het netwerk. Dc pakketten worden in willekeurige volgorde en mogelijk
volgens verschillende routes over het netwerk gestuurd. Aangekomen op de doelmachine worden de
pakketten via onderliggende lagen aan de IP-Iaag aangeboden. Deze laag geeft de pakketten door aan de
bovenliggende TCP-laag. Daar worden de pakketten in de juiste volgorde geplaatst en als één bericht
aangeboden aan de bovenliggende laag. Mochten er pakketten niet aangekomen zijn, of beschadigd, dan
doet de TCP-Iaag aan de onderliggende laag het verzoek om die pakketten nogmaals te versturen.

Schematisch ziet zo'n transport er zn uit:

INTERNET
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Het wereldwijde Internet bestaat uit verschillende netwerken die elk voor zich ook weer uit netwerken van

netwerken kunnen bestaan. Dc verschillende subnetwerken kunnen intern communiceren volgens
verschillende protocollen en zijn met elkaar verbonden door een of meer gateways. Dit zijn apparaten die
koppelingen vormen tussen verschillende netwerken. Via de gateway worden berichten van het ene netwerk
naar het andere verstuurt. Daarbij worden alle voorkomende formaat-en adresseringsproblemen opgelost.
De werking van deze gateways is volkomen transparant voor gebruikersapplicaties. Dit wil zeggen dat de
gebruiker niet weet of de gebruikte informatie uit het eigen netwerk komt, of uit een van de aangrenzende
netwerken. De gateway zorgt voor de nodige conversies.

Schematisch ziet de werking van een gateway er als volgt uit:

De lagen die binnen de gateway zijn afgebeeld zijn aflcomstig van het OSI-model.

Een verdere uitwijding over de technologie achter het Internet en Intranet is voor de inhoud van mijn
afstudeerproject niet relevant en laat ik daarom achterwege.
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2.1.3 Demarkt
Op de markt van aanbieders en afhemers van Intemet-producten en -diensten zijn verschillende spelers te
vinden. De aanbieders benaderen het Internet en Intranet vaak vanuit hun eigen specialisme en richten zich
daarbij vaak op bepaalde niches op de markt. Afnemers zijn zowel te vinden op de particuliere als zakelijke
markt.
Er worden op de Internet- en Intranet-markt diensten aangeboden op het gebied van:
• Toegang tot het Internet
Hier zijn de providers werkzaam. Zij verzorgen voor particulieren en organisaties de aansluiting op het
Internet. Hierbij wordt vaak ook de benodigde hard- en software geleverd. Als de toegang is gerealiseerd
kunnen de afnemers direct mailen en surfen over het Internet. Er worden door de providers verschillende
abonnementen aangeboden.
• Hardware
Veel leveranciers van hardware nemen in hun productlijn speciale producten geschikt voor Internettechnologie op. Er worden o.a. speciale webservers, webclients en communicatie-middelen aangeboden.
Ook hardware voor multimedia toepassingen, zoals scanners en audio- en video-apparatuur, is steeds meer
gencht op gebruik binnen Internet of een Intranet.

• Software
Veel software-leveranciers richten zich op de Internet-technologie en bieden daarbij aan:
- Software

webservers

- Software voor webclients
- Tools
- Tools

voor publicatie van verschillende soorten informatie binnen een web-omgeving
voor gebruik externe databases binnen een web-omgeving

Bij nieuwe versies van (netwerk)besturingssystemen zit steeds vaker web-software 'ingebakken'.

• Advisering
Er zijn veel bedrijven werkzaam binnen de informatie-technologie die zich richten op de advisering van
bedrijven omtrent de mogelijke toepassingen van Internet-technologie binnen die bedrijven. Het gaat daarbij
zowel om Internet als Intranet.
• Implementatie
Ook bij de implementatie van Internet-technologie zijn veel aanbieders te vinden. Zij bieden diensten op het
gebied van o.a:
- Internet-sites
- Intranet-netwerken
- Koppelingen met bestaande informatie-systemen
- Vertaling naar gevolgen voor de organisatie

Op elk van bovenstaande gebieden trefje zowel hele kleine specialistische bedrijven aan als grote
internationale bedrijven. De laatste groep richt zich op elk van bovenstaande gebieden en kenmerkt zich
door het aanbieden van totaal-oplossingen. Hierbij komen naast de technische ook de organisatorische
aspecten aan de orde.

INCTAS IT-services is één van de spelers op de Internet- en Intranet-markt, en biedt zowel dccl- als totaaloplossingen aan, afgestemd op de top-500 van de bcdrijven in Nederland.
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2.2 INCTAS IT-services
INCTAS IT-services is een dienstverlenend bedrijf op het brede gebied van de informatietechnologie en
opdrachtgever van mijn afstudeerproject. Het bedrijf richt zich bij haar activiteiten in Nederland
voomanielijk op de zogenaamde kantoorautomatisering van de top-500 van de bedrijven in Nederland.
Binnen 1NCTAS wordt een zestal divisies onderscheiden : Consultancy en Interim Management,
Informatiecentrum- en helpdeskdiensten, Netwerken en Datacommunicatie, Workflow Appilcatles,
Opleidingen en Internet & Intranet. Het bedrijf maakt, sinds de oprichting in 1986, een snelle groei door.
Deze groei heeft tot nu toe geresulteerd in 8 vestigingen in Nederland, 2 vestigingen in Belgie en 1 in
Engeland. Het totaal aantal medewerkers is inmiddels gegroeid tot 450, waarvan 10% werkzaam is binnen
de vestigingen van INCTAS. De overige medewerkers zijn in vaste dienst bij de verschillende vestigingen
van INCTAS en worden op basis van detachering en projecten geplaatst bij een kiant. Het opleidingsniveau
is divers en varieert van MBO tot academisch . Dc tijdsduur van de uit te voeren opdrachten kan variëren
van een periode van enkele dagen tot een periode van meerdere maanden.

Dc volgende functies worden binnen INCI'AS gehanteerd:
- Installatie-technicus
- Operator
- Trainee
- Begeleider PC-gebruik
- Helpdesk-medewerker

- Junior consultant / projectleider
- Consultant I projectleider
- Senior consultant / projectleider

- Systeembeheerder
- Programmeur
- IC-specialist
- Netwerkspecialist
-

Analist

Voor elk van deze functies worden intern cursussen en trainingen georganiseerd waarmee de medewerkers
hun kennisniveau kunnen verhogen. Door het volgen van deze trainingen en het succesvol afleggen van de
bijbehorende examens is het bovendien mogelijk om, bij gebleken geschiktheid, een interne promotie naar
een andere functie te maken.

2.2.1 Organisatiestructuur
Dc organisatiestructuur van INCTAS binnen Nederland is globaal als volgt weer te geven:

ec
Personeel

I ProductManagement

Secretariaat

IRegio Zuid-West

-Den Bosch
-Rotterdam
-Maastricht
-Rijswijk

Marketing

I

IRegio Noord-Oost

lExpertise Groepeni
I

Ontwikkeling If Consultancy I

I

I

Netwerken

I

-Apeldoom
-Hoofddorp
-Groningen
-Nieuwegein

1k heb er voor gekozen geen concrete functionele en personele bezetting te vermelden, omdat dit voor mijn
onderzoek niet relevant is.
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Producten en Diensten

Vanuit de divisie Internet & Intranet springt 1NCTAS in op de enorme belangstelling die is ontstaan voor
het Internet en aanverwante producten en diensten. INCTAS brengteen groep verschillende producten en
diensten op deze groeiende markt. Binnen deze groep worden, naast producten die regelmatig aan kianten
worden geleverd en dus redelijk gestandaardiseerd zijn, tevens producten onderscheiden die nog in een
beginstadium van ontwikkeling zijn. Een aantal van deze laatste producten is op dit moment zelfs alleen nog
maar in de vorm van een idee binnen INCTAS bekend.

Op het gebied van Internet worden de volgende producten en diensten door INCTAS gevoerd:

Programmeerdiensten
WebSites

•
•

Ontwerp, Implementatie en Beheer

•

WebServer

•

MailServer

•

Mailproducten

Installatie en Beheer
Installatie en Beheer
Installatie en Aanpassmg

De volgende producten zijn nog in ontwikkeling:

IntraNet

•

Standaard toepassing, Maatwerk toepassing,
Koppeling met andere informatie-systemen, groupware en workflow
•

Internet Helpdesk
Fysieke bemanning, Opleiding en training

•
•
•

Betalingsverkeer via Internet
Tele-leren
Tele-werken

Als INCTAS wordt gevraagd voor een bepaalde Internet-dienstverlening die nog niet op deze lijst voor
komt, zal INCTAS toch proberen deze dienstverlening te bieden. Wanneer er ergens binnen de INCTASorganisatie iemand met voldoende kennis en ervaring voor de opdracht is, zal deze worden ingezet.
Wanneer na een aantal soortgelijke projecten een goede basis van ervaring op een bepaald gebied bestaat,
zal deze ervaring worden gebruikt bij de ontwikkeling van een nieuw aan te bieden dienst. Op deze manier
probeert INCTAS aansluiting te behouden bij een veranderende markt.
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Opdrachten afstudeerproject

1k heb mijn afstudeerproject uitgevoerd vanuit het INCTAS kantoor in Groningen. Daar bestond een grote
behoefte aan onderzoek naar Internet en Intranet. Na een aantal gesprekken heeft mijn afstudeerproject
vorm gekregen in twee afzonderlijke onderzoeksopdrachten. Deze zijn verschillend van aard maar nchten
zich ieder wel op het gebied van Internet en Intranet. Bovendien spelen bij beide opdrachten technische en
organisatorische aspecten een rol. Deze combinatie heeft mijn persoonlijke interesse en vormt tevens de
door mij gekozen afstudeervariant bestuurlijke informatica.

Opdracht Internet:
"Onderzoek de ideeën van organ isaties in het noorden over Internet en Intranet
en geefaan hoe INC TA S hierop kan inspelen."
Hierbij moet o.a. een antwoord worden gevonden op deze vragen:
• Welke kennis op het gebied van Internet hebben de organisaties in de Noordelijke drie provincies?
• Welke wensen op het gebied van Internet hebben de organisaties in de Noordelijke drie provincies?
• Op welke manier kan 1NCTAS deze organisaties het best bedienen?

De invulling van deze opdracht staat beschreven in hoofdstuk 3, "Marktonderzoek Internet in het noorden".

Aansluitend op een periode waarin het Internet enorm in de belangstelling is komen te staan binnen en
buiten de informatie-technologie, lijkt nu de tijd te zijn aangebroken voor het bedrijfsnetwerk, gestoeld op
de intemet-technologie, het zogenaarnde Intranet.

Opdracht Intranet:
"Ontwikkel een standaardtraject voor het uitvoeren van een Intranet-project"
Hierbij moet o.a. een antwoord worden gevonden op deze vragen:
• Wat zijn de voor-, nadelen en consequenties van een Intranet?
• Welk stappenpian kan als basis dienen voor een totaal INCTAS Intranet-traject?
• Is het zinvol Intranet binnen INCTAS toe te passen?
De invulling van deze opdracht staat beschreven in hoofdstuk 4, "Draaiboek Intranet".

Bij uitvoering van de onderzoeksopdrachten staat de praktische bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten
centraal. Dit is een natuurlijk gevoig van een afstudeerproject binnen het bedrijfsleven.

In de volgende hoofdstukken staan de analyse en uitwerking van de opdrachten beschreven, aismede de weg
naar de gemaakte keuzes, oplossingen en resultaten.
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3. Marktonderzoek "Internet in het noorden"
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar Internet in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en
Drenthe beschreven. Dit deel van het onderzoek heeft tot dod de kennis en wensen van organisaties in de
genoemde provincies met betrekking tot het gebruik van Internet te inventariseren. 1k heb hiervoor een
schriftelijke enquête samengesteld. Door analyse van de respons op deze enquète ontstaat er een duidelijker
beeld van de noordelijke markt, waardoor INCTAS met toekomstige acties veel beter op die markt kan
inspelen. Dc vragen uit de enquête heb 1k samengesteld om dit dod te bereiken en omvatten onderdelen
waarin ik vraag naar aanwezige kennis van, en visie op, Internet en Intranet, zowel voor flu als in de
toekomst.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen besproken:

•
•
•
•

•

•
•
•

De context van het onderzoek
Het soort onderzoek
De deelnemende organisaties
De verrichte activiteiten
Het gebruikte enquêteformulier
Dc resultaten uit de enquête
Een concluderende samenvatting
Het gebruik van de resultaten door INCTAS

3.1 Context
Het is voor bedrijven die een bepaalde markt bedienen van belang te weten wat er op die markt speelt.
Wanneer organisaties weten wat er gebeurt, of gaat gebeuren, in de organisaties die hun doelgroep vormen,
kimnen zij hun marketingmix daarop aanpassen. Zo kunnen zij hun markt beter bedienen en wellicht hun
aandeel op die markt vergroten. Een marketingmix bestaat uit de bekende vier P's:
• een bepaald Product
• een bepaalde Prijs voor dat product
• een bepaalde Plaats om het product aan te bieden
• een bepaalde Promotie om het product onder de aandacht te brengen
Bij de door INCTAS aangeboden diensten op het gebied van Internet wordt een centrale marketingmix
gebruikt. Deze is bestemd voor alle kantoren en is dus niet afgestemd op de marktsituatie in een bepaalde
specifieke regio. Om de regionale markt goed te kunnen bedienen is een aanpassing van de centrale
marketingmix nodig. Een vereiste bij een verantwoorde wijziging van de marketingmix is een duidelijk
beeld van de regionale marktsituatie.
Het 1NCTAS kantoor in (3roningen wilde graag inspelen op de lokale behoeften, maar het ontbrak daarbij
aan een goed beeld van de marktsituatie in haar regio, de noordelijke drie provincies.

Dit onderdeel van mijn afstudeerproject had tot doel in deze situatie verandering te brengen.
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3.2 Soort onderzoek
Bij de invulling van het onderzoek had ik de keuze uit twee mogelijke scenario's. Het eerste scenario zou
een kwalitatieve invulling geven aan het onderzoek, het tweede scenario een meer kwantitatieve.

Het kwalitatieve scenario
Bij uitvoering van dit scenario zou ik een klein aantal organisaties selecteren, met een maximum aantal van
10 organisaties. In telefonisch gesprekken zou ik afspraken met deze organisaties maken om ze te komen
bezoeken en dan te praten over Internet en daaraan gerelateerde onderwerpen. Tij dens de interviews zou ik
vooral open vragen gebruiken. Daarna zou ik deze interviews analyseren en verwerken tot een algemeen
beeld. Tenslotte zou ik vanuit dat beeld voorstellen doen voor concrete vervolgacties door het 1NCTAS
kantoor in Groningen.

Het kwantitatieve scenario
Bij dit scenario zou ik een veel groter aantal organisaties selecteren, met een maximum aantal van 100
organisaties. Tijdens telefonische gesprekken zou ik deze organisaties vragen of zij een schriftelijke enquête
wilden ontvangen en invullen, om op die manier mee te werken aan mijn onderzoek. Dc enquête zou vooral
multiple-choice vragen bevatten. Dc resultaten van de enquête zou ik verwerken tot een algemeen beeld.
Uitgaande van dit beeld zou ik concrete vervolgacties definiëren voor het INCTAS kantoor in Groningen.

1k heb deze en andere mogelijke invullmgen voor het onderzoek afgewogen en gekozen voor het tweede
scenario, het kwantitatieve onderzoek. Dc redenen voor deze keuze waren:
• Representatief beeld
De mate van representativiteit van het onderzoek wordt o.a. beinvloed door het aantal deelnemende
organisaties. Hoe groter dit aantal, hoe representatiever het beeld is dat uit het onderzoek ontstaat. Het
benaderen van 100 organisaties valt dus zeker te verkiezen boven het benaderen van 10 organisaties.
• Praktische uitvoering
Wanneer ik ervoor gekozen zou hebben om de organisaties persoonlijk te gaan bezoeken voor het houden
van interviews, zou dat hebben betekend dat ik tegen een aantal praktische problemen aan zou lopen. Er zou
bijvoorbeeld een voor beide partijen geschikte datum voor het bezoek moeten worden gevonden. Ook zou ik
moeten beschikken over vervoersmogelijkheden naar de organisaties en weer terug. Deze bezoeken zouden
bovendien aanzienlijk veel tijd kosten.

Bovengenoemde problemen treden bij het gebruik van een schrifielijke enquête niet op. Het telefonisch
contact met organisaties, het versturen van de enquête en tenslotte het verwerken van de respons op de
enquête, kan zelfs vanaf één en dezelfde plek gebeuren. Het enige dat nodig is, is een werkplek met
telefoon, pen en papier. Deze en andere faciliteiten, zoals het gebruik van computers, printers en
kopieerapparaat werden door 1NCTAS ter beschiklcing gesteld.

• Verwerking resultaten
De verwerking van een aantal interviews met de antwoorden op open vragen, kost meer tijd en Ieidt minder
direct naar een algemeen beeld, dan de verwerking van de resultaten uit een multiple-choice enquête. In dit
Iaatste geval komt het neer op het turven van het aantal keren dat een bepaalde optic is gekozen. Afgezet
tegen het totale aantal levert dit een percentage dat direct bruikbaar is bij het bepalen van het algemene
beeld.

Bovengenoemde redenen waren voor mu doorslaggevend om te kiezen voor een kwantitatief onderzoek.
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3.3 Deelnemende organisaties
De deelnemende organisaties waren alien werkzaam in één van de onderstaande branches:
- Gasbedrijven

Electriciteitsbedrijven

-

- Banken

- Verzekeringsmaatschappijen

- Uitgeverijen

- Reisburo's

- Provincies

- Reclame-buro's

- Gemeenten

Elke branche houdt zich bezig met dienstverlening aan een groot aantal kianten, a! dan niet op commerciële
basis. Bij organisaties binnen deze branches is vaak sprake van intensieve communicatie, zowel intern
binnen de organisatie, als extern tussen de organisatie en haar kianten. Om deze redenen heb ik gekozen
voor de selectie van deze branches.
Uit de genoemde branches zijn organisaties, gesitueerd in de provincies Groningen, Friesland of Drenthe,
geselecteerd. Hiervoor is de Robë-bedrijvengids op Internet geraadpleegd. Deze Internet-site is in feite een
electronische databank van organisaties en genereert aan de hand van een aantal in te vullen criteria een lijst
van geschikte organisaties. 1k heb deze informatiebron van bedrijven verkozen boven de intern gebruikte
INCTAS bedrijven-database, omdat ik de onafhankelijkheid en de representativiteit van het onderzoek
wilde waarborgen. Uit de door de Internet-databank geleverde lijsten heb ik ad random organisaties
geselecteerd. Het aantal organisaties was gelijkmatig verdeeld over de negen branches en drie provincies.

3.4 Verrichte activiteiten
Bij het uitvoeren van het onderzoek heb ik achtereenvolgens de volgende activiteiten verricht:
• Beeldvorming
Bij de voorbereidmg op het onderzoek heb ik een beeld gevormd van het soort informatie dat uit het
onderzoek naar voren moest komen, en welke vragen ik daarvoor moest stellen aan de deelnemende
organisaties. Om dit beeld duidelijk te laten worden en aan te laten sluiten bij de wensen van INCTAS heb
ik meerdere gesprekken gevoerd met de manager van het INCTAS kantoor in Groningen.

• Ontwikkeling enquête
De in de enquête gestelde vragen zijn afgeleid van in vakbladen gepresenteerde resultaten van onderzoeken
naar het gebruik van Internet. Hieraan heb ik een reeks eigen vragen toegevoegd. Elke vraag heb ik
vervoigens omgewerkt naar een multiple-choice vorm, zodat deelnemers aan het onderzoek makkeiijk op de
vragen konden antwoorden.

Ook heb 1k tijdens deze activiteit aandacht geschonken aan de lay-out van het enquéteformuiier. Hier heb ik
keuzes gemaakt om de Ieesbaarheid en het invuigemak te optimaliseren.
Hierbij kwamen zaken aan de orde ais:
-

lettertypes
lettergrootte

-

aantal vragen

-

indeling van de vragen

-

plaats van de vragen
- aantal pagina's van het formulier
-

Voor een beschrijving van het enquêteformuiier, zie paragraaf 3.5 "Het enquêteformulier".
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Telefonische voorgesprekken
Tij dens deze activiteit heb ik 110 organisaties telefonisch benaderd met de vraag of zij mee wilden werken
aan een Internet-onderzoek. Deze gesprekken heb ik gevoerd met de verantwoordelijke personen voor de
interne automatisering binnen die organisatie, meestal iemand met de officiële functie "Hoofd
Automatisering". 1k heb voor deze contactpersonen gekozen omdat zij naast technische kennis ook over een
goed inzicht in hun organisatie beschikken. Daarnaast kunnen zij vaak beslissen en beschikken over interne
budgetten voor nieuwe ontwikkelingen. Bij de gesprekken was steeds de insteek dat ik als afstuderend
student aan de RijksUniversiteit Groningen bezig was met een onderzoek naar de kennis en wensen van
organisaties op het gebied van Internet, met als opdrachtgever INCTAS. De telefoongesprekken duurden
nooit langer dan vijfminuten. In die tijd werd er niet uitvoerig over de inhoud van de enquête gesproken.
Argumenten om organisaties te motiveren mee te doen aan bet onderzoek waren:
- Onafhankelijk onderzoek door student aan de RUG
- Gericht op de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe
- Invullen enquéte kost weinig tijd
- Invullen enquête eenvoudig
- Enquête volgende dag bij deelnemer op buro

Op basis van deze argumenten waren 100 organisaties bereid een enquête te ontvangen.
• Versturen enquête
De deelnemende organisaties hebben het enquêteformulier per post ontvangen. Om te kunnen garanderen
dat de enquêtes ook echt de volgende dag op de buro's zouden liggen, werden, na de telefonische
gesprekken, de enquêtes nog voor 18:00 uur op de bus gedaan.

• Nabellen niet geretourneerde enquêtes
1k heb de deelnemende organisaties gevraagd om de enquète binnen twee weken te retourneren. Wanneer dit
na 3 a 4 weken niet was gebeurd, werden zij door mij eenmalig nagebeld om te vragen of ik de enquête nog
kon verwachten. In sommige gevallen was dit bet geval, in andere gevallen wilde men liever toch niet
meewerken aan bet onderzoek.

Uiteindelijk zijn 69 van de 100 verstuurde enquêtes geretourneerd.

• Verwerking respons
De respons op de enquête is achtereenvolgens:
- ingevoerd in spreadsheet-programma
(Excel van Microsoft, versie 5.0)
- geanalyseerd m.b.v. Excel
- verwerkt tot algemeen beeld in een rapport voor INCTAS "Internet in de noordelijke provincies"
(Word van Microsoft, versie 6.0)
Uitgaande van het algemene beeld dat is ontstaan uit het onderzoek zijn er in dit rapport concrete
vervolgacties voor het 1NCTAS kantoor Groningen opgenomen. Er zijn vijf soorten acties gedefmieerd,
waarbij iedere actie gericht is op een bepaalde uit de enquête naar voren gekomen doelgroep. Informatie
over de ontdekte doelgroepen en de daaraan gekoppelde vervolgacties is exclusiefvoorbehouden aan de
INCTAS organisatie.

• Presentatie resultaten
Het rapport is tenslotte in verschillende sessies gepresenteerd aan:
INCTAS kantoor (Ironingen, de opdrachtgever
- INCTAS productmanager Internet & Intranet
- 1NCTAS kantoormanagers van overige kantoren
- INCTAS regiomanagers voor de regio's noord en zuid
- INCTAS directie
-
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3.5 Het enquêteformulier
Bij de beslissing om een ontvangen enquêteformulier al dan niet in te vullen speelt de vorm en de structuur
waarin de enquête wordt aangeleverd een belangrijke rol. 1k heb daarom een enquéte ontwikkeld die voldoet
aan de volgende kenmerken.
-

• Kort
Het ontwikkelde enquêteformulier telde 5 pagina's. Het invullen van een enquête van een dergelijke
omvang kost niet extreem veel tijd. Een schatting van 15 mmuten is tijdens de telefonische gesprekken en
op het enquêteformulier aangegeven. Dc tijdsduur is afbankelijk van de voorkennis die de deelnemers aan
het onderzoek hebben. Een bijkomend voordeel van 5 pagina's is dat de enquête voor een relatief laag tarief,
nl. fi. 1.60, per post kan worden teruggestuurd.

• Makkelijk in te vullen
De vragen in de enquête zijn zo veel mogelijk in een multiple-choice vorm gegoten. Dc deelnemers kunnen
bij de meeste vragen eenvoudig één of meerdere antwoorden aankruisen. Dit is prettig voor de deelnemers
en bet heeft een positief effect op de tijdsduur nodig voor het invullen van de enquête. Bovendien is de
verwerking van antwoorden op multiple-choice vragen makkelijker dan de verwerking van antwoorden op
open vragen.
• Duidelijke opbouw
Dc enquête is opgebouwd uit vier korte, afgeronde onderdelen, zijnde:

Inleidend deel, waarin de organisaties wordt gevraagd riaar naw-gegevens van de organisatie,
contactpersonen, aanwezige infrastructuur en kennis van een aantal Intemet-termen.

Internet deel, waarin na een korte bespreking ter verduidelijking van Intemet-onderwerpen een aantal
specifieke vragen over Internet wordt gesteld.
Intranet deel, waarin na een korte bespreking ter verduidelijking van Intranet-onderwerpen een aantal
specifieke vragen over Intranet wordt gesteld.
Afsluitend deel, waarin een aantal vragen over groupware en INCTAS zijn opgenomen.
Door deze opbouw in korte afgeronde onderdelen blijft de deelnemer gemotiveerd om die afzonderlijke
onderdelen af te ronden, en zo uiteindelijk de gehele enquête.

• Leesbaar
Om de leesbaarheid en duidelijkheid van de enquête te waarborgen heb ik binnen Excel gekozen voor het
lettertype Times New Roman, lettergrootte 10. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit een prettig lettertype is.
De opmaak van de inleidende tekst bij elk onderdeel wijkt af van de opmaak van de vragen. Dc inleidende
tekst wordt vet en cursief afgedrukt, de vragen alleen vet. Hierdoor ontstaat een duidelijke scheiding tussen
de tekst en de vragen.

Dc laatste zin van de enquête, waarin wordt gevraagd het formulier binnen twee weken te retourneren, is om
extra op te vallen in een afwijkend lettertype opgenomen. Het lettertype is Aria!, de lettergrootte is 10, en de
opmaak is vet.
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Resultaten

In deze paragraaf bespreek 1k de meest opvallende resultaten uit de enquête. 1k zal telkens een korte
omschrijving van de vraag geven, waarna de grafiek van de resultaten wordt afgebeeld. Deze grafieken
vormen de belangrijkste presentaties van de resultaten uit de enquête. 1k heb hiervoor gekozen omdat ik
deze presentatie van de resultaten het duidelijkst vind. Bij iedere grafiek vertel 1k nog eens kort wat het
meest is opgevallen bij de respons op die specifieke vraag. 1k zal me in deze paragraaf beperken tot het
algemene beeld dat ontstaat uit alle geretoumeerde enquêtes, zonder een uitsplitsing te maken naar
provincies, branches of concrete organisaties. Die informatie blijft exciusief voorbehouden aan de
opdrachtgever van het onderzoek, 1NCTAS IT-services.

Bekendheid Internet-termen
Aan de deelnemers van het onderzoek werd bij aanvang van het onderzoek gevraagd de mate van
bekendheid aan te geven met een aantal termen die verband houden met het Internet. Er werden 28 termen
genoemd, waarbij de deelnemers moesten aangeven of ze Onbekend, Beperkt Bekend, of Zeer bekend
waren met deze termen. Voorbeelden van dergelijke termen zijn: Netscape, HTML, WWW, Surfen,

Provider, E-Mail.

n —69

Dc vermelde percentages zijn ontstaan uit de totalen van alle bedrijven en alle Internet-termen.

Bij de respons op deze vraag viel op dat bij een aantal bedrijven duidelijk kennis van Internet aanwezig is,
terwiji bij andere bedrijven dat juist heel duidelijk niet het geval was. Dc bedrijven zijn hierdoor voor wat
betreft hun kennis van Internet-termen in te delen in twee kampen, ni. in het ene kamp de combinatie
Onbekend/Beperkt en in het andere kamp de combinatie BeperktlUitgebreid.

Aansluiting op Internet
Aan de deelnemers is gevraagd of hun organisatie op dat moment een aansluiting op Internet had.

Nee
49%

Zoals wellicht viel te verwachten hebben veel organisaties een aansluiting op Internet. Dit blijkt ook uit de
cijfers van andere onderzoeken.
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Levensduur Internet
Dc deelnemers is gevraagd om een schathng te geven van de verwachte levensduur van Internet. Hierbij had
men de keuze uit 2, 5, 10 jaar, en langer dan 10 jaar.

n = 69

De optie 'flog 2 jaar' werd door geen enkele deelnemende organisatie gekozen.
Uit de resultaten blijkt dat de ruime meerderheid denkt dat Internet een lang leven zal leiden. Slechts een
klein aantal bedrijven ziet Internet als een hype. Dc meerderheid verwacht zelfs dat Internet over IOjaar
nog steeds zal bestaan. Veel van de deelnemers merkten hierbij op dat het Internet geen 'stilstaand'
fenomeen is. Het Internet leidt aan continue verandering en de verwachting is dan ook dat het Internet in de
komende jaren zeker niet in de zelfde vorm als de huidige zal blijven voortbestaan.

Drijvende kracht achter Internet
Aan de deelnemende bedrijven is gevraagd wat volgens hen de drijvende kracht achter de invoering van
Internet binnen hun organisaties zou zijn. Hierbij kon er worden gekozen uit: Directie, Algemeen

management, IT-management, IT-personeel, Gebruikers en Anders.

Gebruikers

Algemeen management
16%

n =69

Opvallend is de rol die de organisaties aan gebruikers toedichten waar het de kracht achter de invoering van

Internet betreft. In tegenstelling tot een beslissing 'van boven a? lijkt een werking van onder uit de
organisatie, vanafde gebruikers, een belangrijke stuwende kracht te zijn bij de invoering van Internet. Een
minder onverwachte invloed komt vanuit de IT hoek. Opgeteld spelen het IT-management en het ITpersoneel een overheersende rol bij de invoering van Internet binnen de deelnemende organisaties. Dit is
ook de doelgroep bij de meeste INCFAS activiteiten.
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Toepasbaarheid Internet
Om een indruk te krijgen van de gedachten over de toepasbaarheid van Internet binnen verschillende
branches is aan de deelnemende organisaties gevraagd hierover een uitspraak te doen. Er werden 4
hoofdbranches genoemd (Zakelijke dlenstverlening, (Seml)overheden, Handel en Productie), met
daarbinnen een aantal subbranches. Hierbij moest worden aangegeven of Internet op Beperkte of
Uitgebreide wijze kon worden toegepast, ofjuist helemaal Niet.

OtMgebreid

•Beeiid
•Nie4

n —69

Het algemene beeld is duidelijk. Binnen de genoemde branches kan volgens de meerderheid van de
deelnemers Internet op beperkte of zelfs uitgebreide schaal worden toegepast. Slecht een zeer klein
percentage is in een aantal gevallen niet overtuigd van de toepasbaarheid van Internet.

Internet kennis
Om een beeld te krijgen van de kennis op het gebied van Internet binnen de deelnemende organisaties is hen
gevraagd een schatting te maken van die kennis. Van de afdelingen Management, Marketing, In/verkoop,
Productie en Automatisering moest worden aangegeven of de kennis van Internet Nihil, Beperkt of
Uitgebreid aanwezig is.

Duitgebre,d
•Beperlct
UNiet

Management

n =69

Mafletmg

IrVvedwop

Productie

omatisedng

Het algemene beeld ontstaat dat binnen de deelnemende organisaties Internet-kennis niet of slechts beperkt
aanwezig is. Ook het management van de organisaties vormt hierop geen uitzondering. Dc afdeling
Automatisering vormt, niet geheel onverwacht, wèl een uitzondering. Daar is, bij de deelnemende
organisatie, de Internet-kennis in beperkte of uitgebreide mate aanwezig.
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Eigen Internet site
Aan de deelnemende organisaties is gevraagd de huidige status van een eigen site op Internet te geven.
Hierbij kon worden gekozen uit: Geen plannen voor een site, Vage plannen voor een site, Concrete
plannen voor een site of Reeds een site in gebruik.
Reeds in gebajik
4 •7•__

Geen plannen
37%

Concrete plannen
16%

Vage plannen
30%

n = 69

Een klein deel van de deelnemende organisaties beschikt op dit moment over een eigen site op Internet. Het
blijkt dat veel van de overige organisaties nadenken over de mogelijkheden van een eigen site op Internet.
Een deel heeft vage plannen, maar een dccl zeker ook concrete plannen. Deze laatste groep is zelfs bijna net
zo groot als de groep die op dit moment een eigen site heeft. Het percentage organisaties met een eigen site
lijkt dus snel te kunnen gaan verdubbelen. Dit beeld komt overeen met cijfers uit andere onderzoeken.

Struikelblokken bij opzetten site
Aan de organisaties is gevraagd de (mogelijke) struikelblokken bij het opzetten van een eigen site aan te
geven. Daar waar bedrijven reeds over een site beschikten konden zij natuurlijk putten uit de opgedane
ervaring. Dc overige bedrijven konden op basis van hun inschatting een keuze maken. Dc geboden optics

waren : Initiële kosten, Onderhoudskosten, Beheerkosten, Onbekendheid mogelijkheden, Te welnig
mogelijklieden, Virussen, Te weinig kennis in huls, Te tljdrovend, Te klein draagvlak organlsatle, Te
beperkte technologie, Ontbreken doelgroep op Internet en Anders.

Ontbreken doelgroep
10%

n =69
Dc optic 'te beperkte technologie' werd door geen enkele deelnemende organisatie gekozen.

Opvallend is dat iedere optic wel een bepaald percentage van de reacties krijgt. Een uitschieter is heel
duidelijk het gebrek aan kennis van Internet binnen de organisatie. Deze optic blijkt het grootste
struikelbiok bij het opzetten van een eigen site. Twee hieraan gerelateerde optics, 'onbekendheid met de
mogelijkheden van Internet' en 'te tijdrovend' zijn, samen met de optic 'ontbreken doelgroep' eveneens
duidelijke struikelblokken voor veel organisaties.
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Voordelen Internet
Aan de organisaties is gevraagd aan te geven op welk gebied van hun organisatie de voordelen van Internet
zouden kunnen liggen. De geboden opties luidden : Onderzoeken van de mogelijkheden, Vergroten van

de naamsbekendheid, Leveren van informatie, Opvragen van informatle, Demonstreren van
technologie, E-Mail, Producten verkopen. Diensten verkopen, Betalingsverkeer, Verbeteren
concurrentiepositie, Internationalisering, Contact leveranciers, Contact afnemers en Anders.

Vert,etedng concu-positie
5%
Betalingsvefkeer
3%

Vergroten naemsbekendheid
8%

Duensten verkopen
4%

Producten verkopen
3%

Leveren Infou'matie
14%

18%

Demonstreren tectmoloaie
3%

15%

n = 69

De optie 'anders' werd door geen enkele deelnemende organisatie gekozen.

Het blijkt dat veel organisaties voordelen zien in de toepassing van mm of meer standaardmogelijkheden
als electronische post en het opvragen en leveren van informatie. Daarnaast geeft een groot deel van de
organisaties aan de mogelijkheden van Internet te willen onderzoeken.
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Aanwezigheid Intranet
De vraag werd gesteld of er op dit moment binnen de organisatie een Intranet in gebruik was. Wanneer dit
niet het geval was werd er gevraagd naar de eventuele toekomstplannen op dit gebied. De geboden opties
waren : Geen plannen, Vage plannen en Concrete plannen.

n

69

Op dit moment is bij een klein percentage van de deelnemers een Intranet in gebruik.

Plannen Intranet
Dc organisaties zonder Intranet gaven blijk van de volgende toekomstplannen voor Intranet:

concrete pannen

Vage p4annen
23%

Geen plannen
61%
n — 63

Hier blijkt dat de grote meerderheid van de organisaties geen plannen heeft om een Intranet binnen de
organisatie te gaan opzetten. Een oorzaak kan wellicht worden gevonden in de onbekendheid met bet
relatief nieuwe Intranet begrip.
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Implementatie
Dc deelnemers is gevraagd een kwalificatie te geven van de implementatie van een Intranet binnen hun
organisatie. Hierbij moesten de deelnemers kiezen uit: Laag risico + Iaag rendement, Laag risico + hoog
rendement, Hoog risico + Iaag rendement , Hoog risico + hoog rendement en Onvoldoende kennis

voor uitspraak.
Laag risico + Laag rendement

Onvoldoende kennis
57%

Hoog nsico + Hoog rendement

1%

3%

n = 69

De optic 'hoog nsico + laag rendement' werd door geen enkele deelnemende organisatie gekozen.
Het meest in het oog spnngend bij deze respons is dat bij meer dan de heift van de deelnemers onvoldoende
kennis omtrent Intranet aanwezig is om een uitspraak over deze vraag te kunnen doen. Even zo opvallend is
dat het grootste dccl van de organisaties die wel een uitspraak doen kiest voor de optic 'laag risico + hoog
rendement'.

Drijvende kracht Intranet
Net als bij Internet is ook bij Intranet gevraagd naar de drijvende kracht achter de invoering er van binnen
de organisatie. Dc geboden optics waren : Directie, Algemeen management, IT-management, IT-

personeel, Gebruikers en Onvoldoende kennis voor uitspraak.
Directie

A.

Onvoldoende kenn1
43%

Gebruikers
10%

IT-Personeel
10%

n = 69

Ook hier valt op dat het begrip Intranet waarschijnlijk niet zo bekend is. Dit blijkt uit het grote percentage
organisaties dat aangeeft onvoldoende kennis te hebben om een uitspraak te doen over de gestelde vraag.

Ms grootste drijvende kracht wordt het if-management gezien.
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Struikelblokken invoering Intranet
Aan de organisaties werd gevraagd de (mogelijke) struikelblokken aan te geven bij de invoering van een

Intranet binnen hun organisatie. De opties waren Technologische infrastructuur, Beschikbaarheid
applicatles, Kennis en motivatie gebruikers, Andere prioriteiten van het management en Onvoldoende
kennis voor uitspraak.

—

lnfrastnjctuur

Beschikbaarheid aps.
7%

Onvo4doende kennis
45%

mis/Motivatie geixuikers
19%

Ande —
management
23%

n = 69

Ook hier valt het hoge percentage onvoldoende kennis op. Daarnaast worden andere prionteiten van het
management als grootste struikeiblok bij het invoeren van een Intranet opgevoerd.

Toepassingen Intranet
Aan de deelnemers werd gevraagd aan te geven op welke plekken binnen hun organisatie een Intranet kon
worden toegepast. Er kon worden gekozen uit: Informatie-voorziening, Marketing, Inkoop,

Productontwikkeling, Fabricage, Voorraadbeheer, Sales en Onvoldoende kennis voor uitspraak.

Onvoldoende kennis
17%

Saiss

Informatie-voovenlng
37%

9%

Voorraadbeheer
7%

Fabricage
3%

n =69

Net als bij Internet kiezen de organisaties ook hier voor de standaardtoepassing van informatie-voorziening
en blijven andere toepassingsmogelijkheden ver achter. Het gebrek aan kennis is hier, net als bij de ander
Intranet vragen, duidelijk aanwezig.
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3.7 Gebruik door INCTAS
De informatie die is verkregen uit het onderzoek wordt door 1NCTAS op verschillende manieren gebruikt.

•

Kennisuitbreiding

Voor het INCTAS kantoor Groningen is de informatie aflcomstig uit bet onderzoek een directe uitbreiding
van kennis. Er is nu voor het eerst een duidelijk algemeen beeld van wat er speelt op het gebied van Internet
in de noordelijke drie provincies. De uitsplitsing die ik heb gemaakt naar de verschillende branches en
organisaties levert bovendien extra bruikbare informatie. Het INCTAS kantoor Groningen kan bij a! haar
acties profiteren van deze informatie.
• Telemarketing
In het rapport voor INCTAS heb ik een aantal aanbevelingen gedaan omtrent de manier waarop INCTAS
met de resultaten uit het onderzoek om moet gaan. Deze aanbevelingen omvatten concrete vervolgacties
voor bet kantoor in Groningen. ledere actie is gericht op de uit het onderzoek naar voren gekomen
doelgroep. Informatie over de ontdekte doelgroepen en de daaraan gekoppelde vervolgacties is exciusief
voorbehouden aan de INCTAS organisatie. We! kan worden vermeld dat er naar aanleiding van de
aanbevelingen inmiddels telemarketing-acties hebben plaats gevonden die hebben geleid tot
bezoekafspraken voor het INCTAS kantoorpersonee!.
• Internet onderzoek
De resultaten uit bet onderzoek zijn tijdens verschillende overleggen besproken binnen de rest van de
INCI'AS organisatie. Dit heeft er toe geleid dat er besloten is dat elk ander kantoor een zelfde onderzoek
gaat uitvoeren als het door mu verrichte onderzoek voor bet kantoor in Groningen. Deze onderzoeken gaan
dezelfde activiteiten a!s bet Groningse onderzoek bevatten. Bovendien gaat er gewerkt worden met het
zelfde enquêteformulier, slechts minimaal aangepast voor toepasbaarheid binnen de hele INCTAS
organisatie.

Waar mogelijk zal ik als aanspreekpunt fungeren voor de kantoren bij uitvoenng van hun onderzoek.
• Overig onderzoek
De hoge respons op de enquête (69%) heeft tot gevo!g dat bij nieuwe marktgerichte onderzoeken vanuit
INCTAS op een zelfde wijze gewerkt gaat worden als tij dens mijn Intemet-onderzoek. Dit houdt in dat er
korte telefonische acties gaan plaatsvinden, waarna nog dezelfde dag per post een korte enquête in mu!tiplechoice vorm verstuurd wordt. Op deze manier kan onderzoek op allerlei gebied plaatsvinden.

Uit de manier waarop mijn onderzoek en de daaruit voortkomende resultaten worden gebruikt, hoop ik afte
mogen leiden dat mijn werkzaamheden een bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van INCTAS.
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Draaiboek Intranet

In dit hoofdstuk beschrijf ik het onderzoek naar het verschijnsel Intranet. Een Intranet is feitelijk een
'Internet in huis', dat wil zeggen Internet-technologie toegepast binnen het bedrijfsnetwerk van een
bepaalde organisatie. Dc resultaten uit mijn onderzoek heb ik gebruikt om voor INCTAS een Draalboek
Intranet op te stellen. In dit draaiboek staat een standaardtraject voor het uitvoeren van een Intranet-project
beschreven.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen besproken:

•
•

•
•

•
•

De context van het onderzoek
Het soort onderzoek
Dc verrichte activiteiten
De resultaten
Een concluderende samenvatting
Het gebruik van de resultaten door INCTAS

4.1 Context
Een Intranet ontstaat uit het toepassen van de technologie van het Internet binnen het bedrijfsnetwerk. De
doelstelling van een Intranet is om actuele informatie binnen een organisatie makkelijk toegankelijk te
maken, en de mogelijkheden voor interne communicatie uit te breiden. De belangrijkste oorzaak voor de
stijgende populariteit van Intranetten ligt niet zo zeer in de Internet-technologie, als wel in de behoefte waar
die technologie bij de organisaties in voorziet. Die behoefte ontstaat uit de voortgaande groei van de
organisaties. Uitgaande van een organisatie met een centrale beslissingsstructuur kunnen bij deze groei
drie aspecten een rol spelen:

• Limiet aan grootte organisaties
Stel een organisatie voor als een ballon. Dan kunnen we het opperviak van de ballon zien als het deel van de
organisatie dat in contact staat met en reageert op de markt, en het volume van de ballon als de grootte en
complexiteit van de organisatie. Wanneer nu, door het groeien van de markt of een veranderende
omgeving, het totale opperviak van de ballon toeneemt, moet het volume van de ballon ook toenemen om de
ballon intact te houden. Voor organisaties betekent dit dat de interne organisatie moet kunnen groeien,
wanneer de organisatie aan het opperviak groter wordt. Deze groei is voor organisaties met een centrale
beslissingsstructuur meestal niet onbeperkt mogelijk. Vaak zit er een grens aan de maximale grootte van die
organisaties. Daarna is groeien met gelijke structuur eenvoudig niet meer mogelijk, omdat de interne
organisatie de groei niet kan bijhouden.

•

Traagheid organisaties

Wanneer organisaties met gelijkblijvenende centrale beslissingsstructuur groeien, kost het vaak steeds meer
moeite om met die organisaties te reageren op ontwikkelingen en nieuwe informatie in de omgeving. Er zijn
in de meeste gevallen te veel lagen waar nieuwe informatie door heen moet en er zijn te veel plekken in de
organisatie die op elkaar afgestemd moeten worden. Bovendien kost het de veelal centrale beslissers meestal
veel tijd om alle nieuwe informatie te verwerken en een reactie te formeren.
Kortom : Groeiende organisaties kunnen steeds trager worden.
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Deformatie organisaties
Wanneer organisaties te groot worden bestaat er een aanzienlijke kans op deformatie doordat effectieve
communicatie steeds moeilijker en uiteindelijk misschien zelfs onmogelijk wordt. Deze deformatie kan zich
bijvoorbeeld manifesteren in (groeps)conflicten en onnodige bureaucratie. Daarnaast kan de mogelijkheid
tot centrale controle verdwijnen omdat er op meerdere plekken in de organisatie zelfstandig beslissingen
worden genomen, zonder de centrale beslissers daai-van op de hoogte te stellen. Organisaties die te groot
zijn geworden voor een centrale beslissingsstructuur kunnen het resultaat zijn.

Het alternatief voor groeiende organisaties is mogelijk een decentrale beslisslngsstructuur. Dit heeft tot
gevoig dat de organisatie wordt opgedeeld in een aantal mm of meer zelfstandige onderdelen.

Dit alternatief wordt ondersteund door twee pnncipes uit de Algemene Systeem Theorie:

Complexe systemen bestaan uit zeifregulerende subsystemen op lager niveau
Wanneer de componenten op elk niveau binnen een systeem zeifregulerend en gestandaardiseerd worden,
wordt de complexiteit van de componenten vereenvoudigd. De werking van de componenten is te begrijpen
en verschillende componenten op een bepaald niveau zijn te gebruiken om een complexe component op een
hoger niveau te bouwen. Voor de componenten op dit niveau geldt hetzelfde. Uiteindelijk is er op het
hoogste niveau een zeer complex systeem ontstaan dat niet zou kunnen bestaan zonder de onderliggende
zelfregulerende subsystemen op lager niveau. Dit pnncipe is bijvoorbeeld ook van toepassing op de
revolutie van de microprocessor. 'Componenten van de plank' worden samengesteld tot complexe systemen
op een hoger niveau.
Dit principe geeft aan dat grote organisaties kunnen bestaan uit kleine zelfstandige suborganisaties.

• Het totaal aan subsystemen is stabieler dan een totaal systeem van gelijke grootte.
Grote complexe systemen die opgebouwd zijn uit zeifregulerende subsystemen blijken stabieler te zijn dan
systemen van gelijke grootte die niet zijn opgebouwd uit zeifregulerende subsystemen. In dit laatste geval
reageert elk onderdeel van het systeem op de veranderingen in de omgeving, ongeacht of dit nodig of zinvol
is. Bij een systeem met zeifregulerende subsystemen reageert alleen dat subsysteem dat daadwerkelijk in
aanraking komt met de specifieke veranderingen in de omgeving.
Binnen organisaties zonder zeifregulerende subsystemen kunnen eenvoudig stress-situaties ontstaan. Om die
situaties op te lossen en in de toekomst te vermijden, passen veel organisaties hun interne structuur aan door
de invoering van subsystemen. Hierdoor kan de verantwoordelijkheid worden gedistribueerd binnen de
organisatie. Bij deze nieuwe situatie past ecn decentrale beslissingsstructuur.

Dc maximaal haalbare grootte, functionaliteit en complexiteit van een organisatie wordt bepaald door het
proces van communicatie en coOrdinatie tussen de zeifregulerende suborganisaties. Binnen veel organisaties
maakt dit proces nog gebruik van papieren informatiestromen, ook al is de meeste informatie wel in
electronische vorm beschikbaar. Veel organisaties lijken daardoor nu de uiterste grens qua grootte,
functionaliteit en complexiteit te hebben bereikt. Op basis van de bestaande communicatie en coördinatie
via de papieren informatiestromen lijkt er voor deze organisaties geen groei meer mogelijk te zijn.
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Organisatie-deskundigen wijzen a! jaren op de noodzaak om het nemen van beslissingen te decentraliseren

en de structuur van de organisaties daarop aan te passen. Een voorbeeld van deze denkwijze is Business
Process Re-engineering. Het probleem waar organisaties steeds weer tegenaan lopen is het ontbreken van
een technische infrastructuur om de nieuwe, gedecentraliseerde organisaties bij de communicatie en
coördinatie te ondersteunen.

Met de komst van het Intranet en de daarbij behorende Internet-technologie lijkt er flu een oplossing te
zijn gevonden voor dit probleem. Door de mogelijkheid van electronische communicatie via een Intranet
verdwijnt een deel van de beperkingen van communicatie op basis van papieren informatiestromen. Er
worden voor Intranetten steeds meer standaarden vastgelegd die gericht zijn op open communicatie binnen
netwerken. Door veel organisaties wordt het Intranet als een goedkopere en flexibeler oplossing gezien dan
andere mogelijkheden voor electronische communicatie, zoals bijvoorbeeld groupware.
Het Intranet lijkt de ideale infrastructuurom ondersteuning te bieden aan communicatie- en
coordinatieprocessen bij organisaties met een gedecentraliseerde beslissingsstructuur.
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Het soort onderzoek

Het onderzoek naar Intranet heeft een praktische invulling gekregen. 1k heb de ervaringen van anderen
gebruikt om een beeld te vormen van het begrip Intranet en de mogelijkheden en problemen die er mee
verbonden zijn. Deze ervaringen heb ik gevoegd bij mijn persoonhijke kennis, inzicht en ideeën, o.a.
ontstaan uit het lezen van de vakbladen. Uit deze mengeling van informatie heb ik vervolgens een mm of
meer compleet beeld van Intranet gedestilleerd, en een stappenpian voor het uitvoeren van een Intranettraject ontwikkeld.
1k heb voor bovenstaande invulling gekozen om de volgende redenen:
• Waardevolle ervaring
Bij onderzoek naar een nieuw onderwerp is het altijd zinvol om te kijken naar de ervaringen van andere
personen. Deze ervaringen zijn vaak waardevol en kunnen voorkomen dat het spreekwoordelijke wiel
onnodig vaak wordt uitgevonden. Met behulp van de ervaringen van anderen krijg je op een snelle manier
een beeld van de mogelijkheden en problemen verbonden met het voorjou nieuwe onderwerp.
• Praktische toepasbaarheid
Het onderzoek naar Intranet is crop gericht een praktisch toepasbaar stappenpian voor 1NCTAS te
ontwikkelen. Dc ervaringen van anderen kunnen hierbij heel goed worden gebruikt. Deze ervaringen
bestaan voor een dccl uit theoretisch denkwerk, en voor een ander dee! uit de toetsing van het denkwerk in
een praktijksituatie. Juist de combinatie van denk- en praktijkwerk levert een basis voor nieuw denkwerk
met daaraan gekoppeld de gewenste toepasbaarheid in de praktijk.
• Verschillende invalshoeken
Er hebben verschillende personen vanuit verschillende invalshoeken ervaring opgedaan met Intranet.
Sommige personen hebben naar Intranet gekeken vanuit de techniek, anderen vanuit de organisatie of de
personen in die organisatie. Door deze ervaringen samen te voegen ontstaat een compleet beeld van Intranet,
gezien vanuit meerdere perspectieven. Dit complete beeld is een basis voor nieuw denkwerk en nieuwe
toepassingen.

4.3 Verrichte activiteiten
Bij het uitvoeren van het onderzoek heb ik achtereenvolgens de volgende activiteiten verricht:

• Beeldvorming
Bij aanvang van het onderzoek heb ik mu een beeld gevormd van de inhoud van het begnp Intranet en
bijbehorende mogelijkheden en problemen. 1k heb daartoe allerlei informatiebronnen gebruikt, van
persoonlijke gesprekken tot artikelen in vakbladen of op het Internet.
Deze activiteit heeft ertoe geleid dat ik inzicht heb gekregen in de functionaliteit en voor- en nadelen van
het toepassen van een Intranet. Ook ontstond bij mij een beeld van de aspecten die van belang waren bij het
uitvoeren van een Intranet-project.

• Analyse INCTAS situatie
Gewapend met de kennis die ik met de vonge activiteit had opgedaan ben ik vervolgens bezig gegaan met
een analyse van de INCTAS organisatie. Hierbij was het doel te kijken naar de mogelijkheden voor een
Intranet binnen het bedrijfsnetwerk van INCTAS.

Het resultaat van deze analyse is te vinden in de bijiagen.
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Uitdieping kennis

De combinatie van theoretische kennis en praktisch ervaring uit de twee vorige activiteiten leverde mij een
completer beeld van Intranet. Om te kunnen komen tot een bruikbaar stappenpian voor een Intranet-project
heb ik, waar nodig, mijn kennis op verschillende onderwerpen vergroot. Hierbij is zowel aandacht
geschonken aan de technische als aan de organisatorische aspecten.

•

Voorlopige opzet draaiboek

Bij deze activitejt heb 1k de theoretische kennis, uit de verschillende informatiebronnen, de opgedane
ervaringen uit de analyse van de INCTAS situatie en mijn persoonlijk inzicht bij elkaar gevoegd. Vanuit die
basis heb ik een eerste opzet gegeven van het Draaiboek Intranet.
•

Toetsing

Dc eerste opzet van het draaiboek is vervolgens getoetst aan de persoonlijke kennis, inzicht en mening van
een aantal medewerkers binnen INCTAS, waaronder mijn inteme begeleider Ruth Brinkman als manager
Internet & Intranet.
Deze toetsing leverden mu een aantal zinvolle opmerkingen en aandachtspunten.
• Rapportage
Als laatste activiteit van het Intranet-onderzoek heb ik mijn bevindingen vastgelegd in bet Draaiboek
Intranet. Dit draaiboek is bestemd voor gebruik bij door INCTAS uit te voeren Intranet-projecten. Na elk
project wordt dit draaiboek aangevuld met kennis en ervaring opgedaan tijdens dat project.

In de volgende paragraafzal ik de resultaten van mijn onderzoek en de inhoud van bet Draaiboek Intranet
globaal beschrijven. De exacte inhoud van dit draaiboek blijft voorbehouden aan INCTAS als
opdrachtgever.
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4.4 De resultaten
De resultaten verkregen uit het onderzoek zijn in eerste plaats bestemd voor gebruik binnen 1NCTAS, als
opdrachtgever voor het onderzoek. De algehele rapportage over het onderzoek naar Intranet blijft dan ook
exclusiefvoorbehouden aan 1NCTAS. Om toch een beeld te geven van de resultaten uit het onderzoek, zal
ik in dit versiag een 'uitgeklede versie' van de resultaten beschrijven. Uit deze versie is de 'gevoelige'
informatie voor gebruik binnen INCTAS weggelaten. 1k denk dat er ondanks deze beperking toch een goed
beeld ontstaat van het begrip Intranet en een stappenpian voor een Jntranet-lraject.
Dc vormgeving van de resultaten uit het onderzoek is toegesneden op de wensen van 1NCTAS.

4.4.1 Functionaliteiten conceptueel
De functionaliteiten die een Intranet biedt hangen samen met het soort bedrij f waar het Intranet wordt
gebruikt en kunnen gencht zijn op:
• Leveren Informatie
Het leveren van informatie is een veel gebruikte toepassing binnen het Intranet. Dc informatie wordt veelal
aangeboden via webpagina's en kan zowel statisch als dynamisch van aard zijn. Dynamische informatie is
regelmatiger aan verandering onderhevig dan statisehe informatie, maar een concrete tijdgrens als
onderscheid is niet te geven. Die grens is afhankelijk van de organisatie. Bij de ene organisatie zal
informatie na een maand zonder veranderingen als statisch worden gezien, terwiji brnnen een andere
organisatie informatie na een halfjaar nog als dynamisch kan worden beschouwd.

Voorbeelden van te plaatsen informatie zijn:
- Bedrijfsgeschiedenis
- Bedrijfsvisie
- Bedrijfsdoelen
- Bedrijfsstructuur
- Algemene activiteiten

-

Artikelen uit de pers

- Bedrijfsactiviteiten
- Bedrijfsnieuws
- Meetings

- Handleidingen
- Procedures
- Productiprijs-informatie
- Routebeschrijvingen naar kantoren
- Projectdocumentatie (eventueel per

gebruikersgroep)

- Bedrijfsresultaten

- Aandelenkoersen
- Vacatures

• Communicatie
Het Intranet biedt mogelijkheden voor communicatie tussen medewerkers binnen een organisatie. Deze
communicatie kan in verschillende vormen worden toegepast:
- Pointcasting

Bij deze vorm van communicatie is er sprake van persoonlijke communicatie tussen twee
individuen. Dit kan o.a. via E-mail, videoconferencing en Intranettelefonie.
- Narrowcasting
Bij deze vorrn is er sprake van communicatie met een selecte groep. Dit kan o.a. via newsgroups,
videoconferencing en afgeschermde webpagina's voor speciale gebruikers.
- Broadcasting
In principe communicatie met iedereen. Hieronder vallen o.a. vrij toegankelijke webpagina's.
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Het karakter van de communicatie verandert bij bovengenoemde verdeling van tweerichtingsverkeer,
waarbij er sprake is van actieve deelname aan de communicatie, naar eenrichtingsverkeer, waarbij er veelal
sprake is van passieve communicatie. In dat laatste geval kijken gebruikers alleen maar naar webpagina's,
zonder een reactie te geven op de inhoud van die pagina's.

Voorbeelden van communicatie zijn:
- Mail
- Prikborden (eventueel per gebruikersgroep)
- Discussieforums (eventueel per gebruikersgroep)
-

Newsgroups per onderwerp

- Chatboxen

• Interactie
Steeds meer toepassingen binnen het Intranet zijn gencht op interactie tussen de gebruiker en het Intranet.
De gebruiker kan o.a. door het gebruik van invulformulieren en zoekmechanismen een virtuele dialoog
opzetten met het Intranet. Hierdoor kan de gebruiker de gewenste informatie sneller vinden. Bij de interactie
tussen de gebruiker en het Intranet worden steeds vaker multimedia-elementen toegevoegd om de
attractiviteit te vergroten.

•

Transactie

Het Intranet lijkt voor een gebruiker alle binnen de organisatie aanwezige informatiesystemen te integreren
in één groot virtueel informatiesysteem. Het Intranet dient hiervoor in staat te zijn tot transacties, d.w.z. het
uitvoeren van de acties in elk van de afzonderlijke informatiesystemen. Hieronder valt bijvoorbeeld het
volledige gebruik van de aanwezige databases, voor zowel lees, als schrijfacties. Hierbij speelt de
beveiliging een belangrijke rol.

• Workflow
Een Intranet kan worden gebruikt om een voortgangscontrole te realiseren op de volgorde van bewerkingen
door mens en machine tijdens een bedrijfsproces van een bepaalde organisatie. Deze volgorde van
bewerkingen wordt de workflow genoemd en betekend letterlijk werkstroom. Deze werkstroom is
vanzelfsprekend organisatie-specifiek.
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Voordelen

Dc voordelen die een Intranet als bedrijfsnetwerk biedt aan een organisatie zijn afhankelijk van het soort
organisatie. In verschillende soorten organisaties wordt op verschillende manieren met informatie, en de
regelgeving rond publicatie en ontsluiting van die informatie, omgegaan. In formele organisaties
bijvoorbeeld gaat men waarschijnlijk ook formed om met inteme informatie, terwiji lerende organisaties
flexibel met informatie en bijbehorende regelgeving omgaan.

Mogelijke voordelen zijn:
• Mogelijkheden voor interne communicatie vergroot
Het aantal mogelijkheden voor interne communicatie tussen individuele personen of groepen binnen de
organisatie wordt vergroot door het gebruik van een Intranet met mailfaciliteiten, specifieke homepages,
electronische pnkborden en forums. Informatie is op een makkelijke manier overdraagbaar van de ene naar
de andere pick binnen de organisatie. De drempel tot informatie wordt verlaagd. Het is daarbij belangrijk
om via autorisatie vast te leggen welke personen wel of geen toegang hebben tot welke informatie.

•

Eilanden van automatisering verdwijnen

Het gebruik van het standaard Internet conimunicatieprotocol TCP/IP maakt het mogelijk om
infrastructureel verschillende omgevrngen aan elkaar te koppelen. Een Unix-netwerk op de ontwikkelafdeling kan bijvoorbeeld op een eenvoudige manier worden gekoppeld aan de WindowsNT omgeving van
de marketing afdeiing. Hierdoor 'verdwijnen' voor de gebruiker de bekende eilanden van automatisering
binnen een organisatie. De verschillende servers en netwerken bestaan natuurlijk nog we!, maar voor de
gebruiker zijn ze niet meer zichtbaar.

• Electronische reproductie en distributie van documentatie
Via een Intranet kan documentatie in een electronisch formaat worden gereproduceerd en gedistribueerd.
Dit heeft een positief effect op:
- Kosten

informatievoorziening

Dc kosten voor informatievoorziening dalen. Dc reproductie en distributie van documentatie via een
Intranet is minder kostbaar dan via conventionele wegen a!s het kopieren en versturen per post. Deze
kostendaling is het sterkst wanneer er regelmatig nieuwe versies van bestaande documenten verschijnen.
- Benodigde

tijd voor reproductie en distributie

Naast dat reproductie en distributie via een Intranet minder kostbaar is, kost het ook minder tijd.
- Zekerheid

omtrent actualiteit informatie

Dc laatste versie van documentatie dient op het Intranet aanwezig te zijn. Dit geeft aan gebruikers de
zekerheid altijd te kunnen beschikken over de meest actuele informatie.

• Lage eisen infrastructuur
Dc eisen die gesteld worden aan de infrastructuur voor een Intranet zijn laag. Hierdoor is het mogelijk om
een Intranet te starten binnen een bestaand Local Area Network (LAN). In een bestaand LAN is de
netwerkinfrastructuur (servers, verbindingen, clients) a! aanwezig en deze is in de meeste gevallen geschikt
om een Intranet op te plaatsen. In principe is het voldoende om binnen het bedrijfsnetwerk het TCP/IPprotocol te ondersteunen en de server en clients te voorzien van software. Dc software voor de client is
veelal gratis en de software voor de server wordt daarnaast steeds vaker meegeleverd bij de netwerkbesturingssystemen. Dit Intranet kan als test heel goed functioneren naast het bestaande netwerk. Op deze
manier kan een organisatie tegen een zeer geringe investering ervaring op doen met een eigen Intranet.
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• Schaalbaarheid vergroot
Een groot voordeel van de techniek achter Intranet en Internet is de schaalbaarheid. Het Internet
heeft in de
praktijk bewezen dat het zonder problemen in een korte tijd explosiefkan groeien. Het Intranet biedt
dezelfde mogelijkheden. Nieuwe servers en clients kunnen op een eenvoudige manier aan het netwerk
worden toegevoegd. Hoewel in de praktijk minder vaak toegepast, is de omgekeerde weg, d.w.z. het
verwijderen van servers of clients, ook goed mogelijk. Kortom : schaalbaarheid.
•

Uniforme gebruikersinterface

In principe wordt binnen een Intranet vanaf elke werkplek met dezelfde client-software gewerkt, de zgn.
browser. Deze browsers hebben een zeer gebruikersvriendelijke interface en vergen weinig training van de
gebruiker. Doordat op iedere werkplek dezelfde software voor het zoeken en bekijken van informatie wordt
gebruikt hoeft dat trainen bovendien slechts één maal te gebeuren.

•

Productiviteit stijgt

Een

Intranet integreert voor een gebruiker alie computersystemen en bijbehorende databases uit een
organisatie in één virtueel systeem. Dc gebruiker heeft op elke pick de beschikking over een standaard
browser en kan daarmee de informatie bekijken. Door via de browser gebruik te maken van zgn. searchengines kan de gebruiker de gewenste informatie vinden, waar dan ook in de organisatie. Een gebruiker
hoeft niet na te denken over de herkomst van de informatie of de manier waarop de informatie op een
bepaald platform is opgeslagen. Ook bet wachten op de laatste versie van een handboek, document of
brochure tot het verleden. Dit alles verhoogt de productiviteit van de gebruikers van een Intranet.
• Concurrentiepositie verbetert
Doordat via bet Intranet de informatie binnen de organisatie direct beschikbaar is, kunnen organisaties
slagvaardiger optreden tijdens bet contact met bun kianten. Informatie wordt een 'competitive edge'. Van
doorsiaggevend belang bij de concurrentieslag is de beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste
moment. Om dit te bereiken moeten er binnen de organisatie duidelijke regels zijn die er voor zorgen dat de
informatje op bet Intranet actueel en betrouwbaar is.

• Informatje op verzoek
Door het gebruik van een Intranet verschuift de informatievoorziening binnen de organisatie van 'just-incase' , waarbij informatie naar personen wordt verstuurd ook al is die informatie op dat moment niet nodig
of bruikbaar, naar 'just-in-time' waarbij een gebruiker beschikt over informatie op bet moment dat de
gebruiker die informatie ook echt nodig heeft. Deze verscbuiving wordt ook wel omschreven als een
verschuiving van een situatie van 'info-push' naar een situatie van 'info-pull'. Dc gebruiker kan
hierdoor
veel efficienter omgaan met informatie en wordt niet onnodig overspoeld met informatie. Een uitzondering
hierop vormen de mailfaciliteiten waarbij er informatie wordt ontvangen die niet zeif gevraagd hoeR
te zijn.
• Flexibiliteit stijgt
Bij communicatie via het Intranet is bet in de meeste gevallen niet nodig dat de zender en ontvanger van de
informatie op hetzelfde moment aanwezig zijn bij de informatieoverdracht. Vaak is het tijdstip dat
informatie wordt geplaatst een andere dan bet tijdstip waarop het wordt bekeken. Door deze
indirecte
communicatie kunnen gebruikers flexibeler werken.
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Informatie wordt plaats onafliankelijk

Dc informatie binnen het Intranet kan op verschillende plaatsen worden opgeslagen. Voor de gebruiker lijkt
de informatie vanaf één centrale plek te komen, terwiji in werkelijkheid de informatie door de hele
organisatie verspreid kan zijn. Zo kan bijvoorbeeld specifieke informatie van de marketing-afdeling zijn
opgeslagen in een server van die afdeling. Ondanks deze mogelijke spreiding van informatie is het we! van
belang dat elk informatie-onderdeel slechts één originele bron heeft en dat in regelgeving voor het beheer
goed is vastgelegd welke gebruiker welke servers mag benaderen, op zoek naar welke informatie.

•

Koppeling informatie

Elk informatie-onderdeel binnen een Intranet kan eenvoudig worden gekoppeld aan elk ander informatieonderdeel, waar dan ook binnen het Intranet. Hierbij worden zgn. hyperlinks toegepast. Dc gebruiker kan,
door te klikken met de muis, deze koppelingen volgen en zo snel en eenvoudig de gewenste informatie
vinden. Deze hyperlinks moeten tij dens het beheer we! worden gecontroleerd op hun geldigheid en indien
nodig verwijderd.

•

Combinatie van tekst en non-tekst informatie

Naast informatie in tekstvorm wordt ook steeds meer informatie in verschi!lende grafische, audio- en
videoformaten toegepast. Dit maakt de informatie attractiever en toegankelijker voor de gebruikers. Een eis
voor het gebruik van dit soort multimedia informatie is dat de netwerk-infrastructuur hierop is aangepast. In
de praktijk komt het er op neer dat het netwerk voldoende bandbreedte moeten hebben om de 'zware'
multimedia informatie snel te kunnen transporteren. Van de client wordt geëist dat de informatie snel kan
worden verwerkt.
In een Intranet-situatie waarbij gebruikers via een standaard telefoonlijn gebruik maken van het Intranet,
bijvoorbeeld door mobiele gebruikers of thuiswerkers, is het vaak niet mogelijk de gewenste bandbreedte te
realiseren. Het laden van de webpagina's kost veel tijd, waardoor het Intranet niet goed bruikbaar is. In deze
situaties is het zinvol om de inforrnatie in een zo !icht moge!ijke vorm (text only) aan te bieden. Hierbij kan
multimedia informatie meesta! niet worden toegepast.
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Nadelen

Aan het gebruik van een Intranet kleven de volgende nadelen:

• Technologie in groeifase
De webtechnologie van het Internet en Intranet is nieuw en sterk in ontwikkeling. Hierdoor bestaat de kans
dat er door organisaties strategische keuzes worden gemaakt voor bepaalde oplossingen terwijl die
oplossingen zich in de praktijk nog moeten bewijzen. Omgekeerd kunnen organisaties nu veel tijd en geld
investeren in het ontwikkelen van oplossingen die over een halfjaar tot de standaard mogelijkheden van de
webtechnologie behoren.
Op verschillende plekken in de wereld wordt hard gewerkt aan standaarden voor het Internet en Intranet.
Het is echter nog maar de vraag of die er ook echt gaan komen. Vastgelegde standaarden kunnen immers
nieuwe ontwikkelingen in de weg staan.

• Beperkte functionaliteit
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de huidige functionaliteit die geboden wordt door een Intranet nog
niet op kan tegen de functionaliteit geboden door standaard groupware pakketten als bijvoorbeeld
TeamWare van ICL of Notes van Lotus. Deze pakketten zijn bovendien redelijk uitgekristalliseerd en
stabiel, in tegenstelling tot het Intranet. Deze zekerheid en stabiliteit zijn belangrijke redenen voor
organisaties om te kiezen voor standaard groupware producten. Organisatie die toch kiezen voor een
Intranet-oplossing moeten zich er bewust van zijn dat ze met de beperkte functionaliteit een risico nemen.

De groeiende populariteit van Internet-technologie heeft er voor gezorgd dat groupware pakketten steeds
vaker ondersteuning bieden voor de standaarden van die technologie. Het samensmelten van groupware en
Internet-technologie kan gaan zorgen voor zeer bruikbare, stabiele oplossingen.

•

Organisatorische barrières

Niet elke organisatie is per definitie geschikt voor het gebruik van een Intranet. Met name in organisaties
waar intern, door zowel structuur als cultuur, veel nadruk ligt op zaken als beslisstructuren, politick,
machtsverhoudingen en informatiebeveiliging, is de invoering van Intranet moeilijk. Het gebruik van een
Intranet heeft een grote invloed op elk van deze aspecten en kan daarom worden geweerd.
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Draaiboek Intranet

In deze paragraaf beschrij f ik de beknopte inhoud van het voor INCTAS ontwikkelde Draaiboek Intranet.
Dit draaiboek heeft tot dod een stappenpian voor het opzetten van een Intranet vast te leggen. Er komen
keuzemogelijkheden op verschillende gebieden aan de orde. Het is daarbij niet de bedoeling een uitputtend
overzicht te geven van alle mogelijkheden. De informatie in dit draaiboek is erop gericht direct bruikbaar te
zijn bij toekomstige Intranet-projecten van INCTAS en wordt bij ieder volgend Intranet-project aangepast
en aangevuld.

Het draaiboek gaat uit van basiskennis op bet gebied van Intemet-terminologie.

Van dit draaiboek is, net als van alle andere draaiboeken, één uniek exemplaar in papiervorm beschikbaar
op het INCTAS hoofdkantoor in Nieuwegem. Het bijbehorende Word-bestand is in bewaring bij de
productmanager Internet & Intranet. Na aanpassing moet de nieuwste versie van het draaiboek in zowel
papier- als electronische vorm op de originele plekken worden gedeponeerd.
Het draaiboek geeft een globaal stappenpian aan voor het opzetten van een Intranet. Per Intranet-traject zal
de concrete invulling verschillen, maar de meeste onderdelen in dit stappenpian zullen in elk INCTAS
Intranet-traject aan de orde komen.

Er zijn in een Intranet-traject vier achtereenvolgende fases te onderscheiden:
•

Fase 1: Inventarisatie
Tijdens deze fase analyseert INCTAS de situatie op bet gebied van de informatiehuishouding en
infrastructuur bij de klant en worden er samen met die klant plannen gemaakt voor de invulling van
bet uiteindelijk te implementeren Intranet. Hierbij komen alle aspecten en onderdelen van het
Intranet aan de orde.

• Fase 2 : Pilot
Tij dens deze fase wordt een gestripte versie van bet Intranet ontwikkeld en geimplementeerd. Dc
infrastructuur voor het totale Intranet wordt gerealiseerd en de benodigde software voor servers en
clients wordt aangeschaft. Daamaast bevat deze versie van bet Intranet elke soort informatie die
uiteindelijk ook in bet Intranet te vinden zal zijn. Deze pilot is niet open voor de gebruikers. Een
kleine groep personen, vaak a! betrokken bij het Intranet-project, krijgt de taak om de pilot te testen
en hun bevindingen te delen.

• Fase 3 : RoHout
In deze fase krijgt het Intranet zijn definitieve vorm. Nadat alle informatie op het Intranet is
geplaatst krijgen de gebruikers de beschikking over browsers en andere software-tools. Ook worden
de gebruikers getraind in bet gebruik van het Intranet en de beschikbare tools. Het Intranet wordt
door INCTAS opgeleverd.
•

Fase 4 : Onderhoud
Tij dens deze fase pleegt INCTAS op verzoek onderhoud aan bet bestaand Intranet. Welke
onderdelen bij dit onderhoud worden meegenomen, is afhankelijk van de afspraken tussen INCTAS
en de opdrachtgever.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat 1NCTAS op verzoek van de kiant slechts één van de fases, of een aantal
onderdelen van een bepaalde fase, gaat uitvoeren.
INCTAS maakt bij een Intranet-traject gebruik van de standaard INCTAS projectplanning.
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Fase 1: Inventarisatie

Tijdens deze fase analyseert INCTAS de situatie op het gebied van de informatiehuishouding en
infrastructuur bij de kiant en worden er samen met die kiant plannen gemaakt voor de invulling van het
uiteindelijk te implementeren Intranet. Hierbij komen alle aspecten en onderdelen van het Intranet aan de
orde.

Activiteiten die tijdens deze fase achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

• Inventarisatie doelstellingen Intranet
• Inventarisatie te ondersteunen bedrijfsprocessen
• Inventarisatie te publiceren informatie en informatiebronnen

• Keuze te leveren diensten
• Definitie netwerk
• Definitie rechten, plichten en procedures
• Definitie webstructuur
• Keuze server-platform
• Keuze server-software
• Keuze Browser
• Evaluatie Fase 1
• Mijlpaalproduct Fase 1

4.4.4.1.1 Inventarisatie doelstellingen Intranet
INCTAS inventariseert bij de opdrachtgever wat de doelstellingen zijn van het toekomstige Intranet. Nadat
elke doelstellmg is besproken en beoordeeld op de haalbaarheid worden de doelstellingen op papier
vastgelegd.

Mogelijke doelstellingen zijn:
• Verbetering interne communicatie
• Kostenbesparing
• Modernisering
• Onderzoeken mogelijkheden

4.4.4.1.2 Inventarisatie te ondersteunen bedrijfsprocessen
INCTAS inventariseert bij de opdrachtgever de bedrijfsprocessen die door het Intranet moeten worden
ondersteund. Per proces worden zoveel mogelijk kenmerken vastgelegd.

Een Intranet kan ondersteuning bieden voor verschillende processen uit de organisatie. Deze processen
voldoen aan een aantal kenmerken:

• Er vindt informatie-overdracht plaats
Er is sprake van zenders, ontvangers, boodschappen en een transportmedium, het Intranet. De rot
van zenders en ontvangers kan worden gespeeld door zowel individuele personen als groepen.

• De informatie is in electronische vorm beschikbaar
Om de informatie te kunnen gebruiken binnen het Intranet moet de informatie in electronische vorm
beschikbaar zijn, of kunnen komen. Als de electronische informatie daamaast in het HTML
fonnaat, of in door HTML ondersteunde formaten, beschikbaar is, kan de infonnatie m.b.v. een
browser worden bekeken. Inforinatie in andere bestandsformaten, zoals bijvoorbeeld postscript, kan
meestal niet m.b.v. een browser worden bekeken, maar wel over bet Intranet worden
getransporteerd. De gebruiker van die informatie moet dan beschikken over specifieke software om
de verkregen informatie te verwerken.
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Steeds meer leveranciers van softwarepakketten leveren tools om de informatie die met hun
pakketten wordt gegenereerd om te zetten naar het HTML-formaat, zodat de mformatie m.b.v. een
browser kan worden bekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tekstverwerkingspakketten. Bij deze
omzetting gaat echter vaak wel iets van de specifieke kenmerken van die informatie verloren. Dc
H1'ML-standaard kan samen met een browser (nog) niet de zelfde functionaliteit voor het
verwerken van informatie bieden als specifieke pakketten. Deze blijven (voorlopig) nog nodig.

•

De informatie heeft een dynamisch karakter
De informatie die wordt gepubliceerd via bet Intranet is meestal dynamisch van aard, d.w.z. dat de
inhoud van de informatie in de loop van de tijd verandert. De tijdsperiode waann bepaalde
informatie geldig is kan sterk variëren. Ook voor het distribueren van informatie met een meer
statisch karakter kan een Intranet een goede oplossing zijn. De mate van toepasbaarheid is o.a.
afhankelijk van hoe vaak en vanaf welke plekken binnen het Intranet informatie wordt opgevraagd.

• Aanwezigheid van zender en ontvanger op bet zelfde moment is niet vereist
Bij communicatie over het Intranet zijn de zender en ontvanger zelden op het zelfde moment
aanwezig. Er is dus meestal geen directe communicatie. De zender plaatst doorgaans zijn informatie
op een bepaald tijdstip op het Intranet, en de ontvanger haalt op een ander tijdstip deze informatie
van het Intranet. Dc enige uitzondering op deze indirecte communicatie is bet zgn. chatten, waarbij
er via bet toetsenbord met elkaar 'gebabbeld' wordt. Er bestaat dan een directe verbinding tussen
zender en ontvanger waarbij de toetsaanslagen van beide partijen ook door beide partijen worden
gezien. Op die manier vindt er directe, electronische communicatie plaats.
• Responstijd is geen kritieke factor
Dit kenmerk vloeit voort uit bet vonge. Vaak komen de zender en ontvanger van informatie op
verschillende tijdstippen met de informatie in aanraking. Het tijdstip van ontvangen is hierbij
meestal niet van tevoren te voorspellen. Ook bet tijdstip van bekijken van informatie is in een basis
Intranet, d.w.z. zonder extra tools, niet te garanderen. Hierdoor kunnen er in een Intranet dus alleen
processen worden ondersteund waar bij er geen specifieke eisen worden gesteld aan de responstijd
van de ontvanger, na bet verzenden van de informatie door de zender.

In situaties waann aan het basis Intranet extra tools en organisatorische afspraken zijn toegevoegd
kan er wel een vorm van tijdzekerheid worden gegarandeerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
mailsysteem dat een retourmailtje stuurt wanneer een eerder verstuurd bericht niet binnen een
bepaalde tijd wordt gelezen. Dit soort functionaliteit zit standaard in de X.400 mail-definitie.
Op deze manier is het mogelijk om workflow-toepassingen te realiseren over het Intranet.

Veel processen binnen organisaties voldoen aan deze kenmerken en kunnen dus ondersteund worden binnen
een Intranet. Juist in deze algemene toepasbaarheid schuilt de kracht van een Intranet.
Er zijn bijvoorbeeld processen te ondersteunen bij
Administratie
Verkoop
Productie
Marketing
Logistiek
Management

RijksUniversiteit Groningen / INCTAS IT-Services

Communicatie
Kennisverbredlng

Pagina 45 van 97

Internet en Intranet. gezien vanuit het

4.4.4.1.3

Herman Sellies. maart 1997

orJen

Inventarisatie te publiceren informatie en informatiebronnen

INCTAS inventariseert bij de opdrachtgever de mformatie die op bet Intranet geplaatst kan gaan worden.
Hierbij wordt aandacht geschonken aan:

• Soort informatie (tekst, audio, video, databases, multimedia
• Formaten
• Presentatie kwaliteit
• Huisstijl
• Grootte
• Update-frequentie
• Vereiste actualiteit
• Onderliggende informatiebronnen

)

Deze onderdelen bepalen de inhoud van een Intranet. Dc informatie die brnnen een organisatie wordt
gebruikt hangt af van de processen binnen die organisatie en is meestal in verschillende vormen
beschikbaar, afliankelijk van de programmatuur waarmee de informatie is gecreeerd.
Het basisformaat voor informatie op bet Intranet is HTML. Dit is bet standaardformaat waarin alle
webpagina's op bet Intranet, en ook het Internet zijn geschreven. Binnen HTML is het mogelijk om naast
geschreven tekst ook grafische en audiovisuele onderdelen te gebruiken. Deze onderdelen hebben meestal
heel specifieke bestandsformaten, maar ze kunnen door de browsers van de gebruikers wel worden gezien
en geboord. Ook zijn via HTML steeds vaker databases on-line te benaderen via speciale koppelingen. Het
aantal bestandsformaten dat binnen HTML wordt ondersteund groeit gestaag.
Naast de door HTML ondersteunde bestandsformaten kunnen bestanden in elk ander formaat binnen bet
Iniranet worden gebruikt. Meestal kan een browser de inhoud van deze bestanden echter niet laten zien. Het
is wel mogelijk om dergelijke bestanden over het Intranet te transporteren. De gebruiker zal dus op zijn
werkplek specifieke software moeten gebruiken om met deze bestanden te gaan werken nadat ze via bet
Intranet zijn opgehaald.

Dergelijke bestanden zijn bijvoorbeeld afkomstig uit:
• Tekstverwerkers
• Spreadsheets
• DeskTopPublishmg pakketten
• Presentatie pakketten
Ook bestanden die niet door dergelijke pakketten zijn gegenereerd kunnen over het Intranet worden
getransporteerd, ongeacht het bestandsformaat.
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Presentatie van de informatie
Naast de informatie zeif is ook de manier waarop de Informatie op het Intranet wordt gepresenteerd erg
belangrijk. Gebruikers kunnen er door worden gemotiveerd ofjuist afgeschrikt. Het succes van een Intranetimplementatie wordt er in hoge mate door beinvloed.

Kenmerken waar de presentatie van de informatie aan moet voldoen zijn:
• Attractief
• Grafisch
• Intultief
• Beperkte hoeveelheid tekst
• Beperkt aantal oogfixaties
• Duidelijkheid
• Overzichtelijkheid
• Rustig
De Informatie-leveranciers zijn verantwoordelijk voor de presentatie van de Intranet-inhoud.

Mogelij ke onderwerpen
Er zijn ontelbare mogelijke onderwerpen waarvan de informatie op het Intranet kan worden geplaatst.
Onderstaande voorbeelden zijn wellicht het meest voor de hand liggend en meest bruikbaar:
• Documentatie
Deze informatie kan slechts door bepaalde personen op het Intranet worden geplaatst. Dit zijn vaak
personen die al voor de realisatie van het Intranet verantwoordelijk waren voor de distributie van de
informatie. Zij hebben daartoe speciale tools ter beschikking en hebben bepaalde, vastgelegde rechten.
Daarnaast hebben zij ook bepaalde plichten omdat zij verantwoordelijk zijn voor het aanwezig zijn van de
juiste infonnatie op het juiste moment, op de juiste plaats.

Voorbeelden van te plaatsen informatie:
Bedrijfsgeschiedenis
- Bedrijfsvisie
- Bedrijfsdoelen
- Bedrijfsstructuur
- Algemene activiteiten
-

- Handleidingen
- Procedures
-

Product/prijs-informatie

- Routebeschrijvingen
-

naar kantoren

Projectdocumentatie (eventueel per gebruikersgroep)

• Actuele gegevens
Ook deze informatie kan slechts door bepaalde, daartoe aangewezen personen op het Intranet worden
geplaatst. Ret verschil met het beschikbaar stellen van documentatie is dat er hier sprake is van gegevens
van tijdelijke aard.

Voorbeelden van te plaatsen informatie:
-

Artikelen uit de pers

- Bedrijfsactiviteiten
-

Bedrijfsnieuws

- Bedrijfsresultaten
- Aandelenkoersen
- Vacatures

- Meetings
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• Interne communicatie
Deze informatie kenmerkt zich door het vrije karakter. ledere gebruiker van het Intranet kan naar eigen
inzicht reageren op meldingen van andere gebruikers. De inhoud van de informatie wordt meestal niet
gecontroleerd.

Voorbeelden van te plaatsen informatie:
-

Mail

Prikborden (eventueel per gebruikersgroep)
- Discussieforums (eventueel per gebruikersgroep)
- Newsgroups per onderwerp
- Chatboxen
-

4.4.4.1.4 Keuze te leveren diensten
Dc opdrachtgever dient een keuze te maken uit de diensten die door de servers van het Intranet geleverd
moeten gaan worden, bij de communicatie tussen de servers en de clients in het Intranet. INCTAS kan de
opdrachtgever hierbij voorlichten en adviseren.

Er zijn globaal drie diensten te onderscheiden:
• HTTP-diensten (Web-diensten)
Dit is de basisdienst die het mogelijk maakt dat gebruikers met hun browser een verzoek kunnen doen aan
het H1TP-proces dat op een webserver draait om webpagina's in HTML-formaat te leveren. Deze dienst is
binnen elk Intranet te vinden.

• Telnet-diensten (Controle-diensten)

Telnet is een oud, uit de unix-wereld stammend, protocol. Dit protocol wordt gebruikt om op andere
computers van een TCP/IP netwerk in te loggen en met andere gebruikers te communiceren. Telnet wordt
ook op het hedendaagse Internet en Intranet nog veel gebruikt. Via een telnet-dienst is het voor de
gebruikers mogelijk om vanaf een willekeurige werkplek in te loggen op een andere werkplek of zelfs de
server, waarbij de gebruiker de controle over die andere werkplek krijgt, als was het zijn eigen werkplek.
Hierin schuilt het risico dat er naast ondeskundige ook onrechtmatige handelingen worden verricht zoals
diefstal van informatie of andere vormen van computercriminaliteit. Dit nsico is echter te minimaliseren
door het toekennen van specifieke rechten aan specifieke gebruikers van telnet-diensten. De toegang via
telnet-diensten is hierdoor beheersbaar.
• FTP-diensten (Bestand-diensten)
Het File Transfer Protocol (FTP) is een protocol voor het tonen en overbrengen van bestanden. Een FTPdienst maakt het mogelijk om bestanden over het Intranet van een server naar een gebruiker te transporten.
Door deze bestanden op een afgeschermde plek te plaatsten, bijvoorbeeld een speciale directory, kan
misbruik van deze dienst worden voorkomen.

Bij het al dan niet toestaan van diensten op een webserver moet rekening gehouden worden met de
mogelijkheden die al worden geboden door het netwerk-besturingssysteem. Ook vanuit die pIck kunnen
bepaalde diensten worden afgeschermd.
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4.4.4.1.5 Definitie netwerk
Bij deze activiteit legt 1NCTAS de huidige netwerk-situatie bij de opdrachtgever vast. Daarna worden de
eisen aan het nieuwe netwerk gedefinieerd, besproken en samen met de eventueel noodzakelijke
aanpassingen of verbeteringen van het huidige netwerk vastgelegd op papier.
Tij dens de definitie van het Intranet-netwerk kan deze checklist worden gebruikt:

• AantaI gebruikers
• Te plaatsen informatie
• Te bieden functionaliteit
• Te verwachten Intranet-verkeer
• Gewenste netwerk-performance
• Benodigde bandbreedte
• Netwerktopologie
• Soort verbindmg
• Gebruikte communicatie-protocollen
• IP-adressering
• Benodigde aantal Intranet-servers
• Eventuele koppeling met Internet
• Beveiliging
• Te verwachten groei van het netwerk

Verbinding
Er bestaan in hoofdlijnen twee soorten verbindingen in een netwerk.
• Fysieke verbinding
Bij deze soort bestaat er een vaste, fysieke verbinding tussen de verschillende onderdelen (veelal computers)
in het bedrijfsnetwerk. Meestal bestaat deze verbinding uit een kabel (twisted pair, coax, glasvezel).

•

Virtuele verbinding

Er bestaat geen vaste, fysieke verbinding tussen de verschillende computers in het bedrijfsnetwerk. De
verbinding wordt pas opgezet op het moment dat er ook echt een verbinding nodig is. Voor deze verbinding
worden bijvoorbeeld ISDN-lijnen gebruikt.
Ook kan er een combinatie van deze soorten verbindingen gebruikt worden. Het lokale LAN op één kantoor
kan bijvoorbeeld fysieke verbindingen gebruiken, terwiji voor de communicatie tussen meerdere kantoren
gebruik wordt gemaakt van virtuele verbindingen via ISDN-Iijnen.
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Topologieen
Er bestaan meerdere mogelijke topologieen voor het koppelen van computers aan het Intranet als
bedrijfsnetwerk. Deze topologieen kunnen zowel bij fysieke als virtuele verbindingen worden gebruikt. De
meest bekende netwerktopologieth zijn:
•

Bus

cJ
•

Ring

•

Ster

Hiërarchisch

Een Intranet zal vaak bestaan uit een combinatie van meerdere subnetwerken met ieder een eigen
netwerktopologie. Hierdoor kun je bij een Intranet meestal niet echt spreken van de topologie. Het is een
combinatie van meerdere topo1ogien. De subnetwerken binnen een Intranet kunnen met elkaar worden
verbonden via een router. Dit is een computer die zorgt voor de juiste routering van de te versturen
pakketten over het netwerk. Als de pakketten bij overdracht van het ene naar het andere netwerk moeten
worden geconverteerd naar een ander netwerkprotocol dan gebeurt door gebruik te maken van een gateway.
De verschillende subnetwerken kunnen hard- en sofiwarematig worden beveiligd tegen ongewenste
gebruikers of ongewenste pakketten van gewenste gebruikers.
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Protocollen
Er bestaan meerdere protocollen die gebruikt worden bij de communicatie binnen en tussen
bedrijfsnetwerken. Voorbeelden van de meest bekende hiervan zijn:
•
•
•
•

NetBios
NetBeui

IPx/sPx
TCP/IP

•SNA
•

AppleTalk

Binnen het Intranet wordt gebruik gemaakt van TCP/IP. Dit protocol stamt oorspronkelijk uit de Unixwereld en is de wereldwijde standaard voor communicatie over Internet en Intranetten. TCPIIP is feitelijk
een protocol-combinatie van TCP (Transmission Control Protocol) en IP (Internetworking Protocol). Dit
laatste protocol is het oorspronkelijke Internet-protocol ontwikkeld door de Amerikaanse Defensie. In de
protocol-combinatie TCP/IP zorgt TCP voor het verknippen van een bericht in verschillende pakketten en IP
voor het adresseren en versturen van pakketten.

TCP/IP heeft de volgende voordelen:

•
•

•
•
•
•
•

Informatie te verzenden binnen lokale en niet-lokale netwerken
Ondersteuning binnen elk platform, van Unix, WindowsNT en Macintosh tot grote mainframes
Stabiliteit
Snelheid
Veel tools voor beheer en ondersteuning
Veel research en ontwikkeling
Standaardprotocol van het Internet

Er zijn meerdere mogelijkheden voor het gebruik van TCP/IP binnen het Intranet van een organisatie:

• TCPIIP als netwerkprotocol binnen de organisatie
Hier zijn keuzes te maken:

IP-informatie lokaal op iedere werkplek
Het voordeel hiervan is dat elke werkplek een eigen IP-adres heeft en zo dus is te identificeren. Deze IPinformatie kan worden gebruikt bij het tracen van het netwerkverkeer. Een nadeel van lokale IP-informatie
is dat het een dure oplossing is, waarbij er waarschijnlijk oudere DOS machines moeten worden aangepast
of vervangen omdat de capaciteit te klein is.

IP-informatie centraal op een gateway-server
Hierbij blijft de IP-informatie op de server en dus worden er lagere eisen aan de werkplekken gesteld. Deze
werkplekken kunnen dus de protocollen voor hun lokale netwerk, bijvoorbeeld Novell, blijven gebruiken.
Wanneer de werkplekken willen communiceren via het Intranet met gebruikers die zich niet op het lokale
netwerk bevinden, dan wordt de gateway-server gebruikt voor de conversie van de te versturen pakketten.

Meerdere protocollen op werkplekken en Intranet-server
De meeste moderne operatingsystemen bieden de mogelijkheid om meerdere protocollen naast elkaar te
gebruiken. De protocollen zijn zelfs op hetzelfde moment te gebruiken. Hierbij wordt er, afhankelijk van de
gewenste functie, 'onder water' het gewenste protocol gebruikt.
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• Mix van TCP/IP met andere protocollen als netwerkprotocol binnen de organisatie
Er bestaan softwareproducten die in één product zowel de IP-functionaliteit als de functionaliteit van andere
protocollen bieden. Deze producten hebben het voordeel dat er brnnen de gehele organisatie slechts één
protocol lijkt te bestaan. In feite is dit protocol een mengeling van meerdere protocollen.

Dc communicatje tussen een client en een server binnen het Intranet ziet er schematisch zo uit:
Gebruiker

Server

Client Applicatie

Server Applicatie

Server Applicatie
Protocol

Client Applicatie
Protocol

TCPIIP
Protocol

TCP/IP
Protocol

Benchtenverkeer
k

Beveiliging
Net als bij iedere andere vorm van informatiegebruik speelt ook bij een Intranet de beveiliging een rol. Deze
beveiliging kan op meerdere niveaus plaats vinden, waarbij het veiligste resultaat wordt bereikt door de
combinatie van een beveiliging op elk niveau.
Onderstaande Intranet-beveiligingen zijn aanvullingen op beveiligingen via het netwerk-besturingssysteem.
• Netwerk niveau, via firewalls
Een firewall is een onderdeel van het Intranet dat de berichten over het netwerk filtert. Een firewall werkt op
het technische cornmunicatie niveau, d.w.z. het niveau waarop het in pakketjes geknipte bericht
daadwerkelijk over de verbinding wordt verstuurd. Elk pakketje bevat informatie over de zender en
ontvanger van het bericht. Op basis van deze zender/ontvanger informatie kan een firewall er voor kiezen
om deze pakketjes, en uiteindelijk dus het hele bericht, wel of niet door te laten gaan. Ook is het mogelijk
om berichten afkomstig van een bepaalde dienst, bijvoorbeeld een ftp-dienst, te weigeren, ofjuist toe te
laten.

Doorgaans filtert een firewall op deze manier pakketten die van het ene naar het andere netwerk gaan. De
meest gebruikte plek voor een firewall is als beveiliging tussen het eigen Intranet en het externe Internet.
Hierdoor kunnen ongewilde bezoekers worden tegen gehouden. Omgekeerd kunnen interne medewerkers
worden tegengehouden wanneer zij vanuit het Intranet het Internet op willen. In een Intranet zonder
verbinding met het Internet kan een firewall worden gebruikt om bepaalde onderdelen of servers van het
eigen Intranet af te schermen.
Daarnaast kan een firewall informatie bijhouden over de pakketten die de firewall passeren.
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Er bestaan firewalls in zowel hardware- als software-voi-m. De leveranciers van de software voor de

webservers leveren meestal zeif ook firewall-oplossingen die goed aansluiten met de geleverde serversoftware. In andere gevallen beschikken ze vaak over goede contacten met toeleveranciers.
Het is via firewalls niet mogelijk om een afdoende check op virussen te realiseren. De hoofdreden hiervoor
is dat firewalls kijken naar de header- en tailinfonnatie van een pakket en niet naar de inhoud. Virussen die
zich binnen de pakketten hebben genesteld zijn dan niet te vinden. Een andere reden is dat er steeds weer
nieuwe virussen bij komen. Het is daardoor onmogelijk om de patronen van alle virussen ter wereld te
kennen en daar op te checken.

Applicatie niveau, via wachtwoorden
Boven op de beveiliging via firewalls komt de beveiliging via bet toekennen van wachtwoorden aan
gebruikers(groepen). Op basis van deze wachtwoorden kunnen gebruikers worden geweerd van, of
toegelaten tot, bepaalde diensten van het Intranet.
Het invoeren van deze wachtwoorden hoeft slechts eenmalig per sessie te gebeuren, ni. bij de eerste keer dat
door de gebruiker een pagina van een specifiek subdeel van het Intranet, bijvoorbeeld marketing, wordt
benaderd. Nadat een gebruiker is toegelaten op basis van zijn wachtwoord en daaraan verbonden rechten,
wordt de naam van de gebruiker geregistreerd en opgeslagen in een lijst van aanwezige gebruikers. Alle
pagina's die behoren bij dit onderdeel kunnen dan worden bekeken zonder dat het wachtwoord opnieuw
hoeft te worden gegeven. Bij het laden van iedere pagina wordt 'onder water' wel gecheckt of de gebruiker
staat geregistreerd, maar daar merkt de gebruiker, afgezien van het mogelijke performance-verlies, niets
van. Bij bet beindigen van de Intranet-sessie wordt de naam van de gebruiker automatisch verwijderd uit
de lijst aanwezige gebruikers. Een volgende keer dat de gebruiker een pagina opvraagt van dat onderdeel
moet de gebruiker zich weer aanmelden met zijn wachtwoord.

Wachtwoorden kunnen worden toegekend:
- Per

-

Per
Per
Per
Per

individuele gebruiker
groepen gebruikers (afdelingen of projecten)
applicatie
webserver
site (cluster van bij elkaar horende webpagina's)

Specifieke pagina's
Specifieke functies (www, ftp, telnet)

Dc webmaster van het Intranet geeft de wachtwoorden uit en zorgt regelmatig, bijvoorbeeld twee keer per
jaar, voor nieuwe wachtwoorden voor alle gebruikers. Hierdoor wordt het gebruik van bet Intranet door
personen die daar geen recht (meer) toe hebben tegengegaan.

•

Organisatorisch nivean, via regelgeving

Op dit niveau kan op verschillende manieren aan de beveiliging van het Intranet worden gewerkt. Het
spreekt voor zich dat dit niveau uitsluitend gericht is op beveiliging binnen de eigen organisatie.
Mogelijkheden zijn:
- Centrale uitgifte algemene software + registratie
- Centrale uitgifte webtools + registratie
- Richtlijnen voor gebruik Intranet
- Vastleggen rechten en plichten gebruikers(groepen)
- Richtlijnen voor sancties bij misbruik Intranet
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Bij een Intranet pur sang is er geen verbinding met het externe Internet. Hierdoor behoeft er aan bet
beveiligen tegcn misbruik door derden via het Internet dan ook geen aandacht te worden besteed. Als cr wèl
een verbinding met het Internet is, dan is het van belang dat het Intranet maar op één pick met het Internet
verbonden is. Die pick, vaak één computer met als enige functic de koppeling tussen Intranet en Internet,
dient dan op elk besproken niveau te worden beveiiigd. Ook moet er een goede registratie worden
bijgehouden van de informatiestromen tussen het Intranet en het Internet.
Als het Intranet niet goed is afgeschermd voor de buitenwereld bestaat het gevaar voor:
•

•
•
•
•
•

Virussen (niet afgedekt door firewall)
Diefstal van informatie
Vervuiling met externe informatie
Vernieling van informatle
Snelheidsverlies van het Intranet
Onbruikbaarheid van het Intranet
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4.4.4.1.6 Definitie rechten, plichten en procedures
Tijdens deze activiteit worden door INCTAS en de opdrachtgever de rechten en plichten van de
verschillende gebruikers of gebruikersgroepen van het Intranet vastgelegd. Daarnaast worden er procedures
ontworpen voor de omgang met het Intranet en de daarop aanwezige informatie.

Aan de orde komen:

• Gebruikersrechten
• Gebruikersplichten
• Gebruikersgroepen
• Wachtwoorden
• Schrijfprocedures
• Publicatieprocedures
• Beheerprocedures
• Ondersteuningsprocedures

Beheer
Om een beeld te krijgen van de benodigde beheer-faciliteiten bij een Intranet kun je kijken naar het beheer
op het wereldwijde Internet. Dit netwerk is in de loop van de tijd enorm gegroeid en doet dat nog steeds.
ledere minuut wordt wel ergens op de wereld een stukje aan het grote net toegevoegd. Niemand controleert
echter de inhoud van die onderdelen met informatie. Dit heeft tot gevoig gehad dat het Internet een grote,
onoverzichtelijke vergaarbak is geworden met veel onbruikbare en onzinnige informatie. Een Intranet is per
definitie afgesloten van de rest van de wereld, waardoor gelukkig wèl de mogelijkheid bestaat om vanuit de
organisatie de te publiceren informatie te controleren en zo de informatiestromen te beheersen. Dit wordt
moeilijker wanneer het Intranet meer servers en clients bevat en verspreid is over een groot gebied,
bijvoorbeeld over meerdere landen. Er bestaat dan een kans dat er onduidelijkheid ontstaat over wie welke
informatie, met welk doe! en bestemd voor wie op het Intranet heeft gep!aatst. Er kan zo een overvloed aan
vervuilde informatie ontstaan. Deze situatie lijkt veel op de situatie bij het Internet.
Voor contro!e en beheer is natuurlijk we! software nodig, met de o.a. volgende functionaliteiten:
•

Moge!ijltheden om aan specifieke afdelingen, gebruikersgroepen of personen taken toe te wijzen voor
onderhoud en ontwikkeling van die specifieke pagina's op het Intranet

•

Tools voor specifieke afdelingen, gebruikersgroepen of personen om de onderhoud en ontwikkeling van
die specifieke pagina's ook daadwerkelijk uit te voeren.

•

Mogelijkheden voor het opslaan (caching) van veel gebruikte pagina's bij de client zodat het netwerk
niet te!kens hoeft te worden gebruikt.

•

Mogelijkheden voor het opslaan van veel gebruikte pagina's op de server (zgn. proxy-servers).

•

Mogelijkheden voor een statische analyse van gebruikers en geraadpleegde pagina's, zodat de
implementatie van het Intranet hierop kan worden aangepast.

•

Mogelijkheden voor het aanbrengen van een houdbaarheidsdatum voor de informatie zodat het Intranet
kan worden opgeschoond, waarbij 'oude' informatie kan worden verwijderd.

•

Mogelijkheden voor de controle van de actualiteit van de gebruikte hyperlinks.

Gelukkig is er websoftware beschikbaar op ieder platform om het Intranet van informatie te voorzien en te
beheren. Het is wel van belang om niet iedereen binnen de organisatie de mogelijkheden te geven om te
publiceren of te beheren. Als elke gebruiker naar hartelust zou mogen publiceren is de kans groot dat het
Intranet gaat lijken op het onoverzichtelijke Internet.
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Rechten
Bij het toewijzen van gebruikersrechten voor bepaalde acties is het handig om aan te sluiten bij de reeds
bestaande structuur binnen de organisatie voor de processen die worden ondersteund. Een hoofd-marketing
is zonder Intranet a! verantwoordelijk voor bepaalde publicaties, en zal dat na de invoering van een Intranet
ook moeten blijven. Dc gebruikersrechten moeten hierop worden afgestemd.
Door het toewijzen van rechten en de uitgifte van tools ontstaan vier groepen Intranet-gebruikers:

Webmasters
Dit zijn personen die verantwoordelijk zijn voor:
- Beheer technische infrastructuur
- Beheer inhoudelijke basisstructuur (geraamte)
- Opschonen Intranet
- Toewijzing gebruikersrechten
- Uitgifte software en webtools voor schrijven en publicatie van pagina's
- Uitgifte van wachtwoorden
-

Ondersteuning

Het aantal webmasters is o.a. afhankelijk van:
- aantal gebruikers
- grootte netwerk
- geboden Intranet-functionaliteit
- druicte op netwerk
- prionteit Intranet-functionaliteit
- kundigheid gebruikers
- tijdsinvulling (voltijds / deeltijds)

Publicators
Dit zijn personen die verantwoordelijk zijn voor de publicatie van de informatie op bet Intranet. Zij
kunnen materiaal dat zij krijgen aangeleverd van anderen, de zgn. informatie-leveranciers,
publiceren. Dc groep publicators kan bestaan uit de hoofden van afdelingen, werkgroepen of
projecten. Zij hebben de beschikking over tools voor bet publiceren van de webpagina's op het
Intranet.
Zij zijn verantwoordelijk voor:
- Beschikbaarheid laatste versies informatie (indien aangeleverd)
- Structuur gepubliceerde informatie
- Opstellen richtlijnen voor aanleveren van informatie

Informatie-Ieverancjers
Hieronder vallen personen die informatie mogen leveren voor plaatsing op het Intranet. Het
publiceren blijft voorbehouden aan de publicators. In overleg met de webmaster worden deze
personen door de publicators aangewezen. Informatie-leveranciers krijgen de beschikking over tools
voor het fabriceren van webpagina's.
Zij zijn verantwoordelijk voor:
- Beschikbaarheid laatste versies informatie
- Lay-out volgens huisstijl (ter ontlasting workload publicators)
- Juiste inhoud van de pagina's

Lezers
Deze groep personen heeft geen rechten om informatie op het Intranet te plaatsen. Zij hebben we!
rechten om de gepubliceerde informatie op te vragen en te lezen.
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Het is mogelijk dat in organisaties bepaalde personen behoren tot meer dan één groep. Zo kan in een kleine
organisatie het hoofd van de marketing-afdeling bijvoorbeeld de enige informatie-leverancier zijn op het
gebied van marketing. Deze persoon is dan zowel publicator als informatie-leverancier voor de marketing.
Ook is het mogelijk dat iemand voor het ene project de rechten van publicator heeft en voor een ander
project slechts de rechten van lezer.

Een uitzondenng op de rechtenstructuur vormt de mail-faciliteit binnen het Intranet. Hierbij kan elke
gebruiker communiceren met elke andere gebruiker, ongeacht tot welke groepen de gebruikers behoren.
De rechtenstructuur binnen de organisatie moet op papier worden vastgelegd zodat alle betrokkenen op de
hoogte zijn van hun rechten en plichten. Als de rechtenstructuur duidelijk is kunnen mensen op hun
verantwoordelijkheden worden aangesproken.

Informatie actualisatie en versie-controle
Niet alle informatie in de organisatie hoeft op het Intranet te staan. Voor de informatie die wel op het
Intranet staat geldt de eis dat die informatie altijd up-to-date moet zijn. Het Intranet dient per definitie de
laatste versie van de informatie te bevatten. De informatie dient daamaast zo veel mogelijk te zijn voorzien
van een duidelijk versie-nummer en datum.
Verantwoordelijk voor bet up-to-date zijn van de informatie op het Intranet zijn:

• Webmasters
Zij dienen er voor te zorgen dat het Intranet wordt opgeschoond. Hierbij worden 'oude' informatie en niet
meer actuele hyperlinks verwijderd.
• Informatie-leveranciers
Zij dienen er voor te zorgen dat de laatste versies van de informatie in webformaat bij de Publicators wordt
aangeleverd.
• Pubhcators
Zij dienen de webpagina's die door de Informatie-leveranciers zijn aangeleverd zo snel mogelijk op het
Intranet te plaatsen.

Alleen als organisaties zich aan deze regels houden wordt het Intranet een zeer bruikbare en veel
geraadpleegde informatiebron.
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Definitie webstructuur

Bij dit onderdeel legt INCTAS in overleg met de opdrachtgever de basisstructuur van de informatie op het
Intranet vast. Deze basisstructuur kan worden gezien als het geraamte van het Intranet. Gebruikers kimnen
informatie plaatsen in dit geraamte maar zij mogen de onderliggende webstructuur niet wijzigen. De
gekozen structuur wordt op papier vastgelegd.

Bij deze activiteit komen aan de orde:

• Toegangsstructuur van het Intranet
• Plaats van informatie

• Aantal sites
• Structuur sites

• Strnctuur van de informatie

Structuur van de informatie
De structuur van de informatie op het Intranet draagt bij aan:
• Sneiheid
• Overzichtelijkheid
• Gebruiksgemak

Kenmerken waaraan de structuur van de informatie moet voldoen zijn:

• Overzichtelijke indeling van de sites
• Beperkt aantal lagen
• Beperkt aantal pagina's
• Kruiselingse referenties vanuit verschillende pagina's
• Terugkeer naar Homepage op elke pagina
• Mail naar leverancier van de informatie op elke pagina
• Mail naar algemene webmaster op elke pagina
• Huisstijl op elke pagina
• Zoekmogelijkheden op trefwoorden
Deze kenmerken moeten tij dens het ontwerp van het Intranet worden meegenomen.

De webmaster en de publicators zijn verantwoordelijk voor de structuur van de Intranet-inhoud.
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Keuze server-platform

Tij dens deze activiteit kiest INCTAS samen met de opdrachtgever voor het server-platform waarop het
Intranet geimplementeerd gaat worden. Deze keuze wordt op papier vastgelegd.

Aan de orde komen:

• Huidige platform
• Eisen aan Intranet-platform
• Voorkeur platform
Er bestaan voor een bedrijfsnetwerk verschillende server-platformen. Elk van deze platformen heeft zijn
eigen specifieke kenmerken. Voor elk van de platformen bestaat software voor de inrichting van een
webserver. Ook is op elk platform client-software beschikbaar. Zowel de server- als client-software is
vereist bij het opzetten van een Intranet. In deze paragraafvermeld ik een aantal mogelijke platformen. Het
is niet de bedoelmg hier een uitputtende opsomming van alle platformen en leveranciers te geven. Het
streven is te werken naar een bruikbaar overzicht van de meest voorkomende omgevingen die door INCTAS
met kennis en ervaring worden ondersteund.

Platformen
Hieronder volgen vijf van de meest voorkomende server-platformen in bedrijfsnetwerken:

WindowsNT
Leverancier
Processor

: - Microsoft
: - Intel compatible

Voor

- RISC (MIPS R4xxx, Alpha AXP, PowerPC)
: - Websoftware geIntegreerd
- Beheer eenvoudig
-

Gebruikersvriendelijk

-Open
- Ondersteuning nieuwe ontwikkelingen
- Eenvoudig te leren
- Veel gebruikt

Tegen

- Veel software (tools) beschikbaar
: - Schaalbaarheid beperkt
- Remote beheer relatief complex

Unix
Leverancier
Processor

: - Diversen o.a. HP, Digital, IBM, SUN, SCO
: - Intel compatibles

Voor

: - Uitgekristalliseerd
- Zeer stabiel

-RISC
-Open
Tegen

- Ondersteuning nieuwe ontwikkelingen
: - Vaak karaktergeorienteerd
-

Minder gebruikersvriendelijk

- Hoge instapdrempel door complexiteit
- Meerdere 'Unix-dialecten', leverancierathankelijk
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Novell
Leverancjer
Processor
Voor

:

-

:

-

Novell
Intel compatibles

: - Stabiel
- Goede

Tegen

file- en printservices

: - Leverancier specifieke oplossing

AS/400
Leverancjer
Processor
Voor
Tegen

:

-

IBM

: - PowerPC RISC
- Stabiel
- Openheid
:

- Karakter georiënteerd

- Leverancier specifieke oplossmg

Macintosh
Leverancier
Processor
Voor
Tegen

: - Apple
: - PowerPC RISC
: - Zeer gebruikersvriendelijk
- Zeer betrouwbaar
: - Leverancier specifieke oplossing

Bij de uitvoering van een Intranet-traject is er een onderscheid te maken tussen organisaties die intern reeds
gebruik maken van een netwerk en organisaties waar dat nog niet het geval is.

• Er is reeds een netwerk aanwezig
In dit geval is het zeer aan te bevelen om als platform voor bet Intranet het reeds bestaande platform te
kiezen. De organisatie beschikt dan namelijk vaak intern al over kennis over dat specifieke platform zodat er
geen omschakeling hoeft plaats te vinden naar een compleet nieuw systeem. De benodigde software voor
server en clients kan eenvoudig op bet aanwezige platform worden aangepast. Zoals a! eerder vermeld is er
voor de meest gangbare platformen voldoende software voor server en clients beschikbaar.

• Er is nog geen netwerk aanwezig
In dit geval is het aan te raden om te kiezen voor een WindowsNT platform.
Redenen hiervoor zijn:
- Stabiel platform
- Wellicht toekomstig marktleider
- Zeer veel software beschikbaar
- Veel research en ontwikkelmg
- Veel kennis en ervaring bij INCTAS
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4.4.4.1.9 Keuze server-software
Athankelijk van het gekozen platform zal er door 1NCTAS een keuze worden gemaakt voor de te gebruiken
server-software voor de webservers in het Intranet. Er zijn op elk platform meerdere sofiware-producten
beschikbaar. De ontwikkelingen bij die producten gaan zeer snel en het is dus aan te bevelen om demo's te
bekijken van de mogelijkheden van de software op dat moment. Als er een keuze is gemaakt wordt deze
vastgelegd op papier.
Hieronder volgen per platform een aantal software-producten voor het realiseren van een webserver. 1k heb
er voor gekozen om de producten voor het WindowsNT platform uitgebreider te bespreken dan de
producten voor andere platformen, omdat de verwachting uit verschillende onderzoeken is dat veel
toekomstige Intranet-toepassingen op dit platform zullen worden gerealiseerd.

WindowsNT-platform
Hieronder staan mogelijke invullingen voor de software van een Intranet-server op bet WindowsNT
platform. 1k heb gekozen voor software die benadering van databases vanuit een webomgeving mogelijk
maakt.

Data uit databases kan op twee manieren worden omgezet naar webpagina's:

1) Statisch
Op de server staan standaard representaties van de data, in webformaat.
2) Dynamisch
Athankelijk van een vraag van een client, wordt op de server een programmaatje (script) gestart dat de
gewenste data uit de database gaat halen en omzet naar webformaat. Dit script kan worden geschreven in
CGI-formaat (Common Gateway Interface). Dit heeft als voordeel dat CGI door elke webserver wordt
ondersteund en als nadeel de traagheid van executie. Sommige leveranciers bieden zeif een sneller
altematief.
Native koppelingen tussen platformen en databases bestaan uit software-onderdelen die een directe
benadering van de databases mogelijk maken, zonder vertragende tussenkomst van een script.

Internet Information Server 1.0
Leverancier
Database benadering
Ondersteuning

Voor

Tegen

: - Microsoft
: - Internet Database Connector (IDC) produceert dynamische pagina's
- Open DataBase Connectivity (Odbc)
-

CGI, voor scripting
Internet Server Api (Isapi), sneller alternatief voor scripting

Snelle werking
Makkelijk in gebruik
Ic gebruiken met Microsoft SQLserver databases door IDC
Te gebruiken met databases van derden door ondersteuning Odbc
Flexibel, door mogelijk gebruik als-dan-logica
Dynamische pagina's
Geintegreerd in WindowsNT 4.0
Makkelijk te installeren
- Makkelijk te beheren
: - In een HTML pagina slechts resultaat van één query mogelijk
:
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Webserver 2.0
Leverancier
Database benadering
Ondersteuning
Voor

- Oracle
- Webagent produceert dynamische pagina's
- CGI, voor scripting
- Web Request Broker (WRB), sneller altematief

:

:
:

- Dynamische

Tegen

voor scripting

: - Te gebruiken met Oracle databases
- Veelzijdige, professionele applicaties mogelijk door eigen PIJSQL-taal

:

pagina's

- Ook beschikbaar op Unix-platform
- Webagent uitsluitend te gebruiken bij Oracle-Intranet-server
- Webagent

uitsluitend te gebruiken bij Oracle-databases

- Trage werking

Moeilijk te installeren
Moeilijk te beheren
- Moeilijk in gebruik
-

Website Professional
Leverancier
Database benadering
Ondersteuning

:

-

O'Reilly & Associates

: - Stand-alone pakket Cold Fusion (Allaire) produceert dynamische pagina's
: - Open DataBase Connectivity (Odbc)
-

CGI, voor scripting

- Website

Voor

Tegen

Api (Wsapi), sneller alternatief voor scripting
Makkelijk in gebruik
- Veelzijdig
- Cold Fusion te gebruiken met verschillende Intranet-servers
- Cold Fusion te gebruiken met verschillende databases door Odbc
- Dynamische pagina's
- In een HTML pagina resultaten van meerdere queries mogelijk
- Testversie (30 dagen) gratis te verkrijgen via : www.allaire.com
- Ook beschikbaar op Unix-platform
- Inflexibel door ontbreken als-dan-logica
-

Enterprise Server 2.0
Leverancier
Database benadering
Ondersteuning

: - Netscape Communications
: - Stand-alone pakket LiveWire Pro produceert dynamische pagina's
: - Native koppelingen (snel) naar meest gangbare relationele databases,

Voor

- Open DataBase Connectivity (Odbc)
- CGI, voor scripting
- Netscape Api, sneller alternatief voor scripting
: - Voorloper op gebied van webtechnologie

waaronder die van Informix, Microsoft, Oracle en Sybase.

Makkelijk in gebruik
Veelzijdig
- Grote hoeveelheid ondersteunende software
- LiveWire Pro heeft snelle native koppelingen naar bekende databases
- LiveWire Pro te gebruiken met overige databases door Odbc
- Dynamische pagina's
- In een HTML pagina resultaten van meerdere queries mogelijk
-

Tegen

: - Niets
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Unix-platform
De meest bekende software-producten voor een Intranet-server op het Unix-platform zijn:

Enterprise Server 2.0
Leverancier

: Netscape

Webserver 2.0
Leverancier

: Oracle

Website Professional
Leverancier

: O'Reilly & Associates

Bovengenoemde software-producten zijn zowel op het Unix-platform als op het WindowsNT-platform
beschikbaar. Dit is een extra voordeel wanneer er binnen een Intranet servers vanuit deze twee omgevingen
worden gebruikt. Er zijn dan weinig compatibiliteitsproblemen op softwareniveau te verwachten.
De producten staan bij het WindowsNT-platform uitgebreid bescbreven.

Novell
Op dit platform is alleen maar leverancier-specifieke software te verkrijgen:

IntraNetware
Leverancier
: Novell
Dit product vormt de nieuwste versie van het netwerk-besturingssysteem NetWare van Novell. IntraNetware
is gebaseerd op Netware 4.0 waaraan extra web-mogelijkheden zijn toegevoegd. IntraNetware biedt
functionaliteiten op het gebied van:
- File-services
- Print-services
- Directory-services

- Beveiliging
- Messaging
- Web-publicatie

-FrP
- Internet-toegang
- Beheer

Een webserver gebaseerd op het Novell-platform kan niet worden benaderd door clients met een standaard
browser. Om toch gebruik te kunnen maken van de webserver, moeten de clients zijn voorzien van speciale
software, vanzelfsprekend uitgegeven door Novell. Dit kan een nadeel zijn bij communicatie met een nietNovell-omgeving.
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AS/400
De meest bekende producten voor webservers in een Intranet op dit platfonn zijn:

Internet Connection
Leveranciei-

: IBM
Dit product zit ingebakken in het operating system OS/400 en kan optioneel worden geInstalleerd. Het
product voegt Internet- en Intranet-functionaliteit toe aan de AS/400. Hierbij worden de meeste standaarden
uit de Internet-technologie ondersteund.

Webserver/400
Leverancier
: Support Net
Dit product maakt het mogelijk om met een standaard browser een AS/400 te benaderen en daarbij de
specifieke AS/400-applicaties te gebruiken over het Intranet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
software-product Webulator. Dit product zet de schermen uit de ASI400 applicaties om naar HTMLformaat.

Macintosh
Het meest bekende product voor webservers in een Intranet op dit platform zijn:

Internet Server Solution
Leverancier
: Apple
Dit product is een samenstelling van verschillende software-producten voor gebruik op het Internet of
binnen een Intranet. Hierbij worden naast de standaard tools gericht op webserver-functionaliteiten ook
tools geleverd voor multimedia toepassingen. Het product biedt ondersteuning voor veel standaarden en
protocollen.
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4.4.4.1.10 Keuze browser

Tijdens deze activiteit wordt door 1NCTAS een keuze gemaakt voor de software die nodig is aan clientzijde, de browser. Deze browsers zijn toereikend om informatie op het Intranet te benaderen. Dc gemaakte
keuze wordt op papier vastgelegd.

Er zijn twee software-producten te onderscheiden die verreweg het meest gebruikt worden:

Netscape Navigator
Leverancier
Platformen

: - Netscape Communications
- Windows 3.11

Windows '95
- Windows NT Workstation
- Windows NT Server
- Unix
- Macintosh
-

Voor

- OS-2
: - Marktleider met 80 %

Tegen

:

- Relatief snel (t.o.v. Internet Explorer)
- Geen ondersteuning Active-X (Microsoft)

Internet Explorer
Leverancier
Platformen

:

-

Microsoft

-

Windows 3.11
Windows '95
Windows NT Workstation
Windows NT Server

-

-Unix
Voor

:

- Macintosh
- OS-2
- Extra functionaliteit
-

Tegen

door eigen taal Active-X (ook bruikbaar buiten web)

Gratis bij Windows'95

: - Relatief traag (t.o.v. Netscape Navigator)

Er is tussen bovenstaande browsers geen duidelijk verschil. Beide software-producten ondersteunen de
wereldwijde standaarden en bieden dezelfde functionaliteiten. Oorspronkelijk was Netscape
Communications met de Netscape Navigator de enige browser-producent. Microsoft is op een later tijdstip
toegetreden tot de browser-markt en probeert flu met de Internet Explorer in een hoog tempo de achterstand
goed te maken.

RijksUniversiteit Groningen / INCTAS IT-Services

Pagina 65 van 97

Internet en Intranet. 2ezien vanuit het noorden

4.4.4.1.11

Herman Sellies. maart 1997

Evaluatie Fase 1: Inventarisatie

Tij dens deze activiteit evalueren INC1'AS en de opdrachtgever elke keuze die is gemaakt in Fase 1. Dit
wordt gedaan door een bespreking van elke ondernomen activiteit en de daarbij gemaakte keuzes. Daar waar
er wijzigingen in de keuzes moeten worden gemaakt, kan dit als nog gebeuren. De gemaakte wijzigingen
worden op papier vastgelegd.

Dc bezetting van het projectteam zal op dit moment een nadere invulling krijgen.

4.4.4.1.12 Mijlpaalproduct Intranet Fase 1: Inventarisatie
Aan het eind van Fase 1 maakt INCTAS een rapport ter afronding van deze fase. Dit rapport heeft als titel
"Intranet Fase 1: Inventarisatie" en dient als mijlpaalproduct. Alle in Fase 1 gemaakte keuzes en afspraken
worden hierin vastgelegd. Dit rapport dient als basis van bet verdere Intranet-traject en kan niet achteraf
worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van INCTAS en opdrachtgever.
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Fase 2 : Pilot

Tij dens deze fase wordt een gestripte versie van bet Intranet ontwikkeld en geImplementeerd. De
infrastructuur voor bet totale Intranet wordt gerealiseerd en de benodigde software voor servers en clients
wordt aangeschaft. Daarnaast bevat deze versie van het Intranet elke soort informatie die uiteindelijk ook in
het Intranet te vinden zal zijn. Deze pilot is niet open voor de gebruikers. Een kleine groep personen, vaak al
betrokken bij het Intranet-project, krijgt de taak om de pilot te testen en hun bevindingen te delen met de
overige leden van het Intranet-project.

Activiteiten die tijdens deze fase achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

• Definitie pilot
• Overall planning pilot
• Aanschaf benodigde hardware en software
• Inrichten webservers
• Implementatie pilot
• Implementatie netwerk
• Test pilot
• Evaluatie Fase 2
• Mijlpaalproduct Fase 2

4.4.4.2.1 Aanschaf benodigde hardware en software
De nog niet aanwezige hardware en software nodig voor de implementatie van het Intranet worden door de
opdrachtgever, of INCTAS in opdracht van de opdrachtgever, aangeschaft, maar nog niet geImplementeerd.

Hieronder vallen:
• Server-hardware
• Server-software

• Client-hardware
• Client-software
• Netwerk-hardware
• Netwerk-software
• Creatie-tools
• Publicatie-tools
• Beheer-tools

4.4.4.2.2 Inrichten webserver
her worden de webservers in bet Intranet (één of meer) door INCTAS ingericht met de beschikbare
software. Met behuip van deze software worden de servers vervolgens geheel naar de vastgelegde eisen
ingericht en gestructureerd.
Hierbij wordt aandacht besteed aan:

• Webstructuur
• Webtoegangsstructuur
• Directories
• Rechten

• Zoekprogramma's
• Backup-faciliteiten
• Netwerk-ondersteu fling
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Implementatie netwerk

Tij dens deze fase wordt er voor gezorgd dat elke toekomstige gebruiker via het TCP/IP protocol kan
communiceren met de Intranet-servers. Hiervoor moet elke werkplek zijn voorzien van een IP-adres. Dit
kan een vast, statisch adres zijn, maar ook een dynamisch IP-adres. Afhankelijk van de situatie moet de
sneiste en goedkoopste oplossing worden gekozen.

Na afloop van deze activiteit is het raamwerk van bet uiteindelijke Intranet volledig aanwezig.

4.4.4.2.4 Definitie pilot
Tijdens deze activiteit wordt er door INCTAS en de opdrachtgever een pilot gedefinieerd die elke soort
functionaliteit heeft zoals gedefmieerd voor het uiteindelijke Intranet. Bovendien is de slructuur van pilot en
Intranet gelijk. Het verschil is echter dat bij de pilot een bepaalde functie slechts één maal wordt uitgewerkt.
Zo ontstaat er de definitie van een gestripte versie van het Intranet.

4.4.4.2.5 Implementatie pilot
Tijdens deze fase worden de voor de pilot benodigde webpagina's gebouwd, evenals de eventueel nog zelf
te ontwikkelen tools voor publicatie en onderhoud. Al deze informatie wordt over de aanwezige webservers
verdeeld volgens de vastgestelde structuur.
Het Intranet in gestripte vorm is nu aanwezig.

4.4.4.2.6 Test pilot
Een kleine groep personen, vaak betrokken bij het Intranet-project, krijgt flu als taak de pilot te testen op
zijn bruikbaarheid. Hiertoe krijgen zij de beschikking over browsers en andere software-tools. Elk lid van
deze groep moet elke functionaliteit van de pilot testen. Naast eventuele problemen die optreden, moeten
ook andere opmerkingen schriftelijk worden vastgelegd.

4.4.4.2.7 Evaluatie Fase 2: Pilot
Tijdens deze activiteit evalueren INCTAS en de opdrachtgever elke keuze die is gemaakt in Fase 2. Dit
wordt gedaan door een bespreking van elke ondernomen activiteit en de daarbij gemaakte keuzes. Daar waar
er wijzigingen in de keuzes moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld n.a.v. de testperiode van de pilot, kan dit
alsnog gebeuren. De gemaakte wijzigingen worden op papier vastgelegd.

4.4.4.2.8 Mijlpaalproduct Intranet Fase 2 : Pilot
Aan het eind van Fase 2 maakt 1NCTAS een rapport ter afronding van deze fase. Dit rapport heeft als titel
"Intranet Fase 2: Pilot" en dient als mijlpaalproduct. Alle in Fase 2 gemaakte keuzes en afspraken worden
hierin vastgelegd. Dit rapport dient als basis van het verdere Intranet-traject en kan niet achterafworden
gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van 1NCTAS en opdrachtgever.
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4.4.4.3 Fase 3 : Rollout
In deze fase krijgt het Intranet zijn definitieve vorm. Nadat alle infonnatie op bet Intranet is geplaatst
krijgen de gebruikers de beschikking over browsers en andere software-tools. Ook worden de gebruikers
getraind in het gebruik van het Intranet en de beschikbare tools. Het Intranet wordt door INCTAS
opgeleverd.
Activiteiten die tijdens deze fase achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

• Aanpassingen n.a.v. evaluatie fase 2
• Implementatie site

• Training gebruikers
• Uitgifte tools
• Uitgifte browsers

• Evaluatie Fase 3
• Aanpassingen n.a.v. evaluatie fase 3
• Mijlpaalproduct Fase 3
• Oplevering Intranet

4.4.4.3.1 Aanpassingen n.a.v. Evaluatie Fase 2 : Pilot
Als er bij de evaluatie van fase 2 wijzigingen zijn aangebracht op eerder gemaakte keuzes dan moeten deze
wijzigingen tijdens deze activiteit worden doorgevoerd.. Als het hier structurele wijzigingen betreft moet de
doorvoering naar een later tijdstip worden verplaatst. In dat geval is er sprake van meerwerk i.p.v.
aanpassingen.

4.4.4.3.2 Implementatie site
Tijdens deze activiteit worden door INCTAS alle afgesproken webpagina's ontwikkeld en op het Intranet
geplaatst. Hierdoor ontstaat een volledig ingericht Intranet.
Let wet : Er zijn nog steeds geen browsers of software-tools uitgegeven.

4.4.4.3.3 Training gebruikers
Voordat de gebruikers op het Intranet worden toegelaten moeten ze worden getraind. Dit hoeft geen
langdurige training te zijn. Alhankelijk van de voorkennis kan het een korte, intensieve training zijn. Dc
training is bedoeld om onder begeleiding in vogelvlucht kennis te maken, en praktische ervaring op te doen,
met alle onderdelen van bet Intranet. Na de training moeten de gebruikers zelfstandig aan de slag kunnen
gaan. Dc trainingen kunnen op de versehillende gebruikersgroepen worden afgestemd, zodat er doelgericht
kan worden getraind met de software en tools die door die specifieke gebruikersgroep gaat worden gebruikt.
INCTAS kan eventueel deze trainingen verzorgen.

4.4.4.3.4 Uitgifte tools
Bij deze activiteit krijgen de gebruikers die daar rechten toe hebben de beschikking over de software tools
nodig voor bet creëren of publiceren van webpagina's. Deze uitgifte dient gefaseerd te gebeuren zodat er op
een goede manier ondersteuning kan worden geboden aan de gebruikers.
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4.4.4.3.5 Uitgifte browsers

Hier krijgen alle gebruikers van het Intranet de beschikking over een browser waardoor ze kunnen beginnen
met het gebruik van het Intranet. Ook de uitgifte van browsers dient gefaseerd en dus gecontroleerd te
gebeuren, bij voorkeur in directe aansluiting op de gebruikerstrainmg
Aan het eind van deze activiteit is het eigen Intranet in de lucht.

4.4.4.3.6 Evaluatie Fase 3 : Rollout
Tijdens deze activiteit evalueren INCTAS en de opdrachtgever elke keuze die is gemaakt in Fase 3. Dit
wordt gedaan door een bespreking van elke ondernomen activiteit en de daarbij gemaakte keuzes. Daar waar
er wijzigingen in de keuzes moeten worden gemaakt, kan dit als nog gebeuren. Dc gemaakte wijzigingen
worden op papier vastgelegd.

4.4.4.3.7 Aanpassingen n.a.v. Evaluatie Fase 3 : Rollout
Als er bij de evaluatie van fase 3 wijzigingen zijn aangebracht op eerder gemaakte keuzes dan moeten deze
wijzigingen tijdens deze activiteit worden doorgevoerd.. Als het hier structurele wijzigingen beireft moet de
doorvoering naar een later tijdstip worden verplaatst. In dat geval is er sprake van meerwerk i.p.v.
aanpassingen.

4.4.4.3.8 Mijlpaalproduct Intranet Fase 3 : Rollout
Aan het eind van Fase 3 maakt INCTAS een rapport ter afronding van deze fase. Dit rapport heeft als titel
"Intranet Fase 3: Rollout" en dient als mijlpaalproduct. Alle in Fase 3 gemaakte keuzes en afspraken worden
hierin vastgelegd. Dit rapport dient als basis van het verdere Intranet-traject en kan niet achteraf worden
gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van 1NCTAS en opdrachtgever.

4.4.4.3.9 Oplevering Intranet
Tij dens deze fase evalueert INCTAS samen met de opdrachtgever of de onginele doelstellingen voor het
Intranet-project zijn behaald of mogelijk nog behaald gaan worden. Van de problemen die zich mogelijk
tij dens het Intranet-traject hebben voorgedaan worden de oorzaken besproken. Deze problemen en oorzaken
worden op papier vastgelegd. Ook kunnen tijdens deze activiteit afspraken tussen INCTAS en haar
opdrachtgever worden gemaakt over eventuele vervolgtrajecten.
Hierna wordt het Intranet opgeleverd en overgedragen aan de opdrachtgever.
Dc projectleider van INCTAS zal aan bet eind van deze fase dit draaiboek aanvullen en bijwerken.
Hiema is het INCTAS Intranet-project afgerond.
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Fase 4 : Onderhoud

Tij dens deze fase pleegt INCTAS op verzoek van de opdrachtgever onderhoud aan het bestaand Intranet. Dit
onderhoud kan betrekking hebben op elk facet van bet Intranet. Het onderhoud kan zowel op incidentele als
regelmatige basis plaatsvinden.

De invulling van deze fase met concrete activiteiten en bijbehorend tijdplan, is onderdeel van de afspraken
die worden gemaakt tussen [NCTAS en de opdrachtgever.
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4.4.5 Valkuilen
Bij het opzetten van een Intranet moet gedacht worden aan de volgende valkuilen:

• Overenthousiasme
In de huidige hype rond Internet-technologie is het niet ondenkbaar dat organisaties te grote stappen in één
keer gaan nemen bij de implementatie van een Intranet. Een Intranet lijkt een makkelijke en goedkope
oplossing voor veel netwerkprobiemen. Dit kan er toe leiden dat organisaties vol enthousiasme
ondersteuning voor alle bedrijfsprocessen binnen een Intranet willen implementeren. Door het gebrek aan
kennis en ervaring met Intranet bij veel organisaties is dit in de meeste gevailen een onmogeiijke opgave.
Het risico is groot dat implementatie mislukt en dat de organisatie ergens tijdens het traject moet opgevcn.

Het minst risicovol en meest verstandig is een start met een Intranet op kleine schaai met niet-kritische
bedrijfsprocessen. Op die manier kan ervaring worden opgedaan met de technologie en de effecten op de
manier van werken. Daarna kunnen gefaseerd bedrijfsprocessen worden toegevoegd die een toegevoegde
waarde hebben voor het Intranet. Het is niet per definitie nodig om ieder bedrijfsproces of iedere
informatiestroom binnen bet Intranet te brengen.

• Hardlopers zijn..
De angst om 'achter te blijven bij alle anderen' kan er toe leiden dat organisaties zich storten in een
Intranet-avontuur zonder dat er goed over wordt nagedacht. Het 'vooraan meelopen' met de nieuwste
webtechnologie wordt een doe! op zich, ook al is die nieuwe technologie nog lang niet uitgekristalliseerd.
Organisaties die op deze manier overhaast starten met de impiementatie van een Intranet lopen vaak tegen
grote problemen aan, met als resultaat een misluldcing van de implementatie.
Intranet-impiementaties hebben de grootste kans van siagen wanneer er gebruik wordt gemaakt van
uitgekristalliseerde en vaak toegepaste technologie. Een organisatie kan daamaast veel leren van de
ervaringen van andere organisaties met specifieke hardware en software voor Intranetten. Het meelopen in
de veilige luwte van de Intranet-ontwikkelingen is voor de meeste organisaties zeker aan te bevelen boven
een pick vooraan.

• Centrale verantwoordelijkheid inhoud
Dc interne automatiseringsafcleling is verantwoordelijk voor een bruikbaar en veiiig Intranet. Hierbij richt
men zich voorai op de technische aspecten. Het risico bestaat dat automatiseerders zich ook centraal bezig
gaan houden met de inhoud van het Intranet. Aangezien de inhoud vaak gericht is op een bepaaide
specialistische, decentrale groep binnen een organisatie, betekent dit dat een automatiseerder kennis zou
moeten hebben van elk van die specialismen. Dit is natuurlijk niet het geval en zo moet het ook niet worden.

ledere decentrale, speciaiistische groep die binnen een organisatie informatie produceert moet ook zeif
verantwoorde!ijk zijn voor plaatsen van die informatie op het Intranet. Er zijn diverse hulpmiddeien
beschikbaar die er voor zorgen dat ook niet-automatiseringspersoneel op een eenvoudige manier gegevens
kan verwerken tot webpagina's.

RijksUniversiteit Groningen / INCTAS IT-Services

Pagina 72 van 97

Internet en Intranet. ezien vanuit het noorden

Herman Sellies. maart 1997

Ondercapaciteit Intranet-server
Het is algemeen bekend dat het Internet een explosieve groei heeft doorgemaakt. Bij de implementatie van
een Intranet moet worden gerekend op dit zelfde effect. Uit verschillende Intranet-projecten is gebleken dat
de hoeveelheid informatie die beschikbaar is op een Intranet enorm snel groeit. Daarnaast neemt ook het
aantal raadplegingen van het Intranet na een korte gewenningsperiode heel snel toe. Het risico bestaat dat de
effecten van deze ontwikkelingen op de benodigde capaciteit van de Intranet-server worden onderschat. Dit
kan tot gevolg hebben dat het Intranet steeds minder bruikbaar wordt omdat de gewenste informatie niet
snel op te vragen, of gewoon niet aanwezig is.
De benodigde capaciteit van de Intranet-server mag niet worden onderschat. De te verwachten explosieve
groei heeft grote gevolgen voor de opslagcapaciteit en de communicatie-snelheid van de Intranet-server.
Hiermee moet bij implementatie rekening worden gehouden. Overcapaciteit is in de meeste gevallen minder
schadelijk dan ondercapaciteit.

• Onderschatting invloed gebruikers
Net als bij andere toepassingen van informatie-technologie staat of valt een Intranet bij de acceptatie van de
gebruikers. Zij hebben vaak hele specifieke wensen en zijn inmiddels al gewend aan een bepaalde manier
van werken, met bepaalde toepassingen. Bij de implementatie van een Intranet mag je er niet van uit gaan
dat gebruikers zonder morren overstappen naar de nieuwe manier van werken.

Om de overstap naar een Intranet zo makkelijk mogelijk te maken moeten organisaties er in ieder geval voor
zorgen dat het Intranet snel en zonder fouten werkt. Dit stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid,
responstijd en bruikbaarheid van de Intranet-server en de netwerkverbindingen. Als aan deze eisen niet
wordt voldaan zullen gebruikers ongemotiveerd zijn het nieuwe Intranet te gebruiken. Dc invoering van een
Intranet kan hierdoor mislukken.

•

Ontbreken regelgeving

Als gebruikers eenmaal als informatie-producent hun weg naar het Intranet hebben gevonden, bestaat er een
grote kans dat bet Intranet wordt overspoeld met zinloze informatie. Dit effect is ook duidelijk waar te
nemen bij de informatie die op het Internet wordt gezet. Al die informatie doet een aanslag op de capaciteit
en overzichtelijklieid van de Intranet-servers. Dit kan tot gevoig hebben dat bet Intranet uiteindelijk
onbruikbaar wordt.
Om een Intranet een zinvolle en bruikbare toepassing te laten zijn moeten er binnen de organisatie
duidelijke en zinvolle regels zijn. Deze regels kunnen door het management en het hoofd van de
automatisenngsafdeling samen worden opgesteld. Deze regels moeten aangeven welke soort inhoud, op
welke manier moet worden gepubliceerd op bet Intranet. Deze regels dienen voor iedereen helder en
beschikbaar te zijn, zodat ze ook als bekend kunnen worden beschouwd. Personen die zich niet ann de
regelgeving houden dienen hierop te worden aangesproken.
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Het gebruik van de resultaten door INCTAS

Dc resultaten uit het onderzoek naar Intranet worden binnen INCTAS op verschillende manieren gebruikt:

Intranet-projecten
Het dod van het onderzoek naar Intranet was te komen tot een standaardtraject voor het uitvoeren van een
Intranet-project. Dit doel is bereikt en vormgegeven in het Draaiboek Intranet. Het stappenpian dat daarin
staat beschreven zal door INCTAS bij nieuwe Intranet-projecten worden gebruikt. Na afloop van elk project
zal het draaiboek worden aangepast en aangevuld.

• Kennisuitbreiding
In het Draaiboek Intranet staat voor het eerst op papier wat flu een Intranet is, evenals de mogelijke
functionaliteiten, voor- en nadelen. Deze informatie kan door interne medewerkers worden gebruikt om een
beeld te vormen van het begrip Intranet. Ook het aangegeven stappenpian kan een rol spelen bij deze
kennisuitbreiding.
• Voorbeeld draaiboek
1NCTAS is intern bezig met het opzetten van het INCTAS European Expertise Center (IEEC). Dit IEEC
moet ci voor zorgen dat de kennis aanwezig bij medewerkers binnen INCTAS op een centrale pick
beschikbaar komt, en van daaruit kan worden gedeeld met andere medewerkers. Hierbij worden o.a.
draaiboeken gebruikt over allerici onderwerpen. Het door mu opgezette Draaiboek Intranet kan als
voorbeeld dienen bij het opzetten van andere draaiboeken.
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5. Concluderende samenvatting
In dit hoofdstuk beschrijf ik een concluderende samenvatting van mijn onderzoek naar Internet en Intranet.
Deze samenvatting is bedoeld om een globaal overzicht te krijgen van de resultaten van mijn onderzoek. In
twee achtereenvolgende paragrafen zal ik de resultaten van beide onderdelen van mijn afstudeeropdracht
samenvatten.

5.1 Marktonderzoek "Internet in het noorden"
De organisaties in de noordelijke drie provincies zijn redelijk tot goed bekend met het fenomeen Internet.
Men verwacht dat Internet ook in de toekomst nog lang zal voortbestaan. Dat daarbij de huidige vorm van
het Internet niet zal kunnen blijven bestaan is voor de meeste organisaties duidelijk. Als drijvende kracht
achter het gebruik van Internet ziet men de eindgebruikers, samen met de IT-afdeling. Volgens de aan het
onderzoek meewerkende organisaties kan Internet binnen elke branche in beperkte of uitgebreide vorrn
worden toegepast.
Binnen de organisaties is concreet bruikbare kennis op bet gebied van Internet beperkt aanwezig en vooral
geconcentreerd binnen de automatiseringsafdeling. Dit gebrek aan kennis van Internet en de mogelijke
toepassingen ervan vormen de grootste struikelblokken bij toepassen van Internet in bijvoorbeeld een eigen
site. Ondanks deze struikelblokken hebben veel van de deelnemende organisaties (46%) plannen voor het
opzetten van een eigen site.
De bednjven vinden de voordelen van Internet vooral bij de toepassingen op het gebied van informatievoorziening. Hieronder valt bet opvragen en leveren van informatie. Daarnaast blijkt E-Mail een zeer
gewenste toepassing. In bet algemeen zijn de organisaties zeer behoudend en kiezen ze voor deze mm of
meer standaard toepassingen.

De term Intranet was bij veel organisaties minder bekend dan de chronologische voorganger Internet. Toch
heeft een relatief groot aantal organisaties (39%) plannen om een Intranet te gaan opzetten. Dit zijn vaak
organisaties die intern al gebruik maken van een groot netwerk en bereid zijn een stap te maken naar een
nieuwe invulling van hun bedrijfsnetwerk.
In bet algemeen lijkt Intranet minder bij de organisaties te spelen dan Internet en wordt bet beschouwd als
een opgedrongen nieuw fenomeen vanuit de IT-afdeling. Als struikelblokken bij een eventuele invoering
van Intranet worden dan ook de andere prioriteiten van het management genoemd, samen met het gebrek
aan kennis en motivatie van de gebruikers.
Toch zien de organisaties desgevraagd wèl mogelijkheden om Intranet toe te passen binnen hun organisatie.
Ook hierbij ncht men zich dan, net als bij bet Internet, vooral op de algemene toepassing bij de informatievoorziening.
Het algemene Internet en Intranet beeld sluit aan bij de landelijke cijfers uit andere onderzoeken door o.a.
TrendBox, Heli View, KPMG en NIPO.
INCTAS was vóór het meewerken aan het onderzoek bij 30% van de deelnemende organisaties bekend.
Bijna 40% van de organisaties wilde graag algemene informatie ontvangen over INCTAS en haar
activiteiten. Er blijkt voor INCTAS een weg naar een grotere bekendheid te bestaan.
In Groningen, Friesland en Drenthe werden op de verschillende vragen gemiddeld mm of meer gelijke
antwoorden gegeven. Ben onderscheid op basis van de drie provincies is dan ook niet zinvol.
Ben verdere verdieping van de onderzoeksresultaten en daarbij een uitsplitsing naar de negen onderzochte
branches en concrete organisaties blijft voorbehouden aan INCTAS en is verwerkt in bet rapport "Internet
in de noordelijke provincies".
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5.2 Draaiboek Intranet
Een Intranet ontstaat uit het toepassen van de technologie van het Internet binnen het bedrijfsnetwerk. De
doelstelling van een Intranet is om actuele informatie binnen een organisatie makkelijk toegankelijk te
maken, en de mogelijkheden voor interne communicatie uit te breiden. Dc stijgende populariteit van
Intranetten ligt niet in de technologie, als wel in de mogelijkheden van die technologie binnen een
organisatie. Een Intranet lijkt de ideale infrastructuur om ondersteuning te bieden aan processen gericht op
communicatie en coördinatie bij organisaties met gedecentraliseerde beslissingsstructuur. Hierdoor wordt
bet organisaties mogelijk om groter te groeien, zonder ten prooi te vallen aan traagheid en deformatie.
Een Intranet kan bestaan uit een of meerdere netwerken binnen een organisatie en zal in het algemeen de
volgende onderdelen bevatten:

•
•
•
•
•
•
•
•

Een of meerdere webservers
Netwerk
Communicatie-software met TCP/IP ondersteuning
Koppelingen naar databases op verschillende platformen
Browsers
Tools voor publicatie van informatie
Tools voor onderhoud van informatie
Zoekprogramma's voor gewenste informatie

Een Intranet kan functionaliteiten bieden die gericht zijn op:

•

•
•
•
•

Leveren van informatie
Communicatie
Interactie
Transactie
Workflow

Enkele belangrijke voordelen van een Intranet kunnen zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatievoorziening eenvoudiger
Dalende kosten voor reproductie en distributie van informatie
Informatie komt alleen op verzoek
Informatie wordt plaats onafliankelijk
Informatie kan aan elkaar worden gekoppeld
Informatie mogelijk in multimedia vorm
Grote schaalbaarheid van het bedrijfsnetwerk
Uniforme gebruikersinterface
Eilanden van automatisering verdwijnen
Mogelijkheden voor interne communicatie
Concurrentiepositie verbetert

Als mogelijke nadelen kunnen worden aangemerkt:
• Technologie is nog in groeifase
• Beperkte functionaliteit t.o.v. standaard groupware-pakketten
• Mogelijke organisatorische barrières
Voor de mogelijke flinctionaliteiten, voordelen en nadelen geldt dat ze afhankelijk zijn van structuur,
cultuur en mogelijkheden binnen de organisaties waar het Intranet wordt toegepast.
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Het voor 1NCTAS ontwikkelde Draaiboek Intranet bevat een stappenpian voor bet uitvoeren van een

Iniranet-project. In dit stappenpian worden vier achtereenvolgende fases onderscheiden:

Fase 1: Inventarisatie
Tijdens deze fase analyseert INCTAS de situatie op het gebied van de informatiehuishouding en
infrastructuur bij de kiant en worden er samen met die klant plannen gemaakt voor de invulling van
het uiteindelijk te implementeren Intranet. Hierbij komen alle aspecten en onderdelen van het
Intranet aan de orde.

Activiteiten die tijdens deze fase aan de orde komen zijn:
- Inventarisatie
- Inventarisatie

doelstellingen Intranet
te ondersteunen bedrijfsprocessen
- Inventarisatie te publiceren informatie en informatiebronnen
- Keuze te leveren diensten
- Definitie netwerk
- Definitie rechten, plichten en procedures
- Definitie webstructuur
- Keuze server-platform
- Keuze server-software
- Keuze Browser
- Evaluatie Fase 1
- Mijlpaalproduct Fase 1

•

Fase 2: Pilot
Tijdens deze fase wordt een gestripte versie van het Intranet ontwikkeld en geImplementeerd. Dc
infrastructuur voor het totale Intranet wordt gerealiseerd en de benodigde software voor servers en
clients wordt aangeschaft. Daarnaast bevat deze versie van het Intranet elke soort informatie die
uiteindelijk ook in het Intranet te vinden zal zijn. Deze pilot is niet open voor de gebruikers. Een
kleine groep personen, vaak al betrokken bij het Intranet-project, krijgt de taak om de pilot te testen
en hun bevindingen te delen.
Activiteiten die tij dens deze fase aan de orde komen zijn:

Definitie pilot
Overall planning pilot
Aanschaf benodigde hardware en software
Inrichten webservers
- Implementatie pilot
- Implementatie netwerk
- Test pilot
- Evaluatie Fase 2
- Mijlpaalproduct Fase 2

-
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3 : Rollout

In deze fase krijgt het Intranet zijn definitieve vorm. Nadat alle informatie op het Intranet is
geplaatst krijgen de gebruikers de beschiklcing over browsers en andere software-tools. Ook worden
de gebruikers getraind in het gebruik van het Intranet en de beschikbare tools. Het Intranet wordt
door INCTAS opgeleverd.

Activiteiten die tijdens deze fase aan de orde komen zijn:
- Aanpassingen n.a.v. evaluatie fase 2
- Implementatie site

-

Training gebruikers
Uitgifte tools
Uitgifte browsers
Evaluatie Fase 3
Aanpassingen n.a.v. evaluatie fase 3
Mijlpaalproduct Fase 3

-

Oplevering Intranet

Fase 4 : Onderhoud
Tijdens deze fase pleegt INCTAS op verzoek van de opdrachtgever onderhoud aan het bestaand
Intranet. Dit onderhoud kan betrekking hebben op elk facet van het Intranet. Het onderhoud kan
zowel op incidentele als regelmatige basis plaatsvinden.
De invulling van deze fase met concrete activiteiten en bijbehorend tijdplan, is onderdeel van de
afspraken die worden gemaakt tussen INCTAS en de opdrachtgever.

Deze fases kijken zowel naar de technische als organisatonsche invulling van een Intranet.

Bij het opzetten van een Intranet moet rekenmg gehouden worden met een aantal valkuilen:

•
•
•
•
•
•

Overenthousiasme
Angst om achter te blijven
Centrale verantwoordelijkheid voor inhoud
Ondercapaciteit Intranet-server
Onderschatting invloed gebruikers
Ontbreken regelgeving

De algemene verwachting binnen de bedrijven uit de informatie-technologie is dat Internet, en zeker ook
Intranet, in de nabije toekomst belangrijke speerpunten gaan worden in de strategic van veel organisaties.
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Reflectie

Bij het uitvoeren van een project is het zinvol om achteraf terug te blikken op het totale project en jouw
persoonlijke rol daarin. Hierbij kun je bijvoorbeeld aandacht besteden aan de oorzaak van bepaalde
moeilijkheden of problemen of de momenten waarop je jets belangrijks hebt geleerd. De informatie die uit
de reflectie naar voren komt kunje gebruiken bij volgende projecten, bijvoorbeeld doorje persoonlijk
handelen in bepaalde situaties aan te passen. Ook kun je specifieke probleemsituaties beter herkennen en
daardoor proberen te vermij den.
1k denk dat reflectie ook tijdens het project regelmatig plaatsvindt. Mijn persoonlijke ervaring is dat er
gedurende het project een aantal momenten zijn waarop je je afvraagt of het project gaat zoals je wilt dat het
gaat, en ofjouw persoonlijke rol daarin de gewenste is.

In dit hoofdstuk geef ik een reflectie op enkele punten van mijn afstudeeropdracht:

INCTAS organisatie
INCTAS is een snel groeiend en daardoor steeds veranderend bedrijf. Door deze schijnbaar continue
verandenng ontstaan er onduidelijkiieden over wie wat doet, en waarom. Deze onduidelijkheid speelt ook
binnen de divisie Internet & Intranet. Op verschillende plekken brnnen de organisatie is men bezig met
nieuwe ontwikicelingen en ideeën. Hierdoor is het moeilijk om als afstuderend student jouw eigen project af
te bakenen. Je wiltje richten op een bepaald onderwerp, maarje hebt geen goed inzicht in de organisatie om
te weten of er ergens iemand anders zich ook met deze materie bezighoudt. Hier komt bij dat jij als
afstuderend student in de Groningse vestiging, natuurlijk niet bij de rest van de organisatie bekend bent.
In volgende projecten bij voor mij nieuwe organisaties zal ik proberen om zo snel mogelijk en bij zo veel
mogelijk mensen, op verschillende niveaus binnen de organisatie, bekend te worden. Hierdoor worden veel
personen bekend met mij en mijn werkzaamheden, en word ik eerder bij nieuwe ontwikkelingen betrokken.
In de situatie bij INCTAS ben ik ook wel in de organisatie bekend geworden, maar het is geen bewuste
activiteit geweest. 1k ben met de meeste mensen pas in contact gekomen op het moment dat ik ze ook echt
nodig had. Op die manier heb ik steeds meer mensen leren kennen en werd ik langzamerhand bij steeds
meer ontwikkelingen betrokken.

• Informatjebronnen
Het vinden van bruikbare informatie was niet altijd gemakkelijk. Het probleem lag niet zozeer in het vinden
van informatiebronnen, als wel in het feit dat nieuwe informatie al snel werd opgevolgd door nog nieuwere
informatie. Terugblikkend denk ik dat de oorzaken van dit effect zijn:
- Ontwikkelingen op aandachtsgebied
De toepassingen Internet en Intranet zijn belangrijke speerpunten geworden voor veel organisaties die
werkzaam zijn binnen de automatisering. Veel organisaties proberen te profiteren van een markt met nieuwe
aanbieders en afliemers en steeds weer nieuwe technologische ontwikkelingen. De verbeterde versies van
software-producten voor servers en clients volgen elkaar snel op. Het is niet eenvoudig een eenduidig beeld
te vormen.
- Aandacht buiten vakgebied
Internet en (nog) in mindere mate Intranet, hebben zich geplaatst in de aandacht van mensen buiten het
informatica vakgebied. Via diverse media is enorm veel aandacht voor de mogelijke toepassingen van
Internet-technologie. Deze aandacht sluit aan bij de aandacht voor persoonlijke telecommunicatie en
interactieve toepassingen.
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Het zou eenvoudiger voor mij zijn geweest om me tijdens het afstudeerproject bezig te houden met een

onderwerp dat niet zo in beweging is als Internet en Intranet. Toch ben 1k blij dat 1k de keuze voor deze
onderwerpen heb gemaakt, omdat 1k het gevoel heb dat ik met een leuk en interessant deel van het
informatica vakgebied bezig ben geweest. Internet en Intranet zullen naar mijn mening o.a. door de
raakvlakkcn met organisatie- en communicatievraagstuk]cen, nog vele belangrijke nieuwe ontwikkelingen
voortbrengen.

• Eisen en verwachtingen vakgroep Informatica
Bij de uitvoering van mijn project heb 1k meerdere malen met mijn afstudeerbegeleider vanuit de vakgroep
Informatica, Jan Jongejan, gesproken over de eisen en verwachtingen van die vakgroep met betrekking tot
mijn project. 1k vond het soms moeilijk om een goede positie te bepalen. 1k had geen enkele moeite om mijn
eigen keuzes te maken tijdens het project, maar ik was telkens wel benieuwd of de keuzes die ik maakte wel
konden en mochten vanuit de ideen van de vakgroep gezien.
Tijdens de gesprekken met Jan Jongejan werd 1k gelukkig telkens bevestigd in de manier waarop 1k met
mijn afstudeerproject omging, en ging 1k weer vol goede moed verder op het door mu ingeslagen pad.
Terugblikkend denk 1k dat mijn onzekerheid omtrent de elsen en verwachtingen van de vakgroep voort zijn
gekomen ult een aantal tegenstellingen waar 1k mee te maken had:

Reguliere student
Informatica
Universiteit
Theoretisch

versus
versus
versus
versus

Doorstromer
Bedrijfskunde
Bedrijfsleven
Praktisch

Bij elk van deze tegenstellingen bevind 1k mij qua opleiding en persoonlijke interesse ergens tussen de twee
geboden optics. Dit heeft er voor gezorgd dat ik meerder malen tijdens het project mijn positie t.o.v. de
verwachtingen van de vakgroep heb moeten bepalen.
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Toekomstbeeld

Het niet eenvoudig een toekomstbeeld wat betreft Internet-toepassingen te schetsen. Aan de ene kant
verschijnen er de laatste tijd steeds meer berichten in de vakbladen dat het wereldwijde Internet dichtslibt,
en dat de mogelijkheden van de Internet-technologie te beperkt zijn. Aan de andere kant zijn er op velerlei
gebied ontwikkelingen gaande om nieuwe toepassingen te zoeken op het gebied van die Internettechnologie. Dc berichten in de vakbladen spreken elkaar meer dan eens tegen.
In de volgende paragrafen toch proberen een toekomstbeeld aan te geven. Daartoe zal ik eerst de huidige
ontwikkelingen beschrijven. Daama zal ik op persoonlijke titel, zonder wetenschappelijke onderbouwing,
een aantal bewenngen doen omtrent de toekomst van Internet-toepassingen.

7.1 Huidige ontwikkelingen
Dc huidige ontwikkeling van de Intemet-technologie maakt o.a. toepassingen mogelijk op het gebied van:

• Betalingsverkeer
• Interactiviteit
• Video-vergaderen
• Web-telefonie
• Electronische verkoop
Voor deze toepassingen is een snel netwerk nodig met voldoende bandbreedte. Het huidige Internet lijkt
hiervoor te vol en daardoor te langzaam te zijn. Aan het verbeteren van de sneiheid en bandbreedte van het
huidige Internet wordt op verschillende plekken gewerkt. Dit nieuwe Internet, al Internet II genoemd, wordt
mogelijk exclusiefbestemd voor zakelijk gebruik. Aan het gebruik van dit Net zijn natuurlijk meer kosten
verbonden dan aan het huidige Internet. Dit huidige Internet zal voor particulier gebruik blijven bestaan.
Bij de huidige ontwikkelingen worden vier soorten Netten onderscheiden:
• Internet!
Het publieke Internet

• Internet II
Het zakelijke Internet
• Intranet
Een zelfstandig, afgesloten bedrijfsnetwerk

• Extranet
Een Intranet dat voor speciale gebruikers toegankelijk is vanaf Internet I of II

• Outernet
Alles wat niet behoort tot het eigen Intranet
Op het gebied van apparatuur voor de gebruiker van bovenstaande Netten zijn er op dit moment
ontwikkelingen gaande binnen twee kampen. Het ene kamp bestaat uit voorstanders van het idee van de
Network Computer (NC). Deze NC is feitelijk een grafische computer met minimale systeemeisen die dient
als vervanger van de huidige PC. Het apparaat zal erg goedkoop in aanschaf en onderhoud. zijn. Daar staat
tegenover dat een NC zonder een achterliggend Net onbruikbaar is. Ook worden servers in het Net zwaar
belast omdat daar alle processen draaien, met mogelijk overbelasting van de servers als gevoig. Het concept
van de NC wordt o.a. ondersteund door Oracle, Apple, IBM, Netscape Communications en Sun.
Het tweede kamp bestaat o.a. uit Microsoft en Intel. Zij geloven in het succes van hun variant op de NC, de
NetPC. Dc NetPC zal een nieuw lid van de PC-familie zijn, en niet een vervanger. Er zullen voor de NetPC
veel zwaardere systeemeisen gaan gelden dan voor de NC, o.a. op het gebied van multimedia en
communicatie. Een NetPC voorzien van een browser zal het zelfde kunnen als een NC, met als voordeel dat
een NetPC ook zonder Net bruikbaar is. Dc kosten van aanschaf en onderhoud zullen echter waarschijnlijk
wel hoger zijn dan dezelfde kosten bij de NC.
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7.2 Beweringen op persoonlijke titel
1k heb ten aanzien van de toekomst van Internet-toepassingen een aantai persoonhijke verwachtingen.
Hierbij richt ik mij op de situatie zoals die naar mijn opvatting in Nederland zal ontstaan in hetjaar 2005.

Mijn verwachtingen voor het jaar 2005 zijn:

•

ledereen aangesloten op een Net
Analoog aan de ontwikkeiing die de televisie in het verleden heeft doorgemaakt, zal ieder
huishouden in Nederland de beschikking hebben over een aansluiting op een computernetwerk, met
communicatie-mogelijkheden over de gehele wereld.

•

Subnetten
Het wereidwijde Internet-netwerk zoals wij dat nu kennen zal zijn vervangen door een groot aantal
specifieke subnetten, met onderlinge communicatie-mogelijkheden. Deze subnetten zijn gebaseerd
op de verschillende soorten zakeiijke en particuliere gebruikers. Zo zal er bijvoorbeeld een subnet
zijn voor sportliefliebbers en een subnet voor handelaren in groente en fruit. Voor de toegang tot een
specifiek subnet zulien bepaalde criteria gaan gelden.

•

World Wide Plug & Play
Het gebruik van de netwerken is niet meer gebonden aan een vaste pick zoals het werk of thuis. In
ieder hotel, vliegtuig, trein, bus en openbaar gebouw zal de mogelijkheid bestaan om in te piuggen
en gebruik te maken van de verschiiiende netwerken. Op piaatsen in de buiteniucht, bijvoorbeeld op
pieinen en parken, zuilen zuilen te vinden zijn die toegang verschaffen tot de gewenste netwerken.

•

Virtual Organisations
Dc noodzaak voor werknemers om elke dag naar het kantoor te komen om te werken is verdwenen.
Dc werknemers kunnen werken vanaf iedere gewenste pick, waarbij het overleg met collega's via
een van de subnetten piaatsvindt. Daamaast kan de werknemer zijn eigen werktijden bepalen. Alle
werknemers van een bepaalde organisatie zijn flexibel qua plaats en tijd geworden, en daardoor de
gehele organisatie waar zij dccl van uitmaken. Organisaties bestaan enkel en alieen uit personen die
vanafeen willekeurige plaats en op een wiliekeurige tijd, werkzaamheden verrichten voor die
organisatie.

•

Versmelting toepassingen
Dc netwerk-technologie heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en omvat als resultaat de
integratie van oude, op zichzelf staande toepassingen geboden door aparaten als computer, teievisie,
video, radio, telefoon en fax. Het apparaat dat wordt gebruikt bij de toegang tot de netwerken met al
deze geintegreerde mogeiijkheden nog steeds computer.
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Minder snelheidsbeperkingen
Nieuwe technologie heeft er voor gezorgd dat er via de verschillende netwerken wereldwijd
gecommuniceerd kan worden met een voor de gebruikers acceptabele sneiheid.

•

Integratie kunstmatige intelligentie
Binnen de netwerken 'draaien' verschillende software-producten met ingebouwde kunstmatige
intelligentie. Deze producten verplaatsen zich door de netwerken en verzorgen daar automatisch het
onderhoud van o.a. de links tussen verschillende informatie-onderdelen. Ook worden zij ingezet bij
het optimaliseren van de sneiheid, het analyseren van het netwerkverkeer en het indexeren van de
aanwezige informatie.

•

Nieuwe woorden
Dc groeiende belangstelling voor netwerk-toepassingen heeft binnen Nederland geleid tot het
ontstaan van nieuwe woorden. Enkele van deze woorden, met hun betekenis, zijn:
- SportNet
; subnet gericht op sport
- CommuNet
; subnet gericht OP communicatie
- InctasNet
; bedrijfsnet van INCTAS
- Net-o-loog
; netdeskundige
- Net-o-fiel
; netverslaafde
- RelaNet
; subnet gencht op relatiebemiddeling
- Netzappen
; surfen langs je favoriete subnetten
- Netfriend
; vriend(in) ontmoet op een subnet

Dc weg die leidt naar mijn verwachtingen zal naar mijn opvatting al dit jaar wordt ingeslagen.
1k ben benieuwd, wordt 1997 het jaar van het Net, of toch net niet?
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Bijiage 1 : Enquête-formulier
Dit enquête-formulier blijft exciusief voorbehouden aan INCTAS IT-services als opdrachtgever.

Riks ni crltcIt (irn1ncn

IN(

1

•\ IF-Scr\

cc
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Bijiage 2 : Rapport "Internet in het noorden"
Dit rapport blijft exciusief voorbehouden aan INCTAS IT-services als opdrachtgever.
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Bijiage 3 : Case-study INCTAS IT-services
Om een beeld te geven van concrete Intranet-trajecten zijn er in het Draaiboek Intranet beschrijvingen
opgenomen van Intranet-projecten die door INCTAS bij verschillende organisaties zijn uitgevoerd. Deze
projecten worden als geheel beschreven, zonder elke activiteit uit het Intranet-stappenpian afzonderlijk te
bespreken. In dit afstudeerverslag zal ik alleen de situatie bij INCTAS zelfbeschrijven, zoals ik die aantrof
bij de start van mijn afstudeerproject.
Organisatie
Plaats
Proj ect

Door
Datum

: INCTAS if-Services
: Groningen
: Intranet
: Herman Sellies
I augustus 1996
:

Infrastructuur, hardware en software
INCTAS heeft 11 f'sieke kantoren, waarvan 8 in Nederland en 2 in België. Alle kantoren zijn voorzien van
één ISDN2-aansluiting. Het hoofdkantoor in Nieuwegein vormt hierop met 4 aansluitingen een
uitzondenng.
De kantoren zijn met elkaar verbonden in een 'virtueel netwerk'. Virtueel omdat er geen echte verbinding
tussen de kantoren bestaat. De verbindingen worden pas opgebouwd bij het feitelijke gebruik van de ISDNverbinding. Voor de routering wordt gezorgd door CISCO-routers, geInstalleerd op elk regio-kantoor. Het
virtuele netwerk is opgebouwd in een ster-structuur. Hierin zijn de kantoren Nieuwegein (voor Nederland)
en Mechelen (voor Belgie) de zgn. masters. Dc overige kantoren zijn slave. Vanwege de regelmatige
communicatie met Nieuwegein zijn er in Nieuwegein 4 ISDN2-aansluitingen in plaats van 1.
Dc sterstructuur ontstaat bij het verzenden van een mail met TeamMail. Een mailtje wordt vanuit één van de
regiokantoren gestuurd naar zijn master. Dc master stuurt deze mail of direct naar de bestemmingsslave, Of
naar de andere master. Deze andere master moet vervolgens zorgen voor verdere versturing naar één van
zijn slaves.

Een bericht van Groningen voor Gent volgt dus het traject:
Groningen
=
Nieuwegein
=
Mechelen

=

Gent

Aangezien de meeste communicatie via de TeamWare software, en dus volgens dit vaste stramien, verloopt,
kunje zeggen dat de bovenstaande structuur de vaste structuur is van het 1NCTAS netwerk. Over de ISDNverbinding wordt gecommuniceerd volgens het TCP/IP protocol. Dc TeamMail-software verstuurt de mail
volgens de X.400 standaarddefinitie.
Een uitzondering op deze vaste structuur treedt op bij het gebruik van Internet.
Bij het gebruik van E-Mail (Eudora) en Netscape wordt er vanuit alle kantoren direct via de ISDN-lijn
gecommuniceerd met het kantoor in Hoofddorp. In Hoofddorp bevindt zich een router met vier directe
huurverbindingen met het Internet. Het betreft hier een router, die werkt naast de router die wordt gebruikt
voor verdere niet-Intemet communicatie. Deze verbinding wordt tot en met de router door WireHub
verzorgd en onderhouden.
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Schematisch ziet het virtuele JNCTAS-netwerk er als volgt uit:

Apeldoorn

Groningen

Den Bosch

Nieuwegein

Rotterdam

Rijswijk

Internet
via
Wirehub

Hoofddorp

Maastricht

Mechelen

Alle kantoren zijn voorzien van een lokaal netwerk. Hierin flingeert een WindowsNT-server 3.51 machine
als file-server. Dc werkplekken voor het kantoorpersoneel draaien onder Windows 3.11 for Workgroups en
fungeren als clients.
De werkplekken zijn, samen met de server en printers, verbonden via een ethernet-netwerk (coax). Over dit
netwerk wordt gecommuniceerd volgens het TCP/IP protocol.
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Op de server is geinstalleerd:
•
•

•

•

•

WindowsNT-server 3.51
MS-Office
Word
Excel
Powerpoint
Access
Project
Team Ware
TeamMail
TeamForum
TeamLibrary
TeamCalender
Highway
OSI-server
Archie
Anti-virus

.

Op elke vaste werkplek is geinstalleerd:
•

Windows 3.11 for Workgroups

Op elke mobiele werkplek is gernstalleerd:
•

Windows '95

De mobiele werkplekken (laptops) kunnen via een standaard telefoonlijn inbellen op de Team Ware-server
in Nieuwegein. Op deze laptops is veel van de gebruikerssoftware geInstalleerd, zodat ze los van een
netwerk kunnen werken.

Alle programmatuur voor de vaste werkplekken wordt vanafde server gestart. Ook de data die wordt
opgeslagen bevindt zich op de server. ledere gebruiker heeft naast de gedeelde opslagmogelij)theden ook de
beschikking over een privé-onderdeel voor opslag van data.
Schematisch ziet het lokale netwerk op ieder kantoor er als volgt uit:

Printer

Werkplek

Werkplek

Werkplek

SDN2
TCP/IP

Eth.rn.t

Server
Werkpiek
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Informatiestromen
Binnen INCTAS zijn verschillende informatiestromen te onderscheiden. Om een goed beeld te krijgen van
die informatiestromen zijn ze aan de hand van zoveel mogelijk kenmerken beschreven.
Naam
Omschrijving
Maker
Zender
Ontvanger
Opsiag

Drager
Aantal pagina's
Transportmethode

Frequentie transport
Beschrijving route
Mogelijk etectronisch

Naam
Omschrijving
Maker
Zender
Ontvanger
Opslag
Drager
Aantal pagina's
Transportmethode

Frequentie transport
Beschrijving route
Mogelijk electronisch

Naam
Omschrijving

Maker
Zender
Ontvangcr
Opslag
Drager
Aantal pagina's
Transportmethode

Frequentie transport
Beschrijving route

Mogelijk electronisch

CV (Medewerker)
Curriculum Vitae van een medewerker.
Secretaresses
: Secretaresses, Sales
I
Secretaresses, Sales
Kiant
/
Secretaresses, Sales
: Dc CV's zijn zowel centraal als decentraal opgeslagen (papier, magnetisch)
: Papier
/
Magnetisch
: Max 5
Fax
/
TeamMail
: Dagelijks 10
Dc CV's gaan van kantoor naar de klant per fax
Dc CV's gaan van kantoor naar kantoor per TeamMail
Ja
:

: CV (Sollicitant)
Curriculum Vitae van een sollicitant
Secretaresses
Secretaresses, Sales

: Secretaresses, Sales
: Dc CV's zijn decentraal opgeslagen (papier)
Papier
Max 5
Fax
Max 5 per week
: Dc CV's gaan van kantoor naar kantoor per fax
: Ja

PROJECTFORMULIER
Formulier (PRO) waarin staat omschreven welke medewerker waar, wanneer, welke
werkzaamheden gaat uitvoeren, en tegen welk tarief. Dit formulier dient als basis voor
facturering van de werkzaamheden van de werknemer bij de klant. Ook dient dit formulier als
basis voor de projectovereenkomst.
Secretaresse
Secretaresse
: Administratie
: Dc Pro's zijn zowel centaal als decentraal opgeslagen (papier, magnetisch)
Papier
: Max 2
Fax
: 5 per week
Dc Pro wordt op een van de regiokantoren gemaakt en gefaxd naar de Administratie. Daar
wordt op basis van dit Projectformulier cen Projectovereenkomst gemaakt. Deze wordt per
post naar de klant gestuurd.
Nec.
Dit formulier moet persoonlijk worden ondertekend door de regiomanager.
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Naarn
Omschrijving

Maker
Zender
Ontvanger
Opslag
Drager
Aantal pagina's
Transportmethode
Frequentie transport
Beschrijving route

Mogelijk electronisch

Naam
Omschrijving
Maker
Zender
Ontvanger
Opslag
Drager
Aantal pagina's
Transportmethode
Frequentie transport
Beschrijving route

Mogelijk electronisch

Naam
Omschrijving
Maker
Zender
Ontvanger
Opslag
Drager
Aantal pagina's
Transportmethode
Frequentie transport
Beschrijving route

Mogelijk electronisch
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:OFFERTE
Dit formulier is een aanbod van INCTAS aan de kiant voor bet verichten van bepaalde
werkzaamheden tegen een bepaalde financiële vergoeding.
Product Manager
Product Manager
I
Sales
: Sales
/
Kiant
Offertes zijn zowel centraal als decentraal opgeslagen (papier, magnetisch)
: Magnetisch
/
Papier
: 5-10
I
: TeamMail
Post
: 2 per maand
: Door de Productmanager van de desbetreffende Productgroep wordt een offerte geschreven.
Deze wordt via TeamMail verstuurd naar de desbetreffende Sales. Deze print de offerte en
stuurt deze per post naar de klant
Ja, voor interne communicatie
Nec, voor externe communicatie.
Het formulier moet altijd worden ondertekend door de desbetreffende Sales.

: CONTRACT (MEDEWERKERS)
Dc contractuele overeenkomst tussen INCTAS en haar medewerkers. Deze overeenkomst
worth bij in dienst treding gemaakt en is niet verbonden aan een bepaald project.
Secretaresses
Secretaresses
/
Administratie
/
Medewerker
Administratie
/
/
Medewerker
Administratie
Dc contracten zijn zowel centraal als decentraal opgeslagen (papier)
: Magnetisch
I
Papier
/
Papier
??2??
/
: TeamMail
I
Post
Post
: Sterk periode afhankelijk
: Op het regiokantoor wordt een contract gemaakt voor een bepaalde werknemer. Dit contract
wordt gemaild naar de Administratie. Daar wordt bet contract uitgedraaid en voor INCTAS
ondertekend. Vervolgens wordt het contract per post naar de medewerker gestuurd te
ondertekening. De medewerker stuurt als laatste het contract (bet exemplaar voor INCTAS)
terug naar de Administratie.
: Ja, voor interne communicatie
Nec, voor externe communicatie.
Dit formulier moet altijd worden ondertekend door werkgever en werknemer.

:PROJECTPLAN
: In dit document wordt bij een project aangegeven wat er concreet gedaan gaat worden.
Hierbij is ook vaak een planning opgenomen.
Uitvoerende van een project. (Vaak een Consultant of een Product Manager).
: Uitvoerende
/
Sales
: Sales
/
KIant
Projectplannen zijn zowel centraal als decentraal opgeslagen (papier, magnetisch)
Magnetisch, Papier
/
Papier
: Max 10
Post, TeamMail
/
Post
2 per maand
Dc uitvoerende schrijft het document en stuurt dit per post (Consultant) of via TeamMail
(Product Manager) naar de desbetreffende Sales. Deze tekent het document en stuurt dit plan
vervolgens per post naar de klant.
: Ja, voor interne communicatie
Nec, voor exteme communicatie
Het document dient altijd te worden ondertekend door de desbetreffende Sales.
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Naam

: LEAFLET

Omschrijving
Maker
Zender
Ontvanger
Opsiag
Drager
Aantal pagina's
Transportmethode
Frequentie transport
Beschrijving route

Korte promotiedocumenten met als onderwerp producten en diensten voor INCTAS
: Product Managers
: ProductManagers
/
Sales
Sales
/
Kiant
Dc leaflets zijn centraal opgeslagen (magnetisch)
: Magnetisch
I
Papier
Max 3
: TeamForum
I
Post, Persoonlijk
: Bij nieuwe versie
I
Indien nodig
De Productmanagers schnjven leaflets ter promotie van de producten en diensten van
INCTAS behorende bij hun productgroep. Deze Leaflets worden op het TeamForum gezet.
De Sales halen de nieuwste versies van dit electronische pnkbord en drukken ze af.
Vervolgens worden deze leaflets mee genomen of verstuurd naar de verschillende kianten.
: Ja, voor inteme communicatie
Nec, voor externe communicatie

Mogelijk electronisch

Naam
Omschrijving

Maker
Zender
Ontvanger
Opslag
Drager
Aantal pagina's
Transportmethode Fax
Frequentie transport
Beschrijving route

Mogelijk electronisch

: MUTATIEFORMULIER
Formulier waarop eventuele wijzigingen in Contract of Projectformulier worden
vermeld.
Secretaresses
Secretaresses
: Administratie
: Mutatieformulieren zijn zowel centraal als decentraal opgeslagen (papier)
: Papier

: 3 per week
: Het mutatieformulier wordt door de secretaresse ingevuld en gefaxd naar de
Administratie.
: Ja

Naam
Omschrijving
Maker
Zender
Ontvanger
Opslag
Drager
Aantal pagina's
Transportmethode
Frequentie transport
Beschrijving route

FACTUURAANKONDIGING
: Formulier waarop gemaakte kosten (of schattingen daarvan) worden vermeld.
: Secretaresses
: Secretaresses
: Administratie
: Factuuraankondigingen zijn zowel centraal als decentraal opgeslagen (papier)
: Papier

Mogelijk electronisch

: Ja

:

I

: Fax

3 per week
Dc Factuuraankondiging wordt door de secretaresse ingevuld en gefaxd naar de
Administratie.
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TeamWare software
Om een uitspraak te kunnen doen over de zinvoiheid van het toepassen van een IntraNet binnen 1NCTAS, is
het nodig een goed beeld te krijgen van de huidige software voor interne communicatie.
Op dit moment wordt er binnen 1NCTAS gewerkt met het product TeamWare-Office van FujitsiillCL. Dit is
een softwareproduct dat functionaliteiten biedt op het gebied van de inteme-bedrijfscommunicatie. ledere
medewerker binnen de INCTAS kantoren is binnen dit systeem bekend en bereikbaar. Als persoonhijke

identificatie wordt achternaam (voornaam) gebruikt.
De geboden functionaliteiten binnen de huidige versie van het TeamWare-Office pakket zijn:

•

TeamMail
Een vorm van electronische post waarmee het mogelijk is om met iedere medewerker binnen de INCTAS
kantoren te communiceren. Van dit onderdeel wordt dagelijks veel gebruik gemaakt.
• TeamForum
Een electronisch prikbord waarop binnen vaste categorieen informatie kan worden aangeboden en
opgevraagd. Dit onderdeel wordt regelmatig gebruikt.
• TeamLibrary
Een electronische bibliotheek waarin verschillende formaten documenten kunnen worden opgeslagen.
Deze optie wordt weinig gebruikt. De reden hiervoor is dat de medewerkers in Groningen in feite geen
enkele rechten hebben.
• TeamCalender
Een electronisch kalender waarin afspraken kunnen worden gepland door de medewerkers op kantoor.
Door het toekennen van gebruikersrechten kunnen persoonlijke agenda's worden vrijgegeven aan anderen
voor het lezen en/of schrijven. Deze optic wordt door een aantal mensen als persoonlijke agenda gebruikt.

De huidige versie van de TeamWare software lijkt aan Intranet-basis te voldoen, maarbij TeamWare
ontbreken de specifieke kenmerken van een omgeving met webtechnologie:
- Mogelijkheden voor Video, Audio, HTML + bijbehorende vemleuwingen
- Flexibiliteit
- Mobiliteit
- Uniforme user-interface
- Zoekmechanismen voor documenten
- Standaarden
- Groei-mogelijkheden

n.a.v. nieuwe, nog te komen standaarden en functionaliteiten

Maar,
Bij de analyse van de huidige situatie binnen INCTAS is gebleken dat ICL, als fabrikant en leverancier van
de TeamWare-software, bezig is met de inbouwen van Internet functionaliteiten in hun TeamWare software.
Er zijn uiteenlopende plannen voor nieuwe functionaliteiten. Deze plannen lopen uiteen van een
ingebouwde gateway tussen TeamMail en E-Mail tot het toegankelijk maken van TeamWare software voor
het extern gebruik via een modemlijn en standaard browser software. De nieuwe versies van TeamWare
worden gebaseerd op webtechnologie, zodat:
- Ondersteuning standaarden (TCP/IP, HTML, SMTP
)
- Gebruik van eenvoudige, universele browser mogelijk voor TeamWare diensten
- Zowel voor intern als extem (via Internet) gebruik
- TeamMail automatisch omgezet naar E-mail (en vice versa)
- Specifieke kenmerken webtechnologie flu ook binnen TeamWare
- TeamWare mee groeit met Internet / Intranet groci.
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Het samenwerkingsverband tussen ICL en INCTAS is waardevol en dateert uit de beginperiode van

1NCTAS. Een gevoig van dit samenwerkingsverband is dat IIsTCTAS gratis de beschikking krijgt over de
laatste versies van de TeamWare software. Het ligt dus in de lijn van de verwachting dat er naar een
INCTAS-Intranet oplossing gaat worden gezocht binnen het kader van ICL en de TeamWare software.
Vanuit INCTAS wordt elke nieuwe ontwikkeling binnen ICL op de voet gevolgd.

Gevolgen Intranet-project
De toekomstplannen van ICL en de sterke band tussen INCTAS en ICL roepen een aantal vragen op voor
het INCTAS Intranet-project.

Is overstap NU naar webtechnologie binnen INCTAS:
Antwoord = Nee!
- Door leiding gewenst?
Antwoord
= Ja!
- Technisch mogelijk?
Antwoord = Nee!
- Functioned zinvol?
Antwoord = Nee!
- Financieel zinvol?
Antwoord = Nee!
- Relationeel zinvol?

Conclusie INCTAS-Intranet?
Gezien de antwoorden op bovenstaande vragen is het niet zinvol om NU een overstap te maken naar een
totaal nieuw Intranet. Door gebruik te gaan maken van de toekomstige versies van de TeamWare software
kan vanuit een vertrouwde omgeving, met daarin functionaliteiten als mail en forum, de aansluiting worden
gerealiseerd met de nieuwste webtechnologie en de daarbij behorende standaarden. Het feit dat ook de
nieuwe versies van TeamWare gratis kunnen worden gebruikt is hierbij mede van belang.
Intranet zal binnen INCTAS voorlopig alleen als demo voor kianten worden gebruikt.

Hiermee is een einde gekomen aan bet Intranet-project binnen INCTAS.
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Bijiage 4 : Rapport "Draaiboek Intranet"
Dit rapport blijft exciusief voorbehouden aan INCTAS IT-services als opdrachtgever.

IN(i

\ II-\Le

Pagina94van97

Internet en Intranet. gezien vanuit het noorden

Herman Sellies. maart 1997

Bijiage 5 : Referenties
Onderstaande boeken en artikelen hebben gediend als informatiebron tijdens mijn afstudeerproject.
Bock
Auteur
Penode

Computemetwerken
Andrew S. Tanenbaum
1990

Artikel
Auteur
Periode

: Intranets and adaptive innovation

: Steven L. Telteen
: december 1996
: Internet

Plaats

Bock
Auteur
Periode

Het complete Internet handboek
Steven Bang

Bock
Auteur
Penode

Security in Computing

Bock
Auteur
Periode

Organisaie en gedrag
J.C.L. Paul
1994

Bock
Auteur
Periode

System Development Methodology
W.S. Turner

1995

Artikel
Auteur
Periode
Plants

Intranet methodology: Concepts and rationale

Steven L. Telleen
december 1996
Internet

Charles P. Pfleeger
1989

Artikel : Intranet architecture : Managing information in the
new paradigm
Auteur : Steven L. Telleen
Periode : december 1996
Plants
: Internet

Managing your Enterprise Wide Web
Steven L. Telleen
februari 1997

1989

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

Boek
Auteur

The strategy process
Henry Mitzberg I James Brian Quinn

Artikel
Auteur

Penode

1992

Periode

A look at document management for the Intranet
Mary-Ellen Fremtuh
1996
Internet

Internet

Plants

Bock
Auteur
Periode

Bestuurlijke Informatiekunde
J.M. Bots
1990

Artikel

: An evolution of three approaches to www
application development

Auteur
Penode
Bock
Auteur
Periode

Bock
Auteur
Penode

Managing change for competitve success

Brent Hauf

: 1996
: Internet

Andrew Pettigrew
1994

Computernetwerken (Dccl I t/m 3)

C.C.M. Hendriks

Artikel
Auteur
Penode
Plants

NT vs. Unix
Rob Bilson
1996

Internet

1989

Artikel : Creating private Inranets : Challenges and
prospects for IS
Auteur : David Strom
Periode : november 1996
Plants
: Internet

Artikel
Auteur
Periode
Plants

Plaats

:

Strategies for managing change
Steven L. Tel leen
december 1996
Internet

RijksUniversiteit Groningen / INCTAS IT-Services

Artikel : The extended Intranet : Integrating the virtual
enterprise for business success
Auteur : David Paasovoy
Periode : 1996
Plaats
: Internet

Artikel
Auteur
Periode

Website administration made easy
Pattrivk O'Hannigan

Plants

Internet

1996

Pagina 95 van 97

Hernin Selliec mrt 1097

Internet en IntraneL Qezien vanuit het noorden

Artikel : Five Intranetmanagemetn problems you can solve
with a change management system
Auteur : David Rowley
Penode : l996
Plaats
: Internet

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Here comes the Intranet
: Amy Cortese
: maart 1996
: Business Week

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Internet strategies
: onbekend
: augustus 1996
: Computer World

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Getting your company's Internet strategic right
: onbekend
: maart 1996
: Fortune Magazine

Artikel : Intranet in a bottle: A review of frontier
technlogies' Intranet genie
Auteur : Todd Sprangler
Periode : november 1996
Plaats
: PC Magazine

: Netscape's gambit: Moving to the Intranet
: onbkend
Penode : oktober 1996
Plaats
: PC Week
Artikel
Auteur

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Intranet groupware vs. Notes
: onbekend
: mci 1996
: Computer World

Artikel : How an engineering giant took charge of its
Intranet
Auteur : Errin Callaway
Periode :juli 1996
Plants
: PC Week

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Cheap and efficient Intranets flourish
: Torsten Busse
: mci 1996
: Sun World Online

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: The Intranet rolls in
: Mary E. Thyfault
: januan 1996
: TechWeb

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Internet firewalls frequently asked questions
: Marcus J. Ranum
: september 1996
: Internet

RijksUniversiteit Groningen / INCT'AS IT-Services

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Map to setting up an Intranet
: Jay Weiss
:juli 1996
: Internet

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Intranet de netwerktechnologie van morgen
: onkend
: september 1996
: Inform (Digital)

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Intranet Tips
: onbekend
: september 1996
: Inform (Ditigal)

Artikel : Dc intuitieve keuze voor Intranet
Auteur : Nina Brink
Periode : september 1996
Plants
: Inform (Digital)

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Planning for your Intranet
: onbekend
:juni 1996
: Internet

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: In de ban van het net
: René Rikkers
: februari 1997
: PCM

Artikel : Intranet systems design, engineering &
management
Auteur : onbekend
Periode : augustus 1996
: Internet
Plants

Artikel : The Intranet: Implementationof Internet and
webtechnologies in organizational information systems
Auteur : onbekend
Periode : 1996
: Internet
Plants

: A local web for information delivery
: Lauren A. Bednarcyk I KevinD. Bond
Penode : september 1996
: Internet
Plants
Artikel
Auteur

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Handel via Internet groeit ondanks obstakels
: Yvonne Geiss

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Netscape Communicator suite biedt groupware
: Ad Mulder
:januari 1997
: Computable

:januaril99l
: Computable

Pagina 96 van 97

Internet en Intranet. gezien vanuit het noorden
Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Gebruik webserver voor database-toegang
: Martin Healey
:januari 1997
Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Softwarepiraterij via Internet
Yvonne Geiss
: januari 1997
Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: 1997 : Jaar van het Internet
Mark Plekker
: januan 1997
Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Internet staat op barsten
Andre Ritsema
:januari 1997
: Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Intranet verandert organisatie abrupt en radikaal
Christine Karman
augustus 1996
: Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Zakelijk leven anders door digitale revolutie
: onbekdn

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Bedrijfsleven heeft oog voor Inter- en Intranet
onbekend
november 1996
: Computable

:juni 1996
: Computbale

Artikel
Auteur

: Betalen met Visa op het Internet
onbekend
Penode
november 1996
Plants
: Computable

Artikel
Auteur
Periode

: Dikke versus slanke clients
: onbkend
: november 1996
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Herman Sellies mart 1997

-

: Computable
Omzet Intranetten 28 miljard in 1999
Auteur : onbekend
Penode : november 1996
Plants
Computable
Plants
Artikel

Artikel : IT-leveranciers: Internet cruciaal
Auteur : onbekend
Periode : november 1996
Plants
: Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Internet-drrom nog lang niet binnen bereik
: Maurice van Uden
: december 1996
: Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Alles zijn prijs
: Cok de Zwart
: december 1996
: Computable

Artikel : Internet en oplossingen speerpunt van ITinvesteringen in Nederland
Auteur : Maurice van Uden
Periode : december 1996
Plants
: Computable

Artikel : Datamonitor: In 2001 heeft kwart huishoudens
een Intemet-aansluiting
Auteur : Yvonne Geiss
Periode : december 1996
Plants
: Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plants

: Conventionale databases benaderen via websites
: Ad Mulder
: december 1996
: Computable

Artikel
Auteur
Periode
Plaats

: Democratiseer Internet
: Hella VoOte-Droste
: november 1996
: Inform (Digital)
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