Sprint loopt als een trein

ren dat INA verouderd was. Deze veroudering was onder andere veroorzaakt
door de volgende factoren:
- De hulpmiddelen die bij de bouw in
1972/1973 werden gehanteerd, waren
inmiddels uit de tijd en waren nog maar
bij enkele mensen bekend.
- Bij de bouw waren veel concessies gedaan om de investeringen te kunnen
beperken. Om apparatuurkosten te besparen werd vrijwel alle besturingsprogrammatuur zelf gemaakt.
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Bondsspaarbanken in Woerden.
Afgelopen zomer zijn de laatste spaarbanken geconverteerd naar SPRINT,
het spaarbanken Realtime INteractief
Terminalsysteem. Met het Sprint-project
zijn we in 1982 begonnen. Bij een uniek
project van deze omvang zijn tegenslagen bijna niet te voorkomen, en de ontwikkeling heeft langer geduurd dan bij
de aanvang werd verwacht. Maar ook
treinen hebben wel eens vertraging.
INA verouderd
Toen bijna twintig jaar geleden het on line transactiesysteem INA (INIeggers
Administratie) werd ontwikkeld, namen
de spaarbanken daarmee een enorme
voorsprong op de niet geautomatiseerde overige banken. Het zal geen onbekend gegeven zijn, dat de gehele automatisering na deze tijd een enorme
vlucht heeft genomen. In het begin van
de jaren tachtig moesten we constate-
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Een belangrijk deel van de beschikbare
ontwikkelcapaciteit werd besteed aan
onderhoud, waardoor vernieuwing en
uitbreiding van het dienstenpakket te
traag verliepen. Het werd tijd voor een
nieuw en vooral flexibel systeem: Sprint.
Uitgangspunten Sprint
Belangrijkste functionele uitgangspunten voor dit nieuwe systeem waren:
- Flexibiliteit in de zin van slagvaardigheid bij toevoegen en wijzigen van
diensten en produkten.
- Efficiënt in onderhoud.
-Gegevensopslag met verbanden tussen de produkten van een cliënt.
-Beschikbaarheid van relevante gegevens gedurende 7 etmalen per week,
ten behoeve van geldautomaten, aansluiting op andere gegevensbanken,
vrijheid in openstellingsuren van spaarbankkantoren.
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-Grotere betrouwbaarheid en betere
beveiliging tegen calamiteiten.
Daarnaast heeft er een overweging
plaatsgevonden om te bepalen of Sprint
een vernieuwing ineens moest zijn, dan
wel een gefaseerde vernieuwing gespreid over een aantal jaren. De doorslaggevende reden om voor het eerste
te kiezen, waren de bijna uitgeputte mogelijkheden tot onderhoud van INA.
Sprint zou waar mogelijk een verbetering van het bedieningscomfort moeten
geven. Verder zou de de achterliggende
infrastructuur zodanig worden opgezet
dat van een cliënt alle produkten en
diensten te combineren en zichtbaar te
maken zouden zijn. Hierdoor moest een
gerichtere en meer commerciële benadering van het publiek mogelijk worden;
de spaarbankkantoren zouden sneller
en gerichter antwoord kunnen geven op
vragen van cliënten. Daarnaast moest er
rekening worden gehouden met ontwikkelingen waarbij de cliënt zelf informatie
kan opvragen op een kantoor (rekeningafschriften printen) of thuis via een c o m puter of de telefoon.
Kenmerken van Sprint
Belangrijkste verschil tussen INA en
Sprint is de cliëntgerichte benadering.
INA was rekeninggericht, waardoor een
cliënt die meer dan één produkt had
even zo vele malen in het systeem was
opgeslagen. In Sprint heeft elke cliënt
een uniek cliëntnummer, waaraan alle
produkten en diensten kunnen 'hangen'
waarover hij beschikt. De bank heeft
hiermee een krachtig instrument in handen om een cliënt op zinvolle wijze te
benaderen. De losse gegevens waarover men vroeger beschikte, zijn samengevoegd tot nuttige informatie.
Adreswijzigingen hoeven maar één keer
te worden ingebracht, en een nieuwe rekening wordt via het cliëntnummer automatisch gekoppeld aan de rekeningen
die de cliënt al heeft. Het thuiskantoor
van de cliënt heeft zodoende een volledig overzicht van de produkten die de
cliënt heeft. De bank weet precies welke
relatie men met een cliënt heeft, zodat
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deze in staat is tot een goede advisering
te komen. Ook kan men nu veel efficiënter bepaalde groepen cliënten benaderen, bijvoorbeeld via gerichte mailings.
Verder kan in Sprint de ontwikkeling van
nieuwe produkten veel sneller plaatsvinden. Bovendien is het veel makkelijker
dan vroeger om zo'n produkt op maat
voor één bank te maken.
De functionele systemen van het GB zijn
volledig geïntegreerd in Sprint, waaronder het speciaal op de zakelijke kredietverlening gerichte Universeel Rekeningcourant-systeem (URC). Alleen het
Nieuwe Leningensysteem (NLN) doet
zijn naam niet langer eer aan: dit zal het
laatste systeem zijn dat binnen een
nieuw concept zal worden ontwikkeld.
Conversies
In de eerste helft van 1986 konden de
eerste banken worden geconverteerd
naar het nieuwe systeem. Dit waren de
spaarbanken in Woerden, Alphen aan
den Rijn en Schiedam. Succesvolle conversies, maar daarna werden we geconfronteerd met enkele problemen als gevolg van een te snel groeiend volume

van gegevens. Dit leverde een vertraging
op in het geplande conversieschema
van bijna een jaar. Nadat de problemen
waren opgelost, kon begin 1987 opnieuw een serie banken worden geconverteerd.
In oktober 1987 vond de eerste grote
conversie plaats, die van de Nutsspaarbank West Nederland, de latere regio
Haarlem van de VSB. Dit betekende een
verdubbeling van het aantal rekeningen,
maar Sprint bleek dit moeiteloos aan te
kunnen. Vanaf 1988 werden de andere
leden van het Computercentrum geconverteerd naar Sprint. Het INA-hek werd
in september 1990 dichtgetrokken door
de Centrale Volksbank.
Bij de conversie moest veel werk worden verzet door de daarvoor verantwoordelijke medewerk(st)ers van de
bank en door het conversieteam van het
GB. Tijdens de voorbereidende besprekingen werd vastgelegd, hoe de diverse
produkten ondergebracht moesten worden in Sprint. Soms was dat eenvoudig,
maar meestal moest de programmatuur
op verschillende plaatsen worden aan-
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gepast aan de speciale wensen van de
bank. Omgekeerd moest ook bij de bank
het nodige gebeuren: nieuwe interne
procedures opstellen en nieuwe formulieren ontwerpen. Tijdens de conversievoorbereiding had de bank de beschikking over een zogenaamde 'proefbank'
waarmee ze kon experimenteren. De
rapportages uit deze proefbank konden
dan weer worden gebruikt voor het aanpassen van de interne organisatie van
de bank.
De proefbank werd ook gebruikt bij de
opleiding van het baliepersoneel, iets
dat overigens vrijwel altijd in de avonduren moest gebeuren. Tijdens het opleiden lag het accent op het terminalprogramma, maar uiteraard kwamen hierbij
vanzelf de achtergronden van de diverse
programma's ter sprake. Sprint biedt de
bank veel meer mogelijkheden dan het
INA-systeem. Een belangrijke opdracht
van de conversiebegeleiders was dan
ook, ervoor te zorgen dat de bank optimaal gebruik zou gaan maken van de
mogelijkheden van Sprint.
Sprint in de praktijk
Op Sprint zijn nu 1250 balieterminals en
300 back office-terminals aangesloten.
In de database zijn ruim 3 miljoen cliënten, gemachtigden en mederekeninghouders met bijna AVi miljoen rekeningen opgeslagen. Verder ondersteunt het
CB bijna 300 geldautomaten. Er worden
10 tot 12 on line-transacties per seconde aangeboden, terwijl Sprint er een
veelvoud per seconde aankan. In de nabewerking kunnen tot 100 transacties
per seconde worden verwerkt.
Dit zijn een paar cijfers. Interessanter is
het natuurlijk om te weten, wat de mensen die met Sprint moeten werken van
het systeem vinden. Daar is nog niet
eens zo gemakkelijk achter te komen:
mensen hebben doorgaans alleen een
mening over het gereedschap waar ze
mee werken, als het slecht gereedschap
is. Na enig doorvragen kunnen we toch
de volgende sterke punten noteren:
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Het komt regelmatig voor dat een cliënt
zijn rekeningnummer niet weet als hij
geld komt opnemen. Vroeger moest
men dan het hoofdkantoor bellen om het
rekeningnummer op te vragen, maar in
Sprint kan men de gegevens van de
cliënt opvragen aan de hand van zijn
naam en geboortedatum. Op de terminal
verschijnt binnen enkele seconden een
overzicht van alle produkten die de cliënt
heeft. Hetzelfde is het geval bij andere
transacties, zoals het openen van een
rekening: je ziet direct wat de cliënt al
heeft. Bovendien zie je dan meteen, welke produkten de cliënt nog niet heeft.
Dat kan een mooi aanknopingspunt zijn
voor een adviesgesprek.
Als de cliënt geen afschrift heeft ontvangen, hoeft men op het kantoor geen formulieren meer in te vullen om een kopie
op te vragen: men kan via de terminal de
gegevens opvragen van de mutaties die
de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden.
Niet alleen aan de balie is het werk makkelijker en plezieriger geworden, ook
voor de administratieve medewerkers
biedt Sprint veel voordelen. Zo is de
hoeveelheid lijstwerk beduidend minder
geworden, onder andere dank zij de uitgebreidere
sorteringsmogelijkheden.
Tot op kantoorniveau kan de bank aangeven, welke informatie op welke plek
nodig is.
Verder kunnen de uitgebreide kredietbewakingsfaciliteiten worden genoemd die
in Sprint zitten. De bank heeft daarmee
een instrument in handen om de kredietafbouw te bewaken en te reguleren. Ook
kunnen pijnlijke situaties worden voorkomen, waarbij een overboekingsopdracht wordt geweigerd omdat de cliënt
op zijn bankgirorekening rood staat, terwijl hij op een andere rekening een flink
spaartegoed heeft.

gehaald door de ontwikkelingen, met
name die op het gebied van het elektronisch bankieren. Tien jaar geleden had
niemand durven voorspellen dat geld
opnemen 'uit de muur' en elektronisch
betalen door middel van pasjes zo snel
populair zouden worden. Daarom is het
GB een 'schil' om de Sprint-database
aan het bouwen. Een centrale rol hierbij
speelt het Gashnet-systeem, bestaande
uit een dubbel uitgevoerde non-stopcomputer die inmiddels een groot deel
van het netwerkverkeer voor zijn rekening neemt. Gashnet verzorgt de c o m municatie tussen de Sprint-computer en
het Interbancaire Autorisatienetwerk
(lAN) van de Bankgirocentrale. Via Sprint
is er verder een verbinding met de S-netcomputer, het bij het CB opgestelde
systeem dat het EB-verkeer verzorgt.
Ook de balieterminals en de back officeterminals zullen op den duur op de
'schil' worden aangesloten, en aan de
andere kant zullen er meer verbindingen
komen met andere computercentra, bijvoorbeeld dat van het BKR. De terminal
van de toekomst is niet aangesloten op
Sprint, maar heeft voortdurend verbinding met een intelligent netwerk. Een
netwerk dat niet meer zoals vroeger een
simpel doorgeefluik is, maar een systeem dat tot op een bepaald niveau beslissingen neemt over het wel of niet accepteren van transacties, en dat zelfstandig kan bepalen waar bepaalde informatie vandaan gehaald kan worden
of naar toe gestuurd moet worden.
Aan het begin van dit artikel legden we
even een relatie met de namen die de NS
aan zijn treinstellen geeft. Daar houdt de
vergelijking wel op: het spoorwegnet
raakt steeds meer overbelast met al dan
niet voorziene reizigers, maar de database- en netwerkspecialisten van het
Computercentrum Bondsspaarbanken
kijken niet op een transactie of toepassing meer of minder.

Toekomstige ontwikkelingen
We mogen constateren dat de doelstellingen bereikt zijn, en dat Sprint ruimschoots aan de verwachtingen voldoet.
Toch wordt ook Sprint al bijna weer inXI
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