Hoe stel ik een productspecificatie op?
Deze procesweergave is een hulpmiddel welke gebruikt kan
worden wanneer specificaties rondom (structurele)
datalevering(en) worden opgesteld of heroverwogen.
Het schema kan worden gebruikt in combinatie met de
generieke informatieleveringsspecificatie.
In een productspecificatie worden eisen aan delen van data
gesteld en wordt duidelijk beschreven wat er in een deel van een
datalevering wordt verwacht. Hiermee zal een leverancier op een
overzichtelijke manier op de hoogte gesteld kunnen worden.

Is er een behoefte om een structurele informatieuitwisseling te verbeteren?
Wie is de doelgroep? ON / OG Projectorganisatie / OG Beheerorganisatie
Gaat het om interne uitwisseling of externe informatie uitwisseling?
Gaat het om project-informatie of beheer-informatie?
Bepaal in welk proces van uitwisselen waar je iets wil oplossen?

/ wat / wanneer
3 Hoe
op hoofdlijnen (verkenningfase)

– Wat is er al aanwezig?
– Is dit voldoende als basis of is het beter om iets nieuws te
ontwikkelen?

– Zijn er processen/onderdelen die invloed hebben op inhoud van
de productspecificatie?
– Denk aan: Vraagspecificatie, OTL, ILS, Andere productspecificaties
(voorbeeld: DataTOP 15), processen
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Zijn er standaarden waar ik op kan aanhaken?
Zijn er voorbeelden van productspecificaties aanwezig?
Is er al een datamodel aanwezig?
Wie zijn de gebruikers van de data?
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Zijn er standaarden waar ik op kan aanhaken?
Wat is nu de ervaring en wat moet er anders?
Wat is er al aanwezig? (productspecificatie / format / datamodel)
Is er al een productspecificatie aanwezig?
Wie zijn de gebruikers van de data?
Hoe wordt het op dit moment gebruikt?
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Op welke middelen heeft deze nieuwe
ontwikkeling invloed (raakvlakken analyse)?
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– Wie kan de productspecifcatie opstellen? Doe je dit intern/extern
door andere partij?
– Hoe schrijf je de informatiebehoefte op zodat de opdrachtnemer
de juiste informatie aan gaat leveren (hoe/wat)?
– Wil je eisen stellen aan wanneer data geleverd moet worden?
– Gegevensbeheerder vs. assetbeheerder: heb je al deze informatie nodig?
– Kan een aannemer de gevraagde data aanleveren?
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– Op basis van onderstaande vragen: hoe kan het verbeterd worden
en is het nodig dat dit verbeterd wordt?

alisati

Stel je prodcutspecificatie samen
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2 Verzamel wat er al is aan informatie

Identificeren van structurele informatie
uitwisseling (afbakening)

optim
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Deze procesweergave kan als handvat worden gebruikt om
duidelijk te krijgen over de mogelijke stappen die nodig zijn en
mogelijke vragen die daarbij gesteld kunnen worden om tot
een productspecificatie te komen. In deze weergave is
onderscheid gemaakt tussen het opstellen van een totaal
nieuwe productspecificatie en het optimaliseren van een
bestaande productspecificatie. De vragen die daarbij horen
verschillen soms en daarom is er soms splitsing gemaakt.
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Beschrijf je uitdaging en bijpassende informatiebehoefte wie / hoe / wat / wanneer (verdieping)

– Beschrijft de bestaande productspecificatie de informatie
behoefte voldoende?
– Sluit de huidige informatie nog aan op de behoefte van gebruikers?
– Sluit de huidige productspecificatie nog aan op het datamodel?

– Welke informatie hebben de gebruikers nodig?
– Wanneer wordt informatie ingewonnen en wanneer beschikbaar?
– Binnen welk proces wordt de informatie gebruikt (doorlooptijden)
– Welke systemen zijn er beschikbaar?
– Welke standaarden en voorbeelden zijn er beschikbaar?

7 Productspecificatie toevoegen aan ILS

8 Communicatie over wijziging
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– Kan de opdrachtnemer de activiteiten behorend bij de informatielevering
voldoende inschatten aan de hand van de teksten uit de ILS?

– Wie moeten allemaal op de hoogte worden gebracht van de
wijziging intern?
– Wie moeten allemaal op de hoogte worden gebracht van de
wijziging extern?

– Is het nodig om de eerste toepassing van de productspecificatie
actief te monitoren?
– Wie is er verantwoordelijk voor actueel houden van de
productspecificatie?
– Hoe gevoelig is deze productspecificatie voor wijzigingen?
– Welke redenen kun je bedenken waardoor er wijzigingen ontstaan?
– Wie en welke organisaties kunnen deze wijzigingen doorgeven?
– Worden bovenstaande vragen voldoende gemonitord?
– Op basis van bovenstaande vragen: zijn er nog aanpassingen nodig?
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