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Ontdekken

Net gezien
De lol van (ver)dwalen is om onverwacht een prachtige plek te
ontdekken. En mocht je zelf moeite hebben om zo’n plek te vinden, dan
zijn er gelukkig altijd wel mensen die je in de goede richting willen wijzen.
Dat is wat wij in deze rubriek willen doen. Hier zetten we de wegwijzers
neer om jullie de plekjes op het internet te laten ontdekken waar het goed
toeven is voor de requirements engineer. Deze keer richten we onze blik
met name op plekken die met BPM of Business Rules te maken hebben.
Heb je zelf nog mooie plaatsen bezocht die je wilt delen? Laat het ons
weten: dreamagazine@dreamevent.nl.
door Olaf Rem

Business Rules Platform Nederland (BRPN)
Het BPRN1 heeft als doel de bekendheid met business
rules in de Nederlandse markt te bevorderen door kennis
uit te wisselen en prakti jkervaringen te delen. Er worden
ongeveer vier bi jeenkomsten per jaar georganiseerd. Je
kunt je op de site daarvoor aanmelden. Bij verschil lende
van de bijeenkomsten die er de afgelopen jaren zijn
geweest is de presentatie te downloaden. Verder zi jn er
enkele l inks naar sites over business rules en sites van
software leveranciers. Even kijken dus of de volgende
bijeenkomst aanspreekt.

Business Rules Manifesto
Een verwijzing naar de grondbeginselen van
onafhankeli jke regels, de Business Rules Manifesto2,
mag hier natuurl i jk niet ontbreken. Het bestaat uit tien
uitgangspunten (die weer nader uitgewerkt zi jn), zoals
'Gescheiden van processen, niet verborgen in
processen', 'Declaratief, niet procedureel ', 'Van, door en

voor de business, en niet voor IT-ers'.

Business Rules Solutions
Business Rules Solutions is de site van de bekende
Ronald G. Ross en Gladys S.W. Lam. Zij bieden onder
andere training, consulting, boeken en publicaties. Er is
ook een aantal whitepapers te vinden waaronder 'Top 1 0
Mistakes Companies Make When Conducting Business
Rules Projects' en 'Decision Analysis – A Primer: How to
Use DecisionSpeak™ and Question Charts'. Ronald G.
Ross is ook de bedenker van RuleSpeak3, een richtl i jn
om business rules te specificeren. Daarnaast zi jn zi j
sponsor van de Business Rule Community4 site waar
(na registratie) onder andere artikelen en prakti jk cases
te vinden zijn.

Blog Tom Debevoise
Tom Debevoise blogt5 regelmatig over onderwerpen met
betrekking tot BPM en Business Rules, zoals

1http: //businessrules.editme.com

2http: //www.businessrulesgroup.org/brmanifesto/BR
ManifestNederlands.pdf

3http: //www.rulespeak.com/nl/

4http: //www.brcommunity.com/

5http: //www.tomdebevoise.com/
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bijvoorbeeld 'Process Interactions in Orchestrations and
Choreography', 'Bui ld Survivable, Hardened Cloud
Processes with BPMN' en 'Ten Business Rules Usage
Patterns in BPM and Business Events'. Een leuke site
om af en toe naar terug te keren.

BPM.com
BPM.com6 biedt onder andere nieuws, artikelen, prakti jk
verhalen, presentaties en informatie over BPM vendors.
Om de whitepapers en videos (gratis) te kunnen zien
moet je je wel eerst registreren. Er is veel interessants te
vinden, zoals bijvoorbeeld: '1 1 Habits for Highly
Successful BPM' (white paper), 'Real-World Success
Stories: 5 Case Studies in BPM and Case Management'
(webinar document) en 'Getting started with BPM: Where
Do We Go Now?' (web cast).

BPMnext
BPMnext7 is een 3-daagse conferentie die in maart 201 3
in de Verenigde Staten is gehouden en zich richtte op
wat de aanstaande ontwikkelingen zijn op BPM gebied.
De bedenkers hiervan zijn Bruce Silver en Nathaniel
Palmer. De presentaties van de conferentie zi jn van de
site te downloaden, waaronder 'Automated Assessment
of BPMN 2.0 Model Quality', 'How Technology Innovation
Wil l Change BPM Practice' en 'Operational Process
Intel l igence for Real-Time Business Process'. Bezoeker
en spreker Keith D. Swenson kijkt op zijn blog8 terug op
de conferentie.

2013 Gartner BPM Summit
In apri l is er in de VS een BPM summit gehouden door
Gartner. MicroPact (BPM en case management software)
biedt op haar site een review9 van het event waarin kort
op de gegeven presentaties in wordt gegaan.
Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder
andere: 'BPM Needs to Start with People', 'How to Sell
Your BPM to Your CEO' en 'Analytics Insights for the
Business Process'.

Business Process Incubator
De Business Process Incubator1 0 presenteert zich als
(de) plek waar mensen kunnen leren over BPM,
informatie kunnen delen en aanbieders hun tools onder
de aandacht kunnen brengen. Het bevat veel informatie,
zoals: ruim 200 presentaties, 250 boeken, 1 50 blog
verwijzingen, 40 proces modellen, 50 eLearning modules
(betaald), verwijzingen naar opleiders en software
aanbieders. Ook bevat het cloud apps om
procesmodellen (in Visio, BPMN of XPDL formaat) onder
andere te valideren, visual iseren en converteren. Je
moet wel een account aanmaken om toegang te kri jgen
tot de informatie. Het is zeker de moeite waard om wat
ti jd uit te trekken om te ontdekken wat er op de site te
vinden is.

yEd: diagrammen maken
Het maken van modellen om processen en structuren te
verhelderen is één van de kerntaken van de analist. Vaak
gebruiken we daar laagdrempelige applicaties voor als
Visio en Powerpoint en soms uitgebreide producten als
Enterprise Architect of ARIS. yEd11 is een gratis tekentool
van yWorks om onder andere BPMN, UML en Flowchart
diagrammen te maken. Het is een eenvoudige tool die
nog het meest op Visio l i jkt, maar waarmee eenvoudig,
visueel aantrekkeli jke diagrammen gemaakt kunnen
worden. Diagrammen kunnen in verschil lende formaten
geëxporteerd worden (o.a. jpg, pdf, html en png).

Computable BPM artikelen
De Computable heeft ook een BPM pagina1 2 waar al lerlei
nieuws, opinies en achtergronden over BPM te vinden
zijn. Zo hebben we daar bijvoorbeeld kunnen lezen dat
Cordys is overgenomen door OpenText; dat ARIS versie
9 uit is gekomen met verbeterde interactie en
communicatie tussen gebruikers via ARIS Connect (een
cloud oplossing); dat er een nieuwe release 9.1 is van
Blueriq (voorheen Aquima) met een verbeterd event-
mechanisme en betere performance en dat USoft
URequire Studio 3.0 heeft vri jgegeven met meerdere
nieuwe functies (onder andere voor het samenstel len en
onderhouden van requirements).

YouTube en BPM
Op YouTube is natuurl i jk ook het nodige te vinden op het
gebied van BPM. Zo heeft Stephen Til lemans een
eenvoudige korte fi lm gemaakt met een introductie over
BPM1 3. Rene T. Domingo heeft een gedegen presentatie
geplaatst van bijna een uur over procesanalyse en
procesverbetering1 4 waarin eigenschappen van
processen worden besproken zoals ‘input rate’,
‘cycletime’ en ‘process capacity’. Pegasystems heeft
verschil lende presentaties verteld door Dr. Setrag
Khoshafian onder de veelbelovende titel BPM
Professor1 5 met onderwerpen als 'What are BPM
Suites?', 'Who benefits from BPM suites?' en 'Real-time
Lean Six Sigma'.

Over het werken met BPMN zijn verschil lende
presentaties te vinden zoals bijvoorbeeld die van Visual
Paradigm met een introductie over het gebruik van
BPMN1 6.

Net gezien
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