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Zero ema il compa ny

Requirements zonder
e-mail?Het kan!

Het begint gewoonlijk met een e-mail of een uitnodiging via Outlook. De
stakeholders wordt gevraagd mee te denken over de requirements voor
een nieuw systeem of nieuwe functionaliteit.
door Reinoud de Leve

Daarna zullen er nog veel meer e-mails volgen: e-mails
met actielijsten; e-mails met documenten die moeten
worden gereviewd; e-mails die zijn verstuurd naar alle
betrokkenen bij het project en e-mails die worden gedeeld

met een kleine selecte groep. Er zijn mailwisselingen bij
die ooit begonnen zijn met een specifiek onderwerp, maar
langzamerhand zijn afgedwaald en over steeds meer
onderwerpen lijken te gaan. Er zijn groepen die
onafhankelijk van elkaar via de mail hetzelfde onderwerp
bediscussiëren en tot verschil lende inzichten en

oplossingen komen. Te midden van al dit e-mailverkeer
doet de requirements engineer zijn werk. Hij moet er voor
zorgen dat er een heldere en gedeelde visie komt over de
functionaliteit van het nieuwe systeem.

Op 7 februari 2011 vestigde Thierry Breton, CEO van Atos,
publiekelijk de aandacht op de uitdagingen waarvoor
bedrijven tegenwoordig zijn gesteld als gevolg van de
explosieve groei van gegevens, de opkomst van ‘online
social networking’ en de veranderende houding te aanzien
van werk. In dat licht sprak hij zijn ambitie uit dat in drie
jaar tijd al het interne e-mailverkeer tussen Atos
medewerkers tot het verleden zou behoren. In plaats van
e-mail zullen Atosmedewerkers andere middelen
gebruiken die geschikter zijn voor het onderling
communiceren, samenwerken en uitwisselen van
informatie. De ambitie is een ‘Zero email company’ in drie
jaar. In die drie jaar werkt Atos aan een persoonlijk
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relevante, directe en kosteneffectieve manier om
medewerkers met elkaar te laten communiceren.

Eén van de eerste stappen in dat proces was het opstellen
van de requirements. In plaats van via de e-mail
stakeholders uit te nodigen voor een workshop, koos het
projectteam ervoor om gebruik te maken van een online
micro-blogging-omgeving, een online mindmapping-tool,
een wiki en een document-management-systeem. Dankzij
deze middelen was het team instaat om in minder tijd dan
normaal een requirementsdocument op te stellen, zonder
gebruik te maken van e-mail , zonder formele
bijeenkomsten en waarbij toch meer stakeholders
betrokken waren dan gebruikelijk. Het document was
gereed in 2 weken en bevatte input en bijdragen van meer
dan 60 mensen. Pas nadat het document was voltooid
werd de eerste e-mail verstuurd naar de stuurgroep, met
een link naar het document. Deze was onder de indruk
van de snelheid en de kwaliteit en vooral ook de lange lijst
van betrokkenen.

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Jan
Krans, Atos Consultancy bv

Zero ema il compa ny

Hoe stel je een requirementsdocument op zonder e-mail?

Stap 1: Betrek zoveel mogelijk belanghebbenden en verzamel hun requirements
In de fysieke wereld is het koffieapparaat of de waterkoeler de ideale plaats om veel geïnteresseerden te
bereiken. In de digitale wereld vinden we geïnteresseerden vooral via sociale media. Daarom plaatste het
projectteam een oproep op de micro-blogging-service binnen Atos vergelijkbaar met Twitter. Iedereen kon via de
micro blogging service reageren op de vraag welke functies onderdeel uit moeten maken van de Zero-e-mail-
oplossing van Atos. Binnen een paar dagen hadden meer dan dertig mensen aan de oproep gehoor gegeven en
hun requirements kenbaar gemaakt.
Dat was het moment om over te gaan naar de volgende stap, de gestructureerde brainstorm.

Stap 2: Geef samen met de belanghebbenden structuur aan de requirements
De tweede stap begon met het structureren van de reacties die waren verkregen. Deze werden gevisualiseerd en
onderverdeeld in hoofdgroepen en subgroepen met behulp van de online mindmapping tool.
De link naar de mindmap werd weer via de micro bloging service verspreid en iedereen werd uitgenodigd aan de
mindmap bij te dragen. In een paar dagen tijd groeide de mindmap aanzienlijk. Verschil lende mensen bewerkten
de mindmap gelijktijdig of werkten samen binnen vertakkingen ervan. Ook de structuur van de mindmap werd
onder handen genomen, wat leidde tot een beter overzicht van de requirements.
Toen na een paar dagen de activiteiten aan de mindmap waren afgenomen, werd de -community gevraagd of zij
de mindmap een goede basis vonden vormen voor het requirements document. Na een positief antwoord, was
het tijd voor de derde stap, het schrijven van het requirementsdocument.

Stap 3: Schrijf samen met de belanghebbenden een requirementsdocument
In de derde stap werd eerst de mindmap geëxporteerd naar een document in Rich Text Format en vervolgens
geïmporteerd in de wiki van Atos .
Het kost weinig moeite om een mindmap te vertalen naar een wiki-structuur (export mindmap naar Word
document en import in wiki). Dankzij het versiebeheer is een wiki een zeer geschikte tool om gezamenlijk aan
een document te werken. Alleen de laatste versie van het document is steeds zichtbaar als website. In de edit
mode verandert de website in een document en is zodoende eenvoudig te bewerken. Direct nadat de
wijzigingen zijn opgeslagen, is dat zichtbaar in de website. Het versienummer van het document wordt bij deze
actie opgehoogd waardoor een rollback mogelijk is.
Wederom werd de community erbij betrokken. Nu om mee te schrijven aan het wiki document. In nog geen
week tijd hadden meer dan zestig mensen bijgedragen aan en commentaar geleverd op de wiki. Daarmee was
het document klaar om te worden beoordeeld. Er werd van de wiki een PDF document gemaakt.

Stap 4: Stel de kwaliteit vast
In de vierde en laatste stap werd de kwaliteit van het document vastgesteld volgens ‘Atos Scientific Community’s
whitepaper approval process’.
Dit gaat als volgt in zijn werk. Het document wordt gereviewd door de leden van de Scientific Community.
Daarbij krijgt het document een score op een schaal van 0 tot 5. Alleen als een document hoger scoort dan 3.7,
wordt het document gepubliceerd. Bij een lagere score moeten er nog aanvullende werkzaamheden aan het
document worden uitgevoerd. Daarna kan eventueel een tweede reviewronde worden gestart.
Het requirementsdocument werd aan deze procedure onderworpen. Het werd vastgelegd in de ‘Corporate
document store’. Alle betrokken medewerkers werden uitgenodigd om het document te reviewen en een score
te bepalen. Het requirementsdocument behaalde in de tweede ronde een gemiddelde score van 3.9.




