Eindhoven University of Technology

MASTER
Real-time closed loop decision-making
een architectuur voor automatische, operationele besluitvorming gedurende klantinteractie bij
ABN AMRO Bank

Sikkema, G.
Award date:
2006

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

Real-time Closed Loop Decision-Making
Een architectuur voor automatische, operationele besluitvorming
gedurende klantinteractie bij ABN AMRO Bank

!Jand ran Mochius. M. C. E.1chcr 1

T u/e

technische universiteit eindhoven

Amsterdam, 14 juli 2006

Afstudeerscriptie
G.Sikkema (0482389)
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Technologie Management
lndustrial Engineering and Management Science

' M.C Escher's "Moeb,us Strip Il"© 2006. The M.C Escher Company Baarn Alle rechten voorbehouden. www.mcescher.com

Real-time Closed Loop Decision-Making
Een architectuur voor automatische, operationele
besluitvorming gedurende klantinteractie bij ABN AMRO Bank
Afstudeerscriptie

ABN·AMRO
ABN AMRO Holding N.V.
Business Unit Nederland
Begeleider: A.A.M. Bekkers
Afdeling Finance/Projects & MIS Design

T u/e

technische universiteit eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Technologie Management
Begeleider: Prof. dr. ir. P.W .P.J. Grefen
Capaciteitsgroep Information Systems
Begeleider: Dr. A. de Jong
Capaciteitsgroep Organisation Science and Marketing
Auteur: Gerben Sikkema
Datum : 14 juli 2006

Real-time Closed Loop Decision-Making

TU/ e

Abstract
This master thesis describes the methodology and the results of the research conducted to investigate
' real-time Closed Loop Decision-Making' at ABN AMRO Bank. An architecture is designed during the
graduation project that facilitates this way of decision-making. A di stinction between several aspects of
architecture is made, which results in a process architecture, a data architecture, a system architecture
and an organisation architecture.
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Notitie
Het afstudeeronderzoek, dat uitgevoerd is bij ABN AMRO Bank, beschrijft specifieke operationele
processen bij deze organisatie. Gedetailleerde informatie over deze processen is vertrouwelijk en is niet
geschikt voor openbare publicatie. Vertrouwelijke informatie is opgenomen in appendices van deze
afstudeerscriptie.
Deze appendices ZJJn niet gepubliceerd, verzoeken tot inzage van deze appendices kunnen gericht
worden tot:
A.A.M. Bekkers
ABN AMRO Bank
ton .bekkers@ nl .abnamro .com
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Voorwoord
Na een actief studentenleven en een mooie ervaring in het buitenland heb ik gekozen om mijn
afstudeerscriptie te schrijven op het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank. Gedurende het
afstudeeronderzoek van ruim negen maanden heb ik veel kennis opgedaan over Closed Loop DecisionMaking. Mijn interesse over dit onderwerp is daarbij zeker gegroeid.
Bij Closed Loop Decision-Making wordt Business Intelligence aangewend voor operationele
besli ssingen. Naar mijn mening gaat het toepassen van Business Intelligence (BI) bij operationele
besluitvormingsprocessen een steeds grotere rol spelen in bedrijven. Echter, Closed Loop DecisionMaking wordt nog bij weinig bedrijven beoefend en is een visie op de toekomst. Deze vi sie moet
uitgedragen worden en ik hoop dat ik daar met mijn afstudeeronderzoek een belangrijke bijdrage aan
heb geleverd.
Allereerst wil ik mijn eerste universiteitsbegeleider Paul Grefen bedanken . Zowel zijn ervaring, als zijn
deskundigheid hebben in grote mate bijgedragen aan de kwal iteit van het afstudeeronderzoek. Onze
samenwerking heb ik altijd als bijzonder prettig ervaren.
Daarnaast wil ik mijn tweede universiteitsbegeleider Ad de Jong bedanken voor zijn nuttige suggesties
over verschillende facetten van mijn onderzoek.
Door mijn stageperiode bij ABN AMRO Bank heb ik mijn theoretische kennis kunnen toepassen in de
praktijk. Ik wil hiervoor mijn bedrijfsbegeleiders Ton Bekkers en Rogier Roelofs bedanken. Ton heeft
mij veel geleerd door zijn visie op een gedegen informatievoorziening met mij te delen. Rogier nam mij
op sleeptouw binnen de organisatie en bracht mij met veel mensen in contact.
Tenslotte wil ik mijn vriendin Inge bedanken voor haar hulp en haar motiverende woorden .
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Management Samenvatting
Organisaties wensen beter inzicht te krijgen in resultaten van bedrijfsprocessen om hiermee
besluitvorming binnen de organisatie te verbeteren. Een gedegen besluitvorming is voor een organisatie
van essentieel belang om concurrentie voor te blijven in een competitieve markt.
Het aanwenden van Business lntelligence (BI) ondersteunt een gedegen besluitvorming in een
organisatie. BI creëert inzicht in actuele en historische bedrijfsdata door deze te combineren en
vervolgens te converteren in bruikbare informatie. Traditioneel worden BI applicaties aangewend voor
strategische besluitvorming.
Closed Loop Decision-Making (CLDM) is een nieuwe, innovatieve manier van besluitvorming. Bij
CLDM wordt BI aangewend om uitvoerende activiteiten van een bedrijf te sturen. Operationele
beslissingen worden hierbij genomen aan de hand van BI analyses. Op deze manier wordt er
geïntegreerde en uitvoerbare Business Intelligence gecreëerd. Organisaties zijn hierdoor in staat
besluitvorming binnen operationele processen te verbeteren en te versnellen.
Klanten kunnen direct worden betrokken bij dit operationele besluitvormingsproces. Wanneer een
organisatie gedurende klantinteractie gebruik maakt van Closed Loop Decision-Making, ontstaan twee
belangrijke mogelijkheden. Ten eerste kan waardevolle informatie uit klantsignalen aangewend worden
bij de BI analyses, waardoor een kwalitatief betere besluitvorming ontstaat. Ten tweede kunnen
automatische, real-time aanbevelingen voor besluitvormers gegenereerd worden, die gebaseerd zijn op
deze klantsignalen. Gedurende klantinteractie beslissen de besluitvormers aan de hand van de
aanbevelingen en richten deze besluiten tot de klant. Real-time Closed Loop Decision-Making wordt
geïllustreerd in onderstaande figuur.
Data Warehouse
~ - - - - , - - --

~ , , Transactionele
systemen

Besluitvormer

Automatisch gegenereerde
aanbevelingen

Real-time Closed Loop Decision-Making

Het doel van het afstudeeronderzoek is het ontwerpen van een architectuur die real-time Closed Loop
Decision-Making ondersteunt bij ABN AMRO Bank. Hierbij wordt een specifiek klantsignaal bij deze
organisatie beschouwd . Klachten van bestaande, particuliere klanten worden aangewend om
persoonlijke aanbevelingen ten behoeve van de klant te genereren. Klachten kunnen optimaal benut
worden door generatie van twee soorten real-time aanbevelingen; operationele acties en
marketingproposities. Een correctieve, operationele actie op een klacht die snel en op de juiste manier
wordt ondernomen, resulteert in een hogere klanttevredenheid. Hiernaast wordt bij generatie van realtime marketingproposities die gebaseerd zijn op klachtinformatie meerwaarde gecreëerd.
Klachtinformatie wordt optimaal benut voor commerciële doeleinden . Omdat aanbevelingen bovendien
real-time gegenereerd worden, kunnen beslissingen gedurende klantinteractie genomen worden.
Specifieke klachtinformatie wordt bij ABN AMRO Bank niet aangewend bij het automatisch genereren
van real-time marketingproposities. Daarbij worden bij het behandelen van klachten geen automatische,
real-time operationele acties gecreëerd. De onderzoeksvraag van het afstudeeronderzoek luidt dan ook
als volgt:
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Onderzoeksvraag
Wat is de architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making bij BU NL van ABN AMRO, waarbij
real-time marketingproposities afgestemd kunnen worden op klachten van particuliere klanten en real-time
operationele acties gecreëerd kunnen worden ten behoeve van klachtenafhandeling ?

Tijdens het afstudeeronderzoek worden verschillende aspecten van architectuur beschouwd. De
aspecten proces, gegevens, systeem en organisatie worden beschreven .
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, worden verschillende aspecten van de huidige
architectuur van klachtenafhandeling en de huidige architectuur van het genereren van
marketingproposities beschreven. Klachtenafuandeling kent drie fasen; Registreren, Behandelen en
Afwikkelen . Klachtinformatie die voorkomt uit klachtregistratie is belangrijke input voor real-time
Closed Loop Decision-Making. Bij het genereren van marketingproposities wordt bij ABN AMRO
Bank een inbound contact proces gehanteerd. Door middel van datamining en on-line scoring worden
optimale marketingproposities ten behoeve van de klant geselecteerd.
De huidige architectuur en literatuur over Closed Loop Decision-Making zijn het uitgangspunt voor
requirements voor de architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making. Requirements voor
deze Closed Loop Architectuur worden verkregen tijdens een Requirements Engineeringsproces. Dit
proces kent vier fasen : een elicitatiefase, een analysefase, een representatiefase en een validatiefase.
Tijdens de elicitatiefase worden requirements geïdentificeerd door het opstellen van een 'use case
model'. Dit model bestaat uit een boundary model en een use case scenario model. Het boundary model
duidt aan welke afdelingen betrokken zijn bij real-time Closed Loop Decision-Making bij ABN AMRO
Bank. Ook identificeert het model verschillende functionaliteiten die door real-time CLDM ondersteund
moeten worden. Hierdoor worden de grenzen van real-time CLDM bij ABN AMRO bank aangegeven.
Het 'use case scenario model' beschrijft de geïdentificeerde functionaliteiten binnen het boundary
model in detail. Bij de analysefase worden requirements gestructureerd en geclassificeerd. Na
documentatie tijdens de representatiefase worden requirements gevalideerd . Deze requirements leiden
tot verschillende aspecten van de Closed Loop Architectuur, deze worden besproken :

Closed Loop procesarchitectuur
De procesarchitectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making onderscheidt de volgende
functionaliteiten:
■
■
■
■
■
■
■

Klantinteractie
Klachtregistratie
Identificatie
Interpretatie
Analyse
Selectie
Differentiatie en reactie

Een belangrijke functionaliteit van real-time CLDM is het koppelen van informatie uit klantinteractie
en klachtregistratie aan operationele besluitvorming. Deze koppeling wordt gemaakt tijdens de stap
'Identificatie' . Door klantcontacten en klachten van klanten te beschouwen als business events kan
kJantinteractie of klachtregistratie het besluitvormingsproces activeren. Bij de laatste stap
'Differentiatie en reactie' worden aanbevelingen in de vorm van operationele acties en
marketingproposities naar een besluitvormer verstuurd. Dit leidt weer tot klantinteractie en hierdoor kan
er van real-time Closed Loop Decision-Making gesproken worden.
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Closed Loop gegevensarchitectuur
Voor real-time Closed Loop Decision-Making worden eventdata, actuele data en historische data
aangewend. Eventdata zijn een representatie van werkelijke gebeurtenissen (business events) binnen
een operationeel proces. Eventdata bevatten geen gedetailleerde data, maar data die het real-time
Closed Loop Decision-Making proces activeren. Er worden twee soorten events onderscheden: open
contact-events en klachtevents.
Actuele -en historische data worden aangewend voor de analyse en selectie van operationele acties en
marketingproposities. Actuele data kunnen klantdata of klachtdata betreffen. Actuele klantdata zijn
gedetailleerde data die de huidige situatie van de klant representeren . Actuele klachtdata representeren
de huidige klacht die een klant uit. Bij historische data wordt onderscheid gemaakt tussen historische
klantdata en historische klachtdata. Historische klantdata representeren de situatie van de klant in het
verleden. Historische klachtdata representeren klachten die de klant in het verleden heeft geuit.
Closed Loop systeemarchitectuur
De systeemarchitectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making beschrijft twee verschillende
systeemdomeinen, het user service domein en het business service domein.
Het business service domein bestaat uit twee systeemJagen, de resource service laag en de business
service laag. De resource service laag bestaat uit transactionele bronsystemen (OLTP) en een Enterprise
Data Warehouse (EDW). Transactionele bronsystemen bevatten eventdata die real-time Closed Loop
Decision-Making kunnen activeren. De EDW bevat zowel actuele als historische data, die in het EDW
geladen worden door middel van twee verschillende data integratiemethoden: traditionele ETL en
Enterprise Application Integration (EAI).
De business service laag gebruikt actuele en historische uit de EDW zodat er real-time gereageerd kan
worden op events in OLTP systemen ('Active Data Warehousing'). De data worden real-time gescoord
aan de hand van beslissingsmodellen. Deze modellen worden bij Business Intelligence analyses
gecreëerd. Wanneer de modellen worden toegepast op data wordt gesproken van ' model deployment'.
Aanbevelingen in de vorm van marketingproposities en operationele acties worden gegenereerd en
verstuurd naar het tweede domein van de systeemarchitectuur: het user service domein.
Binnen dit domein worden besluitvormers over marketingproposities en operationele acties
genotificeerd. Notificaties worden via verschillende kanalen verstuurd. Het domein bevat
systeemcomponenten die klantinteractie faciliteren.
Closed Loop organisatiearchitectuur
De organisatiearchitectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making komt voort uit de besproken
aspecten van architectuur en uit verantwoordelijkheden van betrokken partijen bij real-time CLDM. De
verantwoordelijkheden zijn tijdens het Requirements Engineeringsproces vastgesteld.
De architectuur wordt besproken door middel van een organisatiemodel. De afdeling Multi Channel
Business Solutions (MCBS) heeft een centrale rol bij real-time CLDM. De afdeling is ten eerste
verantwoordelijk voor het faciliteren van de actieve besluitvorming, waarbij aanbevelingen in de vorm
van marketingproposities en operationele acties gegenereerd worden. Dit vindt plaats bij de afdelingen
Marketing Intelligence en de afdeling Verbetermanagement. Ten tweede worden de aanbevelingen door
de afdeling MCBS genotificeerd aan besluitvormers (klanten en de afdeling Customer Contact Center)
via verschillende kanalen .
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Hoofdstuk 1 Introductie
Begin jaren '90 ontstond de behoefte aan het effectief en efficiënt analyseren van bedrijfsdata.
Organisaties wensten beter inzicht te krijgen in resultaten van bedrijfsprocessen om hiermee de
besluitvorming binnen de organisatie te verbeteren. Een gedegen besluitvorming is voor een organisatie
van essentieel belang om de concurrentie voor te blijven in een competitieve markt [Ana04].

Business Intelligence en Data Warehousing
Het aanwenden van Business lntelligence (BI) ondersteunt een gedegen besluitvorming in een
organisatie. BI creëert inzicht in actuele en historische bedrijfsdata door deze te combineren en
vervolgens te converteren in bruikbare informatie. BI wordt gedefinieerd als: 'het transformeren van
data in waardevolle informatie voor een bedrijf door middel van onder andere data-analyse,
rapportering en query applicaties' [Sik05]. Traditioneel worden BI applicaties aangewend voor
strategische besluitvorming
Een Data Warehouse (DW) faciliteert de BI applicaties die complexe analyses uitvoeren. Een DW
ondersteunt bijvoorbeeld On-line Analytica] Processing (OLAP), waarbij multi-dimensionale data
analyses uitgevoerd worden. Een algemeen geaccepteerde definitie van een DW is : 'een onderwerp
georiënteerde, geïntegreerde, non-volatile en in tijd variërende collectie van data die besluitvorming
ondersteunt' [lnm02], [Tho03], [Ngu06], [Sik05].
Het gebruik van een DW heeft meer voordelen. Een DW kan zowel gedetailleerde, als geaggregeerde
data bevatten . Een grote hoeveelheid data kan worden geanalyseerd en daarbij bestaan er bij data
warehousing verschillende mogelijkheden voor snelle dataverwerking. Een DW verzekert interactieve
responstijden voor gebruikers, omdat een DW ontworpen is voor 'Jast query answering' [Wag04].
Bovendien kunnen heterogene transactionele systemen op één centrale DW worden aangesloten. Dit
resulteert in een consistentere dataverwerking, omdat er één fy sieke representatie van data wordt
gecreëerd. Door deze integratie van data wordt het combineren van data uit verschillende bronnen
mogelijk [Sik05].

Closed Loop Feedback
In de hedendaagse markt met meer complexe organisaties, multinationale invloeden en snelle
overdracht van informatie is flexibiliteit binnen een organisatie vereist. Bedrijfsprocessen moeten
afgestemd kunnen worden in een veranderende omgeving en pro-activiteit is hierbij cruciaal.
Organisaties moeten daarom in staat zijn bedrijfsmodellen en management -en planningprocessen
continu aan te passen . Om bedrijfsprocessen te sturen is het gebruik van een Data Warehouse in
samenwerking met Business Intelligence essentieel. Gedegen beslissingen worden genomen aan de
hand van BI analyses.
Bij ' Closed Loop Feedback' wordt de Data Warehouse en Business Intelligence aangewend om
operationele besluitvormingsprocessen van een bedrijf te sturen. Data ten behoeve van BI analyses
worden via een DW uit transactionele of operationele systemen verkregen. Vervolgens worden
beslissingen genomen aan de hand van informatie die is verkregen uit BI analyses. De beslissingen
kunnen worden uitgevoerd door deze terug te koppelen naar transactionele of operationele systemen
[Sik05]. Er wordt nu gesproken van 'Closing the loop'.

Afstudeeronderzoek: Closed Loop Decision-Making bij ABN AMRO Bank
Ook ABN AMRO Bank wenst beter inzicht te krijgen in resultaten van bedrijfsprocessen binnen de
organisatie en de behoefte van ABN AMRO Bank met betrekking tot zowel gedetailleerde (financiële)
informatie, als geaggregeerde managementinformatie is sterk veranderd. Voorts is er behoefte aan het
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combineren van data uit verschillende bedrijfsprocessen. Door bijvoorbeeld financiële, marketing en
overige procesinformatie te combineren, kunnen relevante en unieke producten aan klanten worden
aangeboden. Dit draagt bij aan een hogere klanttevredenheid en daarmee een sterkere
concurrentiepositie van de bank [Bek05].
Uit bovengenoemde behoeften is een Data Warehouse programma ontstaan, het GEM programma
genaamd. ABN AMRO Bank kan door de introductie van een DW in de beschreven behoeften
voorzien. Daarbij wenst ABN AMRO Bank de mogelijkheden van een DW optimaal te benutten. Een
van die mogelijkheden is 'Closed Loop Feedback'.
Naar aanleiding hiervan is voorafgaand aan het afstudeeronderzoek een literatuurstudie gedaan die
gericht is op Closed Loop Decision-Making (CLDM). Closed Loop Decision-Making is een aanvulling
op het Closed Loop Feedback concept. Net zoals bij Closed Loop Feedback worden bij CLDM
operationele besluitvormingsprocessen en BI eveneens geïntegreerd. Echter, bij Closed Loop DecisionMaking kunnen beslissingen automatisch worden gegenereerd en kan de klant worden betrokken in het
besluitvormingsproces. Closed Loop Decision-Making is een nieuwe manier van besluitvorming en
wordt nog bij weinig bedrijven toegepast. Ook wordt er in de literatuur relatief weinig over dit concept
geschreven.
ABN AMRO Bank ziet echter veel mogelijkheden omtrent het concept en is geïnteresseerd in een
afstudeeronderzoek naar Closed Loop Decision-Making binnen de organisatie. In het onderzoek wordt
Closed Loop Decision-Making toegepast bij verschillende processen en afdelingen binnen de
organisatie. Tijdens het afstudeeronderzoek wordt een architectuur ontwikkeld die Closed Loop
Decision-Making vanuit verschillende invalshoeken beschrijft. Een architectuur kan worden
gedefinieerd als: 'een blauwdruk waarbij de relatie tussen bedrijfsactiviteiten en gegevens worden
opgenomen' [Tru90] of 'een pragmatische, coherente structurering van een verzameling van
componenten die functionele aspecten binnen een organisatie verbindt' [Per01]. Een dergelijke
beschrijving verschaft nieuw inzicht in de mogelijkheden die de invoering van een DW en Closed Loop
Decision-Making biedt.
Na deze introductie wordt het afstudeerbedrijf ABN AMRO Bank besproken (Hoofdstuk 2).
Vervolgens wordt het concept Closed Loop Decision-Making gedetailleerd beschreven (Hoofdstuk 3).
Het afstudeeronderzoek wordt hierna besproken (Hoofdstuk 4). Hier worden bijvoorbeeld keuzen
omtrent het toepassen van CLDM genoemd en er worden onderzoeksvragen beschreven. Aansluitend
wordt een analyse van de huidige architectuur bij ABN AMRO Bank (Hoofdstuk 5) en het ontwerp van
een toekomstige architectuur voor Closed Loop Decision-Making beschreven (Hoofdstuk 6 en
Hoofdstuk 7). Tenslotte vindt een evaluatie van het afstudeeronderzoek plaats en worden conclusies van
het afstudeeronderzoek besproken (Hoofdstuk 8).
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Hoofdstuk 2 Situering afstudeeronderzoek
In dit hoofdstuk wordt het afstudeerbedrijf ABN AMRO Holding N.V. geïntroduceerd. De organisatiestructuur van
het bedrijf en de segmenten waarin het bedrijf opereert, worden beschreven in de eerste paragraaf De business
unit waar de afstudeeropdracht is gesitueerd, wordt in de hierop volgende paragrafen besproken.

2.1 ABN AMRO Bank
De organisatie 'De Nederlandse Handel-Maatschappij ' werd in 1824 opgericht door Koning Willem I
en fuseerde in 1964 met 'Twentsche Bank' tot Algemene Bank Nederland (ABN Bank). In datzelfde
jaar ontstond eveneens Amsterdam-Rotterdam (Amro) Bank uit een fusie tussen 'Amsterdamsche
Bank' en 'Rotterdamsche Bank' . In 1991 werden de banken ABN Bank en Arnro Bank samengevoegd
tot ABN AMRO Bank, hierna te noemen ABN AMRO [ABN05b].
ABN AMRO is een internationale bank met 3870 vestigingen in 58 landen en kende ruim 98 .000
medewerkers in 2005 . De totale baten stegen in datzelfde jaar met 15.7 % tot 19,8 miljard Euro en de
totale bedrijfslasten bedroegen 13,5 miljard Euro. De netto winst van het bed.rijf steeg met 12.8 % tot
4,4 miljard Euro. Het balanstotaal (Total Assets) bedroeg eind 2005 880,8 miljard Euro en de naar
risico gewogen activa (risk-weighted Total Assets) bedroegen 257, 9 miljard Euro.
ABN AMRO staat onder andere genoteerd op Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange
[ABN05a].
In figuur 2.1 is de organisatiestructuur van ABN AMRO weergegeven:

Noord-

Am"'f'iks

latiJns.
AmMka

Lokat.

loket•

lokale

lokale

prc:xlucten

producten

product•n

productên

Global Merbts
Transact1on Bnnking
Aae1 Management

Group Funct1ons

Figuur 2. 1 Organisatiestructuur ABN AMRO [ABN05a]

Zoals de bovenstaande figuur weergeeft, is ABN AMRO onderverdeeld in verschillende Business Units
(BUs). Hiervan worden vijf BUs 'Regional Client BUs' genoemd welke zich richten op zowel
particulieren, als zakelijke klanten (Consumer & Commercial Clients, C&CC). Deze BUs bieden de
klanten in locale markten diensten aan (lokale producten) . De markten betreffen: Nederland, Europa,
Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië. Naast deze geografische indeling kent ABN AMRO nog twee
aparte BUs die zich direct op de klant richten. Ten eerste de BU 'Private Clients' (PC) die zich richt op
vermogende particulieren (zie Klanten en marktsegmenten) en ten tweede de BU 'Global Clients' die
financiële diensten aanbiedt aan ongeveer 550 internationale bedrijven. Een goede afstemming tussen
de verschillende BUs wordt gewaarborgd door deling van kennis en ervaringen met betrekking tot
particuliere en zakelijke klanten . ABN AMRO refereert bij deze afstemming aan 'Consumer &
Commercial segments' die een kwalitatief hogere dienstverlening bewerkstelligen.
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De klantgerichte BUs worden ondersteund door verschillende bedrijfsonderdelen, die voor elke markt
relevante diensten aanbieden. Zo zijn er drie ondersteunende BUs verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van verschillende producten gericht op markten wereldwijd: 'Global Markets',
'Transaction Banking' en 'Asset Management'. Ook heeft ABN AMRO een wereldwijde service
organisatie 'Services' die zich richt op het realiseren van synergie voor de gehele organisatie en op het
standaardiseren van bedrijfsprocessen. Tenslotte is ' Group Functions' verantwoordelijk voor de leiding
en coördinatie van de implementatie van de concernstrategie van ABN AMRO. Voorbeelden van
afdelingen binnen Group Funtions zijn 'Group Compliance' en 'Group Audit' [ABN05a].

Concernstrategie
ABN AMRO hanteert voor elk onderdeel van het bedrijf dezelfde concernstrategie. Het bedrijf wil
waarde creëren voor alle klanten door hen kwalitatief hoogwaardige financiële diensten aan te bieden .
Dit zijn diensten die op lange termijn zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van deze klant. Om
dit te bewerkstelligen streeft de bank ernaar om optimaal gebruik te maken van financiële diensten en
van de capaciteit van medewerkers. Daarbij is het delen van kennis en ervaring in samenwerking met
een optimale bedrijfsvoering evident. Het bedrijf stimuleert groei door een effectieve allocatie van
kapitaal en arbeid.
Klanten en marktsegmenten
Zoals eerder genoemd, richt de financiële dienstverlening van ABN AMRO zich op alle particuliere en
zakelijke klanten. Zogenaamde 'Retail Clients' zijn particuliere klanten met een vermogen van minder
dan 50.000 Euro en een maandelijks netto gezinsinkomen van minder dan 5.000 Euro. Een particuliere
klant wordt geclassificeerd als 'Preferred Client' vanaf een besteedbaar vermogen van 50.000 Euro of
meer en/of een maandelijks netto gezinsinkomen van 5.000 Euro of meer. ABN AMRO biedt deze
klanten een exclusieve dienstverlening, die volledig afgestemd is op individuele behoeften. 'Private
Clients' zijn particulieren, instellingen en organisaties met een vrij belegbaar vermogen van meer dan
één miljoen Euro. Men richt zich hier op vermogende particulieren en institutionele beleggers.
Het zakelijke gedeelte van de markt omvat het midden en kleinbedrijf (MKB) en grote multinationals.
ABN AMRO legt de nadruk op een specifiek deel van de markt. Er gaat speciale aandacht uit naar het
middensegment van de markt. Binnen dit segment richt men zich met name op de vermogende
Preferred Client en de grotere middenbedrijven. In dit specifieke marktsegment is het meest
competitieve voordeel te behalen [Gro05].

2.2 Business Unit Nederland
Business Unit Nederland (BU NL) is een Regional Client BU, die zich richt op Consumer &
Commercial Clients in Nederland. In 2005 bediende de Nederlandse Business Unit van ABN AMRO
4,6 miljoen particuliere klanten, ruim 350.000 midden en klein bedrijf relaties en ongeveer 3.000 grote
ondernemingen. Het bedrijf onderhoudt een distributienetwerk dat bestaat uit 78 advieskantoren, 556
bankkantoren en 480 geldautomaten.
In 2005 stegen de totale baten ten opzichte van 2004 met 7.7 % tot 3483 miljoen Euro. De bedrijfslasten
daalden met 4.1 % tot 2790 miljoen Euro. De netto winst bedroeg 509 miljoen Euro. Het balanstotaal
(Total Assets) bedroeg eind 2005 95,2 miljard Euro en de naar risico gewogen activa (risk-weighted
Total Assets) bedroegen 47,3 miljard Euro [ABN05a].

Dienstverlening
BU NL heeft de ambitie om de 'huisbankier' te worden van alle bovengenoemde klanten; de BU heeft
de intentie klanten aan zich te binden door een complete financiële dienstverlening aan te bieden. Dit
wordt bereikt door 'een duidelijk onderscheidende dienstverlening aan te bieden, die in alle gevallen
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een persoonlijk karakter heeft en die via elk distributiekanaal beschikbaar is' [ABN05d]. Deze missie
beoogt de klanttevredenheid van BU NL te verhogen .
De dienstverlening van BU NL bestaat uit het aanbieden van financiële diensten, zoals:

• Betaalhandelingen, bankpassen, creditcards en internet bankieren;
•

Sparen;

• Lenen;
•

Schadeverzekeringen;

• Levensverzekeringen;
• Hypotheken;
• Beleggen .
Over deze diensten wordt advies gegeven onder andere in een persoonlijk adviesgesprek. BU NL biedt
daarnaast pakketten met combinaties van diensten aan voor speciale klantgroepen zoals studenten en
medici .
Financiële markt Nederland
De financiële markt in Nederland wordt gedomineerd door verschillende grote banken die vrijwel alle
financiële diensten aanbieden aan zowel particulieren, als zakelijke klanten. De grootste concurrenten
van ABN AMRO zijn Rabobank, ING bank, Postbank en F01tis Bank.
Rabobank is een coöperatieve bank die van origine financiële diensten voor de landbouw sector
aanbiedt. Met een netto winst van 1.5 miljard Euro in 2005 en een marktaandeel van 85 % is Rabobank
nog steeds sterk in deze sector. Deze bank heeft echter ook een zeer sterke positie verworven in de
zakelijke en de retail markt. Rabobank beheert ongeveer 40% van alle uitstaande bedragen op
Nederlandse spaarrekeningen. Het bedrijf is marktleider in levensverzekeringen met een marktaandeel
van 20% in deze branche.
ING Bank is onderdeel van ING Groep, een van de grootste aanbieders van financiële diensten én
verzekeringen in de wereld. ING Bank met een netto winst in 2005 van 2.2 miljard Euro richtte zich
aanvankelijk op kleine retailers in Nederland, maar tegenwoordig richt de bank zich ook op het midden
en kleinbedrijf. Ook vergroot het bedrijf activiteiten buiten Nederland en is het bedrijf actief als
investeringsbank.
Postbank is een van de grootste financiële instellingen in Nederland met ruim 7,5 miljoen
rekeninghouders. Oorspronkelijk is Postbank begonnen als spaarbedrijf van de overheid, nu is deze
bank een private onderneming binnen ING Groep. Postbank verzorgt meer dan 50% van alle betalingen
in Nederland en verwerkt per dag gemiddeld 5 miljoen transacties .
Fortis Bank is onderdeel van de Nederlands-Belgische Fortis Group. Fortis bank, met een netto winst in
2005 van 1.3 miljard Euro, biedt financiële diensten en verzekeringen in Nederland aan. De bank richt
zich zowel op particuliere klanten als op grote bedrijven en institutionele beleggers.

2.3 Betrokken afdelingen
De Nederlandse BU van ABN AMRO kent verschillende afdelingen. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen afdelingen die omzet genereren en ondersteunende afdelingen. De eerstgenoemde afdelingen zijn
ondergebracht bij ' Value Centres (VC)', de ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht bij
'Supporting Centres (SC)' .
Er bestaan twee Value Centres; VC Particulier en VC Zaken. VC particulier is verantwoordelijk voor
'Retail Clients' van de BU en voor de 'Preferred Banking' klanten. VC Zaken richt zich op het MKB en
op grote ondernemingen ('Corporate Clients').
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Business Unit Nederland kent vier Supporting Centres; SC Finance, SC Risk Management, SC Human
Resource Management en SC Services Nederland [ABN05c] . De organisatiestructuur van de gehele BU
is weergegeven in Appendix I.
Het afstudeeronderzoek vindt plaats binnen de afdelingen Project & MIS Design (Finance), Marketing
Intelligence en Verbetermanagement.

Projects & MIS Design
De afdeling Projects & MIS Design is (op het moment van schrijven) verantwoordelijk voor de
implementatie van een DW voor financiële informatie. Daarbij onderneemt de afdeling verschillende
projecten gericht op een betere informatievoorziening.
Marketing Intelligence (Ml)
De afdeling Marketing Intelligence maakt onderdeel uit van 'VC Particulieren' en beheert
klantinformatie van BU NL op individueel niveau . Databases die worden beheerd door de afdeling
bevatten gedetailleerde informatie over individuele particuliere klanten, bijvoorbeeld over de behoeften
van deze klanten of over de markt waarin zij zich bevinden .
MI richt zich op het 'verzamelen en verdiepen van individuele klantkennis en het beschikbaar stellen
van deze kennis aan beschikbare kanalen met als doel het optimaliseren van de klantrelatie'. [ABN03]
De afdeling heeft verschillende kerntaken:
■
■

■

■

■

■
■

Verzamelen en organiseren van klantinformatie;
Data verrijking
Creatie van nieuwe klantgegevens uit bestaande klantgegevens;
Campagnemanagement
Uitvoering van commerciële campagnes;
Customer relationship management
Beheren van klantcontacten;
Lead Generation
Generatie van leads, het selecteren van productvoorstellen (lead) voor de individuele klant en
deze doorsturen naar een geschikte afdeling die het voorstel aan de klant uit;
Business lntelligence;
Marktonderzoek.

Het organogram van de afdeling marketing Intelligence staat afgebeeld in figuur 2.2, op de volgende
pagina.

Verbetermanagement
De afdeling Verbetermanagement maakt onderdeel uit van SC Finance. De afdeling is naast het beheer
van het klachtenafhandelingsproces binnen Business Unit Nederland verantwoordelijk voor het
verzamelen, analyseren en distribueren van informatie over klachten binnen BU NL. Deze informatie
wordt aangewend om de organisatie in staat te stellen voortdurend producten en services te verbeteren.
Naast klachten vormen ook ideeën (Ideeënmanagement) een belangrijke bron om processen, producten
en algemene dienstverlening binnen veel bedrijfsonderdelen te verbeteren.
De missie van de afdeling Verbetermanagement is het verhogen van de klanttevredenheid. Het
organogram van de afdeling staat eveneens op de volgende pagina afgebeeld in figuur 2.2 [ABN05d] .
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Figuur 2.2 Organogram Marketing lntelligence en Verbetermanagement

Het afstudeeronderzoek zal voornamelijk bij de afdelingen Marketing Intelligence en de afdeling
Verbetermanagement uitgevoerd worden. Deze afdelingen zijn onderdeel van de Nederlandse Business
Unit van ABN AMRO.
Het volgende hoofdstuk beschrijft het hoofdonderwerp van het afstudeeronderzoek; real-time Closed
Loop Decision-Making.
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Hoofdstuk 3 Real-time Closed Loop Decision-Making
In hoofdstuk 3 wordt het concept real-time Closed Loop Decision-Making gedetailleerd besproken. Dit
operationele besluitvormingsproces wordt eerst ingeleid. Vervolgens wordt de meerwaarde van het betrekken van
de klant in het proces beschreven. Tenslotte wordt real-time Closed Loop Decision-Making gedefinieerd.

3.1 'Closing the loop'
Tijdens de introductie in Hoofdstuk I wordt Business Intelligence beschreven en de wijze waarop het
gebruik hiervan resulteert in een gedegen besluitvorming. Op deze manier draagt BI bij aan een betere
concurrentiepositie in een competitieve markt. Hierbij wordt gerefereerd aan de term 'competitive
intelligence' [Sau05], [Joh05] .
Bij Closed Loop Feedback en Closed Loop Decision-Making wordt BI aangewend om
besluitvormingsprocessen binnen een organisatie te sturen. In beide gevallen wordt gesproken van
'Closing the loop'. De concepten worden in deze paragraaf besproken .
Besluitvorming binnen een organisatie kent drie verschillende niveaus. Het hoogste niveau is het
strategisch niveau, waar besluiten worden genomen over de koers van een organisatie. Een niveau lager
wordt het tactische niveau genoemd. Hier vindt bijvoorbeeld besluitvorming plaats over kwaliteit van
processen voor meerdere afdelingen. Het operationeel niveau is het laagste niveau waar beslissingen
over uitvoerende activiteiten binnen een bedrijfsproces genomen worden [Joh05].

Closed Loop Feedback
Traditioneel worden BI applicaties alleen aangewend voor strategische besluitvorming [Gar98] ,
[Sau05]. In het geval van 'Closed Loop Feedback' wordt BI aangewend om uitvoerende activiteiten van
een bedrijf te sturen. Operationele beslissingen worden hierbij genomen aan de hand van BI analyses.
Op deze manier wordt er geïntegreerde en uitvoerbare ('actionable') Business Intelligence gecreëerd.
Organisaties zijn zo in staat besluitvorming binnen operationele processen te versnellen en te verbeteren
[Whi03].
Het Closed Loop Feedback proces wordt weergegeven in figuur 3 .1, op de volgende pagina. Er worden
systeemcomponenten weergegeven en gegevensstromen tussen deze componenten. Een dergelijke
representatie is te verkiezen boven een procesmodel , omdat eerder geïntroduceerde componenten van
Closed Loop Feedback geïllustreerd dienen te worden .
Zoals weergegeven in figuur 3.1 vindt operationele besluitvorming plaats op basis van BI analyses.
Hierbij worden gedetailleerde data uit een Data Warehouse aangewend. De data zijn afkomstig uit
transactionele of operationele systemen die een specifiek operationeel proces binnen een organisatie
ondersteunen. Kimball [Kim98] definieert een transactioneel bronsysteem (of OLTP systeem) als 'een
operationeel systeem met als functie bedrijfstransacties vast te leggen'. De besluitvorming heeft
gevolgen voor operationele activiteiten en beïnvloeden data in dergelijke transactionele systemen. Deze
data zijn vervolgens weer de basis van nieuwe BI analyses, zodat een continu sturingsproces ontstaat. In
dit proces worden positieve activiteiten in het operationele proces gehandhaafd en activiteiten die geen
waarde to~voegen worden verbeterd of verwijderd [Sik05].
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Closed Loop Decision-Making (CLDM)
Het concept Closed Loop Decision-Making (CLDM) is een aanvulling op Closed Loop Feedback. Net
zoals bij Closed Loop Feedback worden bij CLDM operationele besluitvormingsprocessen en BI
eveneens geïntegreerd. De aanvulling op dit concept is dat tijdens de Business Intelligence analyses
beslissingen worden gegenereerd in de vorm van aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen
automatisch doorgevoerd worden, zodat de besluitvorming binnen operationele processen sneller en
efficiënter kan plaatsvinden. Aanbevelingen kunnen een beslissing van een besluitvormer ook
ondersteunen. In dit geval wordt het daadwerkelijke besluit handmatig genomen.
De essentie van CLDM is dat beslissingen automatisch worden gegenereerd ten behoeve van het
operationele proces van een bedrijf [Sik05]. Het CLDM proces wordt geïllustreerd in figuur 3.2.
Data Warehouse

Business
rules
Automatisch gegenereerde
aanbevelingen

Figuur 3.2 Closed Loop Decision-Making [Sik05]

Routinematige besluitvorming
Binnen het operationele besluitvormingsproces bestaan drie soorten beslissingstaken: non-routine taken,
semi-routine taken en routine taken. Non-routine beslissingen worden 'ad hoc' door een besluitvormer
gemaakt over een unieke situatie. Deze beslissingen zijn telkens verschillend en hebben geen duidelijke
beslissingscriteria. Semi-routine beslissingen worden genomen wanneer een routine situatie een nonroutine beslissing vereist. Routine beslissingen zijn handelingen die gestructureerde problemen
oplossen door algemeen geaccepteerde beslissingen te nemen. Deze beslissingen moeten regelmatig
genomen worden en representeren een optimale oplossing voor een standaard situatie [Tho03], [ThaOl].
Bij Closed Loop Decision-Making worden routine beslissingen automatisch gegenereerd. Er is in dit
automatische besluitvormingsproces geen ruimte voor non-routine en semi-routine beslissingen. Deze
beslissingen worden genomen door gekwalificeerde medewerkers m daarvoor ingerichte
bedrijfsprocessen.
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3.2 Klantinteractie
Customer Relationship Management (CRM) is erop gericht klanten aan een organisatie te binden. De
kosten om een nieuwe klant te werven zijn immers vijf maal zo hoog al s het behouden van een
bestaande klant [Cun04]. CRM wordt gedefinieerd als 'een specifieke klantbenadering die
gedetailleerde klantinformatie aanwendt om te kunnen anticiperen én reageren op de behoeften van de
klant '. Wanneer er een goede relatie met bestaande klanten wordt onderhouden, zijn zij meer
winstgevend dan nieuwe klanten . Daarnaast wordt gedetailleerde klantinformatie verkregen tijdens
interactie met de klant [Pep00].
Wanneer klantinteractie gecombineerd wordt met 'Closed Loop Decision-Making' ontstaat een unieke
verrijking van dit concept. Klanten kunnen nu direct betrokken worden bij het operationele
besluitvormingsproces. Bovendien draagt de combinatie bij aan kwalitatief betere besluitvorming,
omdat informatie uit klantinteractie optimaal benut kan worden . Er ontstaan twee belangrijke
mogelijkheden voor een organisatie:

Klantsignaal
Wanneer klantinteractie gecombineerd wordt met CLDM ontstaat in de eerste plaats een belangrijke
mogelijkheid om extra klantinformatie aan te wenden tijdens het besluitvormingsproces. Deze
informatie kan worden onttrokken uit signalen van klanten. Signalen worden geuit door een klant na het
gebruik van een dienst of product, maar worden vaak niet tijdens de reguliere dienstverlening
geregistreerd. Een klantsignaal bevat echter waardevolle informatie voor een organisatie en kan een
besluitvormingsproces in gang zetten .
Real-time aanbeveling
Door klantsignalen aan te wenden bij het operationele beslissingsproces ontstaat hiernaast een tweede
mogelijkheid . Automatische aanbevelingen kunnen direct op klantsignalen gebaseerd worden. Deze
aanbevelingen worden naar besluitvormers verzonden en leiden tot persoonlijke beslissingen. Deze
beslissingen worden vervolgens tot de individuele klant gericht.
Wanneer beslissingen real-time worden genomen, kan klantinteractie plaatsvinden . Specifieke
klantsignalen kunnen direct worden aangewend om operationele processen te sturen. Dit betekent dat
persoonlijke beslissingen automatisch tijdens een klantcontact worden gegenereerd en geuit naar de
klant. Een dergelijke klantinteractie verbetert de relatie met de klant doordat persoonlijke
dienstverlening pro-actief aan de klant ter beschikking wordt gesteld [Cun04] .
Gezien de meerwaarde van klantinteractie wordt het real-time element toegevoegd aan het CLDM
concept. De term real-time impliceert in deze context dat besluitvorming gedurende klantinteractie
plaatvindt. De definitie van real-time Closed Loop Decision-Making is als volgt:
Real-time Closed Loop Decision-Making:
Een besluitvormingsproces waarbij automatisch gegenereerde aanbevelingen op basis van klantsignalen
aangewend worden gedurende klantinteractie.

Het real-time Closed Loop Decision-Making proces waarbij klantinteractie plaatsvindt is weergegeven
op de volgende pagina, in figuur 3.3.
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Figuur 3.3 Real-time Closed loop Decision-Making met klantinteractie

3.3 Conclusie
Bij 'Closing the loop ' wordt Business Intelligence aangewend bij operationele besluitvorming.
Organisaties worden hierdoor in staat gesteld om de besluitvorming te verbeteren en te versnellen.
Dit concept kan bovendien worden verrijkt, wanneer de klant betrokken wordt in het
besluitvormingsproces. Waardevolle informatie die voortkomt uit klantsignalen draagt bij aan een
kwalitatief betere besluitvorming. Daarbij worden persoonlijke beslissingen real-time gegenereerd
zodat klantinteractie mogelijk is. Deze klantinteractie verbetert de relatie met de klant doordat
persoonlijke dienstverlening pro-actief aan de klant ter beschikking kan worden gesteld. Met de
toevoeging van het element klantinteractie wordt gesproken over 'real-time Closed Loop DecisionMaking'. De voordelen van het real-time Closed Loop Decision-Making zijn:
■

■

■
■

Beslissingen kunnen gedurende klantinteractie op de individuele klant worden gericht, zodat
een snelle besluitvorming ontstaat;
Waarde volle informatie wordt benut door beslissingen te baseren op specifieke signalen van
klanten;
Beslissingen zijn persoonlijk doordat deze op een specifieke klant worden afgestemd ;
Door persoonlijke beslissingen pro-actief aan te bieden voelt de klant zich erkent, wat resulteert
in een betere klantrelatie en een hogere klanttevredenheid.

In hoofdstuk 4 wordt het afstudeeronderzoek besproken. Het doel van het afstudeeronderzoek wordt
beschreven en het concept real-time Closed Loop Decision-Making wordt toegepast op de situatie van
BU NL van ABN AMRO. Vervolgens komen de probleemstelling en verschillende onderzoeksvragen
aan bod. Tenslotte beschrijft het onderzoeksmodel verschillende fasen van het afstudeeronderzoek.
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Hoofdstuk 4 Afstudeeronderzoek
Hoofdstuk 4 bespreekt het afstudeeronderwek dat bij BV NL van ABN AMRO uitgevoerd wordt. Na het
beschouwen van het doel van het afstudeeronderzoek, wordt het real-time CLDM concept bij BV NL toegepast.
Vervolgens wordt de probleemstelling en de onderweksvraag van het afstudeeronderwek beschreven. Tenslotte
wordt het onderweksmodel gepresenteerd.

4.1 Doel afstudeeronderzoek
Deze paragraaf bespreekt het doel van het afstudeeronderzoek naar aanleiding van de behoefte van BU
NL aan een architectuur voor real -time Closed Loop Decision-Making (Zie Hoofdstuk 1). Na de
beschrijving van het doel van het afstudeeronderzoek worden de verschillende aspecten van
architectuur besproken die bij het onderzoek aan bod komen.

4.1.1 Hoofddoelen

In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het afstudeeronderzoek beschreven. BU NL van ABN AMRO
ziet veel mogelijkheden omtrent real-time Closed Loop Decision-Making. Binnen de organisatie is
echter weinig bekend over dit nieuwe onderwerp. Er bestaat onduidelijkheid over de inbedding van
real-time CLDM in het dagelijks handelen binnen de organisatie zodat meerwaarde ontstaat. Hiernaast
is BU NL geïnteresseerd in de mogelijkheden van het innovatieve concept.
Een gestructureerde beschrijving van real-time CLDM waarbij inzicht wordt gecreëerd in het concept
en de mogelijkheden hiervan binnen BU NL worden beschreven is in deze situatie gewenst. Een
structurele en systematische beschrijving van real-time Closed Loop Decision-Making bij BU NL wordt
verkregen door de creatie van een architectuur die deze nieuwe manier van besluitvorming ondersteunt.
Een architectuur kan worden gedefinieerd als: 'een blauwdruk waarbij de relatie tussen
bedrijfsactiviteiten en gegevens worden opgenomen' [Tru90] of 'een pragmatische, coherente
structurering van een verzameling van componenten die functionele aspecten binnen een organisatie
verbindt' [Per0l].
Het doel van een architectuur is 'het creëren van een gedeelde visie over een specifiek concept'
[PerOl]. Een architectuur bevordert bovendien de communicatie tussen betrokken partijen in een
organisatie. Ook kunnen behoeften van een organisatie bij het opstellen van een architectuur betrokken
worden.
Het doel van het afstudeeronderzoek is als volgt:
Doel afstudeeronderzoek
Het ontwerpen van een architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making, waarbij de behoeften van
BV NL van ABN AMRO afgestemd worden op de mogelijkheden van dit concept.

4.1.2 Architectuuraspecten
Volgens Truijens [Tru90] kan bij een architectuur onderscheid gemaakt worden tussen verschillende
aspecten. Dit onderscheid wordt gemaakt om een gestructureerde indeling van onderzoeksgebieden te
creëren en om relaties tussen aspecten van architectuur aan te kunnen geven.
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De verschillende architectuuraspecten zijn:
■

■

■

■

■

Gegevens
Dit aspect beschrijft de gegevensstructuur binnen een architectuur, de betekenis van gegevens
en de opslag van gegevens;
Systemen
Systeemarchitectuur beschrijft de systeemcomponenten binnen een informatievoorziening;
Organisatie
Dit aspect beschrijft welke partij binnen een organisatie de verschillende aspecten van
architectuur beheert. Het is een aspect van architectuur dat alle andere aspecten van architectuur
raakt;
Communicatie
Dit aspect beschrijft de communicatie tussen computersystemen ;
Configuratie
Dit aspect duidt de indeling van computerhardware aan.

Kruchten [Kru95] beschrijft in zijn artikel 'Architectural Blueprints' eveneens verschillende aspecten
van architectuur. De verschillende invalshoeken ('views') die hij beschrijft, komen overeen met de
aspecten geïdentificeerd door Truijens, maar er wordt hiernaast een 'procesarchitectuur' onderkend.
Dit aspect van architectuur geeft aan welke activiteiten er binnen een proces worden ondernomen en
hoe deze activiteiten samenhangen met andere aspecten van een architectuur. Relaties tussen de
verschillende aspecten zijn weergegeven in figuur 4.1. De procesarchitectuur staat hierbij in relatie tot
alle andere architectuuraspecten. Deze architectuur koppelt de verschillende architectuuraspecten. De
procesarchitectuur wordt daarom tijdens het afstudeeronderzoek al s het uitgangspunt beschouwd voor
alle andere aspecten van architectuur.
De aspecten communicatie en configuratie van architectuur zijn minder relevant voor het
afstudeeronderzoek. Het onderzoek beoogt namelijk een architectuur te creëren die inzicht in de
mogelijkheden van real-time Closed Loop Decision-Making vergroot. De implementatie van de
architectuur ligt buiten de scope van het afstudeerproject. Hardwareconfiguratie en communicatie
tussen computersystemen zullen in het onderzoek daarom buiten beschouwing blijven .
Architectuuraspecten die beschouwd worden tijdens het afstudeeronderzoek zijn :
■

■

•
■

Procesarchitectuur
Gegevensarchitectuur
Systeemarchitectuur
Organisatiearchitectuur

Figuur 4.1 Verschillende architectuuraspecten en relaties

G. Sikkema

13

juli 2006

Real-time Closed l oop Decision-Making

TU/ e

4.2 Real-time Closed Loop Decision-Making toegepast
Het doel van het afstudeeronderzoek is tweeledig. Het ontwerp van een architectuur moet inzicht
verschaffen in het concept real-time CLDM, maar deze moet ook afgestemd worden op de behoefte van
BU NL van ABN AMRO.
Binnen het concept real-time CLDM bepaalt het toepassen van klantinteractie de onderscheidende
waarde binnen een organi satie. Bij het afstudeeronderzoek zijn keuzen gemaakt omtrent de invulling
van klantinteractie. Door deze invulling ontstaat een specifiek real-time CLDM proces binnen de
organisatie. De keuze voor een specifieke klantinteractie binnen BU NL van ABN AMRO kent drie
facetten , de keuze voor het klantsignaal, de keuze voor specifieke aanbevelingen en de keuze met
betrekking tot te beschouwen distributiekanalen. Deze facetten worden in deze paragraaf besproken .

4.2.1 Klantsignaal: Klachten
De keuze voor het in dit afstudeeronderzoek beschouwde klantsignaal hangt af van verschillende
criteria. Ten eerste moet het voor de klant mogelijk zijn het signaal te uiten aan het bedrijf. Het bedrijf
moet bedrijfsprocessen gedefinieerd hebben die het signaal ontvangen en registeren. Ten tweede moet
tijdens het ontvangen van het signaal klantinteractie mogelijk zijn. Ten derde moet het signaal
waardevolle informatie bevatten waarop een beslissing afgestemd kan worden .
Er is gekozen om klachten van bestaande particuliere klanten te beschouwen, omdat klachten aan alle
bovengenoemde criteria voldoen. De afdeling Verbetermanagement van BU NL beheert een proces
voor het verzamelen, registreren, analyseren en distribueren van informatie over klachten van klanten
binnen BU NL. Tijdens dit proces is tevens intensieve klantinteractie. Bovendien bevatten klachten
waardevolle informatie die voor andere processen en beslissingen binnen de organisatie aangewend
kunnen worden . Een klacht wordt bij ABN AMRO gedefinieerd als: 'Een signaal van de particuliere
klant waaruit blijkt dat ABN AMRO voor een specifiek product niet aan de verwachtingen heeft
voldaan' [Dij05].
De keuze wordt ondersteund door literatuur waarin eigenschappen van klachtenafhandeling genoemd
worden [Gru04] :
■
■
■

Klachtenafhandeling is persoonlijk en op de individuele klant gericht;
Klachtenafhandeling genereert klachtinformatie, waardevolle klantinformatie die een
organisatie kan aanwenden om producten of diensten te verbeteren .
Door een juiste en snelle klachtenafhandeling neemt de klanttevredenheid toe.

Gezien de laatste eigenschap kan geconcludeerd worden dat binnen een klachtenafhandelingsproces
meerwaarde ontstaat door klachten real-time (tijdens één klantcontact) op te lossen. Hiervoor moeten
real-time beslissingen worden genomen . De klachtinformatie die ontstaat tijdens klachtenafhandeling
kan bovendien worden aangewend voor commerciële doeleinden . Bij real-time Closed Loop DecisionMaking bij BU NL kunnen aan de hand van klachtinformatie twee soorten aanbevelingen voor
beslissingen gecreëerd worden. Deze worden besproken in de volgende sectie.

4.2.2 Real-time aanbevelingen: Acties en marketingproposities
Bij het afstudeeronderzoek worden twee verschillende aanbevelingen beschouwd die bij real-time
CLDM bij BU NL worden gecreëerd.

Real-time operationele acties
Zoals beschreven in de vorige sectie wordt de klanttevredenheid verhoogd als een correctieve actie op
een klacht snel en op een juiste manier wordt ondernomen [Gru04], [Johül], [Lov98] . Het blijkt dat
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sommige klanten na een goede klachtenafbandeling zelfs meer tevreden zijn dan dat zij waren voor de
klacht ontstond [Joh0l]. Door middel van real-time generatie van een automatische aanbeveling voor
een operationele actie kan een klacht direct opgelost en correct afgehandeld worden.
Een eenvoudig voorbeeld van een automatische correctieve actie aan de hand van een klacht binnen BU
NL van ABN AMRO is als volgt: een klant klaagt dat een bedrag, dat aan een begunstigde is
overgemaakt, niet door deze persoon is ontvangen. Een beslissing kan op basis van deze melding
automatisch gegenereerd worden, waarna het bedrag direct bijgeschreven wordt op de rekening van de
begunstigde.

Real-time marketingproposities
De tweede soort aanbeveling die tijdens het afstudeeronderzoek aan de orde komt, is een automatische
en persoonlijke marketingpropositie die real-time (tijdens een klantcontact) aan de klant wordt
aangeboden. Een marketingpropositie wordt in deze gedefinieerd als: 'Een persoonlijk productvoorstel
aan een particuliere klant'.
Aan de hand van de waardevolle informatie die klachten bevatten, kunnen persoonlijke
marketingproposities aan de klant worden gedaan . Er bestaan drie belangrijke voordelen. Ten eerste
worden er kwalitatief goede marketingproposities aan de klant aangeboden. Er worden namelijk
persoonlijke klachtgegevens aangewend die verkregen zijn uit het klachtenafbandelingsproces. Het
product wordt zo op de individuele klant afgestemd. Ten tweede wordt er gebruik gemaakt van een
commerciële mogelijkheid. Klachten worden beschouwd als een kans om een klant een beter product
aan te bieden, waaraan verdiend wordt. Ten derde kan door het direct aanbieden van de
marketingpropositie optimaal gebruik worden gemaakt van een klantcontact.
De marketingproposities worden gebaseerd op klachten uit de klachtenafbandeling. Een
marketingpropositie wordt echter pas na de klachtenafbandeling real-time gegenereerd bij een later
contact tussen een klant en BU NL. Het direct voorleggen van een marketingpropositie tijdens
klachtenafbandeling is niet gewenst, aangezien de oorzaak van de klacht eerst weggenomen dient te
worden. Indien een productvoorstel tijdens klachtenafbandeling zou worden aangeboden, kan dit de
klant frustreren. Dit is overeengekomen met de afdeling Verbetermanagement van BU NL.
Er kan besloten worden om de klant een deep-sell of een cross-sell aan te bieden. Een deep-sell is een
aanvulling op een bestaand product van een klant en een cross-sell is een aanbieding van een nieuw
product aan de klant.
Een eenvoudig voorbeeld binnen BU NL van ABN AMRO is als volgt: een klant klaagt over het feit dat
geldopname met een bankpas in het buitenland niet mogelijk is . Een reguliere bankpas is echter alleen
geschikt voor geldopname in Nederland. Er kan nu na de klachtenafbandeling automatisch een
wereldpas, die wel voor buitenlandse geldopname geschikt is, aangeboden worden.
Een overzicht van real-time Closed Loop Decision-Making zoals beschouwd wordt tijdens het
afstudeeronderzoek is geïllustreerd op de volgende pagina, in figuur 4.2. Bij het uiten van een klacht
wordt direct een aanbeveling in de vorm van een operationele actie gegenereerd die de klacht oplost.
Bij een later contact na de klachtenafbandeling, wordt een marketingpropositie gegenereerd. Deze is
eveneens gebaseerd op klachtgegevens .
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Figuur 4.2 Overzicht real-time Closed Loop Decision-Making

Routinematige aanbevelingen
Marketingproposities en acties worden bij het afstudeerproject beschouwd, waarbij de informatie die
klachten bevatten volledig wordt benut. Echter, klachten kunnen soms complex zijn en vergen dan een
uitgebreide analyse. Voor deze klachten bestaat geen eenduidige oplossing of mogelijkheid voor een
marketingpropositie. Dergelijke klachten zijn daarom niet geschikt voor real-time Closed Loop
Decision-Making.
Het afstudeeronderzoek behandelt daarom alleen routine beslissingen. Deze worden gemaakt op basis
van klachten met duidelijke oplossingen en standaard beslissingstrajecten. Routinematige, operationele
acties en routine marketingproposities zullen in dit onderzoek worden beschouwd.
4.2.3 Besluitvormers en distributiekanalen
Aanbevelingen voor operationele acties en marketingproposities worden bij real-time Closed Loop
Decision-Making gericht aan besluitvormers (Zie sectie paragraaf 3.2) . Tijdens het afstudeeronderzoek
worden twee verschillende besluitvormers beschouwd.
Welke besluitvormer de aanbeveling ontvangt, is afhankelijk van het distributiekanaal (hierna te
noemen kanaal) dat de klant aanwendt om een klacht te uiten of om contact op te nemen met BU NL
van ABN AMRO.

Kanaal
Er worden twee kanalen beschouwd die aangewend worden om operationele acties en
marketingproposities aan de klant mede te delen .
De kanalen 'Telefoon' en 'Internet' kunnen bij contact met de klant worden aangewend. Bij deze
kanalen is directe interactie met een individuele klant mogelijk en zij zijn daarom geschikt voor het
afstudeeronderzoek. Het kanaal 'Branche' , dat een lokaal retailkantoor van ABN AMRO
vertegenwoordigt, wordt niet beschouwd tijdens het onderzoek. Dit kanaal is voor BU NL in de context
van klantinteractie en real-time Closed Loop Decision-Making vergelijkbaar met het kanaal 'Telefoon' .
Besluitvormers
Wanneer een klant het kanaal 'Telefoon' aanwendt om contact met BU NL op te nemen, wordt een
medewerker van de afdeling Customer Contact Center (CCC) benaderd. Deze medewerker is werkzaam
in het Call Center van BU NL van ABN AMRO. Real-time operationele acties en marketingproposities
die tijdens dit klantcontact gegenereerd zijn, worden door hetzelfde kanaal verstuurd. Een medewerker
van de afdeling CCC zal deze aanbevelingen gepresenteerd krijgen en deze mededelen aan de klant. De
medewerker van de afdeling wordt nu gezien als besluitvormer.
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Wanneer een klant het kanaal 'Internet' aanwendt voor contact met BU NL van ABN AMRO, kunnen
aanbevelingen direct aan de klant worden gepresenteerd. De klant is nu zelf besluitvormer; de klant kan
direct beslissingen nemen aangaande deze aanbevel ingen.
Het onderscheid tussen besluitvormers en kanalen wordt geïllustreerd in figuur 4.3.
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4.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen
De probleemstelling van het afstudeeronderzoek afgestemd op de specifieke situatie bij BU NL van
ABN AMRO wordt beschreven in paragraaf 4.2. Vervolgens wordt in deze paragraaf de
onderzoeksvraag van het afstudeeronderzoek besproken. Deze vraag wordt opgedeeld in verschillende
deelvragen, waarui de resultaten en activiteiten van het afstudeeronderzoek zijn af te leiden.

4.3.1 Probleemstelling

In sectie 4.1.1 is reeds besproken dat binnen BU NL onduidelijkheid ontstaat over de inbedding van
real-time CLDM in het dagelijks handelen binnen de organisatie. Naar aanleiding hiervan is het doel
van het afstudeeronderzoek opgesteld en zijn er keuzen gemaakt met betrekking tot het toepassen van
real-time CLDM bij BU NL van ABN AMRO. Ook de probleemstelling van het afstudeeronderzoek is
toegespitst op de specifieke situatie bij BU NL van ABN AMRO.
Klachtenafhandeling
Binnen het klachtenafhandelingsproces wordt geen gebruik gemaakt van real-time Closed Loop
Decision-Making. Er worden geen automatische aanbevelingen voor routinematige, operationele acties
gegenereerd die de oorzaak van de klacht kunnen wegnemen. Klachten van klanten worden individueel
afgehandeld door die afdeling van BU NL die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de klacht.
Elke klacht wordt afzonderlijk afgehandeld.
Dit besluitvormingsproces neemt veel tijd in beslag. De normtijd voor het oplossen van een klacht
bedraagt binnen BU NL van ABN AMRO vaak enkele weken. Voorbeelden van normtijden van
klachten worden gegeven in Appendix II. Door het invoeren van real-time Closed Loop DecisionMaking bij klachtenafhandeling kan de besluitvorming versneld worden. Een voorbeeld van een lang
besluitvormingsproces bij een veel voorkomende klacht wordt gegeven in Appendix III. De benodigde
tijd om een klacht aangaande een onjuiste geldafgifte bij een geldautomaat af te handelen duurt, in dit
voorbeeld circa een maand.
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Het genereren van marketingproposities
Marketingproposities worden momenteel automatisch en real-time gegenereerd door de afdeling
Marketing Intelligence (Ml) bij een klantcontact. Deze marketingproposities worden gebaseerd op
algemene klantinformatie. Specifieke klantsignalen worden bij het genereren van marketingproposities
niet aangewend.
Klachtinformatie van klanten wordt dan ook niet direct betrokken bij het besluitvormingsproces
aangaande marketingproposities. Hierdoor wordt waardevolle klachtinformatie niet benut en wordt de
marketingpropositie onvoldoende op de wensen van de individuele klant afgestemd.
De probleemstelling van het afstudeeronderzoek is als volgt:
Probleemstelling
Specifieke klachtinformatie wordt bij BV NL van ABN AMRO niet aangewend bij het automatisch genereren
van real-time marketingproposities. Daarbij worden bij het behandelen van klachten geen automatische, realtime operationele acties gecreëerd.

4.3.2 Onderzoeksvraag
Deze sectie beschrijft de onderzoeksvraag die tijdens het afstudeeronderzoek beantwoord wordt. Deze
is opgesteld aan de hand van het doel van het afstudeeronderzoek (Zie paragraaf 4.1) en de
probleemstelling uit de vorige sectie.
Onderzoeksvraag van het afstudeeronderzoek luidt:
Onderzoeksvraag
Wat is de architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making bij BV NL van ABN AMRO, waarbij
real-time marketingproposities afgestemd kunnen worden op klachten van particuliere klanten en real-time
operationele acties gecreëerd kunnen worden ten behoeve van klachtenafhandeling?

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden worden tijdens het afstudeeronderzoek
verschillende handelingen ondernomen. De huidige architectuur die beschrijft hoe klachtenafhandeling
op dit moment bij BU NL plaatsvindt wordt allereerst geanalyseerd. Vervolgens wordt een analyse
uitgevoerd waarbij de architectuur van het genereren van marketingproposities wordt beschreven.
Aan de hand van deze architectuur en de literatuur over Closed Loop Decision-Making worden
requirements voor real-time CLDM bij BU NL van ABN AMRO opgesteld. De requirements zijn het
uitgangspunt voor het ontwerp van de architectuur voor real-time CLDM bij BU NL van ABN AMRO.
Deze methode, waarbij requirements worden aangewend voor het ontwerp van een architectuur, is
vergelijkbaar met verschillende ontwerpmethoden van een architectuur in de literatuur [PerOl], [Ber03],
[Dou03].
De architectuur die tijdens het afstudeeronderzoek ontworpen wordt, zal de Closed Loop Architectuur
(CLA) genoemd worden. Na het ontwerp van deze CLA wordt de bijdrage van het afstudeeronderzoek
beschreven. Ook komen de conclusies van het afstudeeronderzoek aan bod. De bovengenoemde
onderzoeksvraag kan worden opgedeeld in vier deelvragen. Deze vragen representeren de handelingen
die hierboven beschreven worden:
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Deelvragen
1. Wat is de huidige architectuur van klachtenafhandeling en de huidige architectuur van het genereren
van marketingproposities bij BU NL van ABN AMRO?
2. Wat zijn de requirements voor real-time Closed Loop Decision-Making, gezien deze huidige
architectuur en de literatuur met betrekking tot CLDM?
3.Wat is, gezien deze requirements, de architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making bij
BU NL van ABN AMRO?
4. Wat is de bijdrage van het afstudeeronderzoek en wat zijn de conclusies van het afstudeeronderzoek?
Deze deelvragen worden onderverdeeld in verschillende gedetailleerde onderzoeksvragen. Vervolgens
worden deze vragen aangewend om de resultaten en activiteiten van het afstudeeronderzoek te
beschrijven. De gedetailleerde onderzoeksvragen worden beschreven in de volgende sectie.

4.3.3 Resultaat afstudeeronderzoek
Deze sectie beschrijft gedetailleerde onderzoeksvragen die tijdens het afstudeeronderzoek gesteld zijn.
De gedetailleerde onderzoeksvragen zijn gekoppeld aan de deelvragen uit de vorige sectie (Zie sectie
4.3 .2), 1.1 t/m 1.3 worden bijvoorbeeld gekoppeld aan deelvraag 1. Aan de hand van deze
onderzoeksvragen worden resultaten beschreven die tijdens het afstudeeronderzoek behaald worden. Op
basis van deze resultaten worden de activiteiten getoond die tijdens het afstudeeronderzoek worden
ondernomen .
De gedetailleerde onderzoeksvragen zijn:
1.1 Wat is de architectuur voor klachtenafhandeling binnen B U NL van ABN AMRO?
1.2 Wat is de architectuur voor het genereren van marketingproposities binnen BU NL van ABN
AMRO?
1.3 Welke verschillende invalshoeken worden binnen deze architecturen onderscheden?
2.1 Welke fasen kent het proces om tot requirements voor real-time CLDM te komen?
2.2 Welke activiteiten of functionaliteiten kent real-time Closed Loop Decision-Making gezien de
huidige architectuur en de literatuur met betrekking tot CLDM?
2.3 Wat zijn de requirements voor real-time Closed Loop Decision-Making?
3.1 Wat is de Closed Loop architectuur voor BU NL van ABN AMRO?
3.2 Welke verschillende invalshoeken worden binnen deze architectuur onderscheden?
4.1 Wat is de bijdrage van het afstudeeronderzoek ten aanzien van de wetenschap en voor BU NL van
ABN AMRO?
4.2 Welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van het afstudeeronderzoek?

Aan de hand van deze onderzoeksvragen kunnen resultaten die tijdens het onderzoek worden behaald
beschreven worden:

1.1 De architectuur voor klachtenafhandeling binnen BU NL van ABN AMRO.
1.2 De architectuur voor het genereren van marketingproposities binnen BU NL van ABN AMRO.
1.3 Een onderverdeling van architectuur in: een procesarchitectuur, een gegevensarchitectuur, een
systeemarchitectuur en een organisatiearchitectuur.
2.1 Een beschrijving van het proces waarbij requirements opgesteld worden .
2.2 Een identificatie van verschillende activiteiten of functionaliteiten van real-time CLDM voor BU
NL van ABN AMRO.
2.3 Een beschrijving van requirements voor een real-time Closed Loop Decision-Making.
3.1 Een Closed Loop Architectuur afgestemd op BU NL van ABN AMRO.
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3.2 Een onderverdeling van deze architectuur in: een procesarchitectuur, een gegevensarchitectuur, een
systeemarchitectuur, een organisatiearchitectuur.
4.1 Een beschrijving van de bijdrage van het afstudeeronderzoek ten aanzien van de wetenschap en BU
NL van ABN AMRO.
4.2 Een beschrijving van conclusies die op basis van het afstudeeronderzoek getrokken worden .
Activiteiten die tijdens het afstudeeronderzoek worden uitgevoerd zijn:
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2

Analyse van de architectuur voor klachtenafdeling.
Analyse van de architectuur voor het genereren van marketingproposities .
Analyse van verschillende invalshoeken van architectuur.
Opstellen van een proces waarbij requirements gecreëerd worden.
Bestuderen literatuur en het ontwerpen van generieke activiteiten of functionaliteiten voor real-time
CLDM.
Opstellen van requirements voor real-time CLDM.
Ontwerpen van de Closed Loop Architectuur voor BU NL van ABN AMRO.
Ontwerpen van de verschillende aspecten van deze architectuur
Evalueren van het afstudeeronderzoek en de bijdrage ten aanzien van de wetenschap en BU NL van
ABN AMRO opstellen.
Opstellen van conclusies van het afstudeeronderzoek.

Aan de hand van de gedetailleerde onderzoeksvragen wordt een onderzoeksmodel opgesteld. Deze
wordt in de volgende paragraaf besproken.

4.4 Onderzoeksmodel
Deze paragraaf beschrijft het onderzoeksmodel van het afstudeeronderzoek. De gedetailleerde
onderzoeksvragen vormen het uitgangspunt van het model. Aansluitend zijn verschillende fasen van het
afstudeeronderzoek geïdentificeerd.
Het onderzoek bestaat uit drie fasen; een analysefase, een ontwerpfase en een evaluatiefase. Tijdens de
analysefase worden verschillende aspecten van architectuur van klachtenafhandeling besproken. Ook
wordt de analyse van de architectuur voor het genereren van marketingproposities beschreven.
Tijdens de ontwerpfase worden requirements voor real-time CLDM opgesteld aan de hand van
informatie uit de analysefase en de literatuur. Deze requirements dienen als basis voor de architectuur
voor real-time CLDM. Ook hier worden verschillende aspecten van deze Closed Loop Architectuur
onderscheden.
De evaluatiefase geeft een evaluatie van het afstudeeronderzoek. De bijdrage van het
afstudeeronderzoek wordt besproken en tenslotte worden conclusies van het afstudeeronderzoek
opgesteld.
Het onderzoeksmodel is geïllustreerd op de volgende pagina, in figuur 4.4. Deze weergave is gebaseerd
op een algemeen geaccepteerde methodologie voor bedrijfskundige verbeterprojecten [Akeül].
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Figuur 4.4 Onderzoeksmodel afstudeeronderzvek

De figuur illustreert eveneens de structuur van de afstudeerscriptie. In hoofdstuk 5 wordt de analyse van
de architectuur van klachtenafhandeling beschreven. Ook zal de architectuur voor het genereren van
marketingproposities worden beschouwd. Verschillende aspecten van architectuur worden hierbij
beschreven .
Hoofdstuk 6 beschrijft het proces dat tijdens het afstudeeronderzoek is doorlopen om tot requirements
voor real-time CLDM te komen. Uiteindelijk worden verschillende requirements opgesteld.
Deze requirements zijn het uitgangspunt voor het specifieke ontwerp van een Closed Loop Architectuur
voor BU NL van ABN AMRO. Deze architectuur wordt in hoofdstuk 7 besc houwd Ook bij deze
architectuur wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende aspecten van architectuur.
Tenslotte wordt in Hoofdstuk 8 de evaluatiefase van het afstudeerproject beschreven. De bijdrage van
het afstudeeronderzoek wordt toegelicht en conclusies ten aanzien van het afstudeeronderzoek worden
beschreven.
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Hoofdstuk 5 Analyse huidige architectuur
De analysefase van het afstudeeronderzoek beschrijft verschillende architectuuraspecten binnen BV NL van ABN
AMRO. Allereerst wordt de architectuur van klachtenafhandeling binnen BV NL beschreven en vervolgens komt
de architectuur voor het genereren van marketingproposities aan bod.

5.1 Introductie
Zoals eerder vermeld wordt de huidige architectuur van klachtenafhandeling en de huidige architectuur
van het genereren van marketingproposities besproken.
Bij de analyse van de architectuur van klachtenafhandeling ligt de nadruk op de aspecten:
procesarchitectuur, systeemarchitectuur, organisatiearchitectuur en gegevensarchitectuur. Klachtgegevens zijn een belangrijke input voor het toekomstige real-time CLDM proces . De
gegevensarchitectuur is daarom relevant voor het onderzoek, omdat klachtgegevens hierbij expliciet
beschreven staan.
Bij de architectuur van marketingproposities wordt eveneens de nadruk gelegd op deze aspecten.
Echter, de gegevensarchitectuur wordt niet afzonderlijk besproken . Voor het afstudeeronderzoek is dit
niet noodzakelijk. Bij de overige architectuuraspecten zal het gegevensaspect voldoende aan bod
komen.
Beide architecturen vormen met literatuur over Closed Loop Decision-Making het uitgangspunt voor de
toekomstige Closed Loop Architectuur. Dit is weergegeven in figuur 5.1 .
Architectuur
Klachtenafhandeling

Architectuur
marl<etingproposities

E
E

Il

Systeem

I Organisatie I Gegevens 1

Il

Systeem

I Organisatie

Literatuur CLDM

- - - - -- -----~-====,----+
Closod Loop A<,h,ectu"'

E 1

Systeem

I

Organisatie

I 1
Gegevens

Figuur 5. 1 Input toekomstige Closed Loop Architectuur

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige architectuur van klachtenafhandeling en de huidige architectuur
voor het genereren van marketingproposities. Zoals beschreven in 4.1.2 wordt de procesarchitectuur als
uitgangspunt beschouwd voor de overige aspecten van architectuur. De volgende paragraaf beschrijft de
procesarchitectuur van klachtenafhandeling.

5.2 Procesarchitectuur: Klachtenafhandeling
Deze paragraaf beschrijft de analyse van de procesarchitectuur van klachtenafhandeling bij
verschillende afdelingen van BU NL van ABN AMRO.

5.2.1 Klachtenafhandelingsproces
BU NL heeft de doelstelling om diensten via zoveel mogelijk distributiekanalen aan te bieden. De
dienst 'klachtenafhandeling' vormt hierop geen uitzondering. Klachten kunnen door particuliere klanten
via verschillende kanalen worden geuit. Figuur 5.2 illustreert de kanalen die door klanten aangewend
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kunnen worden. Ook wordt in deze figuur het klachtenafbandelingsproces verder beschreven. Het
proces bestaat uit drie fasen; registreren, behandelen en afwikkelen.

Registreren

Behandelen

Afwikkelen

Klac ht

Controleren

Analyseren

registreren

registratie

klacht

Definiëren
oplossing

Realiseren
oplossing

Af sluiten klacht

filAEJ

filAE..11

filAl:..lll

.filAE..lll

.filAE.:l

illE..lll

Klachten
Registrerende partij

Klachten
Behandelende partij

Beide mogelijk

Figuur 5.2 Klachtenafhandelingsproces

Registreren
Wanneer een klacht door een klant wordt geuit, wordt de klacht door een klachten registrerende partij
ontvangen. Informatie over de klacht wordt verzameld en de klacht wordt geregistreerd (Stap 1).
Behandelen
De registratie wordt gecontroleerd (Stap Il) en wanneer blijkt dat alle relevante gegevens aanwezig zijn,
wordt een ontvangstbevestiging van de klacht naar de klant gestuurd. Vervolgens wordt de klacht
geanalyseerd (Stap III). Aan de hand van deze analyse kan een oplossing worden gedefinieerd (Stap
N). Zoals te zien is in figuur 5.2 worden deze activiteiten ondernomen door een klachten behandelende
partij .
Afwikkelen
De gedefinieerde oplossing wordt gerealiseerd en een oplossingsmelding kan naar de klant worden
gestuurd (Stap V). De klacht is nu afgehandeld en de klacht wordt tenslotte afgesloten (Stap VI). De
afwikkeling gebeurt door een registrerende óf een behandelende partij, hetgeen verder wordt besproken
in de volgende sectie.

5.2.2 Klachten registratieproces
Deze sectie beschrijft het klachten registratieproces meer gedetailleerd. De registratiefase van het
klachtenafbandelingsproces is het meest relevant voor het afstudeeronderzoek. Deze fase genereert de
gegevens die gebruikt kunnen worden bij het real-time CLDM proces dat tijdens de ontwerpfase van
het onderzoek aan bod komt. Overige fasen (behandeling en afwikkeling) van het
klachtenafbandelingsproces genereren nadrukkelijk minder gegevens die relevant kunnen zijn voor het
afstudeeronderzoek. De fasen zijn wel terug te vinden in de procesbeschrijving, maar worden niet
gedetailleerd beschreven.
UML Activity Diagram
Procesarchitecturen worden gedurende het afstudeeronderzoek beschreven uitgaand van UML Activity
Modelling. Een UML Activity Diagram onderscheidt duidelijk verschillende statussen van een proces.
Ook is de techniek geschikt om een activiteit te specificeren in subactiviteiten. Hierdoor kunnen bij een
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procesbeschrijving gedetailleerde activiteiten én op hoog niveau beschreven activiteiten worden
gecombineerd [Dum0 1], [Who04].
Een Petrinet met hiërarchie ondersteunt deze functies ook, bovendien kan deze modelleringtechniek
capaciteitsrestricties beter weergeven [Aal04]. Daarnaast is een Petrinet uitermate geschikt om
interactie van data te modelleren [Woh04]. Er wordt in de literatuur daarom vaak gekozen om een
Petrinet te gebruiken in plaats van een UML Activity Diagram [Lóp04].
Bij dit afstudeeronderzoek geniet de UML Activity Diagram echter de voorkeur boven een Petrinet.
Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. Ten eerste is het voor het onderzoek belangrijk dat duidelijk
wordt beschreven welke gegevens voor verschillende activiteiten van het proces nodig zijn . Een UML
Activity Diagram voorziet in die behoefte; 'Objects Classes ' kunnen duidelijk gekoppeld worden aan
activiteiten. Petrinetten geven gegevens minder duidelijk weer, omdat de 'Object Classes' vast worden
gelegd in tokens [Aal04] . Ten tweede wordt er bij het onderzoek aangegeven welke partijen of
systemen binnen BU NL betrokken zijn bij het proces. Dit kan door het gebruik van zogenaamde
'swimlanes' in een UML Activity Diagram gemakkelijk worden aangegeven [Ran04]. Bij een Petrinet
is dit niet gebruikelijk.
Procesbeschrijving
Op de volgende pagina wordt het klachtenafhandelingsproces schematisch weergegeven in figuur 5.3.
Tijdens de procesbeschrijving kan er continu aan de figuur worden gerefereerd.
Wanneer een klant een klacht uit, wordt de klacht ontvangen door een klachten registrerende partij. De
medewerker van een klachten registrerende partij selecteert de klant die de klacht uit. Na het vastleggen
van klachtgegevens wordt de klacht gerouteerd. Er bestaan drie typen klachten bij ABN AMRO:
•
•
■

Direct-oplosbare dossierklacht;
Niet-direct-oplosbare dossierklacht;
Gekoppelde klacht.

Een direct-oplosbare dossierklacht is een klacht die direct na de vastlegging van de klachtgegevens
door een registrerende medewerker kan worden behandeld en afgewikkeld. De registrerende partij kan
direct overgaan tot de laatste fasen van het klachtenafhandelingsproces; oplossing realiseren en
afsluiten klacht.
Een klacht die niet door een registrerende medewerker kan worden behandeld, wordt een niet-directoplosbare dossierklacht genoemd. Bij dit type klacht moeten er meerdere stappen van het
afhandelingproces worden ondernomen. De klachten registrerende partij legt meer details over de
klacht vast en voert alle contactgegevens van de klant in. Alle gegevens over de klacht zijn nu
vastgelegd en er wordt bepaald welke partij de klacht gaat behandelen. Nadat de klacht behandeld is,
wordt deze ook afgewikkeld door de behandelende partij.
In het speciale geval dat een klacht een reactie is op een eerder geuite klacht, kan een medewerker deze
koppelen aan een eerdere klacht. Er wordt dan gesproken over een gekoppelde klacht. De klacht wordt
na de klantselectie gekoppeld. Hierna moet de keuze gemaakt worden of de klacht direct opgelost kan
worden of dat de klacht doorverwezen moet worden. In het geval van een escalatieklacht, een derde
klacht op rij, gaat deze direct naar een speciale afdeling die '3e lijn' klachten behandeld.
Een voorbeeld van een geuite klacht door een klant is weergegeven in Appendix III.
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Figuur 5.3 Klachtenafhandelingsproces met registratie in detail

5.3 Overige aspecten klachtenarchitectuu r
Deze paragraaf beschrijft overi ge relevante aspecten van de architectuur van klachtenafhandeling. De
gegevensarchitectuur wordt expliciet beschreven, omdat kl achtgegevens als input beschouwd worden
voor een toekomstig real-time CLDM proces. Vervolgens zal de systeemarchitectuur en de
organisatiearchitectuur beschreven worden .
5.3.1 Gegevensarchitectuur
Deze sectie beschrijft de gegevensstructuur zoals deze gebruikt wordt ten behoeve van het
klachtenafhandelingsproces. Tijdens de analyse is het complete gegevensmodel beschreven volgens de
basisprincipes van de Unified Modeling language (UML). Het model illustreert de associaties tussen
'Object Classes' (Entiteit typen) en 'Objects' (Entiteiten) die gegenereerd worden in het
klachtenregistratie proces, beschreven in sectie 5.2.2. UML Class Models zijn op verschillende
gebieden een uitbreiding van het Entiteit-Relatie Model (ERM). Er kan bijvoorbeeld onderscheid
gemaakt worden tussen generalisatie en aggregatie [Wag04].
Het complete gegevensmodel zal niet besproken worden in deze sectie, alleen relevante elementen
zullen genoemd worden. In Appendix IV is het gehele gegevensmodel opgenomen.
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Onderlinge relaties tussen relevante entiteiten en de rollen van deze entiteiten zijn weergegeven in
figuur 5.4. De gedetailleerde beschrijving van de entiteiten Issue_AAB en Issue_Klacht met attributen
zijn gegeven in Appendix V. Deze vormen de kern van het gegevensmodel.
Issue_AAB is een algemene entiteit gebruikt in de softwareapplicatie Peoplesoft (zie sectie 5.3.2).
Issue_Klacht is een specifieke entiteit, die onderdeel uitmaakt van Issue_AAB . De entiteit bevat
bijvoorbeeld informatie over het product waar de klant over klaagt en via welk kanaal dat gebeurt. Een
voorbeeld van een andere specifieke entiteit die onderdeel uitmaakt van Issue_AAB is Issue_Sales.
Issue_Klacht bevat extra attributen gerelateerd aan het klachtenafhandelingsproces. De gedetailleerde
informatie over een klacht is opgenomen in deze entiteit. De entiteit bevat attributen die informatie
bevatten over bijvoorbeeld klachtregistratienummer, claimbedrag, veroorzaker_klacht, datum_ klacht.

Business
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1.
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Figuur 5.4 Fragment gegevensmodel

Een Issue_Klacht wordt opgenomen in Contact_Historie. Hierin worden de contactmomenten en de
aard van deze momenten vastgelegd. Deze historie is nodig voor de activiteit 'koppelen klacht', een
bestaande Issue_Klacht wordt aangevuld met nieuwe informatie. De historische gegevens horen bij één
Business_Contact of klant. Deze entiteit bevat klantgegevens zoals adres, rekeningnummer en
telefoonnummer.
5.3.2 Systeemarchitectuur
Deze sectie beschrijft de systeemarchitectuur van het kJachtenafhandelingsproces. Een Peoplesoft
Complaint module wordt gebruikt om het klachtenafhandelingsproces uit te voeren en om
klachtengegevens te registeren. Deze sectie zal de applicatie eerst classificeren en daarna zal de
applicatie gedetailleerd besproken worden.
Peoplesoft wordt getypeerd al s 'Business-Line-Specific-Software'; applicatie software die ontwikkeld
wordt voor een groot aantal verschillende bedrijven [KnöOI]. Peoplesoft is universeel te gebruiken door
deze bedrijven in combinatie met verschillende hardware systemen en operationele processen . De
systemen zijn ontworpen om te worden aangepast aan de requirements van bedrijven . Leveranciers van
de software bieden aanvullende services zoals onderhoud aan. Appendix VI beschrijft de classificatie
van software gedetailleerd.
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De systeemarchitectuur voor klachtenafhandeling bij BU NL van ABN AMRO wordt geïllustreerd in
figuur 5.5. Deze architectuur is opgesteld aan de hand van de generieke systeemarchitectuur COMBINE
[Ber04a] . Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de lagen ('Tier') User lnteiface, User service,
Business Service en Resource Service. Deze indeling wordt gedurende het gehele onderzoek
gehanteerd. De COMBINE architectuur wordt getoond in Appendix VII.

Client:
Registrerende
Partij

Client:
Klant

Internet
Bankieren

Complaint
Module
Peop/esoft

Complaint
Module
Lotus Notes

BPSS

Process
definition
LS

Transactionele
bronsystemen

Figuur 5.5 Systeemarchitectuur klachtenajhandelingsproces

Systeembeschrijving
Figuur 5.5 beschrijft de systeemarchitectuur voor het klachtenafhandelingsproces.
Zoals weergegeven in de figuur, wordt de klant in een algemene ABN AMRO module van Peoplesoft
(ABN AMRO Klantbeeld) geselecteerd. De klachten registerende partijen maken van deze applicatie
gebruik. In het geval dat een klant een klacht via Internet uit, worden de klantgegevens via een Internet
Bankieren applicatie verkregen .
De klacht wordt geregistreerd met behulp van de Complaint module van Peoplesoft. Wanneer de geuite
klacht een niet-direct-opgelosbare dossierklacht betreft en de klacht door een klachten behandelende
partij wordt behandeld, wordt Lotus Notes van IBM aangewend. Dit software systeem wordt niet
beschouwd. Relevante informatie zal namelijk uiteindelijk altijd door de Peoplesoft Complaint module
verwerkt worden.
De Business Process Start Service (BPSS) is een component die relevante informatie doorstuurt naar de
Control Point Handler (CPH) en de registratie initieert. De CPH is een component die constateert welke
behandelende partij een klacht moet ontvangen. De Process Definition Database bevat een structuur die
deze route van een klacht bepaalt. De database Detail Entry bevat gegevens die een
klachtenregisterende partij in de applicatie invoert.
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In de transactionele bronsystemen weergegeven in de figuur worden gegevens opgeslagen die nodig
zijn voor het klachtenafhandelingsproces zoals productgegevens en klantgegevens.

5.3.3 Organisatiearchitectuur
Deze sectie geeft aan welke partijen binnen BU NL van ABN AMRO betrokken ZtJn bij het
klachtenafhandelingsproces.
Zoals eerder genoemd kan een klant een klacht uiten op verschillende manieren via verschillende
kanalen. Een klant komt dan in contact met een klachten registerende partij. Een klacht kan ook door de
klant zelf geregistreerd worden, indien de klant klachtgegevens in het kanaal internet invoert. De
klachtenregistrerende partijen zijn:

Klachten registrerende partij
■

■

Klant;
Afdeling Customer Contact Center (CCC);

Eenvoudige klachten worden direct afgehandeld door deze partijen. Indien klachten niet door deze
partijen kunnen worden afgehandeld, worden de klachten van de klant doorgestuurd naar de
klachtbehandelende partijen. Hieronder worden enkele voorbeelden van klachten behandelende partijen
gegeven. Een overzicht van alle klachten behandelende partijen en de klachten die deze afdelingen
behandelen wordt getoond in Appendix VIII.

Klachten behandelende partijen
■
■
■
■

■

Transaction Services/ Securities Operations (TS/SO);
Transaction Services/ Cash Operations & Administration (CO&A) / GEA Services;
Group Shared Services (GSS) / European Payment Center (EPC) / Services/ Investigations /
Cross Border Investigations;
ABN AMRO Verzekeringen;
Hypotheken Service Desken.

Gekoppelde 3e lijn klachten
■

Klachtenmanagement.

5.4 Procesarchitectuur: Marketingproposities
Zoals beschreven in paragraaf 2.3 beheert Marketing Intelligence (MI) klantencontacten van BU NL.
Deze afdeling genereert daarnaast marketingproposities voor besluitvormers die de propositie
uiteindelijk aan de klant voorleggen. Deze paragraaf beschrijft dit marketingpropositieproces.

5.4.1 Inbound contact proces
De analyse van de procesarchitectuur van marketingproposities beschouwt het automatisch genereren
van marketingproposities. Er worden processtappen geïdentificeerd en beschreven welke afdelingen
van BU NL van ABN AMRO betrokken zijn.
Het 'inbound contact proces' van de afdeling MI wordt gedurende de analyse beschouwd. Bij dit proces
worden real-time marketingproposities aangeboden aan de klant gedurende klantinteractie. Inbound
impliceert dat de klant het proces initieert door contact op te nemen met een afdeling van BU NL. Dit
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proces is voor het afstudeeronderzoek het meest relevant. Ten eerste is het toekomstige real-time
CLDM proces ook inbound . Ten tweede biedt het toekomstig real-time CLDM proces operationele
acties en marketingproposities ook gedurende klantinteractie aan .
Real-time definieert de tijd die nodig is om direct te reageren op de initiatie van de klant zodat
klantinteractie mogelijk is. In het geval van het inbound contact proces moet een marketingpropositie
binnen 2 seconden gegenereerd worden, zodat deze direct door de klant ontvangen kan worden .

Uitvoerende afdeling
Telefoon

Klant

Uitvoerende afdeling
Internet

1
1

1
1
1

Marketing Intelligence

-~~

-~~
1

1
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1
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klantgegegevens

1
1
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~
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Figuur 5.6 lnbound contact proces

Figuur 5.6 illustreert het inbound contact proces door middel van een UML activity diagram en wordt
in deze sectie beschreven.
Procesbeschrijving
Een particuliere klant gebruikt een specifiek product. Een voorbeeld hiervan is een betaalrekening. Een
klant zal BU NL benaderen voor diensten aangaande dit product. De klant kan BU NL via verschillende
distributiekanalen benaderen . Bij het marketingpropositie proces worden twee kanalen beschouwd. Dit
zijn de kanalen: Telefoon en Internet. Een voorbeeld voor het kanaal Internet: een klant vraagt zijn
saldo op met behulp van Internet Bankieren.
De kanalen worden door verschillende afdelingen ondersteund. Deze worden 'uitvoerende' afdelingen
genoemd en zullen geïdentificeerd worden in sectie 5.5.2.

De uitvoerende afdelingen voeren de dienst uit die de klant vraagt en geven de klant de gewenste
informatie. Op dit proces wordt niet verder ingegaan, dit is niet relevant voor het genereren van
marketingproposities.
Tijdens dit proces wordt het klantnummer (Customer__ID) automatisch naar de afdeling Marketing
Intelligence verstuurd. Specifieke gegevens van deze klant worden vervolgens aan de hand van dit
nummer geselecteerd (Business_Contact). Aan de hand van deze gegevens worden real-time specifieke
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scores gegenereerd bij verschillende propositiemodellen. Een dergelijk model representeert één
marketingpropositie voor één product. Het model met de hoogste score geeft het beste
marketingpropositie weer voor een specifieke klant op dat moment. De modellen worden verkregen uit
een datamining en analyseproces . Deze concepten worden besproken in de secties 5.4.2 en 5.4.3.
De uitingsvorm van een marketingpropositie wordt hierna afgestemd op het kanaal dat gebruikt wordt
om de propositie voor te leggen aan de klant (kanaaldifferentiatie). Voor het kanaal Telefoon volstaat
bijvoorbeeld een digitale beschrijving van de propositie, terwijl de propositie in geval van het kanaal
Internet een digitale afbeelding betreft.
Na differentiatie wordt de geselecteerde marketingpropositie doorgegeven aan een uitvoerende afdeling
die de propositie aan de klant voorlegt.
5.4.2 Creëren van propositiemodellen
Deze sectie beschrijft het proces waarbij propositiemodellen gevormd worden . De modellen zijn nodig
om klantgegevens te scoren, hetgeen in de volgende sectie beschreven wordt.
Het proces waarbij modellen gevormd worden is geïllustreerd op de volgende pagina in figuur 5.7
Procesbeschrijving
Zoals te zien is in de figuur wordt het proces gestart door de afdeling Marketing Consumer Segments
die een propositie voor een specifiek product bedenkt en introduceert. Dit concept vormt de input voor
het datapreparatie proces van MI.
Data preparatie
Zoals vermeld, ontvangt MI de propositie en onderneemt een data preparatie proces. Bij dit proces
wordt productdata voor een periode van zes maanden beschouwd. Vervolgens wordt een groep
particuliere klanten geselecteerd die in deze periode het specifieke product hebben aangeschaft.
Voor deze stap zijn historische klantgegevens nodig afkomstig uit de DW-omgeving van MI. Hierbij
wordt weekdata gekoppeld aan maanddata. De object classes van deze data zijn geïllustreerd in figuur
5.7. Dit zijn alleen historische data, er wordt bij de data preparatie geen actuele klantdata gebruikt.
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Figuur 5.7 Creëren van propositiemodellen

Datamining & analyse
Uit de geselecteerde klanten die het product in de periode hebben aangeschaft wordt een klantprofiel
opgesteld, dat bestaat uit verschillende variabelen van deze klanten voor dit product. Voorbeelden van
profielvariabelen voor het product 'Hypotheek' ZIJn: Hypotheek_saldo between {a, b} en
N_mnd_ingang_Hypotheek <= c.
Uit deze profielvariabelen worden segmenten gevormd. Een segment is een combinatie van variabelen.
Tijdens
datamining
en
analyse
worden
waarden
aan
profielvariabelen
toegekend
(N_Mnd_ingang_hypotheek <=148) en met elkaar gecombineerd, hetgeen een grote variëteit aan
combinaties van variabelen oplevert. Er wordt vervolgens vastgesteld welk percentage klantprofielen
aan deze combinaties van variabelen voldoet. Dit percentage representeert de score van een segment.
Zoals te zien in figuur 5.7 worden de modellen vervolgens opgeslagen zodat ze beschikbaar zijn voor
het scoren van klantgegevens. Een propositiemodel moet vooraf gecreëerd zijn om tijdens dit proces
klantgegevens te kunnen scoren .

5.4.3 Scoren van klantgegevens
Nadat de modellen gecreëerd zijn in het datamining en analyseproces, kunnen klantgegevens gescoord
worden tijdens het inbound contact proces. Het scoringsproces wordt geïllustreerd in figuur 5.8 op de
volgende pagina. Een score wordt real-time bepaald door een analytische systeemapplicatie (real-time
server), welke in sectie 5.5.1 verder besproken wordt.
Zoals eerder vernoemd bestaat een segment uit een combinatie van variabelen. Zoals figuur 5.8
weergeeft, worden variabelen van individuele klanten vergeleken met de variabelen van segmenten. Dit
is mogelijk doordat individuele klantdata dezelfde variabelen bevatten als de segmenten. Slechts de
waarden kunnen verschillen .
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Een klant wordt in een bepaald segment ingedeeld aan de hand van de waarden van klantvariabelen.
Omdat een segment één score representeert, wordt de klant direct gescoord. Het model dat het segment
met de hoogste score genereert, wordt gekozen . De optimale score is nu bekend en daarmee de optimale
marketingpropositie voor de klant. Een voorbeeld van een representatie van een model wordt
geïllustreerd in Appendix IX.

Real-time server
Model
Model
Model
indelen

Vergelijken scores
modellen

waarden
variabe len
segment

Figuur 5.8 Scoren van klantgegevens

5.5 Overige aspecten marketingarchitectuur
Deze paragraaf beschrijft de overige aspecten van de architectuur van marketingproposities. Zoals
eerder vermeld in paragraaf 5 .1, wordt de nadruk gelegd op de systeemarchitectuur en de
organisatiearchitectuur.

5.5.1 Systeemarchitectuur
Deze sectie beschrijft de systeemarchitectuur van marketingproposities. De systeemarchitectuur 1s
afgebeeld in figuur 5.9 op de volgende pagina.

Systeembeschrijving
Er wordt binnen de systeemarchitectuur van marketingproposities onderscheid gemaakt tussen een offline systeemomgeving en een on-line systeemomgeving. Bij de off-line omgeving vindt geen directe
klantinteractie plaats. De on-line omgeving verwerkt gegevens real-time zodat klantinteractie mogelijk
is . Eerst zal de off-line omgeving besproken worden .
De off-line omgeving bestaat onder andere uit een Data Warehouse omgeving. Deze omgeving bevat
een Data Staging Area die specifieke DW processen ondersteunt; extracting, transforming en loading
(ETL). Het extractproces identificeert relevante data in transactionele bronsystemen en kopieert deze
data naar de staging area. Vervolgens ondergaan de data een transformstap waarbij transactionele data
worden gecombineerd, verwijderd of geaggregeerd. Daarna worden de data in de DW geladen (load) in
de vorm van 'load records' [Sik05] .
Marketing Intelligence beheert de data warehouse weergegeven in figuur 5.9. Zoals te zien is gebruikt
MI een aparte CRM-datamart voor datamining. De datamart bevat historische klantdata en kent een
wekelijkse update.
Binnen de off-line omgeving wordt een 'Analytica! Server' gebruikt die modellen creëert. Deze server
is een Business Intelligence applicatie.
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In het on-line gedeelte vindt klantinteractie plaats. Wanneer een klant een contact opneemt met BU NL
wordt de klant geïdentificeerd door middel van een customer_ID (Zie sectie 5.4.1). Deze wordt
verzonden via de applicaties 'Klantbeeld' (Peoplesoft) of 'Internet Bankieren' .
Een 'Real-time server' identificeert de klant en vraagt actuele -en historische data van de klant op. De
klantdata worden gescoord met behulp van propositiemodellen. Na de scoring wordt de propositie
doorgestuurd naar 'Klantbeeld' of' Internet Bankieren'.
Transactionele bronsystemen bevatten actuele klantdata, zoals data over het product van de klant en
algemene klantgegevens (Business Contact DataBase (BCDB)). Ook worden gedetailleerde klantdata
zoals geldtransacties en banksaldo hier opgeslagen (Diensten, transacties). De Data Service combineert
deze data en laadt de data in een local store (LS) die 'Unified Customer View' (UCV) database wordt
genoemd. Deze database bevat zowel historische als actuele klantdata en is een real-time representatie
van één klant. De UVC database heeft dezelfde datastructuur als de datamart van MI. Actuele klantdata
kan dus gecombineerd worden met historische data.

Off-line

On-line

Bl.

~

Product

Contact

Cllent

Klant

Cllent
Uitvoer~nde
afdeling

~

Diensten

BCOB Transactions

ETL
,___ _ ____,.,____ (Extract,
transform,
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Datamining

Transactionele bronsystemen

Figuur 5.9 Systeemarchitectuur marketingproposities
5.5.2 Organisatiearchitectuur
Deze sectie beschrijft de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor specifieke activiteiten of systemen
binnen het marketingpropositieproces. Er wordt hierbij een overzicht gepresenteerd (Zie tabel 5.1)
waarbij de afdelingen aan bod komen. Deze representatie is gewenst vanwege het aantal verschillende
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verantwoordelijkheden die worden onderscheden. Daarbij zijn deze verantwoordelijkheden relevant bij
het opstellen van requirements ten behoeve van de Closed Loop Architectuur en worden daarom
afzonderlijk beschreven.
Tabel 5.1 Organisatiearchitectuur marketingproposities
Afdeling

Afkorting

VC/SC Verantwoordelijkheid

Marketino Consumer Seoment

MCS

vc

Marketino lntellioence

Ml

vc

Bedenken en introduceren van een propositie voor een product
Hoofdactiviteiten:
Uitvoeren inbound contact oroces
Selecteren ootimale orooositievoorstel voor klant
Selecteren van een kanaal
Doorgeven aanbeveling aan afdelingen die in het kanaal actief
ziin
Beheren svstemen:
Data Warehouse en ETL
Dataminino en creatie modellen
Unified Customer View-database
Analvtical Server: on-line scorina

Uitvoerende afdeling Internet
Multi Channel Business Services

MCBS

se

Beheren transactionele bronsvstemen en dataservice
Beheren van systemen User Interface Tier en User Servicve
Tier
Beheren direct klantcontact voor kanaal Internet

Uitvoerende afdelina Telefoon
Customer Contact Center

CCC

se

Klantinteractie over de telefoon

5.6 Conclusie
Het klachtenatbandelingsproces kent drie fasen; Registreren, Behandelen en Afwikkelen . Voor het
afstudeeronderzoek is de klachtregistratie het meest relevant, omdat klachtinformatie als belangrijke
input wordt beschouwd van real-time CLDM . De procesarchitectuur, gegevensarchitectuur,
systeemarchitectuur en organisatiearchitectuur worden beschouwd.
Bij het genereren van marketingproposities bij BU NL van ABN AMRO wordt het inbound contact
proces beschreven. Dit proces is voor het afstudeeronderzoek het meest relevant. Door middel van
datamining en on-line scoring worden optimale proposities voor de klant geselecteerd. De
procesarchitectuur, de systeemarchitectuur en de organisatiearchitectuur worden hierbij beschouwd.
De architecturen uit dit hoofdstuk worden aangewend bij het opstellen van requirements ten behoeve
van een architectuur voor real-time CLDM bij BU NL van ABN AMRO. Deze requirements worden in
het volgende hoofdstuk beschreven .
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Hoofdstuk 6 Requirements
Dit hoofdstuk behandelt requirements voor de architectuur voor real-time CLDM. Verschillende fasen van het
Requirement Engineeringsproces worden besproken. Hierbij komen verschillende hoofd-functionaliteiten van
real-time CLDM aan de orde.

6.1 Requirement Engineering
Zoals besproken in Hoofdstuk 4, worden tijdens de ontwerpfase van het afstudeeronderzoek
requirements opgesteld die een uitgangspunt vormen voor de toekomstige Closed Loop Architectuur
(CLA) bij BU NL van ABN AMRO.
Een Requirement Engineeringsproces identificeert de requirements voor de toekomstige architectuur.
Deze paragraaf introduceert het concept 'Requirement Engineering'.
Requirement Engineering (RE) wordt gedefinieerd als 'een gestructureerde verzameling van
activiteiten die worden ondernomen om requirements te verkrijgen, te valideren en te onderhouden'
[Kot98]. Deze definitie identificeert elementen van het requirement engineering proces, maar geeft geen
beschrijving van het begrip requirement.
De volgende definitie is meer compleet, 'requirement engineering' wordt door Nuseibeh & Easterbrook
[Nus00] gedefinieerd als 'een onderdeel van systeem engineering waarbij het doel, de functionaliteiten
en rollen van gebruikers van een systeem bepaald worden'. Deze definitie is goed bruikbaar in de
context van het afstudeeronderzoek. Vragen als 'Waarom bestaat het systeem?', 'Wat moet het systeem
kunnen?' en 'Wie moeten het systeem gebruiken?' worden beantwoord. De definitie geeft duidelijk
weer hoe requirements leiden tot specificaties van een systeem.
Bij het afstudeeronderzoek beschrijven requirements hoe real-time Closed Loop Decision-Making
toegepast kan worden bij BU NL van ABN AMRO. Dit leidt tot een specifieke beschrijving van dit
concept bij deze organisatie; de Closed Loop Architectuur. Specificaties voor verschillende aspecten
van deze architectuur (proces, systeem, gegevens en organisatie) worden gecreëerd .
Het proces om tot de requirements te komen is hierbij relevant en zal worden besproken.
Er bestaan verschillende varianten van het Requirement Engineeringsproces. Deze varianten zijn echter
vergelijkbaar. De volgende hoofdfasen worden geïdentificeerd [Nus00], [Kot98], [Ber04a] :
■

■

■

■

Requirement elicitatie
De requirements voor real-time CLDM bij BU NL van ABN AMRO worden geïdentificeerd
door het benaderen van betrokken afdelingen en het bestuderen van bedrijfsdocumenten en
literatuur. De requirements komen voort uit het doel van real-time CLDM en uit een 'use case
model' voor dit concept;
Requirement analyse
Requirements worden gestructureerd en geclassificeerd. Requirement kunnen worden
geclassificeerd als functioneel of non-functioneel;
Requirement representatie
Requirements worden vastgelegd in een document dat wordt gebruikt om requirements te
communiceren naar alle betrokken afdelingen binnen de organisatie;
Requirements validatie
Tijdens de laatste fase van het RE proces worden requirements gecontroleerd op bijvoorbeeld
compleetheid, duidelijkheid en consistentie.
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Figuur 6.1 Requirement Engineering proces [Kot98] , [Nus00]

De verschillende fasen van het RE proces (Zie figuur 6.1) worden in dit hoofdstuk besproken. Tijdens
de elicitatiefase wordt het doel van real-time CLDM beschreven en wordt dit concept toegepast bij BU
NL van ABN AMRO door middel van een 'use case model' . Gedurende deze fase worden requirements
geïdentificeerd en wordt de scope van het RE proces vastgesteld. Tijdens de analysefase zullen
functionele en non-functionele requirements opgesteld en gestructureerd worden.
De representatiefase heeft als doel om requirements overzichtelijk weer te geven voor communicatie.
Deze fase is voor het afstudeeronderzoek minder van belang, omdat het een eenmansproject betreft
waarbij een opsomrrung van requirements volstaat. Bovendien is deze fase vooral belangrijk bij
'Software Engineering'. Daarbij wordt veel met 'object-oriented approaches ' [Kot98] gewerkt, waar
gegevensmodellen ('Object-models') centraal staan. Bij het afstudeerproject is dit niet het geval. De
fase zal dan ook niet expliciet worden besproken. De validatie van requirements wordt na de
analysefase beschreven. In deze fase controleren betrokkenen partijen bijvoorbeeld of alle relevante
requirements aanwezig zijn en of de opsomrrung van requirements geen tegenstrijdigheden bevat.

6.2 Requirement elicitatie
Bij de requirement elicitatie worden twee belangrijke elementen gedefinieerd. Allereerst wordt de
'Business goal ' of het doel van real-time Closed Loop Decision-Making vastgesteld . Vervolgens wordt
real-time CLDM toegepast bij BU NL van ABN AMRO door middel van een 'Use case model '
[Nus00], [Ber04a]. Bij de beschrijving van deze twee elementen worden requirements geïdentificeerd.
6.2.1 Doel en functionaliteiten real-time CLDM
Het doel van real-time CLDM beschrijft de functie en de meerwaarde van dit concept bij BU NL van
ABN AMRO [Nus00]. Aan de hand van dit doel worden hoofdfunctionaliteiten van real-time CLDM
bij BU NL van ABN AMRO beschreven.
Het doel en de functionaliteiten zijn vastgesteld in samenwerking met BU NL van ABN AMRO en
sluiten aan bij de probleemstelling van het afstudeeronderzoek (Zie sectie 4.3.1). Het doel van real-time
CLDM dat op de volgende pagina wordt beschreven, is het uitgangspunt voor het tweede element van
de requirement elicitatie: het 'Use case Model'.
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Het doel van real-time Closed Loop Decision-Making bij BU NL van ABN AMRO wordt als volgt
beschreven:
Doel:
Operationele beslissingen nemen gedurende klantinteractie op basis van automatische en real-time
gegenereerde operationele acties en marketingproposities die beide op klachten van de klant afgestemd zijn.
Meerwaarde real-time operationele actie:
Klachten kunnen direct worden opgelost hetgeen resulteert in een versnelde klachtenafhandeling.
Meerwaarde real-time marketingpropositie:
De commerciële kansen die bij het uiten van een klacht ontstaan, kunnen worden benut door relevante
producten aan te bieden aan de klant.

Figuur 6.2 illustreert op hoog niveau de functionaliteiten die door real-time CLDM worden
ondersteund. Een initiatie van een contact door een klant wordt bij BU NL een 'open contact' genoemd.
Bij een open contact wordt (nog) geen specifieke dienstverlening aangeboden. Een voorbeeld van een
open contact is het aanloggen van een klant bij Internet Bankieren. Dit contact moet een
marketingpropositie activeren door middel van real-time CLDM, waarbij klachtgegevens aangewend
worden. Na een open contact kan een klacht geuit worden of kan een andere dienst aangewend worden
door een klant. Tijdens klachtenafhandeling wordt ook gebruik gemaakt van real-time CLDM. In dat
geval wordt een operationele actie gegenereerd ten behoeve van de klant.

Particuliere
k lant

;

-

~Klacht_.

real-time CLDM

~

a

Open contact

Marketingpropositie

-

Klachtenafhandeling

real -time CLDM

î
Klachtgegevens

Operationele actie

Figuur 6.2 Overzicht functionaliteiten real-time CLDM

6.2.2 Use case model

Het gebruik van een 'Use case model' is een geaccepteerde methode om requirements voor een
architectuur te verkrijgen [Ber04a], [Sut03], [Bri02], [Ber04b], [Nus00]. Volgens de COMET
architectuurmethodologie van Berre [Ber04a], beschrijft het 'use case model' betrokken partijen en
functionaliteiten binnen een specifiek concept. Het use case model dat in deze sectie besproken wordt,
is specifiek afgestemd op real-time CLDM bij BU NL van ABN AMRO.
Een use case model wordt gevormd uit een 'boundary model' en een 'use case scenario model'. Het
boundary model identificeert op hoog niveau welke partijen betrokken zijn bij real-time CLDM en de
functionaliteiten die door real-time CLDM ondersteund worden. Het use case scenario model beschrijft
deze functionaliteiten gedetailleerd.
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Het use case model wordt aangewend om functionele requirements te identificeren. Hiernaast worden
non-functionele requirements gestructureerd aan de hand van het model [Ber04a]. De twee onderdelen
van het use case model zullen in deze sectie besproken worden.

Boundary model
Het boundary model beschrijft de afdelingen die betrokken zijn bij real-time Closed Loop DecisionMaking bij BU NL van ABN AMRO. Voorts worden de rollen van deze betrokken afdelingen bepaald.
Daarnaast worden verschillende functionaliteiten geïdentificeerd die door real-time CLDM ondersteund
worden. Hierdoor worden de grenzen van real-time CLDM bij BU NL van ABN AMRO aangegeven
[Nus00].
Het model beschrijft de hoofdfunctionaliteiten van real-time CLDM, er worden nog geen gedetailleerde
functionaliteiten geïdentificeerd. Dit wordt geïllustreerd in figuur 6.3.
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Real-tîrne selectie
aanbeveling

Real-time
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en reactie
~

Closed Loop Decision Mfking

Figuur 6.3 Boundary model voor real-time CLDM

Klantinteractie
Bij real-time CLDM vindt klantinteractie plaats wanneer een klant een contact initieert om gebruik te
maken van een dienst van BU NL van ABN AMRO.
De klant kan contact opnemen met BU NL via het kanaal telefoon en via het kanaal internet (Zie sectie
4.2.3). Bij klantinteractie via het kanaal telefoon richt de klant zich tot een medewerker van het
Customer Contact Center (CCC). Indien de klant contact opneemt via het kanaal Internet gebeurt dit
met behulp van een Internet Bankieren applicatie. Deze applicatie wordt beheerd door de afdeling Multi
Channel Business Services (MCBS). Deze rol is niet opgenomen in het boundary model om de
overzichtelijkheid van het model te bevorderen. MCBS heeft een ondersteunende rol bij real-time
Closed Loop Decision-Making.
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Klachtregistratie
Indien er tijdens de klantinteractie een klacht wordt geuit door de klant via het kanaal telefoon, voert
een medewerker van de afdeling CCC de klacht in met behulp van een klachtenregistratiesysteem.
Indien de klant een klacht uit via het kanaal internet, voert de klant de klacht zelf in door middel van
een Internet Bankieren applicatie. Een medewerker van de afdeling CCC en de particuliere klant
kunnen beide optreden als klachtenregistrerende partij (Zie sectie 5.3.3).
De afdeling Verbetermanagement is verantwoordelijk voor de registratieprocedure van de klacht. De
afdeling MCBS beheert het klachtenregistratiesysteem waar de klacht wordt geregistreerd.
Activeren van generatie acties en marketingproposities
Het genereren van acties en marketingproposities wordt op verschillende manieren geactiveerd. Het
genereren van operationele acties wordt direct door de klachtenregistratie geactiveerd. Het genereren
marketingproposities wordt geactiveerd wanneer een klant een contact initieert (open contact). Het
genereren van marketingpropositie wordt alleen geactiveerd nadat een klacht is afgehandeld. De
afdeling Verbetermanagement heeft aangegeven dat twee weken na klachtenafhandeling een
marketingpropositie gegenereerd mag worden. Dit om de klant niet te frustreren met een
productvoorstel tijdens of vlak na klachtenafhandeling.
Generatie van acties en marketingproposities
Volgens Nguyen [Ngu05], [Ngu06[ en Cohen [Coh05] wordt bij Closed Loop Decision-Making
onderscheid gemaakt tussen de volgende generieke stappen: 'Sense', 'lnterpret ', 'Analyse', 'Decide' en
'Respond'. Overige functionaliteiten van real-time CLDM die in het boundary model worden getoond
zijn gebaseerd op deze generieke stappen. Deze functionaliteiten zijn: Identificatie, Interpretatie,
Analyse, Selectie, Differentiatie en Reactie.
Voor het genereren van operationele acties en marketingproposities moeten klant -en klachtdata die
voortkomen uit respectievelijk de klantinteractie en klachtregistratie automatisch en real-time
geïdentificeerd worden (Identificatie). Vervolgens moeten deze klant -en klachtdata automatisch
geïnterpreteerd worden (Interpretatie). Om persoonlijke acties en marketingproposities te kunnen
genereren moet vooraf een analyse plaatsvinden. Hier worden generieke beslissingen gegenereerd die
op de situatie van de klant kunnen worden toegepast (Analyse). Aan de hand van deze beslissingen kan
automatisch een actie of marketingpropositie worden geselecteerd (Selectie). Na de automatisch selectie
wordt een operationele actie of marketingpropositie gedifferentieerd, zodat deze kan worden ontvangen
door een besluitvormer (Differentiatie en Reactie). De klant kan de operationele actie en de
marketingpropositie direct ontvangen via het kanaal 'Internet'. De klant ontvangt de operationele actie
en marketingpropositie indirect via een medewerker van de afdeling CCC (Zie sectie 4.2.3).
De afdeling Marketing Intelligence moet verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde functionaliteiten .
De afdeling moet verantwoordelijk zijn voor zowel het genereren van marketingproposities, als het
genereren van operationele acties. Deze afdeling is hiervoor het meest geschikt, omdat de afdeling in de
huidige situatie ook verantwoordelijk is voor het genereren van aanbevelingen ten behoeve van de
klant.
Zoals te zien is in figuur 6.3, kent de analysestap een gedeelde verantwoordelijkheid. De afdeling
Verbetermanagement moet verantwoordelijk zijn voor de generieke beslissingen aangaande
operationele acties. Klachtdata en klachtprocedures worden namelijk door deze afdeling beheerd . De
afdeling Marketing Intelligence moet, net als in de huidige situatie, verantwoordelijk zijn voor
generieke beslissingen aangaande marketingproposities.
Behalve naar de afdeling CCC en de klant moeten de operationele acties en marketingproposities
eveneens naar verschillende andere afdelingen verstuurd worden die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van deze aanbevelingen. Deze afdelingen moeten in de toekomstige situatie gebruik kunnen
maken van de aanbevelingen. De afdelingen hebben een specifieke verantwoordelijkheid met
betrekking tot deze aanbevelingen en worden daarom verantwoordelijke afdelingen genoemd. Een
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marketingpropositie kan bijvoorbeeld een verkoopproces bij een verantwoordelijke afdeling activeren.
Een operationele actie kan bijvoorbeeld een handeling activeren, die door een verantwoordelijke
afdeling uitgevoerd moet worden.
Dit verdere traject valt buiten de scope van real-time Closed Loop Decision-Making, maar wordt wel
getoond in het boundary model om het logisch vervolg aan te geven. Het vervolgtraject wordt bepaald
door gestandaardiseerde processen. Deze processen worden binnen BU NL 'Customer Contact
Processen' genoemd. Een voorbeeld van een dergelijk proces is het 'Sales proces' van BU NL waar
producten daadwerkelijk aan de klant verkocht worden. Een overzicht van deze contactprocessen is te
vinden in Appendix X.
Rollen betrokken partijen
De rollen van de verschillende betrokken partijen staan in relatie tot functionaliteiten van real-time
Closed Loop Decision-Making. De rollen van alle betrokken partijen worden weergegeven in tabel 6.1 :
Tabel 6.1 Rollen van betrokken partijen
Betrokken partij

Beschrijving rol/verantwoordelijkheden

Actief/Passief

a. De klant neemt contact op met BU NL. Dit kan de klant ondernemen via het kanaal 'Telefoon' of via het
kanaal 'Internet'.
<<HumanRole>>
Particuliere klant

Actief

b. De klant kan een klacht uiten via dezelfde kanalen. Wanneer een klant een klacht uit via het kanaal
'Internet' is de klant verantwoordelijk voor het registeren van de klacht.
c. Klanten ontvangen via het kanaal~ direct de gecreëerde acties en proposities

<<Human Rele>>
afdeling Customer Contact Centre
(CCC)

<<HumanRole>>
afdeling Marketing lntelligence

a. Wanneer een klant de klacht persoonlijk meldt aan een medewerker van CCC via het kanaal 'telefoon'
is een medewerker van CCC verantwoordelijk voor de registratie van de klacht
Actief

b. Een medewerker van CCC ontvangt direct de gecreëerde acties en marketingproposities
c. Een medewerker van CCC is viahet kanaal 'Telefoon' verantwoordelijk voor het voorleggen van
proposities aan de klant en voor het mededelen van acties die ondernomen worden.

Actief

a. De afdeling is verantwoordelijk voor het identificeren van klant -en klachtdata, het interpreteren van klant
-en klachtdata , het selecteren en differentiëren van de operationele actie en marketingpropositie en het
versturen van een actie en marketingpropositie (reageren)
b. De afdeling Marketing lntelligence is verantwoordelijk voor de generieke beslissingen aangaande
marketingproposities (anallyse)
a. De afdeling Verbetermanagement is verantwoordelijk voor de procedure van de klachtregistratie

<<Human Rele>>
afdeling Verbetermanagement

Actief

<<HumanRole>>
Verantwoordelijke afdeling

Actief

<<Human Rele>>
MCBS

Passief

b. De afdeling Verbetermanagement is verantwoordelijk voor de generieke beslissingen aangaande
operationele acties (analyse)
Afdelingen ontvangen een marketingpropositie of operationele actie wanneer zijn verantwoordelijk zijn voor
het uitvoeren van de aanbeveling.
a. De afdeling is verantwoordelijk voor het beheer van systemen die klantinteractie en klachtenregistratie
moqeliik maken.
b. De afdeling is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van data ten behoeve van het real-time
CLDM proces.

Deze betrokkenen kunnen een actieve of passieve rol bij real-time Closed Loop Decision-Making
aannemen. Actieve gebruikers worden expliciet opgenomen in het use case scenario model. De afdeling
MCBS heeft een passieve rol bij real-time CLDM. Deze afdeling heeft alleen een ondersteunende
functie en wordt dus niet opgenomen in het model.
Use Case scenario model
Volgens Berre [Ber04a] beschrijft het use case scenario model de geïdentificeerde functionaliteiten uit
het boundary model in detail door middel van een UML Activity Modelling. Het use case scenario
model beschrijft de specifieke processtappen die plaats vinden bij real-time Closed Loop DecisionMaking en de gegevens die hiervoor nodig zijn. Het use case scenario model wordt op de volgende
pagina geïllustreerd in figuur 6.4.
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Figuur 6.4 Use case scenario model voor real-time CLDM

Procesbeschrijving
Figuur 6.4 illustreert het use case scenario model voor real-time CLDM bij BU NL van ABN AMRO.
Zoals te zien is, wordt het proces geïnitieerd door een klant die contact opneemt met BU NL. In het
geval van een open contact (Contact) wordt contactdata opgeslagen. Wanneer de klant BU NL benadert
voor een klacht, worden klachtgegevens geregistreerd en opgeslagen.
Het genereren van een marketingpropositie of operationele actie gebeurt middels generieke
processtappen:
■
■

■

■

Identificeren
Actuele klant -en klachtdata worden automatisch geïdentificeerd;
Interpreteren
De actuele klant -en klachtdata wordt automatisch geïnterpreteerd. Aan de hand van de huidige
klantsituatie wordt bepaald of er een automatische, operationele actie of een
marketingpropositie gegenereerd moet worden. Verder wordt bepaald of een klacht geschikt is
voor routinematige besluitvorming.
Wanneer een klacht hier niet voor geschikt is en een non-routine beslissing moet worden
genomen, wordt geen aanbeveling gecreëerd . Een dergelijke klacht wordt doorgestuurd naar
een klachtbehandelende partij (Zie sectie 5.2.3). De klacht wordt hier 'handmatig' behandeld
en afgehandeld. Deze activiteiten vallen buiten het afstudeeronderzoek (Zie boundary model);
Analyseren
Tijdens de analysestap worden generieke beslissingen gecreëerd die bij specifieke klantsituaties
genomen moeten worden. Voor deze analyse dienen historische klant -en klachtdata
beschikbaar te zijn;
Selecteren
De selectie van operationele acties en marketingproposities vindt plaats door generieke
beslissingen toe te passen op de huidige klantsituatie. De klantsituatie komt voort uit actuele en
historische klant -en klachtdata. Deze data moeten tijdens de selectie beschikbaar zijn;
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Differentiëren en reageren
De uitingsvorm van acties en marketingproposities moet op het kanaal dat de klant heeft
aangewend om contact op te nemen worden afgestemd (Zie sectie 5.4.1). Na
kanaaldifferentiatie wordt de operationele actie medegedeeld en de marketingpropositie
voorgelegd aan de klant.

Via het kanaal 'Internet' kan de klant de operationele actie en marketingproposities direct ontvangen.
De klant is dan direct betrokken bij real-time Closed Loop Decision-Making. Via het kanaal 'Telefoon'
ontvangt een medewerker van de afdeling CCC de actie en marketingpropositie die deze mededeelt en
voorlegt aan de klant. De klant is nu indirect betrokken bij real-time Closed Loop Decision-Making.
Wanneer de klant en de verantwoordelijke afdeling de operationele acties en marketingproposities
hebben ontvangen, is het Closed Loop Decision-Making proces ten einde.

6.2.3 Use case scenario's
Om het use case model verder toe te lichten zullen in deze sectie twee vereenvoudigde 'use case
scenario's ' beschreven worden. Het eerste use case scenario geeft een indicatie van de stappen die
worden ondernomen om een operationele actie te genereren aan de hand van klant -en klachtdata. De
tweede use case scenario beschrijft hoe een marketingpropositie aan de hand van klant -en klachtdata
wordt bepaald. Elk scenario beschouwt klantinteractie via een specifiek kanaal en illustreert de
praktische mogelijkheden van real-time Closed Loop Decision-Making. Deze scenario's zijn gebaseerd
op klachten die regelmatig voorkomen bij BU NL van ABN AMRO.
Use case scenario 1: Actie na storing geldautomaat
Bij een storing van een ABN AMRO geldautomaat komt het voor dat een klant geen geld ontvangt,
terwijl er wel een transactie heeft plaatsgevonden. Het desbetreffende bedrag wordt dus onterecht van
de rekening van de klant afgeschreven.
De klant komt hier later achter met behulp van een rekeningafschrift of tijdens Internet Bankieren. De
klant is ontevreden over de situatie en besluit een klacht te uiten . De klant kiest ervoor om het kanaal
'Telefoon' aan te wenden en contacteert de afdeling CCC van BU NL. Een medewerker voert de
klachtgegevens van de desbetreffende klant in en de klacht wordt geregistreerd.
De klacht wordt geïdentificeerd (Identificeren) en vervolgens geïnterpreteerd. Er wordt vastgesteld dat
deze specifieke klant een klacht heeft over de dienst geldopname waarbij er een onjuist bedrag van de
rekening is afgeschreven door een storing van een geldautomaat. Deze klacht is geschikt voor een
routine beslissing (Interpreteren) . Uit eerdere analyse bleek dat bij een dergelijke klacht gecontroleerd
moet worden of er inderdaad een storing bij de geldautomaat heeft plaatsgevonden. Ook moet bepaald
worden of de balans van de geldautomaat een overschot vertoont en of het bedrag daadwerkelijk van de
rekening van de klant afgeschreven is. Indien deze zaken het geval blijken te zijn, moet het
afgeschreven bedrag worden overgemaakt naar de klant. Uit eerder analyse bleek ook dat als de klant
voor de derde keer in een jaar een soortgelijke klacht indient, er een verontschuldiging richting de klant
geuit moet worden. Historische data en klachtenafhandelingsprocedures worden bij deze analyse
aangewend (Analyseren).
Actuele klant -en klachtdata worden gecontroleerd en het blijkt dat aan alle bovengenoemde condities
wordt voldaan. Er wordt besloten het afgeschreven bedrag naar de klant over te maken. Omdat de klant
een soortgelijk probleem drie maal heeft gehad het afgelopen jaar moet er tevens een verontschuldiging
aan de klant worden aangeboden (Selecteren).
Deze actie wordt ontvangen door de afdeling die normaal gesproken verantwoordelijk is voor de actie.
In dit geval is dat de afdeling Transaction Banking. De klant wordt direct op de hoogte gesteld van de
actie die uitgevoerd gaat worden en ontvangt de verontschuldiging van de medewerker van de afdeling
CCC (Differentiëren en Reageren). De klacht van de klant is direct opgelost tijdens hetzelfde
telefoongesprek waarin de klacht werd geuit.
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Use case scenario 2: Marketingpropositie na klacht over beleggen
Een klant uitte een klacht over een beleggingsproduct. De klant klaagde dat het advies van een
beleggingsspecialist van ABN AMRO verkeerd heeft uitgepakt en dat de transactiekosten voor
beleggen te hoog zijn vergeleken met andere banken. De klant is een veelvuldig gebruiker van Internet
Bankieren en voerde zijn klacht in via het kanaal 'Internet'.
Deze klant wordt geïdentificeerd wanneer de klant twee weken na de klachtenafhandeling op internet
inlogt (Identificeren). Klant -en klachtdata worden geïnterpreteerd en er wordt vastgesteld dat de klant
een klacht had over het product 'ABN AMRO Beleggingsadvies'. Bovendien wordt vastgesteld dat de
klacht twee weken geleden is afgehandeld (Interpreteren).
Tijdens eerdere analyse werd bepaald voor welke producten de klant in het geval van een soortgelijke
klacht in aanmerking komt. In dit geval werd er gekeken naar de volgende alternatieven voor het
huidige product: het product 'ABN AMRO Trading' en het product 'ABN AMRO Direct Beleggen'. In
het eerste geval kan de klant zelf overleggen met een specialist, maar moeten hogere transactietarieven
betaald worden. Bij Direct Beleggen krijgt de klant geen advies, maar kan de klant voor zeer lage
tarieven on-line beleggen. Er worden eisen gesteld door ABN AMRO aan het gebruik van de
producten. Voor ABN AMRO Trading moet bijvoorbeeld 50.000 Euro door een klant worden ingelegd.
Bij ABN AMRO Direct Beleggen dient een klant een ervaren belegger zijn, maar mogen alle bedragen
worden ingelegd. Voor deze analyse worden historische data aangewend (Analyseren).
Bij deze klant wordt de hoogte van het besteedbaar vermogen en het individuele beleggingspatroon
bepaald (Bijvoorbeeld het aantal transacties per jaar). In dit geval blijkt de klant een ervaren belegger,
die minder dan 50.000 Euro per jaar te besteden heeft. Er wordt aan de hand van dit profiel besloten de
klant het product 'ABN AMRO Direct beleggen' aan te bieden. Bij deze selectie wordt gebruik
gemaakt van actuele -en historische data (Selecteren).
Deze marketingpropositie wordt tijdens hetzelfde contact aangeboden aan de klant door middel van het
kanaal internet (Differentiëren en Reageren). De klant kan direct ingaan op deze individuele propositie
door een verantwoordelijke afdeling te benaderen die op de hoogte is gebracht van de gegenereerde
marketingpropositie.

6.3 Requirement analyse
Requirements die verkregen worden uit de eerste fase van het RE proces, de requirement elicitatie,
worden tijdens de requirement analyse gestructureerd en geclassificeerd. Elementaire requirements voor
real-time CLDM zullen in deze paragraaf besproken worden. Gedetailleerde requirements worden
elders gedocumenteerd (Zie paragraaf 6.5).
Tijdens de analysefase wordt onderscheid gemaakt tussen functionele en non-functionele requirements.
Functionele requirements worden direct afgeleid van het use case model uit de elicitatiefase. Nonfunctionele requirements representeren randvoorwaarden die niet direct voortkomen uit het use case
model.

6.3.1 Functionele requirements
Deze sectie beschrijft de functionele requirements voor de toekomstige architectuur voor real-time
Closed Loop Decision-Making. Hierbij worden alleen elementaire requirements genoemd. Deze
requirements worden gestructureerd; voor elk aspect van de architectuur worden requirements
opgesteld. Zo worden specificaties voor een procesarchitectuur, een gegevensarchitectuur, een
systeemarchitectuur en een organisatiestructuur voor real-time CLDM gecreëerd.
Deze requirements zijn opgesteld aan de hand van het use case model van de elicitatiefase van het RE
proces. Deze gewenste functionaliteiten kunnen als volgt worden geformuleerd:
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Proces
Voor de toekomstige procesarchitectuur gelden de volgende gewenste functionaliteiten:
1. Generatie van acties en marketingproposities moeten volgens de stappen: Identificeren,
Interpreteren, Analyseren, Selecteren, Differentiëren en Reageren .
2. Generatie van marketingproposities moet plaatsvinden wanneer er geen klacht in behandeling is.
3. Generatie van marketingproposities moet plaatsvinden wanneer een klacht minimaal twee weken
eerder afgehandeld is.
4. Klachten die non-routine beslissingen behoeven, moeten een handmatige klachtenafhandeling
ondergaan.

Systeem
Voor de toekomstige systeemarchitectuur gelden de volgende gewenste functionaliteiten :
1. Bij een open klantcontact moeten marketingproposities automatisch gegenereerd worden .
2. Na uiting en registratie van een klacht moet een operationele actie automatisch gegenereerd
worden .
3. Operationele acties en marketingproposities moeten aan klanten gepresenteerd worden .
4. Operationele acties en marketingproposities moeten aan medewerkers van de afdeling CCC
gepresenteerd worden.
5. Operationele acties en marketingproposities moeten aan een verantwoordelijke afdeling
gepresenteerd worden.

Gegevens
Requirements voor de gegevensarchitectuur worden als volgt beschreven:
1. Actuele en historische klant -en klachtdata moeten beschikbaar zijn voor het automatische
genereren van operationele acties.
2. Actuele en historische klant -en klachtdata moeten beschikbaar zijn voor het automatische
genereren van marketingproposities.

Organisatie
Requirements voor een organisatiestructuur worden gecreëerd om de implementatie van een specifiek
concept te faciliteren. Hierbij staan handelingen die toekomstige organisatieveranderingen moeten
bewerkstelligen centraal [Bly95], [Her02]. Omdat het afstudeeronderzoek geen implementatie van realtime CLDM beoogt, is het beschrijven van dit type requirements niet gewenst.
Voor het onderzoek zijn gebruikersrollen die worden besproken aan de hand van het use case model
relevant. Deze rollen beschrijven expliciet de verantwoordelijkheden van verschillende partijen met
betrekking tot real-time Closed Loop Decision-Making. Deze verantwoordelijkheden moeten worden
aangewend om de toekomstige organisatie te beschrijven [Bro05] en vormen een basis voor de
beschreven organisatiearchitectuur in paragraaf 7 .5.
6.3.2 Non-functionele requirements
De non-functionele requirements zijn gestructureerd aan de hand van het use case model uit de
elicitatiefase. Deze requirements beschrijven randvoorwaarden ten aanzien van tijd. Voor real-time
Closed Loop Decision-Making bij BU NL van ABN AMRO geldt dat operationele acties en
marketingproposities binnen 2 seconden teruggekoppeld moeten zijn aan een klant of medewerker van
de afdeling CCC. Het genereren van acties en marketingproposities binnen twee seconden is technisch
realiseerbaar, bovendien kan de terugkoppeling plaatsvinden gedurende de klantinteractie. Dit is in
overeenstemming met BU NL van ABN AMRO bepaald. In het huidige marketingpropositieproces (Zie
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sectie 5.4.1) is eveneens vereist dat een marketingpropositie binnen twee seconden naar een uitvoerende
afdeling teruggekoppeld wordt. De non-functionele requirements zijn:
1. Acties moeten (near) real-time gegenereerd en gepresenteerd worden (:S 2 sec.).
2. Marketingproposities moeten (near) real-time gegenereerd en gepresenteerd worden (:S 2 sec.).

6.4 Requirement validatie
Bij de validatiefase van het Requirement Engineeringsproces worden de gedocumenteerde
(gedetailleerde) requirements gecontroleerd. Hierbij wordt een checklist gebruikt die verschillende
karakteristieken van requirements beschrijft. De volgende karakteristieken komen aan bod:

•

Duidelijkheid
Er wordt gecontroleerd of requirements voor iedereen te begrijpen zijn;

•
•
•
•
•
•

Redundantie
Vastgesteld wordt of informatie onnodig herhaald wordt;
Compleetheid
Er wordt bepaald of alle requirements aanwezig zijn en er geen requirements missen;
Ambiguïteit
Requirements worden gecontroleerd op dubbelzinnigheden;
Consistent
Vastgesteld wordt of requirements tegenstrijdigheden vertonen of consistent zijn;
Organisatie
Gecontroleerd wordt of de requirements helder zijn gestructureerd;
Traceerbaarheid
Bepaald wordt of requirements een duidelijk geheel vormen [Kot98].

Aan de hand van deze karakteristieken worden de requirements gecontroleerd door verschillende
controleurs. De requirements worden bekeken (reviewed) en bij fouten worden handelingen
afgesproken (follow-up actions) die de requirements verbeteren . Bij het afstudeeronderzoek worden de
requirements gecontroleerd door personen van de afdelingen Verbetermanagement en Marketing
Intelligence. Ook worden experts binnen BU NL aangewend om de requirements te valideren. Voor een
overzicht van de personen die de requirements hebben gecontroleerd, zie appendix XI.
Door de requirement validatie kan met een hoge mate van waarschijnlijkheid worden geconcludeerd dat
de beschreven requirements de juiste requirements voor real-time CLDM zijn. Betrokkenen hebben
requirements op alle relevante karakteristieken gecontroleerd. Daarbij komen alle gewenste
functionaliteiten terug in de beschrijving van requirements. De requirements worden bij het
afstudeeronderzoek echter niet getest. In de praktijk worden normaliter test cases gedefinieerd
waardoor requirements extra gecontroleerd worden. Wanneer het moeilijk zou zijn een test te
ontwikkelen voor een bepaalde requirement, is deze waarschijnlijk niet juist opgesteld. Zoals vermeld,
wordt deze controlestap tijdens het afstudeeronderzoek niet ondernomen. Requirements zijn daarom
niet 100% betrouwbaar, maar gezien de theoretische aard van het afstudeeronderzoek optimaal.

6.5 Conclusie
Het Requirement Engineeringsproces bestaat uit vier fasen; Requirement Elicitatie, Requirement
Analyse, Requirements Representatie en Requirement Validatie. Gedurende het Requirement
Engineeringsproces worden functionele en non-functionele requirements opgesteld. Deze worden
gestructureerd aan de hand van de verschillende aspecten van architectuur die in dit afstudeeronderzoek
aan bod komen. Na validatie van de requirements is een definitief document met gedetailleerde
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requirements gecreëerd (Zie ABN AMRO Cascade Version manager, map FIN0l). De gedetailleerde
requirements vormen een basis voor het ontwerp van de verschillende aspecten van de toekomstige
architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making. Het ontwerp van deze Closed Loop
Architectuur wordt in hoofdstuk 7 beschreven.
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Hoofdstuk 7 Closed Loop Architectuur
Het ontwerp van de architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making, de Closed Loop Architectuur
(CLA), wordt in dit hoofdstuk beschreven. Requirements uit hoofdstuk 6 worden hierbij aangewend. Na een
introductie wordt de procesarchitectuur, de gegevensarchitectuur, de systeemarchitectuur en de organisatiearchitectuur beschreven die real-time CLDM faciliteren.

7.1 Introductie
Het ontwerp is gebaseerd op requirements voor real-time CLDM, gedefinieerd in hoofdstuk 6. Hier
worden gedetailleerde requirements voor real-time Closed Loop Decision-Making opgesteld aan de
hand van hoofdfunctionaliteiten. Deze gedetailleerde requirements bepalen het ontwerp van de Closed
Loop Architectuur.
Bij deze methode moeten keuzen in het ontwerpproces ook teruggekoppeld worden naar de
gedetailleerde requirements. Dit wordt prototyping genoemd wordt [Kot98]. Het ontwerpproces is
hierbij een evolutionair proces, hetgeen wordt geïllustreerd in figuur 7 .1.

Solution

~/
Refineme nt

Figuur 7.1 Verfijning gedurende een ontwerpproces [Ber03]

Gedurende het afstudeeronderzoek is een soortgelijk proces doorlopen. Omdat het RE proces en het
ontwerpproces voor een deel gelijktijdig plaatsvonden, zijn requirements en ontwerp (oplossing) goed
op elkaar afgestemd. Na validatie werden de requirements echter vastgesteld. Gedetailleerde keuzen
omtrent het ontwerp werden niet in de requirements verwerkt.
Het ontwerpproces van het afstudeeronderzoek kent hierdoor twee afzonderlijke momenten van
verfijning, dit wordt geïllustreerd in figuur 7 .2. Na een initiële verfijning van requirements tijdens het
RE proces wordt de CLA ontworpen. Tijdens dit ontwerp worden gedetailleerde functionaliteiten
toegevoegd, dit is het tweede verfijningsmoment.

Requirements

Figuur 7.2 Verfijningsmomenten gedurende het afstudeeronderzaek

Doordat het ontwerp van de CLA twee momenten van verfijning kent, is een gedetailleerd ontwerp
ontstaan. Functionaliteiten die beschreven staan in requirements worden gedetailleerd beschreven, wat
meer duidelijkheid verschaft aan verschillende betrokken partijen bij BU NL van ABN AMRO. Er
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worden tijdens dit ontwerpproces geen extra hoofdfunctionaliteiten toegevoegd die niet tijdens het RE
proces bepaald zijn .
Onderstaande paragrafen beschrijven de verschillende aspecten van de Closed Loop Architectuur. De
volgende paragraaf beschrijft de procesarchitectuur voor real-time CLDM die de basis vormt voor de
overige aspecten van de architectuur.

7.2 Closed Loop procesarchitectuur
In deze paragraaf wordt de procesarchitectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making besproken.
De procesarchitectuur wordt beschreven uitgaande van UML Activity Modelling (Zie sectie 5.2.2). Het
procesmodel zal de stappen uit het use case model uit Hoofdstuk 6 aanhouden. Voordat de
procesarchitectuur besproken wordt, zal de term 'real-time' genuanceerd worden.
7.2.1 Right-time besluitvorming

Gedurende het afstudeeronderzoek is steeds gesproken over real-time Closed Loop Decision-Making.
De term Real-Time dient te worden gespecificeerd en in een context te worden geplaatst.
Het moment van besluitvorming is procesafhankelijk; een snelle besluitvorming moet waarde creëren
voor een specifiek proces [Dav06]. Tijdens het afstudeeronderzoek wordt de meerwaarde van het direct
genereren van aanbevelingen meerdere malen benadrukt. Wanneer correctieve, operationele acties
direct gegenereerd worden ten behoeve van een snelle klachtenhandeling stijgt de klanttevredenheid.
Ook het direct genereren van marketingproposities heeft een meerwaarde. Elk contactmoment wordt
namelijk optimaal benut door direct gebruik te maken van een commerciële kans.
De literatuur ondersteunt dat een snelle reactie op een 'business event' waarde creëert. Davis [Dav06]
en Nguyen & Tjoa [Ngu06] beschrijven dat de additionele waarde van een aanbeveling daalt naarmate
de tijd verstrijkt na een business event. Anderson [And03] refereert bij dit concept aan 'Real-time
decisioning'; 'een vooraf bepaald inzicht in klanten (analyseren) wordt tijdens een klantcontact
aangewend, waarbij een aanbeveling wordt gegenereerd die direct kan worden ingezet'.
De term 'real-time' kan echter misleidend zijn . Bij het genereren van een operationele actie of
marketingpropositie zal altijd tijd verstrijken. Deze tijd wordt aangeduid met de term 'Latency'. Tijdens
de analysefase van het Requirement Engineeringsproces werd al aangegeven dat een actie of
marketingpropositie binnen twee seconden moet worden gepresenteerd aan een klant of aan een
medewerker van de afdeling CCC. De 'response latency' [Dav06], [Ngu06] bedraagt dus twee
seconden.
Voor elk operationeel proces geldt dat een beslissing op het juiste moment gemaakt moet worden. Voor
elk specifiek proces is dit verschillend. Vaak wordt dan ook gesproken van 'right-time' besluitvorming
in plaats van real-time besluitvorming.
7 .2.2 Klantinteractie en registratie

Deze sectie beschrijft de klantinteractie en de klachtregistratie tijdens het real-time Closed Loop
Decision-Making proces gedetailleerd. De procesarchitectuur van deze eerste twee fasen is
weergegeven in figuur 7 .3 op de volgende pagina.
Een bestaande particuliere klant richt zich tot BU NL van ABN AMRO wanneer deze klant van een
dienst gebruik wil maken . Wanneer een klant zich richt tot BU NL via het kanaal 'Internet' of het
kanaal 'Telefoon' is er altijd eerst sprake van een 'open contact' (Zie sectie 6.2.1). Het initiëren van een
contact door de klant, activeert het real-time Closed Loop Decision-Making proces.
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Een klant die BU NL benadert via het kanaal 'Telefoon' zal zich tot de afdeling CCC wenden . Een
klant die BU NL benadert via het kanaal 'Internet' zal een Internet Bankieren applicatie gebruiken.

AldelingCCC

Particuliere Klant

Aldeling MCBS

Ontvangen klant

:

'

~11
Klachtregistratie

Klachtregistratie

Figuur 7 .3 Procesarchitectuur real-time CLDM: Klantinteractie en klachtregistratie

Bij een open klantcontact worden klantgegevens ingevoerd. Deze klantgegevens vormen samen de
entiteit Business_Contact (Zie gegevensarchitectuur, sectie 5.3.1).
Na het invoeren van klantgegevens kan een klant kiezen om gebruik te maken van een dienst
(bijvoorbeeld Betalen en Sparen). De afhandeling van deze algemene diensten worden in het onderzoek
niet beschouwd (Zie sectie 6.2.2).
Een klant kan ook kiezen een klacht te uiten na het open contact. Via het kanaal 'Internet' zal de klant
dit zelf doen door klachtgegevens in te voeren met behulp van de Internet Bankieren applicatie. De
klant zelf treedt nu op als klachtenregisterende partij (Zie sectie 5.3.3). Een klant die via het kanaal
'Telefoon' een open contact initieert, licht een medewerker van de afdeling CCC in over de klacht.
Deze ontvangt de klacht en voert de klachtgegevens in. De medewerker van CCC treedt in dit geval op
als klachtenregistrerende partij. Na klachtenregistratie worden klachtgegevens opgeslagen en wordt de
entiteit Issue_Complaint gevormd (Zie gegevensarchitectuur, sectie 5.3.1).
Deze data en andere klantdata zoals saldo en producten (Issue_AAB) worden beheerd door de afdeling
MCBS. Zowel actuele klantdata, als historische klantdata worden door deze afdeling beheerd.
7 .2.3 Identificeren en interpreteren

De entiteiten die in de vorige sectie besproken worden zijn transactionele data [Inm02] . Transactionele
data zijn actueel en beschrijven de huidige situatie van de klant. Deze gegevens moeten geïdentificeerd
en aangewend worden voor het automatisch genereren van aanbevelingen. Een goede manier om
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transactionele data te identificeren is om deze te beschouwen als 'business events' [Sin04]. Deze events
worden ook 'information system events' [Zsi04] genoemd.
In het artikel van Singh [Sin04] wordt een business event gedefinieerd als: 'een geobserveerde, fysieke
realiteit met de parameters ruimte en tijd'. Een business event heeft een bepaalde betekenis en vindt op
een bepaald tijdstip plaats . Een business event wordt ook gedefinieerd als 'een gebeurtenis of
verandering die een bedrijfsproces of systeemtransitie activeert (triggert) [Dhe05], [Xie04], [Bai02].
Adi voegt hieraan toe dat een business event 'een plotselinge gebeurtenis is, die een actieve rol
aanneemt en de kern is van een reactieve toepassing' [Adiül] .
Een open contact en een uiting van een klacht zijn gebeurtenissen tijdens interactie met de klant. Een
open contact activeert (triggert) het genereren van een marketingpropositie (zie sectie 6.2.1) en kan
daarom als een business event worden beschouwd. Klachtuitingen activeren het genereren van een
operationele actie tijdens klachtenafhandeling (zie sectie 6.2. 1) en worden daarom ook als business
events beschouwd.
In figuur 7.4 wordt de procesarchitectuur van de fasen identificeren en interpreteren weergegeven. Uit
actuele klantdata worden business events gedetecteerd. Vooraf is bepaald welke data als eventdata
geïdentificeerd moeten worden (Event definitie). Hierbij worden contactdata en klachtdata aangewend
als eventdata. In paragraaf 7 .3 wordt de gegevensarchitectuur verder toegelicht.
De eventdata worden geïnterpreteerd; er wordt vastgesteld of het een open contact of een klacht betreft.
Eerder wordt bepaald hoe eventdata geïnterpreteerd moeten worden (Situatie definitie). In het geval van
een open contact-event moet een marketingpropositie gegenereerd worden. Indien daarbij uit actuele
klantdata blijkt dat er een klacht in behandeling is of als vastgesteld wordt dat de klant na het open
contact een klacht uit, wordt er geen marketingpropositie gegenereerd. Dit is conform de requirements
uit hoofdstuk 6.
Wanneer vastgesteld wordt dat de klant een klacht uit (klachtevent), moet bepaald worden of de klacht
een routine of een non-routine klacht betreft. Dit wordt opgenomen in de eventdata (Zie paragraaf 7.3).
Een non-routine klacht wordt verstuurd naar een klachtenafhandelende partij. Aan de hand van een
routine klacht moet een operationele actie gegenereerd worden.

Afdeling MCBS

Klachten behandelende partij

Afdeling Maf1c::eting lntel!igeoce

-~.:. 1
Identificeren
Interpreteren

Keuze
marketingproposilie

Keu ze operationele

actie

Figuur 7.4 Procesarchitectuur real-time CLDM: Identificeren en Interpreteren
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7 .2.4 Analyseren, selecteren en differentiëren

Deze sectie beschrijft de stappen 'Analyseren', 'Selecteren' en 'Differentiëren' van real-time Closed
Loop Decision-Making. Allereerst wordt ingegaan op de stap 'analyseren' .

Analyseren voor marketingproposities
Voordat eventdata aangewend kunnen worden voor het automatisch selecteren van
marketingproposities, moet een analyse van historische data plaatsvinden. De analyse in de huidige
architectuur (Zie sectie 5.4.1) vindt bij de afdeling Marketing Intelligence plaats door middel van
datamining. Datamining verschaft geavanceerde voorspellende en analytische functionaliteiten door
patronen en karakteristiek klantgedrag uit data af te leiden [Chaûl] . Voor deze analyse is geen actuele
data nodig; voor het afleiden van patronen en gedrag van een klant is historische data voor een bepaalde
periode relevant. Voor het afleiden van optimale marketingproposities is de analyse in de vorm van
datamining een goede methode [Fer05] . Datamining voorspelt welke marketingpropositie optimaal is
voor een klant met een specifiek profiel. Een voordeel van deze methode is dat verbanden kunnen
worden vastgesteld die door een handmatige analyse niet bepaald kunnen worden. Meerdere variabelen
worden vergeleken, waardoor de meest optimale propositie gegenereerd wordt. Handmatige analyse is
niet gewenst, omdat slechts een fractie van het aantal variabelen kan worden betrokken . Een
gegenereerde propositie is dan minder valide. Een nadeel van datamining is inflexibiliteit. De methode
laat weinig ruimte voor manipulatie van beslissingen. Een ander nadeel is dat data niet op verschillende
abstractieniveaus geanalyseerd kunnen worden [Lut02] .
In deze situatie is datamining geschikt, omdat een optimale marketingpropositie automatisch berekend
kan worden door middel van klantprofielen. Tijdens het datamining proces worden datamining
modellen gecreëerd. Deze modellen bevatten segmenten en variabelen waaraan klanten kunnen
voldoen . Dit is reeds beschreven in sectie 5.4.2.
Door (historische) klachtdata te betrekken in deze datamining analyse kunnen propositiemodellen op
klachten worden afgestemd. Bij de analyse worden variabelen betrokken die de klachten van klanten
representeren . Wanneer er een direct verband is tussen een specifieke klacht en de aanschaf van een
product, wordt dit in een propositiemodel verwerkt. Dit is alleen het geval bij routine situaties, waarbij
structurele verbanden tussen klachtvariabelen en producten kunnen worden afgeleid.
Analyseren voor operationele acties
Voor het automatisch selecteren van operationele acties moet eveneens vooraf een analyse
plaatsvinden. In de huidige toepassing van datamining past geen analyse ten behoeve van het bepalen
van operationele acties aan de hand van klachten . Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. Ten eerste
moeten bij analyse ten behoeve van deze operationele acties interne procedures bij BU NL worden
betrokken . Het genereren van voorspellingen bij klachtenafhandeling is dus niet geschikt. Ten tweede
zijn verbanden tussen klantprofielen voor het genereren van operationele acties niet relevant.
Operationele acties representeren oplossingen voor klachten en zijn niet afhankelijk van een
klantprofiel .
Historische klant -en klachtdata moeten worden geanalyseerd en standaardprocedures voor
klachtenafhandeling moeten worden afgeleid. Gewenste bedrijfscondities [Fer05] in transactionele data
moeten worden vastgesteld. Er wordt geconstateerd voor welke klachten bepaalde bedrijfscondities
(data) moeten gelden, zodat een bepaalde operationele actie uitgevoerd kan worden.
OLAP technologie is een geschikte analysemethode voor het bepalen van beslissingen aangaande
operationele acties. OLAP wordt gedefinieerd als: 'een technologie die analisten en managers inzicht
verschaft in data door snelle, consistente, interactieve toegang tot een brede variëteit aan
gezichtspunten van informatie om de werkelijke dimensies van een bedrijf te kunnen begrijpen'
[Thaûl]. Doordat deze analyse interactief is, kan een gebruiker weloverwogen tot een standaard
oplossing komen [Han98] .
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Oplossingen worden vastgelegd in 'actieve analyse modellen'. Deze modellen bevatten
beslissingsregels met condities waaraan data exact moet voldoen. Indien data aan de condities voldoen
kan een bepaalde operationele actie gegenereerd worden . In de literatuur wordt aan de beslissingsregels
gerefereerd met 'active analysis rules' [Thaül], [Bai02], [Tho03] . Hierbij wordt een techniek gebruikt
afkomstig uit de Active Database Systems (ADBs) theorie [Pat99] .

Selecteren
De modellen die zijn gecreëerd in de analysestap van real-time Closed Loop Decision-Making worden
aangewend in de selectiestap. De modellen bevatten beslissingsregels en worden actief wanneer deze
toegepast worden. De modellen kunnen worden toegepast door actuele -en historische data te scoren.
Bij real -time scoring krijgen besli ssingsregels een waarde, door variabelen van de beslissingsregels te
vergelijken met data. In de literatuur wordt hieraan gerefereerd met 'model deployment' [Chaül]. Na
real time scoring kan er een operationele actie of marketingpropositie geselecteerd worden . Dit is
afhankelijk van de keuze die tijdens de interpretatiestap gemaakt is.
Selecteren marketingpropositie
Wanneer datamining modellen zijn gescoord, representeert het model met de hoogste score de optimale
marketingpropositie. Deze propositie zal voor de klant worden geselecteerd.
Een uitkomst van een dergelijke scoringsproces is bijvoorbeeld dat bij een klacht van een klant over het
product 'ABN AMRO Beleggingsadvies', een ander product genaamd ' ABN AMRO Direct Beleggen '
moet worden aangeboden . Dit gebeurt wanneer blijkt dat er een duidelijk verband is tussen het
specifieke klantprofiel en het nieuwe product. Het klantprofiel wordt in de actuele -en historische data
beschreven .
De klacht wordt door middel van karakteristieke variabelen vastgelegd. Wanneer de klacht niet vaak
voorkomt en onvoldoende karakteristieke variabelen bezit (non-routine) zal een propositiemodel zonder
klachtvariabelen hoger scoren en zal er geen propositie aan de hand van de klacht worden geselecteerd.
De klacht wordt echter wel betrokken in het beslissingsproces.
Selecteren operationele actie
Actieve beslissingsregels bevatten variabelen met waarden . De waarden van deze variabelen geven aan
waaraan bedrijfscondities moeten voldoen. In het geval van het voorbeeld in sectie 6.2.3, moet aan drie
condities voldaan worden . Wanneer uit actuele -en historische data blijkt dat inderdaad aan deze
condities voldaan wordt, kan de operationele actie (In het voorbeeld : het overmaken van het
afgeschreven bedrag) geselecteerd worden .
Differentiëren
Wanneer de optimale marketingpropositie of operationele actie is geselecteerd, moet deze geschikt
worden gemaakt om verstuurd te worden via een kanaal. Via het kanaal 'Internet' heeft de aanbeveling
een andere format nodig dan via het kanaal 'Telefoon'. Ook bestaat de mogelijkheid om extra
(standaard) aanwijzingen mee te sturen aan de klant of medewerker van de afdeling CCC. Het kanaal
waardoor de operationele actie of marketingpropositie verstuurd wordt, is hetzelfde als het kanaal dat
de klant aanwendt om contact op te nemen.
De besproken stappen van real-time Closed Loop Decision-Making worden geïllustreerd op de
volgende pagina, in figuur 7 .5:
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Figuur 7.5 Procesarchitectuur real-time CLDM: Analyseren, selecteren en differentiëren

7 .2.5 Reageren

Deze sectie beschrijft de laatste stap van real-time Closed Loop Decision-Making, namelijk het
presenteren van de geselecteerde acties en proposities aan relevante partijen. Dit wordt geïllustreerd in
figuur 7.6.
Na de automatisch selectie worden acties en marketingproposities gepresenteerd zodat deze kunnen
worden ontvangen door een besluitvormer. De klant ontvangt een notificatie van de operationele actie
en de marketingpropositie direct via het kanaal 'Internet'. De klant ontvangt de notificaties van
aanbevelingen indirect via een medewerker van de afdeling CCC.
Operationele acties en marketingproposities moeten ook ontvangen worden door de afdeling die
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de aanbevelingen; de verantwoordelijke afdeling.
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Figuur 7.6 Procesarchitectuur real-time CLDM: Reageren
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7.3 Closed Loop gegevensarchitectuur
Deze paragraaf beschrijft de gegevensarchitectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making. De
data die het real-time CLDM proces faciliteren, worden in deze paragraaf besproken. Allereerst worden
de termen 'actuele data' en 'historische' data genuanceerd.
7.3.1 Right-time data

In voorgaande paragrafen is steeds gesproken over actuele -en historische data. Davis [Dav06] stelt dat
de actualiteit van data gebaseerd moet zijn op een specifiek besluitvormingsproces. Voor elk
besluitvormingsproces moet gedefinieerd worden wat de juiste actualiteit (right-time) van de benodigde
data is. Deze actualiteit van data moet ook daadwerkelijk waarde creëren tijdens het
besluitvormingsproces. Voor het real-time Closed Loop Decision-Making proces beschreven in de
vorige paragraaf moet 'right-time' data beschikbaar gesteld worden.
Deze paragraaf beschrijft de gegevensarchitectuur die bij het specifieke real-time CLDM proces bij BU
NL aangewend wordt. Hierbij wordt beschreven welke klant -en klachtdata nodig zijn voor het
genereren van operationele acties die klachten oplossen. Ook zal beschouwd worden welke klant -en
klachtdata beschikbaar moeten zijn bij het genereren van marketingproposities. Er worden drie typen
data besproken: eventdata, actuele data en historische data. De volgende sectie beschrijft de structuur
van event data.
7 .3.2 Event data

Zoals eerder is beschreven, worden 'business events' aangewend om direct de generatie van
operationele acties en marketingproposities te activeren (trigger). Business events moeten daarom een
representatie zijn van werkelijke (real-time) gebeurtenissen binnen een operationeel proces. Business
events bevatten echter geen gedetailleerde data. Voor de stappen identificatie en interpretatie van realtime CLDM (Zie paragraaf 7.2) is dit niet noodzakelijk: een business event beoogt alleen het proces te
activeren.
Ook is in de vorige paragraaf aangegeven dat een business event een plaats en een tijd heeft [Sin04].
Deze karakteristieken zijn opgenomen in het gegevensmodel van een business event, in deze sectie
vereenvoudigd tot event.
In figuur 7.7 is de gegevensstructuur van een event weergegeven hetgeen in deze sectie besproken zal
worden.

Figuur 7.7 Gegevensmodel van een event

G. Sikkema

54

juli 2006

Real-time Closed Loop Decision-Making

TU/ e

Klant
Een event is altijd gekoppeld aan één klant (Business_Contact). Eventdata moeten dus voor één klant
beschikbaar zijn gesteld .
Plaats
Een event heeft een bepaalde plaats of betekenis . Een klant contacteert BU NL door middel van een
open contact of een klacht. In het afstudeeronderzoek worden twee soorten events beschouwd; het open
contact-event en het klachtevent (Zie sectie 7.2 .2).
Bij een open contact-event moeten contactdata, zoal s het aangewende kanaal, beschikbaar zijn . Deze
worden opgeslagen in de entiteit Issue_AAB (Zie Appendix N ).
Ook bij een klachtevent moet deze entiteit aangewend worden . Klachtdata is in deze entiteit verwerkt.
Hierbij wordt weergegeven op welk product de klacht betrekking heeft, welke handelingen vooraf
gingen aan het ontstaan van de klacht, wat de symptomen van de klacht zijn en via welk kanaal de
klacht geuit is. Daarbij is het van belang dat de status van een klacht beschikbaar is. Een open contactevent kan namelijk alleen tot een marketingpropositie leiden, wanneer een klacht tenminste twee weken
is afgehandeld. Wanneer een status van een klacht bij voorbeeld 'In Behandeling' aangeeft, mag er
geen marketingpropositie gegenereerd worden.
Tijd
Een event (gebeurtenis) vindt plaats op een bepaald tijdstip. Het is belangrijk om het tijdstip van een
event vast te leggen. De relatie tussen events kunnen worden vastgelegd [Sin04] . Wanneer een
klachtevent direct na een open contact-event wordt geïdentificeerd, moet het genereren van een
marketingpropositie worden afgebroken . Hiernaast kan het tijdstip van een event worden gebruikt bij
real-time scoring [Thaûl].
7.3.3 Actuele data
Deze sectie beschrijft de actuele data die beschikbaar moeten worden gesteld ten behoeve van het
selecteren van operationele acties en marketingproposities. Eerder is gesproken over actuele klant -en
klachtdata, dit onderscheid zal ook in deze sectie worden gemaakt.

Actuele klantdata
Voor het genereren van operationele acties en marketingproposities moeten actuele klantdata
beschikbaar worden gesteld. Deze klantdata bevatten actuele, gedetailleerde informatie over een klant
en representeren de huidige situatie van een klant. Het betreft klantdata die niet in eventdata zijn
opgenomen.
Deze klantdata bevatten informatie over specifieke producten en diensten waar de klant gebruik van
maakt. Ook worden gedetailleerde klantdata beschikbaar gesteld over handelingen van de klant in een
specifiek operationeel proces van BU NL. Een voorbeeld hiervan zijn de geldtransacties die de klant
heeft ondernomen binnen het operationele proces 'Transaction' (Zie Appendix IX) .
Actuele klachtdata
In de vorige sectie is besproken dat een klachtevent klachtdata bevat. Deze klachtdata komen direct
voort uit het klachtenregistratie proces. Deze data representeren een klacht van een klant in de huidige
situatie.
Gedetailleerde, actuele klachtdata moeten beschikbaar gesteld worden voor het genereren van
marketingproposities (Zie sectie 7.2.4) . Het gaat hier om klachtdata die niet opgenomen zijn in
eventdata.
Gedetailleerde, actuele klachtdata moeten echter ook beschikbaar gesteld worden voor de selectie van
operationele acties. Het zijn klachtdata die niet opgenomen zijn in eventdata. Data die relevant zijn voor
de klachtenafhandeling worden eveneens onder actuele klachtdata geschaard. Dit betreft data over
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operationele processen waarbij de klacht is ontstaan. Zoals beschreven in sectie 5.2.3 kan bijvoorbeeld
informatie over een storing van een geldautomaat relevant zijn voor het genereren van een operationele
actie. De gewenste actualiteit van dergelijke klachtdata is afhankelijk van de periode tussen het ontstaan
van de klacht en het uiten van de klacht (klachtevent) . Alleen wanneer het event direct na de oorzaak
van de klacht plaatsvindt, moeten actuele data over operationele processen beschikbaar zijn.
7 .3.4 Historische data

Deze sectie bespreekt de gedetailleerde, historische data die nodig zijn voor real-time CLDM.
Historische data moeten, zoals besproken in paragraaf 7.2, beschikbaar zijn voor real-time scoring
tijdens het klantcontact. Ook zijn de historische data nodig bij de analysestap binnen het real-time
CLDM proces waarbij beslissingsmodellen worden gecreëerd. Er werd eerder al onderscheid gemaakt
tussen historische klantdata en historische klachtdata, deze scheiding zal in deze sectie aangehouden
worden.

Historische klantdata
De klantdata representeren de situatie van de klant in het verleden. De klantdata beschrijven historische
transactionele data. Hierin worden klantgegevens opgenomen, zoals informatie over producten of
diensten die de klant in het verleden heeft aangekocht. Bovendien bevatten de data informatie over
operationele handelingen die de klant heeft ondernomen.
Deze historische data moeten beschikbaar zijn voor de analyse en de selectie van marketingproposities.
Deze data zijn vooral geschikt om verbanden tussen de data te onderzoeken en gedrag van klanten te
kunnen ontdekken tijdens analyse. Er worden ook beslissingen geselecteerd aan de hand van historische
klantdata.
Daarnaast kunnen historische klantdata nodig zijn voor analyse en selectie van operationele acties.
Gedrag, zoals het bestedingspatronen van klanten, kan relevant zijn voor een operationele actie.
Beslissingen over operationele acties kunnen zo worden geselecteerd op basis van historische klantdata.
Historische klachtdata
Deze klachtdata representeren klachten die klanten in het verleden hebben geuit. Historische klachtdata
worden aangewend om generieke beslissingen voor marketingproposities en operationele acties te
creëren. Voor deze analyse zijn verschillende historische klachtdata beschikbaar. In de data wordt
opgenomen welk product de klacht betrof en wat het symptoom van de klacht was (zie sectie 7 .3.2,
Appendix IV & V). Ook wordt de gegenereerde oplossing van klachten vastgelegd. Voor operationele
acties kunnen nu generieke oplossingen gegenereerd worden bij specifieke klachten. Omdat de
klachtdata ook zijn betrokken in de analyse voor marketingproposities, zijn verschillende
klachtvariabelen terug te vinden in propositiemodellen.
Historische klachtdata worden ook beschikbaar gesteld voor het selecteren van operationele acties en
marketingproposities. Het aantal vergelijkbare klachten van een klant in een bepaalde periode is een
voorbeeld hiervan. Bij meerdere vergelijkbare klachten moet een verontschuldiging aan de klant gericht
worden. Ook deze informatie wordt in de propositiemodellen opgenomen.

7.4 Closed Loop systeemarchitectuur
De systeemarchitectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making wordt in deze paragraaf
besproken. Deze architectuur bestaat uit verschillende lagen of tiers, welke kort worden geïntroduceerd
in de volgende sectie.
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7.4.1 Overzicht systeemarchitectuur
De systeemarchitectuur beschrijft de architectuur van de systeemomgeving voor real-time Closed Loop
Decision-Making. Deze architectuur wordt beschreven aan de hand van de referentiearchitectuur van
COMBINE [Ber04a]. Deze architectuur wordt toegelicht in Appendix VII. De COMBINE
systeemarchitectuur onderscheidt twee elementaire domeinen:
■

■

User service domein;
Business service domein.

Het 'user service domein' faciliteert functionaliteiten voor besluitvormers bij real-time Closed Loop
Decision-Making. Het domein wordt specifiek ingericht voor deze gebruikers. Het 'business service
domein' ondersteundt het user service domein met algemene functionaliteiten ten behoeve van de
bedrijfsvoering. Het user service domein wordt onderverdeeld in een user interface tier en een user
service tier. Het business service domein wordt onderverdeeld in een business service tier en een
resource service tier.
Deze lagen staan afgebeeld in een overzicht van de systeemarchitectuur in figuur 7.8. De afbeelding
introduceert verschillende onderdelen van de architectuur die later worden gespecificeerd. De figuur
geeft aan welke functionaliteiten de onderdelen ondersteunen. Op deze manier worden de
functionaliteiten uit de procesarchitectuur gekoppeld aan de systeemarchitectuur.

Operationele besluitvorming
en klantinteractie
Noäficalle

Genereren
aanbevelingen:

1. ldenMceren
2.lnterpreteren
3.On-line analyse
4. Selecteren/Diff.
5.Reageren

Business
lntelligence

Analyseren

Business Event

Enterprise
Data
Ware house

OLTP

OLTP

Opslag transactionele data

Opslag actuele en historische data

Figuur 7.8 Overzicht systeemarchitectuur

De verschillende lagen zullen in de volgende secties worden besproken. Figuur 7.9 op bladzijde 63
geeft een overzicht van de systeemarchitectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making. Aan
deze figuur kan gedurende de gehele paragraaf worden gerefereerd.
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7 .4.2 Resource service tier

Deze sectie beschrijft de 'resource service tier'. Hier worden data opgeslagen die tijdens real-time
Closed Loop Decision-Making worden aangewend. Het gedeelte kent twee onderdelen: transactionele
bronsystemen en de Enterprise Data Warehouse.
Transactionele bronsystemen (OLTP)
Kimball [Kim98] definieert een transactioneel bronsysteem of OLTP-systeem als 'een operationeel
systeem met als functie bedrijfstransacties vast te leggen '. Een elementaire activiteit van een
transactioneel bronsysteem is het direct aanleveren van brondata ten behoeve van operationele
handelingen. De systemen staan korte responstijden toe en hebben een hoge beschikbaarheid
('availability') om bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen [Bru02] . Inmon [Inm02] stelt vast dat
elk bronsysteem unieke transactionele data bevat. Transactionele bronsystemen bevatten weinig
historische data en ondersteunen geen complexe analyses [Kim98], [Hed05].
In figuur 7.9 op bladzijde 63 worden de transactionele bronsystemen afgebeeld. De systemen bevatten
actuele data uit operationele systemen. Voorbeelden van actuele data zijn klachtdata (lssue_Complaint)
en transactiedata van een klant (Betalen).
Enterprise Data Warehouse
In de huidige systeemarchitectuur wordt het genereren van marketingproposities ondersteund door een
traditionele Data Warehouse (DW).
De DW bevat historische data. Transactionele bronsystemen leveren elke week data aan de DW door
middel van ETL (Extract, Transform, Load). De actuele data die gebruikt worden voor on-line analyse
(scoring) worden direct vanuit de transactionele bronsystemen geleverd door middel van een Data
Service. Deze actuele data worden bij een klantcontact eenmalig onttrokken ten behoeve van dit
scoringsproces (Zie sectie 5.5.1).
Deze methode heeft een aantal nadelen :
■

■
■
■
■

Een beperkt data volume is opvraagbaar bij een beperkt aantal heterogene bronsystemen;
Flexibiliteit van on-line analyse (scoring) is laag, omdat niet alle actuele data uit
bronsystemen beschikbaar zijn;
Actuele data zijn eenmalig en ten behoeve van één applicatie opvraagbaar;
Actuele data zijn voor één gebruiker beschikbaar;
Actuele data zijn enkel per klant opvraagbaar.

De huidige situatie kan worden verbeterd door actuele brondata op te slaan in een Data Warehouse. Om
actuele data beschikbaar te stellen, kan gekozen worden om deze data vast te leggen in een Operational
Data Store (ODS). Een ODS wordt beschouwd als een collectie van gedetailleerde actuele data die in
combinatie met een traditionele DW gebruikt worden. Een ODS is een afzonderlijke partitie in een Data
Warehouse omgeving [Bru02], [Van0l], [Kim0l].
Het aanwenden van twee afzonderlijke omgevingen heeft als nadeel dat data integratie meer complex
wordt en dat er twee beschouwingen ('views') van data ontstaan. Situaties van klanten kunnen op deze
manier op verschillende manieren worden geïnterpreteerd [Dav06]. Er wordt daarom gekozen om een
ODS en de traditionele DW te integreren. Door het samenvoegen van actuele -en historische data
ontstaat één afzonderlijk beschouwing ('single view') van een klant. Een Enterprise Data Warehouse
(EDW) die naast historische data ook actuele data bevat wordt aangewend (Voor een beschrijving van
actuele -en historische data, zie paragraaf 7 .3. ). Het gebruik van een ODS wordt nu overbodig.
Door het gebruik van dergelijke een EDW, zijn gedetailleerde actuele data voor talloze klanten uit elk
gewenst heterogeen bronsysteem beschikbaar [Cha0l], [Dav06], [Tho03]. Daarnaast is een EDW
toegankelijk voor vele verschillende gebruikers binnen de gehele organisatie [Hed05], [Dav06] .
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Een Enterprise Data Warehouse die naast historische data ook actuele data bevat wordt een 'Real-time'
of 'Zero-Latency' Data Warehouse genoemd [Hew02], [Tho03], [Ngu05], [Ngu06]. De termen realtime en zero-latency refereren aan het technische aspect waarbij data frequent uit bronsystemen worden
ontsloten. De term 'real-time DW' impliceert niet dat alle data in de DW de actuele situatie van de klant
representeren. Het betreft hier alleen de data die nodig zijn voor het direct reageren op 'business
events' .
Een EDW met actuele -en historische data kan de gewenste data beschikbaar stellen voor
besluitvormers of beslissingssystemen, zodat er (near) real-time gereageerd kan worden op
gebeurtenissen in OLTP systemen. Dit is een essentiële invulling van non-functionele requirements (Zie
sectie 6.3.2) voor real-time Closed Loop Decision-Making. Wanneer actief gereageerd wordt op
gebeurtenissen in transactionele bronsystemen door middel van een DW, wordt er gesproken van
'Active Data Warehousing' . Hierbij wordt een DW gecombineerd met actieve beslissingssystemen,
zodat 'op een juist moment, afhankelijk van een zakelijk behoefte, tactische beslissingen gemaakt
kunnen worden of operationele acties gegenereerd kunnen worden, in plaats van het periodiek
produceren van rapportages' [Ngu06].

Data integratie
Om actuele -en historische data uit heterogene bronsystemen te ontsluiten, moeten verschillende data
integratie methoden aangewend worden.
Data die geen representatie hoeven te zijn van actuele situaties in bronsystemen worden in de EDW
geladen door middel van traditionele ETL. Traditionele ETL laadt deze data periodiek in een DW.
Bepaalde transacties (bijvoorbeeld hypotheekaflossingen) kunnen voor klanten wekelijks geladen
worden, omdat deze niet frequent veranderen. Voor deze data volstaat dus een periodieke (batch) ETL,
zoals besproken is in sectie 5 .5 .1.
Voor actuele data die beschikbaar moeten zijn, dient een andere data integratie methodiek te worden
toegepast. Het saldo van een klant verandert bijvoorbeeld geregeld en geldtransacties van klanten zullen
frequent in de EDW geladen moeten worden . Een methode om data meer frequent in een EDW te laden
is door ETL te stroomlijnen [Bru02]. Het ETL proces wordt versneld door databestanden tussen de
fasen Extract-Transform-Load niet op te slaan. In de praktijk wordt een andere methodiek veelvuldig
toegepast en deze is uitermate geschikt om data zeer frequent in een EDW te laden. De methodiek
wordt Enterprise Application Integration (EAI) genoemd [Hew02], [Hal05], [Hed05], [Sut02].
Hiervoor is bij het ontwerp van de systeemarchitectuur gekozen.
EAI maakt gebruik van 'messaging' technologie en zorgt ervoor dat actuele data uit bronsystemen
onsloten worden en vervolgens getransformeerd worden tot een juiste format voor de EDW.
Gedetailleerde -en actuele data kunnen op elk gewenst tijdstip in de EDW worden geladen . De hoogte
van de frequentie waarmee relevante data uit bronsystemen worden ontsloten, is afhankelijk van het
operationele bedrijfsproces (Zie sectie 7 .2.1). Er kan gekozen worden om de data op te vragen
(request/response). Ook kan gekozen worden om vast te leggen welke data aanhoudend in de data
warehouse geladen moeten worden (publish/subscribe). Dit concept wordt ook 'continuous data
integration' genoemd [Tho03], [Ngu05], [Ngu06].
7.4.3 Business resource tier
De business resource tier ondersteunt functionaliteiten voor het genereren van operationele acties en
marketingproposities. Figuur 7.9 op bladzijde 63 illustreert de verschillende fasen van real-time Closed
Loop Decision-Making, zoals besproken in Hoofdstuk 6. Ook worden functionaliteiten voor de
bedrijfsvoering van BU NL ondersteund in deze laag. De processen voor bedrijfsvoering worden
Customer Contact processen genoemd. De verschillende facetten van de resource service tier worden in
deze sectie beschreven.
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Business lntelligence (BI)
BI en het traditionele Data Warehouse worden vaak gecombineerd bij strategische besluitvorming.
Real-time Closed Loop Decision-Making betreft operationele besluitvorming. Voor deze
besluitvorming wordt Business Intelligence aangewend. In sectie 7 .2.4 wordt beschreven hoe BI wordt
ingezet voor het real time selecteren van operationele acties en marketingproposities . Tijdens de stap
'analyseren' uit de procesarchitectuur zijn verschillende functionaliteiten beschreven voor Business
Intelligence (BI) componenten. De analyse die vooraf gaat aan het real-time selecteren van
marketingproposities wordt uitgevoerd door een datamining component. De analyse die aan het
selecteren van operationele acties vooraf gaat, wordt uitgevoerd door een OLAP component.
Identificeren, interpreteren, selecteren, differentiëren en antwoorden
In sectie 7.2.3 wordt beschreven dat 'business events' moeten worden geïdentificeerd. Events kunnen
worden geïdentificeerd door middel van een 'event adapter' [Ngu05], [Ngu06]. De event adapter kan
events identificeren die optreden in transactionele bronsystemen (OLTP) [Hed05]. Het betreft in dit
geval actuele events die direct opgemerkt kunnen worden . Zo kan een open contact of een klacht die
geregistreerd wordt direct geïdentificeerd worden. Events uit de EDW kunnen ook geïdentificeerd
worden. Het gaat hier om een historische event. Wanneer een klacht vaak voorkomt (Bijvoorbeeld drie
maal per maand) kan dit eveneens opgemerkt worden. Dit zal tijdens het onderzoek buiten beschouwing
blijven. De event adapter is verbonden aan de resource service tier door middel van een 'Resource
Adapter' (RA). De events worden vooraf gedefinieerd in een locale database (Local Store (LS)). Events
activeren vervolgens de volgende stap van het real-time Closed Loop Decision-Making: interpreteren .
Events worden geïnterpreteerd door een 'situation detector' [Ngu05], [Ngu06]. Hier wordt het event
gerouteerd. Wanneer een event een routine klacht of een open contact betreft, zal deze gerouteerd
worden naar een component voor on-line analyse (scoring). Bij een non-routine event is er behoefte aan
handmatige afhandeling en zal een event niet gebruikt worden voor on-line analyse. Deze routering
moet vooraf gedefinieerd zijn in een LS . Deze locale database wordt 'situatie definitie' genoemd, omdat
de situatie van een klant wordt vastgesteld.
Een routine event activeert de on-line analyse (scoring) [Fer05]. In het geval van een klachtevent
combineert deze component het actieve analysemodel uit de BI-analyse met actuele -en historische data
uit de EDW ('scoring'). Bij een open contact event worden propositiemodellen gescoord door middel
van actuele -en historische data uit het EDW. Deze propositiemodellen komen voort uit datamining
analyse.
De selectie van operationele acties of marketingproposities gebeurt door middel van een 'rules engine'
[Fer05] . Een dergelijke component wordt ook 'active decision engine' genoemd [Tho03]. Hier wordt de
meest optimale operationele actie bij een klacht of een optimale marketingpropositie bij een open
contact geselecteerd. Deze optimale operationele actie of marketingpropositie wordt aangepast aan het
kanaal waarmee de klant het contact heeft geïnitieerd. Dit kan zijn voor het kanaal 'Internet' of voor het
kanaal 'Telefoon'.
Wanneer de acties en marketingproposities gegenereerd zijn, kunnen deze gepresenteerd worden aan
een gebruiker. Hiervoor wordt een component aangewend die een notificatie verstuurt naar een
besluitvormer. Er wordt in sectie 7.4.4 verder ingegaan op het ontvangen van notificaties door
besluitvormers.
Customer contact processen
Dit gedeelte van de resource service tier ondersteunt verschillende operationele bedrijfsprocessen. In
figuur 7 .9 worden verschillende bedrijfsprocessen genoemd. De genoemde processen zijn voorbeelden;
ook andere processen kunnen worden toegevoegd aan dit gedeelte van de systeemarchitectuur. Er is
besloten om slechts drie procescomponenten af te beelden ten behoeve van de duidelijkheid van de
afbeelding. De processen leveren operationele data aan verschillende transactionele bronsystemen. De
component ' Klachtenafhandeling' levert bijvoorbeeld geregistreerde klachtdata aan de OLTP database
Issue_Complaint.
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De component 'Control Point Hand/er' (CPH) is eveneens opgenomen in het ontwerp. Deze
component kan een non-routine klacht doorsturen naar een gewenste klachtbehandelende partij . De
CPH is verbonden met de 'situation detector' die eerder besproken werd. Net zoals in de huidige
situatie is de CPH verbonden met een database (proces definitie) die deze routering vastlegt (Zie sectie
5.3.2).
7.4.4 User service domein
Een gebruiker heeft toegang tot de componenten die een specifiek bedrijfsproces ondersteunen door het
user service domein .
Een laag binnen dit domein is de 'user service tier' . Deze laag bevat algemene functionaliteiten voor de
gebruiker. De 'user interface tier' representeert de user interface van een gebruiker. Hier wordt verder
niet op ingegaan, omdat dit buiten de scope van het afstudeeronderzoek ligt. Wel worden relevante
gebruikers benoemd.

Klantinteractie
Een klant kan een contact met BU NL en daarmee klantinteractie initiëren via een Internet Bankieren
applicatie. Hier kunnen algemene diensten aangewend worden (betalen, sparen), maar deze component
bevat ook specifieke functionaliteiten. Klant -en klachtgegevens kunnen namelijk worden ingevoerd,
wanneer een klant een klacht uit via het kanaal 'Internet'. Deze gegevens worden geregistreerd met de
component 'klachtenafhandeling', besproken in de vorige sectie.
Wanneer een klant de afdeling CCC benadert voor een dienst of klacht, zal een medewerker van deze
afdeling de applicatie Klantbeeld aanwenden. Via deze applicatie kunnen klantgegevens worden
opgevraagd . Ook worden via deze applicaties meer specifieke bedrijfsprocessen (zoals
klachtenafhandeling) geïnitieerd.
Operationele besluitvorming
Notificaties van operationele acties en marketingproposities worden via deze applicatie gepresenteerd
aan besluitvormers. De klant kan via het kanaal 'Internet' de operationele actie of marketingpropositie
direct ontvangen via de applicatie Internet bankieren. Een medewerker van de afdeling CCC kan deze
aanbevelingen direct ontvangen via de applicatie klantbeeld. Aan de hand van deze aanbevelingen kan
operationele besluitvorming plaatsvinden.
Andere afdelingen die verantwoordelijk zijn voor een marketingpropositie of afdelingen
verantwoordelijk voor operationele acties kunnen notificaties over gegenereerde aanbevelingen
eveneens via deze applicatie ontvangen (Zie sectie 7.5.2).
De afdeling Marketing Intelligence is via deze laag verbonden met de datamining component,
besproken in de vorige sectie. Hier kan de datamining analyse geactiveerd en bijgesteld worden. Deze
functionaliteiten bestaan ook voor de afdeling Verbetermanagement. Deze afdeling gebruikt in plaats
van de datamining component de OLAP component.
7 .4.5 On-line en off-line
On-line impliceert dat een systeemcomponent tijdens klantinteractie wordt aangewend. Off-line
impliceert dat de systeemcomponent op een ander tijdstip wordt gebruikt. Bij de beschrijving van de
huidige systeemarchitectuur van marketingproposities is een strikt onderscheid gemaakt tussen on-line
en off-line omgevingen (Zie sectie 5.5.1). De Data Warehouse faciliteert bijvoorbeeld in de huidige
situatie alleen off-line analyse.
In de beschreven Closed Loop systeemarchitectuur, is geen strikte scheiding tussen on-line en off-line
gemaakt. Het integreren van actuele informatie in de Enterprise Data W arehouse resulteert juist in
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overlap tussen de twee omgevingen. Dit is in het Data Warehouse vlak in figuur 7.9 aangegeven met
een grijze kleur. De lichte vlakken in figuur 7.9 geven aan welke componenten on-line worden ingezet.
De donkere vlakken in figuur 7.9 geven aan welke componenten in een traditionele off-line omgeving
ingezet worden. Echter, indien gewenst hebben deze BI-analyse componenten ook beschikking tot meer
actuele gegevens. Voor het genereren van operationele acties en marketingproposities op basis van
klachten is dit niet noodzakelijk. Omdat actuele gegevens in een EDW zijn vastgelegd kunnen
geïnteresseerde afdelingen binnen BU NL van ABN AMRO deze gegevens eveneens aanwenden .
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7.5 Closed Loop organisatiearchitectuur
Deze paragraaf beschrijft de organisatiearchitectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making bij
BU NL van ABN AMRO. Eerst wordt een definitie van een organisatie gegeven en wordt beschreven
hoe de organisatiearchitectuur tot stand komt. De organisatiearchitectuur wordt beschreven door middel
van een organisatiemodel. Deze wordt in sectie 7.5.2 geïllustreerd.
7.5.1 Introductie

Het architectuur aspect 'organisatie' staat in relatie tot alle andere aspecten van architectuur [Tru90].
Het wordt dan ook gezien als een belangrijk onderdeel van het ontwerp van een architectuur [Her02].
Binnen een organisatiearchitectuur wordt een 'organisatie' gezien als 'een abstracte entiteit met een
eigen identiteit die bestaat uit personen, middelen en een verzameling verantwoordelijkheden en
machtsrelaties' . Een organisatie wordt gecreëerd om menselijke relaties en verantwoordelijkheden te
structuren [Ber03].
De organisatiearchitectuur wordt afgeleidt uit gebruikersrollen die zijn gespecificeerd in het use case
model (Zie sectie 6.2.2) . Ook wordt de organisatiearchitectuur direct afgeleid uit de architectuur
aspecten: proces, systeem en gegevens. Dit concept wordt geïllustreerd in figuur 7.10.
,----------------------------,
' Use case model

Rollen betrokken
partij

Proces

Figuur 7.10 Relaties tot organisatiearchitectuur

7 .5.2 Organisatiemodel

Deze sectie beschrijft het organisatiemodel voor real-time Closed Loop Decision-Making bij BU NL
van ABN AMRO. Het model is opgesteld aan de hand van het BOAT organisatiemodel [Gre03].
Hierbij worden samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen binnen het real -time CLDM
proces getoond.
Er wordt bij het BOAT organisatiemodel onderscheid gemaakt tussen Front End Processen (FEP) en
Back End processen (BEP). Interactie tussen verschillende partijen vindt plaats door middel van FEP.
Deze interactie wordt geïllustreerd in het organisatiemodel in figuur 7 .11 op de volgende bladzijde.
Verschillende facetten van interactie tussen de verschillende FEP worden hier onderscheden. Voor de
BEP wordt verwezen naar de procesarchitectuur voor real-time CLDM (Zie paragraaf 7 .2).
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Zoals weergegeven in figuur 7 .11 heeft de afdeling M CBS een centrale rol bij real-time CLDM. De
afdeling ondersteunt verschillende handelingen die andere afdelingen uitvoeren. Ook verzorgt de
afdeling de communicatie tussen verschillende afdelingen middels verschillende systeemcomponenten.
Klantinteractie
Wanneer een particuliere klant een contact initieert via het kanaal 'Internet' worden contactdata via
verschillende systemen verstuurt naar de afdeling MCBS die deze data beheert. Ook kan een klant
klachten registreren met behulp van applicaties die door deze afdeling gefaciliteerd worden. De FEP
'systeem' en 'registreren' geven dit aan in figuur 7.11. Wanneer een klant een contact initieert via het
kanaal 'Telefoon' worden deze handelingen door een medewerker van de afdeling CCC ondernomen.
Terwijl deze handelingen ondernomen worden, staat de medewerker van de afdeling CCC in contact
met de particuliere klant.

De data die tijdens klantinteractie en andere operationele processen ontstaan, worden beheert door de
afdeling MCBS . De data worden opgeslagen in transactionele bronsystemen en de Enterprise Data
Warehouse.
Notificatie
Aan de rechterkant van de afdeling MCBS in figuur 7 .11 staan de afdelingen Marketing Intelligence
(Ml) en Verbetermanagement (VM) afgebeeld.
De afdelingen MI en VM gebruiken de data uit systemen die MCBS beheert voor de analyse waarbij
beslissingsmodellen gecreëerd worden. De afdeling VM stelt deze modellen ter beschikking aan de
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afdeling MI. VM is daarnaast verantwoordelijk voor procedures van klachtregistratie. Wanneer
procedures veranderen, moet de klachtregistratie bij MCBS aangepast worden, aangezien deze afdeling
de klachtregistratie faciliteert.
De afdeling MI gebruikt de data uit de systemen van MCBS en de beslissingsmodellen van VM om
marketingproposities en operationele acties te genereren. De afdeling presenteert de aanbevelingen door
verschillende afdelingen te notificeren.
De afdeling MCBS faciliteert de notificatie van de aanbevelingen via verschillende
systeemcomponenten. De notificaties kunnen worden verstuurd naar de particuliere klant of naar de
afdeling CCC. Ook kan een Verantwoordelijke Afdeling (VA) de notificatie ontvangen. Een VA kan
meerdere afdelingen binnen BU NL van ABN AMRO representeren . Het is mogelijk dat deze
afdelingen contact hebben met de klant over de ontvangen aanbevelingen.
Boven de afdeling MCBS staat een klachtenbehandelende afdeling (KB) afgebeeld. Deze afdeling
ontvangt non-routine klachten die behandeld moeten worden via systeemcomponenten en de afdeling
staat in contact met de klant over de desbetreffende klacht. Zoal s te zien is in figuur 7 .11 kan KB
verschillende afdelingen representeren binnen BU NL van ABN AMRO (zie ook sectie 5.3.3).

7.6 Conclusie
De procesarchitectuur voor real-time CLDM kent verschillende generieke stappen. Deze stappen luiden
als volgt: Klantinteractie, Klachtegistratie, Identificeren, Interpreteren, Analyseren, Selecteren,
Differentiëren en Reageren. De stap klachtregistratie is relevant voor het aanwenden van
klachtinformatie bij het genereren van aanbevelingen ten behoeve van de klant.
De gegevensarchitectuur kent drie verschillende soorten data: eventdata, actuele data en historische
data. Hierbij worden klant -en klachtdata beschouwd. De systeemarchitectuur onderscheidt
verschillende systeernlagen. De resource service laag (tier) beschrijft de opslag van relevante eventdata,
klantdata en klachtdata. Hierbij wordt onder andere een Enterprise Data W arehouse (EDW) beschouwd
die het genereren van operationele beslissingen ondersteunt. De business resource laag bestaat uit de
componenten die beslissingen creëren ten behoeve van besluitvormers. De user service laag bestaat uit
componenten die besluitvormers aanwenden voor klantinteractie en de daadwerkelijke besluitvorming.
Deze architecturen worden beschouwd bij het ontwerp van de organisatiearchitectuur voor real-time
CLDM. Hierbij wordt een organisatiemodel gepresenteerd waarbij de afdeling MCBS een centrale rol
heeft.
Het volgende hoofdstuk beschouwt de laatste fase van het afstudeeronderzoek, de evaluatiefase. Hierin
wordt de conclusie omtrent real-time CLDM bij ABN AMRO besproken en wordt de bijdrage van het
afstudeeronderzoek vermeld. Tenslotte vindt een algemene reflectie over de inhoud van het
afstudeeronderzoek en een persoonlijke reflectie over het verloop van het afstudeeronderzoek plaats.
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Hoofdstuk 8 Evaluatie
De onderzaeksvragen die gedurende het afstudeeronderzaek worden beantwoo rd, komen in dit laatste hoofdstuk
aan bod. Vervolgens worden de belangrijkste conclusies van het afstudeeronderzaek besproken. Na een
beschrijving van de bijdrage van het afstudeeronderzoek, vindt een inhoudelijke en een persoonlijke reflectie
plaats.

8.1 Onderzoeksvragen
Tijdens het afstudeeronderzoek wordt een architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making
ontworpen, waarbij marketingproposities en operationele acties real-time afgestemd worden op
klachten van particuliere klanten. Het afstudeeronderzoek beantwoordt daarmee de onderzoeksvraag die
in sectie 4.3.2 beschreven wordt. Deze onderzoeksvraag is opgedeeld in vier verschillende deelvragen
die in deze paragraaf worden besproken:
1. Wat is de huidige architectuur van klachtenafhandeling en de huidige architectuur van het genereren
van marketingproposities bij BU NL van ABN AMRO?
2.Wat zijn de requirements voor real-time Closed Loop Decision-Making, gezien deze huidige
architectuur en de literatuur met betrekking tot CLDM?
3.Wat is, gezien deze requirements, de architectuur voor real-time Closed Loop Decision-Making bij
BU NL van ABN AMRO?
4. Wat is de bijdrage van het afstudeeronderzoek en wat zijn de conclusies van het afstudeeronderzoek?
De eerste deelvraag wordt beantwoord door de huidige architectuur van klachtenafhandeling en het
genereren van marketingproposities te analyseren . Uit deze analyse volgen verschillende aspecten van
architectuur. De procesarchitectuur vormt hierbij het uitgangspunt voor de gegevensarchitectuur, de
systeemarchitectuur en de organisatiearchitectuur.
De huidige architectuur vormt tezamen met literatuur over Closed Loop Decision-Making een basis
voor het Requirement Engineeringsproces . Bij dit proces worden requirements voor real-time CLDM
opgesteld. Deze requirements specificeren de verschillende aspecten van de Closed Loop Architectuur
en beantwoorden hiermee de tweede deelvraag.
Aan de hand van de requirements wordt de architectuur voor real-time CLDM ontworpen. Hierbij
wordt een procesarchitectuur beschreven die verschillende functionaliteiten van real-time CLDM
weergeeft. De gegevens die de functionaliteiten ondersteunen, worden beschouwd bij de
gegevensarchitectuur. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen actuele -en historische data. De
systeemarchitectuur beschouwt de componenten die aangewend worden om de functionaliteiten uit de
procesarchitectuur uit te voeren . Een formele systeemarchitectuur wordt beschouwd waarbij
verschillende systeemlagen besproken worden . Deze drie aspecten van de Closed Loop Architectuur
worden beschouwd bij het ontwerp van de organisatiearchitectuur. Hierbij worden de
verantwoordelijkheden van betrokken afdelingen beschreven waarbij de nadruk ligt op Front End
Processen (FEP).
De laatste deelvraag wordt beantwoord in dit hoofdstuk. De volgende paragraaf zal conclusies van het
afstudeeronderzoek beschrijven .
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8.2 Conclusie
De belangrijkste conclusies uit het afstudeeronderzoek worden in deze paragraaf beschreven .
Real-time besluitvorming
Het moment van besluitvorming is procesafhankelijk. Een snelle besluitvorming moet meerwaarde
creëren voor een specifiek proces. Voor specifieke besluitvormingsprocessen binnen BU NL van ABN
AMRO is dit het geval.
Een correctieve, operationele actie op een klacht die snel en op de juiste manier wordt ondernomen,
resulteert in een hogere klanttevredenheid. Hiernaast wordt er meerwaarde gecreëerd bij generatie van
real-time marketingproposities. Klantinteractie wordt optimaal benut voor commerciële doeleinden. Op
deze manier hoeft er geen afzonderlijk klantcontact door BU NL geïnitieerd te worden (Zie sectie
4.2.2). Tijdens het afstudeeronderzoek kan worden geconcludeerd dat voor de besproken
besluitvorming real-time ook right-time is.
'Event-based ' besluitvorming
De generieke stappen van real-time Closed Loop Decision-Making luiden als volgt: Klantinteractie,
Klachtregistratie, Identificatie, Interpretatie, Analyse, Selectie, Differentiatie en Reactie (Zie sectie
6.2.2). Een belangrijke functionaliteit van real-time CLDM is het koppelen van informatie uit
klantinteractie aan operationele besluitvorming. Deze koppeling wordt gemaakt tijdens de stap
'Identificatie' . Door klantcontacten te beschouwen als business events kan klantinteractie een
besluitvormingsproces activeren (Zie sectie 7.2.3).
Actieve besluitvorming
Traditioneel wordt Business Intelligence alleen aangewend voor strategische besluitvorming. Bij realtime Closed Loop Decision-Making wordt BI aangewend om operationele activiteiten van een
organisatie te sturen. Modellen gegenereerd bij de BI analyses worden hierbij toegepast op
bedrijfssituaties. Deze procedure wordt 'model deployment' genoemd (Zie sectie 7.2.4 en sectie 7.4.3).
Bij operationele gebeurtenissen worden de modellen actief en worden beslissingen gegenereerd. Dit is
de reden dat bij real-time CLDM gesproken wordt over actieve besluitvorming.
On-line en off-line systeemcomponenten
Traditioneel wordt bij BU NL van ABN AMRO onderscheid gemaakt tussen systeemcomponenten die
in een on-line omgeving en in een off-line omgeving worden aangewend.
De Closed Loop systeemarchitectuur bevat zowel on-line als off-line componenten, maar er wordt geen
strikt onderscheid gemaakt tussen de twee afzonderlijke omgevingen. Door 'Continuous Data
Integration' wordt de latency van Enterprise Data Warehouses (EDW) verlaagd, zodat deze component
zowel on-line, als off-line systeemcomponenten ondersteunt (Zie sectie 7.4.5). Data voor complexe BI
analyses (off-line) en data voor on-line scoring wordt door dezelfde EDW aangeleverd.
Centralisatie
Het aanwenden van een Enterprise Data W arehouse heeft als voordeel dat verschillende gebruikers
beschikking hebben over gedetailleerde actuele -en historische data. Deze ontwerpkeuze heeft gevolgen
voor de organisatiearchitectuur voor BU NL van ABN AMRO.
De afdeling MCBS die de (toekomstige) EDW binnen de organisatie beheert, krijgt hierdoor een
centrale rol bij real-time CLDM (Zie sectie 7.5.2). De afdeling is verantwoordelijk voor het faciliteren
van de actieve besluitvorming, maar ook voor het notificeren van besluitvormers via verschillende
kanalen.
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8.3 Bijdrage afstudeeronderzoek
In deze paragraaf wordt de bijdrage van het afstudeeronderzoek besproken, ten eerste wordt de
wetenschappelijke bijdrage van het afstudeeronderzoek beschreven. Ten tweede wordt besproken wat
de bijdrage van afstudeeronderzoek voor BU NL van ABN AMRO is.

8.3.1 Wetenschappelijke bijdrage
Deze sectie beschrijft verschillende onderwerpen waaruit de wetenschappelijke bijdrage van het
afstudeeronderzoek blijkt.

Klantinteractie
Closed Loop Decision-Making is een besluitvormingsproces waarbij aanbevelingen ten behoeve van
operationele processen worden gegenereerd. Deze aanbevelingen kunnen worden aangewend om
operationele beslissingen te nemen. De literatuur beschrijft hoe beslissingen automatisch kunnen
worden gegenereerd en teruggekoppeld naar transactionele systemen. Deze cyclus wordt ook de 'active
data warehouse cycle' genoemd [Tha0l]. De beslissingen die hierbij worden gecreëerd, zijn bedoeld
voor interne bedrijfsvoering en worden niet ten behoeve van de klant gegenereerd.
Het afstudeeronderzoek betrekt expliciet de klant bij het besluitvormingsproces. Wanneer de
aanbevelingen ten behoeve van de klant worden gegenereerd, ontstaat een unieke verrijking van het
CLDM concept. Er bestaat nu de mogelijkheid tot klantinteractie, waarbij aanbevelingen gedurende een
klantcontact gegenereerd én geuit worden aan een klant. De aanbevelingen zijn daarbij afgestemd op
klantsignalen die de specifieke situatie van een klant representeren. Persoonlijke beslissingen worden
gedurende een klantcontact genomen . Deze klantinteractie bevordert persoonlijke en pro-actieve
dienstverlening die de relatie met de klant ten goede komt.
Generieke stappen voor real-time CLDM
In het afstudeeronderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende generieke stappen van realtime Closed Loop Decision-Making. Deze stappen zijn gebaseerd op fasen van 'Sense & Response
Loops', waar gereageerd wordt op gebeurtenissen tijdens operationele processen [Ngu05], [Ngu06].
Het afstudeeronderzoek past deze stappen toe in een nieuw domein. In de literatuur wordt geen realtime Closed Loop Decision-Making proces beschouwd voor de financiële dienstverlening. Bovendien
werden niet eerder klachten expliciet aangewend om marketingproposities en operationele acties te
genereren.
Bij de nieuwe toepassing worden bovendien nieuwe generieke stappen gecreëerd die besluitvorming
tijdens klantinteractie mogelijk maken. Deze stappen kunnen voor meerdere operationele
besluitvormingsprocessen worden toegepast en luiden als volgt: K.lantinteractie, Klachtregistratie,
Identificatie, Interpretatie, Analyse, Selectie, Differentiatie en Reactie. De stap klachtregistratie is
echter niet generiek, deze wordt alleen doorlopen wanneer beslissingen aan de hand van klachten
moeten worden genomen.
Formele architectuur
De literatuur met betrekking tot het concept Closed Loop Decision-Making, beperkt zich vooral tot het
beschrijven van systemen die het concept mogelijk maken. Hierdoor wordt slechts één aspect van
architectuur belicht, waardoor geen compleet overzicht van het concept wordt gegeven. Bovendien
worden geen formele beschrijvingen gegeven voor real-time Closed Loop Decision-Making.
Tijdens de analysefase en ontwerpfase van het afstudeeronderzoek worden formele weergaven
gecreëerd van de verschillende aspecten van architectuur. Zo wordt de procesarchitectuur beschreven
uitgaande van UML Activity Modelling en de gegevensarchitectuur wordt beschreven op basis van
Unified Modelling Language (UML). De systeemarchitectuur is gebaseerd op de generieke
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systeemarchitectuur COMBINE en de organisatiearchitectuur is ontworpen aan de hand van het BOAT
organisatiemodel.
Deze ontwerpmethode resulteert in een gestructureerde beschrijving van het concept real-time CLDM
bij BU NL van ABN AMRO. Bovendien is de beschrijving compleet doordat alle relevante aspecten
van architectuur besproken worden .

8.3.2 Bijdrage voor BU NL van ABN AMRO
Verschillende onderwerpen met betrekking tot de bijdrage voor het afstudeerbedrijf BU NL van ABN
AMRO worden in deze paragraaf beschouwd.

Algemeen inzicht
Binnen de organisatie BU NL van ABN AMRO bestaat een gering inzicht in het concept 'real-time
Closed Loop Decision-Making'. Het afstudeeronderzoek geeft een systematische beschrijving van dit
concept. De beschrijving creëert een algemeen inzicht en een visie met betrekking tot real-time CLDM.
Tenslotte kan de architectuur de communicatie over dit concept binnen de organisatie bevorderen.
Specifiek inzicht
Het afstudeeronderzoek creëert niet alleen een algemeen inzicht in het concept real-time Closed Loop
Decision-Making. Ook wordt het concept toegepast op de specifieke situatie bij BU NL van ABN
AMRO. Er wordt bij het afstudeeronderzoek een 'use case' beschouwd waarbij real-time aanbevelingen
kunnen worden gegenereerd op basis van individuele klachten van particuliere klanten. Het
afstudeeronderzoek beschouwt twee soorten real-time aanbevelingen. Ten eerste worden operationele
acties beschouwd die een klacht van een klant oplossen. De generatie van dit soort aanbeveling
resulteert in een versnelde klachtenafhandeling. Ten tweede worden marketingproposities beschouwd
waarbij rekening gehouden is met de klacht van een klant. Zo kan optimaal van een commerciële
mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Deze toepassing van het real-time CLDM concept verschaft
specifiek inzicht in de mogelijkheden van deze nieuwe manier van besluitvorming.
Flexibele architectuur
De Closed Loop Architectuur die bij het afstudeeronderzoek ontworpen is, beschouwt hoe klachten
aangewend kunnen worden voor real-time CLDM. Hierdoor ontstaan verschillende specifieke
commerciële mogelijkheden en mogelijkheden tot een versnelde klachtenafhandeling.
De Closed Loop Architectuur is echter ook toe te passen voor andere klantsignalen binnen BU NL van
ABN AMRO. Dergelijke klantsignalen komen voort uit overige 'customer contact processen' binnen
BU NL van ABN AMRO (Zie Appendix X). Een voorbeeld hiervan is het Sales proces. Door
informatie die uit dit proces voortkomen te benutten, kunnen ook mogelijkheden met betrekking tot
real-time generatie van aanbevelingen ontstaan .
Deze flexibiliteit komt voort uit het feit dat tijdens het afstudeeronderzoek gekozen is om generieke
processtappen voor real-time CLDM af te leiden (Zie sectie 8.2.1). Ook biedt de systeemarchitectuur
ruimte voor het beschouwen van meerdere operationele processen binnen BU NL van ABN AMRO
(Zie sectie 7.4.3). De gegevensarchitectuur is eveneens uit te breiden door meer eventdata te
beschouwen die het real-time CLDM proces activeren. Aan de organisatiearchitectuur kunnen meer
afdelingen worden toegevoegd. Deze afdelingen kunnen analyses uitvoeren waarbij specifieke
beslissingsmodellen worden gecreëerd ten behoeve van automatische besluitvorming bij operationele
processen anders dan klachtenafhandeling.
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8.4 Reflectie
Deze paragraaf geeft een reflectie op het afstudeeronderzoek. Allereerst wordt de inhoud van het
afstudeeronderzoek gereflecteerd. Vervolgens komen persoonlijke leermomenten aan de orde.

8.4.1 Inhoudelijke reflectie
Verschillende aandachtspunten met betrekking tot de inhoud van het afstudeeronderzoek worden m
deze sectie besproken.
Routinematige beslissingen
Het afstudeeronderzoek beschouwt routine beslissingen die worden genomen aan de hand van klant -en
klachtdata. Zoals besproken in sectie 4.2.2, kunnen klachten van klanten complex zijn en dergelijke
complexe klachten zijn daarom niet geschikt voor real-time Closed Loop Decision-Making. Juist bij
standaard klachten kan het real-time besluitvormingsproces worden geactiveerd. Voor BU NL van
ABN AMRO zijn enkele voorbeelden gegeven waarbij klachtinformatie aangewend wordt om
routinematige operationele acties en marketingproposities te creëren. Deze voorbeelden zijn gekozen
op basis van klachten die bij BU NL van ABN AMRO regelmatig voorkomen. Er is tijdens het
afstudeeronderzoek echter geen inventarisatie gemaakt van het percentage klachten dat geschikt is voor
routinematige besluitvorming. Alhoewel verschillende mogelijkheden besproken zijn en de genoemde
voorbeelden goed toepasbaar zijn, zal een dergelijke inventarisatie voorafgaand aan een implementatie
van real-time CLDM uitgevoerd moeten worden .
Verfijning requirements en ontwerp
Zowel tijdens het opstellen van requirements, als tijdens het ontwerp van de CLA treedt verfijning op.
De verfijning binnen het ontwerp van de CLA heeft gevolgen voor de opgestelde requirements. Tijdens
het afstudeeronderzoek vonden verschillende iteraties plaats waarbij ontwerpkeuzen de requirements
beïnvloedden. Zoals beschreven in paragraaf 7 .1 is gekozen om aanpassingen in het ontwerp na de
requirements validatie niet door te voeren in de lijst met requirements.
Omdat het afstudeeronderzoek een eenmansproject betrof, was deze methode geschikt. Iteraties kunnen
snel plaatsvinden, waardoor requirements en ontwerp goed op elkaar worden afgestemd. In de praktijk
zijn meerdere iteraties tijdens het aanwenden van requirements voor een ontwerp niet altijd gewenst.
Een intensieve communicatie tussen verschillende partijen binnen een organisatie kan nodig zijn om
requirements continu aan te passen. Deze communicatie is in de huidige situatie bij ABN AMRO niet
altijd mogelijk. Doordat veel IT relateerde activiteiten uitbesteed zijn aan lagere-lonen-landen zoals
India, is communicatie tijdrovend, omvangrijk en kostbaar. Requirements zullen in dat geval eenmalig
moeten worden opgesteld én vastgesteld om vervolgens direct te worden toegepast.

8.4.2 Leermomenten
Persoonlijke leermomenten die werden ervaren tijdens het afstudeeronderzoek worden in deze sectie
besproken.
Methode van onderzoek
Het onderzoeksmodel (Zie figuur 4.4) illustreert de gebruikte methode van onderzoek. Achteraf kan ik
concluderen dat deze stappen allemaal hebben bijgedragen aan de kwaliteit van het afstudeeronderzoek.
De analysefase was oriënterend, waarbij veel nieuwe concepten duidelijk werden. Het opstellen van
requirements kostte mij de meeste moeite. Het is erg verleidelijk om ontwerpkeuzen direct als
requirements te benaderen terwijl juist objectiviteit geboden is. Het ontwerpen van de Closed Loop
Architectuur kostte de meeste tijd, maar naarmate het uiteindelijke ontwerp meer zichtbaar werd, steeg
de motivatie.
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Formele representatie architectuur
Bij aanvang van de analysefase en ontwerpfase van het afstudeeronderzoek heb ik geen gebruik
gemaakt van formele representaties van architectuur. Binnen het afstudeerbedrijf ABN AMRO worden
deze evenmin aangewend tijdens dagelijkse werkzaamheden. Voor communicatie bleken informele
representaties daarom geschikt, situaties konden begrijpelijk worden weergegeven . Later werden wel
formele representaties gebruikt zoals UML Activity Diagrammen en systeemmodellen volgens de
COMBINE referentiearchitectuur. Door dit gebruik konden meer consistente en gestructureerde
representaties van architectuur vervaardigd worden. Een nadeel van deze manier van representeren was
dat figuren voorafgaand aan gesprekken verhelderd moesten worden, wat de communicatie
belemmerde. Het merendeel van de ABN AMRO medewerkers was namelijk niet bekend met de
specifieke notaties van de architectuur. In de praktijk zal dus altijd gewerkt moeten worden met twee
verschillende representaties. Aanvankelijk moet een informele representatie gebruikt worden om
concepten te communiceren. Wanneer het concept duidelijk is bij betrokkenen moet een formele
beschrijving gehanteerd worden, zodat het uiteindelijke ontwerp gestructureerd beschreven kan worden.
Requirements elicitatie en validatie
Gedurende de elicitatiefase van het Requirement Engineeringsproces was het belangrijk dat er
duidelijke grenzen aan het ontwerp van het afstudeeronderzoek worden gesteld. Deze grenzen heb ik bij
aanvang van de elicitatiefase niet helder benoemd. Er ontstond hierdoor onnodige onduidelijkheid over
de functionaliteiten van real-time CLDM.
Ook heb ik aanvankelijk te weinig aandacht geschonken aan de validatie van requirements. Na
verfijning van requirements is een extra validatie uitgevoerd en werden veel requirements aangepast.
Betrokkenen moeten constant bij het Requirement Engineeringsproces geconsulteerd worden, op deze
manier zorgt verfijning van requirements niet tot verassingen bij deze personen.
Organisatie
Grote organisaties zoals ABN AMRO kennen veel tegenstrijdige belangen. Die belangen hebben vaak
betrekking op situaties binnen afzonderlijke afdelingen. Gedurende het afstudeeronderzoek heb ik
opgemerkt dat deze belangen vele dagelijkse beslissingen beïnvloeden.
Tijdens communicatie kan het in acht houden van deze persoonlijke belangen belangrijk zijn.
Verschillende keuzen en uitspraken van personen kunnen hierdoor in perspectief worden geplaatst. Ook
kan dit behulpzaam zijn bij het creëren van draagvlak voor een project of onderzoek binnen de
organisatie.
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