
 

ASL-2 processen in het kort 
Richtinggevende processen 
 

Organization Cycle Management 
OCM (Organization Cycle Management) richt zich op het maken van keuzes over de toekomstige dienstverlening van de 

applicatiemanagementorganisatie, het onderbouwen ervan en vertalen naar een strategie en implementatie. 

 
Account & market definition: onderkennen van de eisen voor de toekomstige dienstverlening voor de toekomstige afnemers en het zorgdragen 

dat de relatie en communicatie naar die afnemers voldoet aan de behoeften om dit te realiseren. 

 

Capabilities definition: in kaart brengen van de eisen ten aanzien van skills en expertises van de organisatie en medewerkers voor de toekomst. 

 

Technology definition: bepalen van de middelen waarmee de organisatie gaat werken om de dienstverlening van de toekomst te realiseren. 

 

Supplier definition: Bepalen waarom en hoe samenwerkingspartners worden ingezet en daarmee actief zorgen voor een optimale 

dienstverlening in de toekomst. 

 

Service delivery definition: vormgeven van de dienstverlening over 2 of 3 jaar door mogelijkheden en beperkingen vanuit de huidige situatie te 

vertalen in een samenhangen beleid.  

 

Applications Cycle Management 
Applications Cycle Management (ACM) is het Vormgeven van een langetermijnstrategie voor de verschillende 

applicatieobjecten in het geheel van de informatievoorziening van één of meerdere organisaties. 

 
ICT developments strategy: bepalen van de impact van technologische ontwikkelingen op de applicatieportfolio, ofwel nagaan welke 

technologische ontwikkelingen in de ICT-branche interessant kunnen zijn voor de informatievoorziening van de organisatie. 

 

Customer organization strategy: bepalen van de impact van ontwikkelingen in de gebruikersorganisatie(s) op de applicatieportfolio. 

 

Customer environment strategy: bepalen van de impact van de ontwikkelingen in de omgeving van de afnemers- of gebruiksorganisatie op de 

applicatieportfolio. Dit proces gaat in op de ontwikkelingen in aansluitende informatievoorzieningen, in andere woorden in de informatieketen. 

 
Application life cycle management: bepalen van een strategie voor de toekomst van een applicatie, uitgewerkt in acties, zodat de applicatie het 

bedrijfsproces de komende jaren optimaal kan ondersteunen. 

 

Application protfolio management: verzorgen van de afstemming en coördinatie tussen onderdelen in een applicatielandschap en daarin de 

grotere of ingrijpende investeringen en veranderingen af te stemmen en te optimaliseren. 

 

Sturende processen 

 
Contractmanagement: realiseren van de dienstverlening conform vastgestelde afspraken of in wederzijds overleg afwijkend daarvan op een 

dusdanige wijze, dat de dienstverlening gerealiseerd wordt conform of boven de verwachtingen van de klant. 

 

Planning en control: ervoor zorgen dat de afgesproken dienstverlening met de juiste menscapaciteit en conform de afgesproken opleverdatum 

gerealiseerd wordt door de juiste inzet van menscapaciteit op de juiste tijdstippen. 

 
Kwaliteitsmanagement: zorgen voor de (interne en ingekochte) kwaliteit van proces, product, middelen en organisatie door deze te definiëren 

en te bewaken en er ook voor te zorgen dat relevante regelgeving op dit terrein wordt geïmplementeerd en gevolgd; bepalen van de mogelijke en 

gewenste verbetermogelijkheden en ervoor zorgen dat deze verbeteringen worden gerealiseerd. 

 

Financieel management: ervoor zorgen dat de kosten benodigd om de applicatie te leveren/onderhouden c.q. de dienstverlening te leveren 

gepland en bestuurd worden en in evenwicht zijn met de baten van het applicatiemanagement. Kortom: de sturing van de productiefactor geld 

(kosten, baten). 

 
Leveranciersmanagement: maken van afspraken over door derden (leveranciers) geleverde dienstverlening en/of oplossingen en het evalueren, 

bewaken en verbeteren ervan. 
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ASL-2 processen in het kort 
Operationele processen 
 

Beheerprocessen 
 
Gebruiksondersteuning: realiseren van optimale ondersteuning in het gebruik van de applicaties door een zo goed mogelijke communicatie 

met de afnemers en het zo goed mogelijk afhandelen van meldingen over het gebruik van en eventuele afwijkingen in de dienstverlening, 

conform afspraken 
 
Configuratiebeheer: zorgen voor het in kaart hebben van applicatieobjecten/configuraties en services waarvoor de 

applicatiemanagementorganisatie verantwoordelijk is en verstrekken van accurate informatie hierover om andere 

applicatiemanagementprocessen te ondersteunen. 

 

Operationele ICT-sturing: verzorgen, bewaken en waarborgen dat applicaties het juiste en afgesproken gedrag vertonen in de 

exploitatiesituatie en dat dit conform afspraken is. 

 

Continuïteitsbeheer: voorzien in continuïteit van het bedrijfsproces door te zorgen voor continuïteit en aanwezigheid van adequate maatregelen 

die, binnen gestelde tijd en kwaliteit, zorgen voor adequate werking van de applicaties. 

 

Verbindende processen 
 

Wijzigingenbeheer: ervoor zorgen dat een gestandaardiseerde werkwijze wordt gebruikt voor het doorvoeren van wijzigingen aan applicaties, 

zodat afgestemd en geprioriteerd wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, om zodoende de geboden functionaliteit van de applicatie te 

verbeteren. 
 
Programmabeheer en distributie: ter beschikking stellen van de juiste applicatieobjecten (of informatie daarover) aan de juiste processen op 

het juiste tijdstip. 

 

Uitvoerende processen 
 
Impactanalyse: op een effectieve wijze in kaart brengen van voldoende betrouwbare consequenties van een wijzigingsvoorstel in termen van 

inspanning, toekomst, gebruik en exploitatie van de voorgestelde wijzigingen opdat de beste oplossing kan worden gekozen. 

 

Ontwerp: (gebruikers)specificaties van het informatiesysteem of de wijzigingen daarin op een dusdanige wijze opzetten en vastleggen, dat deze 

daarna op eenduidige wijze kunnen worden gerealiseerd en getest. 

 

Realisatie: omzetten van de opgeleverde ontwerpen of veranderingen daarin naar concrete en correcte wijzigingen in het geautomatiseerde 

informatiesysteem. 

 

Testen: borgen dat de gewenste wijzigingen conform specificatie zijn gerealiseerd en dat de applicatie (na wijziging) correct gedrag vertoont. 

 
Implementatie: invullen van de noodzakelijke randvoorwaarden om te komen tot een foutloos gebruik van de nieuwe versie van de applicatie 

en afronding van het onderhoudsproces. 


