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VERSNELLING REALISEREN OP BUSINESS PLATFORMS

De kracht van combinaties

Introductie

Een krachtige combinatie in 4 stappen

Business platforms zijn de kernsystemen die cruciaal zijn

Deze whitepaper beschrijft vier stappen om met de combinatie

voor het succes van de hele organisatie. Als hoekstenen staan

SAP en Mendix te komen tot aansprekende resultaten:

ze voor betrouwbaarheid, stabiliteit en veiligheid. Essentiële
karakteristieken voor een tijdperk waarin we verwachten

1.

Kies op basis van eigen kracht

dat systemen dag en nacht voor ons klaar staan. Valt dat te

2.

Breng gelaagdheid aan in het landschap

combineren met begrippen als snelheid, wendbaarheid en

3.

Werk aan een uniforme gebruikersbeleving

flexibiliteit die ook nodig zijn in het digitale tijdperk? Jazeker,

4.

Introduceer lifecycle- en ketenmanagement

door business platforms te combineren met aanvullende
oplossingen en ze elk in te zetten vanuit hun eigen kracht.

Op de volgende pagina’s wordt elke stap toegelicht, samen
zorgen ze ervoor dat de snelheid van low-code en de stabiliteit

Een goed voorbeeld is de combinatie SAP en Mendix. SAP

van business platforms optimaal tot hun recht komen.

levert de stabiele ERP business platforms die de basis vormen
van de informatievoorziening.

Mendix is een low-code

oplossing om snel applicaties te bouwen en ontsluiten aan de
voorkant van de organisatie. Deze whitepaper laat de kracht
van deze combinatie zien. In vier stappen komen de keuzes
aan bod die nodig zijn om te komen tot succes.
Want de gewenste resultaten komen niet vanzelf. Vandaag
de dag zijn de verwachtingen ten aanzien van applicaties en
mobiele apps hoog. Met eenvoudige oplossingen kom je er
niet meer. Een klant of medewerker verwacht via één mobiele
app informatie te zien die vroeger alleen via verschillende
back-office applicaties te verkrijgen was. Er is dus een sterke
integratiebehoefte tussen de frontoffice en de backoffice.
Door SAP met Mendix te combineren ontstaat hiervoor een

SAP en Mendix

krachtige oplossing.

SAP is leverancier van ERP-oplossingen, de business platforms
met geïntegreerde functionaliteit voor het managen van alle

Naast integratie is snelheid belangrijk. Veel organisaties

resources binnen een organisatie. Mendix is in Nederland het

hebben een lange backlog met wensen vanuit de business.

bekendste en meest gebruikte low-code platform. Met Mendix

Het inlossen van de belofte om sneller nieuwe functionaliteit

kunnen organisaties tot acht keer sneller nieuwe functionaliteit

te realiseren voor de business is een belangrijke driver

ontwikkelen door het modelleren van applicaties in plaats
van het traditionele programmeren. SAP en Mendix sloten in

om te kiezen voor Mendix. Tot slot realiseren organisaties

2017 een strategische overeenkomst waarbij SAP de producten

zich dat digital oplossingen net zo hard vragen om beheer

van Mendix levert vanuit de eigen SAP Cloud. Zowel SAP

als klassieke applicaties. Na de hype van digital volgt de

als Mendix zien een meerwaarde in de combinatie van hun

discipline van digital: er is een aanpak nodig om blijvend

technologieën. Ordina is partner van zowel SAP als Mendix.

succes te realiseren.
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Kies op basis van eigen kracht
Fiori of Mendix?
Skills en competenties

SAP biedt oplossingen aan die een overlap hebben met
het doel waarvoor organisaties Mendix inzetten. Zo biedt

Over het algemeen zijn SAP skills schaars, zeker als het gaat

SAP Fiori aan, het product dat zorgt voor een uniforme

om complexe maatwerkontwikkeling en het bouwen van

en aansprekende interface via alle kanalen zoals web en

Fiori applicaties. De keuze voor Mendix of SAP hangt soms

mobiel. Met Fiori is het bijvoorbeeld mogelijk om snel een

af van de beschikbare resources binnen de eigen organisatie

simpele mobile app te maken voor een specifieke taak, zodat

of bij partners.

de complexiteit van het platform verborgen blijft voor de

Kosten

eindgebruiker.
Wanneer gebruik je nu Fiori en wanneer gebruik je Mendix?

Aan het gebruik van SAP en Mendix hangen verschillende

Beide oplossingen hebben elk hun eigen kracht, het hangt

prijskaartjes. Het hangt van de gemaakte afspraken af welke

van de situatie af welke oplossing het beste past. Gebruik

optie kostentechnisch het beste past. Mendix gebruiken voor

onderstaande criteria om te bepalen wat de best passende

één applicatie is kostbaar. De business case is wel sluitend

oplossing is.

als Mendix wordt ingezet als innovatieplatform voor nieuwe
functionaliteit. Kijk niet alleen naar de ontwikkelkosten

Beschikbaarheid en doelgroep

van een applicatie. Vergeet niet om de beheerkosten en

Bepaal of er aan een Fiori app beschikbaar is binnen het SAP-

kosten voor lifecyclemanagement goed te begroten als de

ecosysteem en of de toepassing vooral gebruikt gaat worden

levensverwachting langer is dan 12 maanden.

door eigen medewerkers of ook door klanten en partners. Kijk
vervolgens wat de beste, snelste en/of goedkoopste oplossing
is.

Integratie
Vraagt de toepassing om het gebruik van meerdere systemen
naast SAP, dan is Mendix waarschijnlijk de beste optie om
de informatie vanuit verschillende bronnen met elkaar te
combineren binnen een applicatie.
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Breng gelaagdheid aan in het landschap
Het combineren van snelheid en stabiliteit
Succesvol opereren in de digitale wereld vraagt om zorgvuldig

Omgaan met deze uitdagingen vraagt om het aanbrengen van

balanceren tussen een aantal uitersten. De business wil

een gelaagdheid in het applicatielandschap. Elk van de lagen

snelheid én stabiliteit. Systemen moeten open én secure

heeft eigen kenmerken (zie figuur), Gartner noemt dit een

zijn. Deze eisen lijken soms haaks op elkaar te staan. Om

‘pace layered architecture’. Door te werken met lagen kun je

tegemoet te komen aan de eisen vanuit de business zijn er

verschillende stijlen en tempo’s gebruiken voor verschillende

drie uitdagingen om aan te werken:

soorten toepassingen. Bij mobiele applicaties wil je snel en
wendbaar zijn en zal de oplossing vaak taakgedreven zijn. Bij

•

Uitdaging 1 – Het organiseren van wendbaarheid

de grote ERP business platforms ligt de nadruk op stabiliteit

Om snel in te spelen op veranderingen in de omgeving

en het volgen van administratieve processen. We lichten de

is het een vereiste dat elementen in het IT-landschap

verschillende lagen hieronder kort toe.

snel aangepast kunnen worden. Het kan hierbij gaan om
simpele aanpassingen in de user interface of om complexe

In de systems of record zijn de belangrijkste administraties

aanpassingen om een nieuwe service te introduceren.

van de organisatie vastgelegd. Dit is typisch de kern van een
SAP-landschap: de registraties voor de primaire processen

•

Uitdaging 2 – Het organiseren van stabiliteit

en de ondersteunende processen zoals HR en finance. Deze

De verwachtingen van eigen medewerkers en klanten nemen

systemen worden over het algemeen niet snel vervangen, dat

enorm snel toe. Iedereen verwacht dat alle functionaliteit

is te kostbaar.

altijd beschikbaar is via verschillende devices. De uitdaging
is om schaalbare omgevingen neer te zetten die meebewegen

De systems of differentiation zijn de applicaties die

met de onvoorspelbare vraag bij digitale services. Want soms

unieke bedrijfsprocessen ondersteunen of functionaliteit

is het erg rustig en binnen een paar seconden kan de vraag

hebben voor een specifiek marktsegment. Deze toepassingen

exploderen.

gaan vaak langer mee en vragen vaak om integratie met
verschillende business platforms.

•

Uitdaging 3 – Het organiseren van renderende
omgevingen

Tot slot zijn de systems of innovation ad-hoc oplossing die

Het aantal oplossingen op het gebied van IT explodeert.

inspringen op acute behoeftes of kansen vanuit de business.

Nieuwe mogelijkheden zijn via de cloud snel te gebruiken.

SAP Fiori positioneren we vooral in dit domein. Fiori zien we

Tegelijkertijd is zorgvuldig kiezen noodzakelijk, omdat

minder op het niveau van systems of differentiation vanwege

de budgetten niet oneindig zijn en je niet elke dag kunt

de veelal grotere integratiebehoefte en het uitgangspunt

switchen van oplossing. Alleen met de juiste sturing op je

om veranderbaarheid vooral buiten de kernsystemen te

landschap houd je de hele omgeving betaalbaar. Daarin past

organiseren.

ook de keuze om te kiezen voor één ontwikkelplatform voor
wendbare applicatie-ontwikkeling zoals Mendix.
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Systems of Innovation

Systems of Record

Systems of Differentiation

Hoge
vervangingssnelheid

Lage
vervangingssnelheid

Focus op snelheid,
multichannel en
gebruikersinteractie

Focus op stabiliteit
en schaalbaarheid

Veelal
taakgedreven

Veelal
procesgedreven

Geschikt voor
Mendix i.c.m.
SAP

SAP
kernsystemen

Soms leeft de gedachte dat Mendix alleen geschikt is voor

betreft kosten. De verbinding tussen Mendix applicaties en

de systems of innovation, bijvoorbeeld om snel een proof

de SAP-systemen wordt gerealiseerd met SAP-connecteren

of concept te ondersteunen met de bouw van een minimal

die worden aangeboden in de Mendix app store. Met deze

viable product. Deze gedachte is inmiddels achterhaald in

connectoren, die zijn gebaseerd op het open data protocol

de praktijk. De kracht van de combinatie SAP en Mendix ligt

OData, kan informatie uit de back-office worden opgehaald

vooral op het niveau van de systems of differentiation: het

en na het uitvoeren van handelingen in de applicatie weer

ontwikkelen van bedrijfskritische toepassingen waarmee de

worden weggeschreven.

organisatie een onderscheidend vermogen kan opbouwen.

Organisaties

Door Mendix te gebruiken ontstaat er wendbaarheid

rechtstreeks afnemen vanuit het SAP Cloud Platform.

en snelheid wat betreft het aanpassings-vermogen van
bedrijfsprocessen. Als gevolg hiervan is er minder tot
geen maatwerk nodig binnen de SAP-omgeving. De SAPomgeving kan daardoor dicht bij de standaardimplementatie
blijven. Dit bevordert de stabiliteit van de kernsystemen
en zorgt voor beheersbaarheid en voorspelbaarheid wat
5
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Werk aan een uniforme gebruikersbeleving
Zorg voor een consistent UX-design

De beste oplossingen werken intuïtief voor gebruikers. Ze
kunnen gebruik maken van de oplossing zonder een heel
naslagwerk te hoeven lezen. Voor organisaties is het belangrijk
om een consistente gebruikerservaring neer te zetten. Het

“As far as the customer is
concerned, the interface
is the product.”

werkt verwarrend voor medewerkers en klanten als ze in
verschillende applicaties telkens op een andere manier een
soortgelijk taak uitvoeren. Voor de externe doelgroep is de
gebruikersbeleving nog belangrijker, omdat de omzetstroom
beïnvloed kan worden. In positieve zin als de app het
eenvoudig maakt om zaken te doen met de organisatie en in

- Jef Raskin

negatieve zin als personen gefrustreerd raken en afhaken.
SAP heeft met Fiori een eigen ontwerptaal neergezet, inclusief
een groot aantal user interface elementen. Daarnaast zijn
er design principes die bijvoorbeeld beschrijven hoe je
omgaat met navigatie door een app en hoe je foutmeldingen
afhandelt.

SAP gebruikers

Niet-SAP gebruikers

Voor de combinatie SAP en Mendix is het neerzetten van een

Mendix biedt op haar platform standaard het Atlas UI

uniforme gebruikersbeleving goed mogelijk. Mendix biedt

Framework. Net als Fiori voorziet dit framework in onder

Fiori UI packages aan om Mendix toepassingen de ‘look and

meer templates, building blocks en widgets.

feel’ te geven van een Fiori app. Het is verder geen probleem

Voor applicaties die gebruikt gaan worden door personen die

om Mendix applicaties te starten vanuit Fiori Launchpad,

niet dagelijks met SAP werken is het logischer om Atlas te

het startpunt voor gebruikers om via hun device toegang

gebruiken als basis. Voor deze personen is het niet relevant dat

te krijgen tot hun SAP applicaties. Voor interne Mendix

de applicatie een integratie heeft met SAP aan de achterkant.

applicaties die niet starten via de launchpad, maar waar de

Als een organisatie meerdere applicaties aanbiedt dan zorgt

gebruikers veelal met SAP Fiori applicaties werken kan het

Atlas voor uniformiteit over deze applicaties heen.

toch handig zijn om toch een Fiori ontwerp te gebruiken.

Organisaties kunnen de uitstraling van applicaties aanpassen

Zo ontstaat een consistente beleving over alle business

aan hun eigen huisstijl binnen zogenaamde thema’s. Deze

applicaties heen.

zijn herbruikbaar, dit bevordert de onderhoudbaarheid van
applicaties en zorgen ervoor dat een nieuwe applicatie direct
start met de juiste gebruikersbeleving.

6

4

Introduceer lifecycle- en ketenmanagement
De bouw van een app is pas het begin

Een voordeel van cloudoplossingen is dat je snel kunt

Daarnaast is er aandacht nodig voor de manier van

beginnen.

versplintering:

werken. Om aan te sluiten op de snelheid van de business

iedereen begint zonder een goede visie op keten- en

is het voortbrengingsproces van een Mendix app anders

lifecyclemanagement. Dat is een onwenselijke situatie voor

in

Mendix applicaties die integreren met de SAP back-office

Applicaties worden vaak ontwikkeld vanuit een mobile-first

en al snel meerdere jaren in gebruik zijn. Deze categorie

en cloud-first gedachte, wat eveneens vraagt om een ander

applicaties

Een

bijbehorend

vragen

om

een

risico

is

zwaardere

vergelijking

tot

traditionele

softwareontwikkeling.

beheeraanpak

ontwikkelproces en om andere disciplines zoals interaction

vergeleken met applicaties die sneller worden vervangen. Er

designers. Organisaties kiezen er steeds vaker om te werken

is aandacht nodig voor governance en de manier van werken

met een DevOps aanpak waarbij ontwikkel- en beheerwerk

(DevOps).

bij hetzelfde team is belegd. Met deze aanpak verdwijnt de
traditionele muur tussen de ontwikkel- en beheerafdelingen

Governance zorgt ervoor dat per laag in de architectuur de

wat zorgt voor versnelling.

juiste technologie wordt gebruikt en er coherentie blijft
bestaan in het applicatielandschap. Governance waarborgt

Bij organisaties die wél kiezen om low-code toe te passen,

het gebruik van standaarden en zorgt voor de inrichting en

maar geen aandacht schenken aan nieuwe manieren van

besturing van processen zoals lifecycle- en ketenmanagement.

werken zien we vaak dat de gewenste snelheid om applicaties

Dit is belangrijk voor de voorspelbaarheid van doorlooptijden

op te leveren niet wordt gehaald. En we zien dat organisaties

en budgetten op de langere termijn. Zonder deze processen

die wel aan de slag gaan met DevOps, maar onvoldoende

zien we bijvoorbeeld dat er wel budget is vrijgemaakt voor de

aandacht schenken aan governance veel moeite hebben

bouw van een app, maar niet voor de doorontwikkeling en het

om alle initiatieven goed op elkaar afgestemd te krijgen

doorlopende beheer.

en te houden. Succesvolle organisaties denken na hoe ze
applicaties ontwikkelen en onderhouden in het gewenste
tempo van de business en gebruiken governance om dit in
goede banen te leiden.

Systems of Innovation
Governance

DevOps

Systems of Differentiation

Systems of Record

7

De krachtige combinatie van SAP
en Mendix...
•

... introduceert snel nieuwe functionaliteit voor de
business.

•

... realiseert een kostenefficiënte manier voor de bouw
van digitale oplossingen.

•

... integreert nieuwe front-office functionaliteit met
bestaande back-office functionaliteit.

•

... biedt een uniforme gebruikersbeleving over
verschillende applicaties.

•

... minimaliseert de hoeveelheid maatwerk in
standaardomgevingen.
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