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WPO betekent meer dan
Werkplekondersteuning
uit "Inzicht", december

1991

Zodra een project als afkorting door het leven
gaat, heeft het status en is het kennelijk wat. W-PO is zo'n project met een afkorting, waarvan je
geacht wordt niet meer naar de betekenis te vragen.
Inzicht deed het wel en kan daardoor nu vertellen
dat WPO staat voor Werkplekondersteuning.
Daarbij kunnen ook niet-insiders zich iets voorstellen. Om zeker van die veronderstelling te zijn
sprak Inzicht met H.W. Kutterink, voorzitter
Projectgroep WPO. Na afloop van het gesprek was
het duidelijk: dit project is een afkorting waard.
In oktober van dit jaar verscheen het projectvoorstel
WPO. En dat wil dus zeggen dat het al enige tijd -zij
het in kleine kring- onderwerp van gesprek is. "In
feite", zo laat Henk Kutterink weten, "is het enige jaren
geleden ontstaan bij de afronding van Sprint. Je moet
je realiseren dat begin jaren 80 werd besloten Sprint
te gaan invoeren; met de toenmalige wensen en
eisen. Sinds die tijd is er ontzettend veel veranderd.
Was de cliënt tot de jaren 70 met het INA-systeem niet
als cliënt herkenbaar, met Sprint kwam de cliënt en
niet meer het produkt centraal te staan. In de 90-er
jaren is er weer -mede door de veranderende marktomstandigheden- een andere situatie ontstaan. En
daar spelen wij met Werkplekondersteuning op in." In
Jacobsweerd heeft Henk Kutterink zijn WPO-kamer.
Bij zijn werkzaamheden wordt hij op deze werkplek
ondersteund door zijn eveneens van het CB afkomstige collega Wil Zandvliet. Henk zet aan de hand van
het projectvoorstel alle WPO-zaken nog even op een
rijtje. "Uitgangspunt is dat onze organisatie de komende jaren door zowel interne als externe ontwikkelingen
aan veranderingen onderhevig is. Daardoor moeten
wij ook flexibeler informatie-systemen hebben. We
hebben, dan wel krijgen, te maken met veranderend
consumentengedrag, met toenemende concurrentie,
met andere distributievormen, complexere produkten
en met een andere rol van het bankkantoor. Dat met
elkaar betekent dat wij onze verkoopkracht en de
doelgerichtheid moeten verbeteren, relatiebeheer verder moeten ontwikkelen, dat de service en de informatievoorziening uitgebreid moet worden. Daarbij staat
kostenbeheersing overigens ook nog eens centraal."
Als Henk het bij het project behorende kostenplaatje
en het schema van de projectorganisatie laat zien,
besef ik dat het niet voor niets is, dat er iemand vrijgemaakt moet worden om als projectleider te kunnen
fungeren. Gezien de hoeveelheid werk is het ook niet
vreemd dat op de planning als eindtijd december 1993
voorkomt. "En dan moeten we er hard tegenaan
hoor!", laat hij blijken.
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PROJECTORGANISATIE
Henk Kutterink is zoals eerder opgemerkt voorzitter
van de Projectgroep en als zodanig ook lid van de
Stuurgroep. In de Stuurgroep hebben verder zitting
J.L. Herremans (Directeur Verenigde Spaarbank), F.J.
Jooren (Directeur Computercentrum), M. Morsink
(Directeur l&A), A. Tromp (Directeur P&O), C. Verrest
(Directeur Administratie). De Projectgroep bestaat uit
10 collega's afkomstig uit Verkoop, P&O, CB, l&A,
Administratie, CZ en NCR de leverancier van apparatuur. Onder de Projectgroep zijn 4 werkgroepen werkzaam, die zich bezig houden met zaken als toepassingen, bevoegdheden en organisatorische en technische invoering van het WPO-systeem. Daarnaast zijn
er ten behoeve van de Werkgroep Applicaties nog 5
ad-hoc werkgroepen. Gezien het belang van het project een 'stevige' Stuurgroep en goed bezette werkgroepen. Al met al zo'n 75 mensen die zich vanaf nu,
hoewel niet allemaal gelijktijdig, bezig houden met
^ WPO.

HET PROJECT

ZELF

In de markt wordt een aantal trends zichtbaar, dat ook
van betekenis is voor banken. Zoals eerder beschreven komt dat in grote lijnen neer op verandering van
het consumentengedrag, de toenemende concurrentie, andere distributievormen, de veranderende rol van
het bankkantoor en de complexere produkten. "Dat is
nog al wat", concludeert Henk, "en omdat wij als innovatieve bank op z'n minst bij willen blijven moeten wij
onze informatie-systemen op die veranderingen
afstemmen. We moeten van automatisering naar
informatisering, waarbij het belangrijk is dat de juiste
informatie op het juiste moment op de juiste plaats
beschikbaar is. Met de huidige apparatuur en programma's is dat niet meer afdoende te realiseren. Het
Project Werkplek Ondersteuning moet er voor zorgen
dat bijvoorbeeld bij uitbreiding van dienstveriening, dit
op eenvoudige wijze kan worden gerealiseerd, dat ook
het inbrengen van gegevens eenmalig is en bij de
bron en geautomatiseerd moet gebeuren, dat bij groei
in de informatiebehoefte dit gemakkelijk opgevangen
kan worden en dat vanaf de werkplek zo nodig direct
contact met informatieleveranciers opgenomen kan
worden. "Om op onderdelen van het project goede
besluiten te kunnen nemen, is voorgesteld om een
proef-opstelling te creëren. Daarnaast moeten vanwege de vele veranderingen cursussen georganiseerd
worden voor zowel medewerkers van de bank als van
het CB. Dat bij het beschikbaar stellen van infonnatie
ook heel nadrukkelijk de beveiliging om de hoek komt
kijken is logisch. Kortom, er komt heel wat op ons af
en er is nog heel wat te vertellen.
blad 2

OP DE HOOGTE

HOUDEN

De goedkeuring van liet project kwam in oktober. De
werkelijke start werd gemaakt tijdens een kick-offmeeting waar aan de direct bij het project betrokken
collega's een presentatie werd gegeven over W.P.O.,
ofte wel Werkplekondersteuning. Heel globaal heeft u
nu in dit nummer iets daarover kunnen lezen. In het
volgende nummer zal Henk Kutterink om te beginnen
iets meer over WPO zelf vertellen. Daarna zullen
Henk en zijn mensen u van de verdere ontwikkelingen
via Infojournaal en Inzicht regelmatig op de hoogte
houden. Mochten er belangrijke fases in het project
bereikt worden, dan zal een Info-Special verschijnen.
Tenslotte behoort bij een goede werkplekondersteuning ook het adequaat en tijdig informeren over zaken
die staan te gebeuren.

de NCR

2270-terminal

Voorzitter Projectgroep WPO is de heer H.W.
(Henk) Kutterink. Sinds kort werkzaam in
Jacobsweerd; sinds lang al direct en indirect
werkzaam voor de Verenigde Spaarbank. Hij is
directielid van het Computercentrum Bondsspaarbanken in Woerden, waar hij in 1982 in
dienst trad als projectleider. Was nauw betrokken bij Sprint. Kreeg de vraag of hij ten behoeve van het Project WPO, Woerden voor Utrecht
wilde verruilen. Als adjunct-directeur CB blijft hij
de algehele gang van zaken in Woerden, zij het
voor deze periode van afstand, volgen. Zijn
grootste aandacht gaat echter vooriopig uit
naar WPO. Of hij het een uitdaging vindt? Dat
vindt hij. Als 44-jarige is het eenzelfde soort uitdaging als bij SPRINT het geval was. Alleen
nog veel belangrijker. Daarom is Henk
Kutterink ook volledig vrijgemaakt voor dit project en zit hij in Jacobsweerd.

H. W. KUTTERINK
BIJ VSB

CB-ER

uit "Inziclit", december

1991
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Bij WPO staat de mens
centraal
Info Special, mei 1992

"Zodra een project als afkorting door het leven gaat, heeft
het status en is het kenneÜjk wat" Met deze zin opende
Inzicht in december vorig jaar een artikel over het project
Werkplekondersteuning [WPO). Zoals u in de kop van
de krant ziet heeft WPO een eigen 'logo' gekregen.
De visie: "WPO moet een antwoord geven op de verandering van een transactie-georiënteerde naar een chëntgeoriënteerde verkoopondersteunende organisatie" staat
hiervoor model. Dat is nog niet alles. Wat we met dit
beeldmerk ook willen zeggen is dat ons verkoopresultaat
uiteindehjk een vdsselwerking is tussen medewerker en
apparaat. Met dit symbool zult u de komende tijd regelmatig geconfronteerd worden, want WPO komt langzamerhand in een fase waarin er 'echt' wat gaat gebeuren.
Info Special, mei 1992

Projectorganisatie
Nadat de doelstellingen van WPO waren geformuleerd, is
er een projectorganisatie neergezet. Een stuurgroep die
het automatiseringsbeleid formuleert, daaronder een
projectgroep die dat beleid concreet invult en tevens vier
werkgroepen. De werkgroep Applicaties is verder
opgespHtst in een viertal sub-werkgroepen op grond van
het huidige terminalprogramma.
De werkgroep Applicaties is
verantwoordelijk voor wat de
gebruikers straks op hun werkplek kunnen doen. Verkoopondersteuning wordt verleend
door de bekende CB-systemen
SPRINT, URC (zakelijke
rekeningen) en N L N (hypotheken en leningen). Binnen de
Verenigde Spaarbank is in de
loop der jaren een aantal eigen
systemen ontwikkeld, waarbij
gedacht kan worden aan het
assurantiesysteem. De
Werkplekondersteuning

bedoeling is dat al deze systemen in W^PO geïntegreerd
zullen worden. Daarbij zal ook
rekening worden gehouden
met toekomstige system.en,
zoals een reizensysteem.
Omdat het om tientallen programma's gaat die moeten
worden aangepast, zullen de
toepassingen gefaseerd worden
ingevoerd. In eerste instantie
zal er een nieuw balieterminalprogramma worden gemaakt.
Dit programma combineert de

functies van de huidige balieen videoterminals. We noemen
dit de basisfunctionaliteit
Deze basisfunctionaliteit wordt
aangevuld met wensen uit de
organisatie die in de huidige
terminalprogramma's niet te
realiseren zijn. De bedoeling is
dat dit programma als eerste
ontwikkeld wordt
De werkgroep Autorisatie &
Security houdt zich bezig met
alles wat met beveiliging te
maken heeft. Technisch zal het
straks mogelijk zijn om vanaf
een pc op het regiosecretariaat
een bedrag naar een Zwitserse
bankrekening over te boeken,
maar dit zal 'niet altijd' de
bedoeling zijn. De beveiliging
vindt plaats door middel van
een bevoegdhedenmatrix,
waarin alle medewerkers,
functies en werkplekken zijn
opgenomen.
Tot slot zijn er twee werkgroepen die zich met de
invoering bezighouden.
De werkgroep Oiganisatorische invoering houdt zich
bezig met de organisatorische
en personele gevolgen van het
WPO-project. De werkgroep
Technische invoering is verantwoordelijk voor alles wat met
de infrastmctuur te maken
heeft: werkplekapparatuur,
netwerkapparatuur, bekabeling
en aanpassing van de kantoorinrichting.
zie schema

op blad 3
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Van INA via SPRINT naar WPO

Geschiedenis
Spaarbankautomatisering
Info Special, mei 1992

Bij de spaarbanken begon de automatisering in de jaren
zestig. Dit was het ponsbanden-tijdperk: op de administratie van de banken verscheen apparatuur waarmee de
transacties van de afgelopen dag werden overgezet op
ponsband. Deze ponsbanden werden naar een rekencentmm gestuurd dat voor de verdere verwerking zorgde.
Een van die rekencentra was de in 1965 opgerichte CAS,
de Coöperatieve Administratiecentrale voor Spaarbanken, waamit later het Computercentmm Bondsspaarbanken [CB] is ontstaan.
Online-netwerk
A l vrij snel ging men ertoe over
om de gegevens op de ponsbanden via een telefoonlijn
te versturen. Dat was een hele
verbetering, maar van een
edite voomitgang kunnen we
pas spreken in 1969, toen de
Spaarbank voor de Stad
Amsterdam haar on-line netwerk in gebmik nam (als eerste
bank in Europa). Als balieterminal werd een aangepaste
telexmachine gebmikt. Dit
netwerk werd later gekoppeld
aan INA (INleggers Administratie), het door het CB in
Woerden ontwikkelde
systeem. Dit systeem werd in
1986 opgevolgd door SPRINT,
het SPaarbanken Realtime
INteractief Terminalsysteem.
Was de cliënt tot 1986 met het
INA-systeem niet het uitgangspunt, met SPRINT kwam de
cliënt en niet meer het produkt
centraal te staan.

Werkplekondersteuning

Terminalkeuze '90
Eind jaren '80 ïs tussen het CB
en de Verenigde Spaarbank
van gedachten gewisseld over
vervanging van de NCR 2270
die aan het einde van haar
technische levensduur was.
De projectgroep Terminalkeuze '90 kreeg de opdracht
op zoek te gaan naar de terminal voor de komende jaren.
Toen bleek dat niet alleen de
techniek, maar ook de commerciële invalshoek een rol
zou spelen werd het project
WPO opgezet.
Het gaat niet alleen om een
nieuw soort terminal, er wordt
ook gekeken naar wat je allemaal méér kunt doen dankzij
de huidige techniek Heel
belangrijk hierbij is de rol van
de medewerkers. In de geschiedenis INA-SPRINT- WPO zie
je een verschuiving plaatsvinden van technische systemen naar gebmikerssystemen.

Vroeger was het de automatiseerder die bepaalde hoe een
systeem emit kwam te zien,
tegenwoordig zijn de rollen
vrijwel omgedraaid: de gebmiker geeft aan wat hij nodig
heeft De bank verandert, de
techniek verandert, de manier
waarop mensen bij de automatisering worden betrokken
verandert ook

I

De nieuwbouw van het CB te Woerden.
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Positionering en informatisering lopen parallel

Info Special, mei 1992

VSB Bank: een eigentijdse bank
De Verenigde Spaarbank bevindt zich in een markt die
snel verandert. Lijdzaam afwachten op wat er komen gaat
is niet voldoende om als bank tussen de concurrenten je
hoofd boven water te houden. We moeten als het ware
een voorsprong nemen op de toekomstige ontwikkelingen. ErJcele ontwikkelingen worden hierna toegelicht
Kritische consument
In Nederland kun je momenteel constateren dat het aantal
huishoudens toeneemt Dit
betekent concreet dat relatief
kleine groepen consumenten
zelfstandig beslissen over financiële zaken. Omdat een aantal
banken op nagenoeg hetzelfde
terrein opereert wordt kwaliteit van de dienstverlening
steeds belangrijker. De consument wordt steeds kritischer
en schroomt niet bij meerdere
banken diensten af te nemen.
Daarnaast kun je vaststellen
dat jonge cliënten voor routinematige bankzaken gesteld
zijn op de snelheid en het
gemak van de automaten.
Voor wat betreft advies hecht
de genoemde groep samen
met de oudere cliënten grote
waarde aan sfeer en een persoonlijke benadering.

Fusies
Door fusies in de afgelopen
jaren zijn er drie grote marktpartijen (ABN/AMRO, Rabo
en NMB/Postbank). Enigszins
op afstand volgt de Verenigde
Spaarbank als vierde marktpartij. Er is op de retailmarkt
intensieve concTirrentie met
produkten die zich nauwelijks
onderscheiden en met bovendien een middelmatige winstgevendheid (dalende rentemaree).

Positionering
Aan de hand van de eerder
4cnoemde trends in de markt,
zijn de kansen en bedreigingen
voor de Verenigde Spaarbank
\astsesteld. Vcn'oleens is
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intern onder andere onderzocht wie onze cliënten zijn,
hoe het kantorennet verspreid
is over het land en hoe ons
assortiment is opgebouwd.
Daaruit zijn sterke en zwakke
kanten van onze bank gedestilleerd. Als strategie is daar nog
aan toegevoegd: 'Er is behoefte
aan goed advies en aan maatwerk. Standaard bankzaken
kan de consument heel goed
zelf' Zo kwamen we tot onze
positionering, waarmee u op de
VISIE '92-dag, de doorpresentatie of wellicht in de InfoSpecial van vorig jaar december mee bent geconfronteerd.
Om uw geheugen op te ftissen
volgt hieronder de positionering;

"Mijn bank is een eigentijdse
bank waar ik voor al mijn
financiële zaken terecht kan.
De bank met een stijl van zaken
doen die bij mij past. De bank
waar de mensen zich met veel
plezier en groot enthousiasme
inzetten voor mijn belangen.
De bank waar de mensen mijn
taal spreken en adviezen geven
waar ik mee uit de voeten kan.
De bank waar ik altijd welkom
ben."

Met de invulling van onze
positionering is een begin
gemaakt. De nieuwe naam
VSB Bank moet de Verenigde
Spaarbank eindelijk veriossen
\'an het 'spaarbank-imago'.
In het Nieuwe Kantoor
C Concept zal meer mimte
worden ingencht voor persoonlijk advies en minder voor
routinematige kashandelingen.

dersteuning

Informatiseringsproject
WPO is ons grootschalige
informatiseringsproject van de
jaren '90. Men heeft bewust
voor de term informatisering
gekozen, omdat dit betekent:
het ter beschikking hebben van
de juiste informatie op het
juiste moment op de juiste
plaats. Vanuit onze positionering zijn voor WPO een viertal
doelstellingen geformideerd:

ter geef de medewerkers zicht
op het totale scala aan produkten. Het centrale systeem,
SPRINT, biedt een aantal
mogelijkheden dat verruimd
kan worden. Verder is er een
veelheid van decentrale systemen op pc's, zoals bijvoorbeeld
gegevens over een dient,
credit-scoring en het hypo-

"Informatisering: het
ter beschikking hebben
van de juiste
informatie op het juiste
moment op de juiste
plaats."

theek adviesmodel. Beoogd
wordt om al deze functies bij
elkaar te brengen op één
terminal, zodat de baliemedewerker wat gemakkelijker
met zijn systeem om kan
springen.
• het verbeteren van de doelgerichtheid en verkoopkracht;
• onuvikkelen en implementeren van relatiebeheer;
• verbeteren van informatie
en service:
• realiseren van kostenbeheersing.

WPO kan ook bijdragen aan
de kostenbeheersing. Uit het
cliënten-informatiesysteem
kunnen relaties worden
geselecteerd die niet winstgevend zijn. Voor deze laatste
groep zouden versimpeling van
de service en/of sturende
tariferingsmaatregelen een
mogelijke oplossing zijn.

Doelgenchtheid, verkoopkracht en relatiebeheer kunnen
slechts bereikt worden als we
over veel gegevens van een
cliënt kunnen beschikken.
Door mutatiemomenten'
[zaken betreffende de levensloop zoals geboorte, zelfstandig
wonen, huwelijk enzovoort)
van een cliënt te registreren
kan het geautomatiseerde
systeem behulpzaam zijn bij
het opbouwen van een winstgevende relatie met een cliënt.
Een andere doelstelling is het
verbeteren van de informatie
en service. Dat is een doelstelling met een algemeen karak-

De maquette van het Nieuwe Kantoor
Concept zoals getoond op de
VISIE '92-dag.

blad 6

Info Special, juli 1992

Nieuwe infrastructuur
In de vonge Info-Special schre\en we, dat het WPO-project is
\oortgekomen uit het onderzoek naar een nieuwe balieterminal. De vertrouwde NCR
2270-terminal zal binnen enkele
jaren verdwenen zijn; dit geldt
ook voor zijn broertje, de videoterminal. Hiervoor in de plaats
komen personai computers.
Deze pc's zullen uiteraard verbonden worden met de centrale
computer in Woerden, maar op
een andere manier dan nu het
geval is.
De huidige terminals zijn via
telefoonlijnen verbonden met
de centrale computer; elke terminal heeft een rechtstreekse
verbinding met Woerden. Valt
deze verbinding weg, dan kunnen de terminals niet worden
gebruikt.
In de nieuwe situatie zal de
communicatie tussen de werkplekken en de andere apparatuur verlopen via netwerken.
Een netwerk bestaat uit een
groep computers die met elkaar
\'erbonden zijn. Hierna gaan we
in op de manier waarop we dat
in WPO gaan doen. Het onvermijdelijke computerjargon zult
u hierbij voor lief moeten
nemen.

Linksonder is een LAN (Local
Area Network) getekend. Zo'n
lokaal netwerk bestaat uit een
aantal aan elkaar gekoppelde
pc's. Lokaal wil zeggen; in één
gebouw, of in een aantal gebouwen die vlak bij elkaar staan
(binnen een straal van enkele
kilometers). Bij het WPO-project gaan we ervan uit, dat er op
elk kantoor een LAN wordt
geïnstalleerd.
Om grotere afstanden te overbruggen wordt het WAN (Wide
Area Network) gebruikt. De
verbinding tussen een LAN en
het WAN loopt via een server:
dit is een krachtige pc die de
andere pc's in het LAN ondersteunt. Die andere pc's worden
clients genoemd, omdat ze diensten afnemen van de server
(Merk op dat we cliënt zonder
trema schrijven; u dient dit
woord uit te spreken op z'n
Engels.)
Het WAN verzorgt de onderlinge verbinding tussen de diverse
LAN's, en de verbinding met
andere computersystemen.
Uiteraard is er een verbinding
met het CB, waar de centrale
gegevensverwerking plaatsvindt.
Een ander systeem verzorgt de
besturing van de geldautomaten.

server
geldautomaten

GEA

Ciient/server-architectuur
biedt nieuwe mogelijkheden
In bijgaand schema is de toekomstige infrastructuur
i;eschetst.
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Verder zijn er \'erbindingen met
andere informatieleveranciers,
zoals de Bankgirocentrale en het
Bureau Kredietregistratie.

Lokale netwerken
We zullen ons nu verder beperken tot de lokale netwerken,
omdat dit het terrein is waar de
belangrijkste veranderingen zullen plaatsvinden. De meest
opvallende verandering is, dat de
gebruiker in plaats van een terminal een pc op zijn werkplek
aantreft. Dit heeft de volgende
\oordelen:
• De gegevens worden zoveel
mogelijk lokaal verwerkt, in
plaats van op een centrale computer. Dit heeft tot gevolg dat
programma's over het algemeen
sneller zullen werken.
• De pc heeft een betere
beeldschermkwaliteit dan de
klassieke terminal, waardoor
grafische afbeeldingen en desgewenst kleuren tot de mogelijkheden behoren. Het scherm is
ook groter, zodat er meer informatie op kan worden weergege\n dan bij de huidige baiieterminals.
• Een gebruiker kan meer
taken gelijktijdig actief hebben.
Een programma hoeft niet afgesloten te worden voordat een
ander programma wordt gestart.
\: halverwege het
inbrengen van een financiële
transactie is het mogelijk om
een mquirv' te vemchtcn.
• Door het gebruik van
Windows' als toegang tot programma's wordt een consistente
manier geboden om programma's te starten. Door het programma 'Windows' wordt het
besturingssysteem MS-Dos
gebruikersvriendelijker gemaakt.
Tevens worden faciliteiten als
help' binnen ieder programma
op dezelfde manier aangeroepen. Voorbeeld: de gebruiker
il weten welke instructies hij
moet volgen bij een bepaalde
transactie. Hij drukt op een
functietoets en op het scherm
•pent zich een venster (winiüw) waann deze instmcties
-:aan.
De pc's worden via een netwerk
:-iet elkaar verbonden. De com-

puter die het netwerk bestuurt
noemen we de server Deze verzorgt ook de communicatie met
de wereld buiten het kantoor
Een cliënt is het werkstation
waarop een medewerker zijn
dagelijkse werkzaamheden verricht: transacties inbrengen,
gegevens opvragen, tekstverwerking enzovoort. Vaak zullen
hierbij gegevens nodig zijn die
zich in een andere computer
bevinden, in het kantoor of
daarbuiten. Daartoe is dit werkstation verbonden met een kantoorcomputer, die op zijn beurt
weer een koppeling heeft naar
het CB en naar andere informatieleveranciers. Het werkstation
wordt op dat moment 'klant'
van de kantoorcomputer die de
cliënt 'bedient' [server).
Het verschil tussen een cliënt en
een server heeft overigens niet
zozeer met de techniek te
maken: in principe kan elke pc
worden gebruikt om als server
te dienen. Het verschil tussen
een cliënt en een server ligt in
de taken die moeten worden
uitgevoerd. In WPO zal de ser\'er bestaan uit een pc die in een
beveiligde kast wordt ondergebracht. In het interview met
Jaap Hoekstra in deze InloSpecial leest u hier meer over.
Een laatste opmerking: u moet
er rekening mee houden dat we
hierboven misschien dingen
hebben genoemd die technisch
mogelijk zijn, maar die om een
of andere reden niet in WPO
worden ingebouwd.
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Technische invoering
De \-orderingen van de werkgroep Technische im'oering
worden venvoord door Jaap
Hoekstra. De interviewer had er
niet op gerekend dat hij juist bij
de man achter de bekabeling
zijn eigen verlengsnoer had
moeten meenemen. Eerst worden een paar snoeren bijeen
gesprokkeld voordat de cassette-

Op basis daarvan zijn we nu aan
het kijken wat er voor die elf
kantoren precies nodig is. Zodra
we dat weten, kunnen we
inschatten hoeveel het hele
bouwkundige traject voor alle
kantoren gaat kosten."
Drie kantoren worden uitgebreider onderzocht. De voorberei-

Rechts de NCR 270. links
de 'Amsterdamse' Sietnens
8220. Kantoren die nu
nog met zon apparaat
werken, zullen als een van
de eersten op WPO worden aangesloten.

en onze huisinstallateur
Hoveling die alle datavoorzieningen moet aanbrengen.
Dat moet allemaal gebeuren
met zo min mogelijk overlast
voor de medewerkers en de
cliënten. Zo zullen we de maandag gebruiken voor booractiviteiten en voor alle ruwbouw,
omdat het kantoor 's ochtends
gesloten is. Bij de voorbereiding
van de kantoren passen we
meteen ook de bekabeling van
de beveiligingsinstallatie aan."

In de LAN-kast komen alle data- en telefoonlijnen hij elkaar

recorder kan worden gestart.
Maar dan barst hij ook meteen
los. Niet alleen hem komt de eer
toe, maar ook de andere leden:
Bob DucroLX (CB), Henk Mol
(Verkoop) en vier medewerkers
van de afdeling Bouw: Jan van
der Klooster, Harrie van de
Watering, Margitt Meininger en
Diana Hoger\'orst.
Jaap begint: 'De technische
invoering van WPO behelst
eigenlijk twee onderdelen. Het
eerste onderdeel is het bouwkundig voorbereiden van alle
kantoren voor de apparatuur die
er straks aankomt. Daar zijn we
nu heel actief mee bezig. Het
tweede onderdeel is de logistieke operatie die daarna komt,
waarbij we in een korte tijd op
alle kantoren de nieuwe apparatuur gaan installeren."
Bouwkundige voorbereiding
"Die bouwkundige voorbereiding hebben we als volgt aangepakt. We hebben elf kantoren
geselecteerd die een afspiegeling
\-ormen \'an de circa 320 kantoren die we op dit moment hebben. Van die elt kantoren ziin
door de afdeling Bouw nieuwe
bouwkundige tekeningen
gemaakt.
Werkplekondersteuning

ding van het eerste kantoor, op
de Kaatsbaan m Maarssen, is
inmiddels afgerond. Dat kantoor
is dus geheel voorzien met de
nieuwe bekabeling. De tekening
toont de plaatsen waar de aansluitpunten zijn gekomen. Zelfs
op zo'n klein kantoor zijn al
acht aansluitpunten. Die aansluitpunten zijn dubbel uitgevoerd: er is één aansluiting voor
de telefoon en één voor de datacommunicatie. Boven het plafond in de hal ligt ook al een
kabel, omdat daar wellicht een
rekeningafschriftenprinter komt.
"Het is veel goedkoper om dat
kabeltje er vast te leggen, want
dan hoeven we straks niet het
hele kantoor open te halen."
De twee andere kantoren liggen
in Driebergen (Traay) en De
Meem (Mereveldplein). Jaap:
"We willen deze kantoren nog
\oor de bouwvakvakantie klaar
hebben. Ten eerste om te kijken
of ons theoretische plaatje ook
met de praktijk klopt en ten
tweede om een goede werkwijze te kunnen ontwikkelen. We
hebben namelijk te maken met
allerlei installateurs, met iemand
die voor de beveiliging verantwoordelijk is. een firma die de
kabels trekt en de elektra regelt

Kasten en kabels
Alle kabels in het kantoor lopen
naar een centraal punt; de LANkast. In die kast komt de ser\'er,
die het netwerk van het kantoor

kun je daar niet spreken: men
heeft daar een hele kamer nodig
om alle draadjes aan elkaar te
kunnen knopen. Maar het principe is hetzelfde: de kabels die
in het gebouw liggen komen op
één punt bij elkaar en worden
daar aangesloten op de apparatuur die de communicatie met
de buitenwereld verzorgt.
Bij de LAN-kast die op elk kantoor wordt geplaatst, moet u
zich een manshoge stalen kast
voorstellen, met een vloeroppervlak van een vierkante meter.
Met name in de wat kleiner
behuisde kantoren zal er wel
eens een radiator moeten worden verplaatst, of zullen de
medewerkers het verzoek krij-

Plattegrond uan kantoor Kaatsbaan in Maarssen. Er zijn acht dubbele aansluitpunt
voor telefoon en datacommunicatie.

bestuurt. Verder wordt die kast
gebruikt om de beveiligingsapparatuur van het kantoor in
onder te brengen. Ook is er
ruimte voor de apparatuur die
de communicatie met een eventuele geldautomaat verzorgt.
Tot slot wordt er in elke LANkast een noodstroomvoorziening
aangebracht. Slaat er een stop
door, dan blijven de netwerken
en de beveiliging gewoon functioneren.
Jaap troont ons mee langs de
apparatuur die in het gebouw
op Jacobsweerd in Utrecht staat
opgesteld. Van een LAN-kast

gen om nog eens kritisch na te
gaan of ze werkeUjk zoveel
opslagruimte nodig hebben.
Die kasten zijn goed beveiligd.
Omdat er verschillende soorten
apparatuur in komen te staan, is
onlangs besloten dat elk compartiment van de kast zijn eigen
deur moet krijgen. Iemand die
bij de datacommunicatie-apparatuur moet zijn, kan bijvoorbeeld niet bij de alarminstallatie
komen. De kasten die uiteindelijk zijn uitgekozen, blijken ook
nog waterdicht te zijn, zodat
te\'ens aan een eis van de
Werkgroep Securitv' is \.
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De kabels die worden gebruikt
zijn eigenlijk gewone telefoonkabels zoals u die thuis ook
heeft, alleen met een paar
draadjes extra erin. De aansluitpunten bij de werkplekken zijn
allemaal hetzelfde. Jaap:
"\'roeger hadden we bij elke
interne verhuizing het probleem
dat overal \^erschillende soorten
kabels en stekkers werden
gebruikt. Toen we Jacobsweerd
gingen inrichten, zijn we overgestapt op een systeem waarop
je alles kunt aansluiten. Op elke
werkplek kun je elk soort terminal plaatsen, ook oude apparatuur kun je gewoon blijven
gebruiken via deze aansluitingen. Komt er een andere terminal, dan hoeven we alleen in de
LAN-kast wat te veranderen.
Hetzelfde geldt als iemand naar
een andere werkplek verhuist:
hij kan gewoon zijn eigen apparatuur meenemen, zonder dat
we plafonds hoeven open te
breken."

begroten wat een kantoor straks
gaat kosten. Als we weten hoeveel we moeten uitgeven voor
een kantoor waar acht aansluitingen moeten komen, dan
weten we ook wat een kantoor
met 20 aansluitingen kost.
Verder kunnen we deze overzichten ook gebruiken om de
kosten te drukken: als we drie
ophangbeugeltjes minder
gebruiken dan zien we meteen
hoeveel dat scheelt. "Want elke
gulden die je op één kantoor
bespaart, die bespaar je in feite
circa 320 keen'"
Behalve deze vaste kosten zijn
er natuurlijk ook variabele kosten, die afhangen van de situatie
op het kantoor. "Zo moesten we
bij de balie in Maarssen een
pilaar plaatsen voor de bedrading, omdat het niet mogelijk
was om de kabels door de vloer
te trekken. Die pilaar zou dwars
door de veriichtingsarmatuur
gaan, dus we moesten ook de dbalk boven de balie verplaatsen.
En als je één d-balk verplaatst,
dan moet je de rest ook
opschuiven."

Kosten
De kosten worden goed in de
gaten gehouden. Jaap laat computerlijsten zien: "Je ziet hoe
gedetailleerd we dat bijhouden,
tot op het aantal ophangbeugeltjes dat je per kantoor nodig
hebt. Dat lijkt misschien overdreven, maar met dit systeem
kunnen we heel nauwkeurig

Vijf kantoren per dag
Na de bouwkundige voorbereiding van de kantoren, volgt de
fase waarin de apparatuur kan
worden geplaatst. Dat wordt
een gigantische operatie. Jaap:

"Dan gaan we een show maken
op logistiek gebied, waarbij we
\'ijf kantoren per dag willen
voorzien van nieuwe apparatuur Dat moet wel zo snel,
want het is natuurlijk erg duur
om twee systemen in de lucht te
houden. Ik zie die hele operatie
als volgt voor me: 's ochtends
vroeg komt er een lege vrachtwagen voor de deur, daar springen mensen uit die alle apparatuur weghalen die niet
bruikbaar meer is. Daarna komt
er een vrachtwagen met de
nieuwe apparatuur waarvan we
zeker weten dat die goed werkt,
want dat hebben we van tevoren uitgetest. Er is op zo'n dag
geen tijd om op kantoor aan
allerlei dingetjes te gaan zitten
sleutelen."
De verwachting is, dat de uidevering van de apparatuur gaat
plaatsvinden na de zomer van
1993. Voor de medewerkers op
de kantoren betekent dit niet
dat ze voor die tijd niets van
WPO merken. Om te beginnen
zullen ze te maken krijgen met
de bouwkundige voorbereidingen in hun kantoon Daarna
komen de opleidingen, die worden geregeld door de werkgroep
Organisatorische Invoering En
op een mooie dag komen de
vrachtwagens voorrijden!

WPO en de Nutsspaarbank te
's-Gravenhage
Info Special, juli 1992

Recentelijk heeft u kennis kunnen nemen van de bereikte
overeenstemming over de
samenwerking tussen
Mutsspaarbank en VSB Groep.
In het kader \'an de fusie is het
\n uitgesproken om de
.lutomatisenngsont^vikkeling
binnen beide banken, en m het
\e daarvan het Computercentrum Bondsspaarbanken, onder directe invloed te
i^rengen van de Raad van
Bestuur VSB Groep. Dit gezien
::i>t grote belang van automatisering voor Deide bedrijven en
le svneraie die door samenwerking IS te bereiken.

Een traject overigens dat een
termijn van drie tot vijfjaar zal
beslaan.
Gezien de huidige status van het
WPO-project is het in verband
met het verloop van het samenwerkingsproces wenselijk, dat in
samenwerking tussen de
Nutsspaarbank en Verenigde
Spaarbank het WPO-project
wordt \'oortgezet. De hien'oor
noodzakelijke afstemming kan
leiden tot bijstellingen in het
bestaande concept en in de huidige planning. Over deze ontwikkelingen zuilen wii u zeker
In de nabije toekomst inrormeren.

Werkplekondersteuning
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Afbreken transacties verleden tijd

Info Special, november

1992

Nieuw balieterminalprogramma met Windows
Zoals we in de eerste Info-Special
schreven, zal WPO in een paar
fasen worden ingevoerd. In eerste
instantie zal er een nieuw balieterminalprogramma worden gemaakt.
Dit programma combineert de functies van de huidige balie- en videoterminals. We noemen dit de 'basisfunctionaliteit'.
Deze basisfunctionaliteit zal worden
aangevuld met wensen uit de organisatie die in de huidige terminalprogramma's niet te realiseren zijn.

een belangrijke verbetering mogelijk
is, zal er aan de 'achterkant' van de
automatische processen iets worden
gewijzigd. In WPO wordt alleen de
'voorkant' gewijzigd: de NCR 2270
en de videoterminal worden vervangen door pc's met grafische toepassingen. Ook vindt er een afstemming
plaats met de Nutsspaarbank Den
Haag voor wat betreft de functionaliteit van het balieterminalprogramma.
Doel is de voorkant van beide syste-

baar. Het is belangrijk dat alles straks
goed op elkaar aansluit, want het
gaat om het meest kritische programma binnen de verkooporganisatie."
Nieuwe mogelijkheden
Zoals gezegd, zullen er in de basisfunctionaliteit mogelijkheden worden ingebouwd die er nu nog niet
zijn.
Kees Meijer noemt enkele voorbeelden: "Je kunt straks meer dingen

Geschiedenis
De werkgroep Applicaties kent een
aantal subwerkgroepen, die zich hebben beziggehouden met het inventariseren van wensen en eisen uit de
organisatie.
Bij elkaar hebben ruim 30 medewerkers van het Computercentrum
Bondsspaarbanken (CB) en de
Verenigde Spaarbank in deze subwerkgroepen samengewerkt. We
spreken met Kees Meijer.
Kees Meijer: "We :ijn begonnen met
het beschrijven van de huidige situatie en hebben een indeling gemaakt
in drie categorieën. De eerste categorie is de basisfunctionaliteit, dat wil
zeggen al datgene wat je nu ook op
de kantoren kunt doen. De tweede
categorie wordt gevormd door wensen waarvan we denken dat die
meteen in de basislunctionaliteit
meegenomen kunnen worden. De
derde categorie zijn de overige wensen; daarvan zullen we straks per stuk
bekijken of die gerealiseerd kunnen
worden, ot dat we die bewaren voor
een later tijdstip."
Een belangrijk uitgangspunt bij
WPO is, dat SPRINT en de andere
systemen in principe niet worden
gewijzigd. Alleen als dat niet anders
kan, of als er met weinig inspanning
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Kees Meijer te midden van leden van de 'kknkbordfrroep' in een testsituatie.

men zoveel mogelijk gelijk te doen
zijn, om toekomstige gezamenlijke
ontwikkelingen gemakkelijker aan te
kunnen.
Kees Meijer: "Dat wordt een project
dat later gerealiseerd moet worden;
we gaan dan dus de achterkant van
het systeem veranderen zonder dat
we wat aan de voorkant hoeven te
doen. Dat kan ook niet, want als je
alles tegelijk overhoop gaat halen,
dan is zo'n proces niet meer beheers-

tegelijk doen. Als je met een bepaalde transactie bezig bent, dan kun je
daar even mee stoppen om tussendoor iets anders te doen, bijvoorbeeld
tijdens een adviesgesprek een gegeven uit SPRINT opvragen. We denken ook aan combinaties van functies, bijvoorbeeld bij vreemde-valutatransacties ten laste van een Privérekening. Op dit moment zijn dat
twee gescheiden transacties. In WPO
willen we een koppeling maken,
zodat je na de vreemde-valutatrans-
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actie direct de financiële mutatie
kunt laten plaatsvinden. De omschrijving die de cliënt op zijn afschrift krijgt, kan hierbij automatisch
worden afgeleid uit die transactie."
"Verder is het nu zo dat je vaak een
aantal inquiries moet doen om alle
gegevens die je van een cliënt nodig
hebt op te vragen. We willen proberen om dat soort dingen zoveel mogelijk samen te voegen, zodat je een
logisch geheel van informatie op het
.scherm krijgt. Dat heeft alles te
maken met de nieuwe apparatuur die
we krijgen: op het beeldscherm van
een pc past heel wat meer informatie
dan op het schermpje van de 2270.
Ook het inbrengen van transacties
gaat straks anders. Op de 2270 moet
je een aantal menu's doorlopen, de
ene actie volgt op de andere. Straks
krijg je een groot invulscherm voor
je, waarop je alle gegevens in één
keer kunt inbrengen.
.A.ls je iets verkeerd doet, dan kun je
dat op het scherm nog wijzigen, terwijl je op de 2270 de transactie moet
athreken en helemaal opnieuw moet
beginnen."
"Er zal ook een ingebouwde helpfunctie komen. Door op een toets te
drukken krijg je direct informatie
over het onderdeel waar je mee bezig
bent. Ook de foutboodschappen zullen worden verbeterd; nu krijg je
vaak lastig te begrijpen codes.
Daarnaast hebben we het plan om
ook de handboeken in elektronische
vorm aan te bieden, zodat je die kunt
raadplegen als je meer informatie
nodig hebt dan de help-lunctie geeft.
Als laatste belangrijke uitgangspunt
wil ik noemen, dat we formulieren
-oveel mogelijk door de printer willen laten bedrukken."
Méér dan cijfers en letters
Het is de bedoeling dat alle programma's op dezelfde manier worden
opgebouwd: wie met een bepaald
programma heeft leren omgaan, zal
weinig moeite hebben om te wennen
aan andere programma's. De manier
waarop een programma zich presenteert wordt "grafische gebruikersinterface' genoemd. De interface is het
beeldscherm, de gebruiker bent u, en
gratisch wil :eggen dat er op het
scherm meer mogelijk is dan alleen
maar cijfers of letters. Wie het programma Windows kent weet meteen
wat hiermee wordt bedoeld: met
behulp van een 'muis' kunt u op het
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beeldscherm aanwijzen wat u van
plan bent te gaan doen, en vervolgens wordt er een venster geopend
waarin u gegevens kunt invullen. De
vensters kunnen kleiner zijn dan het
beeldscherm, zodat het mogelijk is
om meer vensters tegelijk te openen.
Bijvoorbeeld: in één venster staan de
gegevens van een inquiry die u
zojuist heeft verricht, in een ander
venster geeft u opdracht om een
bepaalde financiële mutatie te laten
plaatsvinden, en in een derde venster
staat de informatie die u in een elektronisch handboek heeft opgezocht.
De mogelijkheden van een grafische
interface zijn zó groot, dat het nodig
is om beperkingen op te leggen aan
degenen die de programma's ontwerpen. Anders ziet de gebruiker straks
door de vensters zijn werk niet meer.
Kees Meijer: "Op dit moment zijn er
een paar werkgroepen bezig om standaards vast te leggen. Een van die
werkgroepen is bezig met een stijlgids, waarin wordt vastgelegd welke
kleuren er gebruikt moeten worden,
hoe groot de vensters moeten worden, op welke plaatsen bepaalde
gegevens moeten komen te staan
enzovoort. Dat gebeurt aan de hand
van een voorbeeld: we hebben daar
het onderdeel vreemde valuta voor
gekozen. Daar hebben we een programma voor gemaakt dat we gaan
uittesten."

Toekomst
Het balieterminalprogramma is het
eerste programma dat van een grafische gebruikersinterface wordt voorzien.
De andere programma's blijven voorlopig werken zoals ze nu doen, die
komen pas daarna aan de beurt om in
een nieuw jasje te worden gestoken.
Kees Meijer: "Als je kijkt naar wat er
allemaal nog moet gebeuren, dan
moeten we alles wel voortvarend
aanpakken om in de loop van 1993
het nieuwe terminalprogramma op de
kantoren te kunnen introduceren.
Door de fusie met de Nutsspaarbank
Den Haag hebben we enige vertraging opgelopen, omdat we een aantal
zaken op elkaar moesten afstemmen.
Daarnaast hebben de ontwerpers en
programmeurs van CB en Verenigde
Spaarbank moeten leren werken met
nieuwe hulpmiddelen. We hebben
een beperkte groep mensen, die je
maar één keer kunt inzetten. Maar
als alles verder naar wens verloopt,
dan halen we het wel."

Dt' meeste leden van de 'klankbordgroep' hoefden niet meer wegwijs gemaakt te worden.
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Supervisor-override verdwijnt
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Mens en techniek staan
borg voor ƒ 1 0 miljard
De werkgroep Autorisatie &
Security, in het kort de WAS-groep,
houdt zich bezig met alles wat met
de beveiliging van de systemen te
maken heeft. Paul Goosen, de voorzitter van de WAS-groep, vertelt:
"Onze werkgroep is opgericht in
november 1991. We hebben een
tweeledige opdracht: regel de autorisatie en regel de beveiliging oftewel de security."
Autorisatie
"Om te beginnen de autorisatie: wat
mag je wel en wat mag je niet. Op dit
moment zijn er drie niveaus. Het eerste niveau bestaat uit de normale
handelingen waarvoor geen autorisatie nodig is. Hiet tweede niveau is
bediende-overnde, dat is eigenlijk
niet meer dan een signaal van 'let
op'. Het derde niveau is supervisoroverride, en dat betekent zoveel als
'haal je baas erbij'. Ik denk dat dat
vroeger best goed gefunctioneerd
heeft, maar we weten nu allemaal
wel hoe supervisor-override in de
praktijk werkt: namelijk niet.
De baas erbij roepen kost teveel tijd
en iedereen kent die code en weet de
knop te vinden."
"Deze methode is achterhaald: ten
eerste omdat het praktisch niet werkt
en ten tweede omdat de visie van de
bank veranderd is. We willen niet
meer alles dubbel controleren, en we
willen de mensen aan de balie meer
bevoegdheden geven: leg verantwoordelijkheden daar waar ze thuishoren en waar mensen dat ook aankunnen. Op dit moment wordt alles
wat maar een klein beetje afwijkt
gesignaleerd op lijsten die naar de
admmistratie gaan. Die lijsten zijn
inmiddels zo dik geworden dat de
kans bestaat dat de werkelijke afwijkingen over het hoofd worden
gezien."
"In WPO kiezen we voor de volgende oplossing: iedereen krijgt een
standaardset van bevoegdheden, die
afhankelijk is \-an zijn functie en die
ook overeenkomt met :ijn functie.
Werkplekondersteuning

Wij zeggen: geef de medewerkers een
vrij ruime bevoegdheid, sanctioneer
wat nu de dagelijkse praktijk is, zodat
men niet om de haverklap de Kantoorleider erbij hoeft te roepen.
Tevens willen we leidinggevenden
afschermen van activiteiten die niet
bij hun functie horen. De
Regiodirecteur kan bijvoorbeeld geen
kas-in en kas-uit doen, want dat
hoort helemaal niet bij zijn werk.
Ook dat is nieuw, dat zal wennen
zijn."

Controle is een recht
"Als je iemand bevoegdheden en
verantwoordelijkheden geeft, dan
roept dat ook controle op. Controle
is niet alleen een plicht ten opzichte
van de medewerker, het is ook een
recht van die medewerker.
Dat recht op controle willen we ook
in WPO mogelijk maken. Dat wil
zeggen dat we een handeling willen
kunnen herleiden naar een individuele medewerker. Nu is het zo dat we
van een handeling alleen zeker
weten waar en wanneer die heeft
plaatsgevonden. Wie de handeling
heeft verricht, is vaak niet te achterhalen. Daardoor maken we situaties
mee, dat we in geval van een met
toegestane handeling de gehele
bezetting van het kantoor of de afdeling moeten aankijken. Dan heb je
een groot probleem; we moeten tenslotte weer verder met die mensen,
en het kweekt een heel vervelende
sfeer."
"In WPO heeft iedereen een eigen
terminal, maar je kunt altijd nog op
de terminal van"een ander werken,
dus dat is onvoldoende beveiligd.
L^aarom gaan we iedereen ook een
eigen aanmeld-procedure geven. Wij
denken aan een methode waarbij een
medewerker zich bekend moet
maken aan het systeem en ook
bewijst dat hij het echt is. Deze
methode gaat waarschijnlijk bestaan
uit een combinatie van iets wat je
hebt (een kaart) en iets wat je weet
(een wachtwoord). De bevoegdheden
van de medewerker worden na het
aanmelden in de pc gezet, en de handelingen die hij doet worden op zijn

naam geregistreerd. Als er dan ergens
iets gebeurt, weten we precies bij wie
we wel en bij wie we niet moeten
zijn."

Beveiliging
"Behalve met autorisatie houden we
ons ook met andere vormen van
beveiliging bezig. Computerkrakers
breken tegenwoordig overal in.
Gelukkig hebben wij daar tot nu toe
geen last van gehad, maar als het
ooit een keer gebeurt dan bestaat het
gevaar dat de bank op een hele vervelende manier in de krant komt.
Daarom stellen wij voor om alle
berichten tussen de kantoren en het
CB in geheimtaal om te zetten; we
noemen dat 'encrypten'.
Iemand die zo'n bericht onderschept
begrijpt er niets van, en als hij er iets
aan probeert te veranderen wordt dat
meteen gesignaleerd."
"Alle systemen kunnen kapot gaan.
Hoe meer apparatuur en hoe geavanceerder, des te meer er kapot kan
gaan. Daarom zeggen wij dat apparatuur simpel moet zijn, zoveel mogelijk uniform zodat het eikaars plaats
kan innemen, en dat er overal reserve-apparatuur moet staan. De apparatuur moet ook worden beschermd,
niet alleen tegen onbevoegd gebruik
maar ook tegen misbruik of 'lenen'.
Zo'n oude 2270 wil ik nog niet voor
mijn verdriet thuishebben, maar een
pc kan ik wel gebruiken, dat is een
aantrekkelijk ding. Daarom willen
we het moeilijk maken om iets mee
te nemen, bijvoorbeeld door beeldschermen en toetsenborden te verbinden met kabels zonder stekkers.
Iemand moet dan eerst iets kapot
maken voordat hij wat mee kan
nemen; hij kan dan niet meer zeggen
dat het een ongelukje was."
vervolg op blad 13

blad 12

Windows is gebruikersvriendelijk, maar wel even wennen

Klankbordgroep test met
muis
Info Special, november 1992

In het interview met Kees Meijer
heeft u kunnen lezen, dat het eerste
testprogramma inmiddels gereed is.
De bedoeling is om uit te zoeken, of
het met de grafische interface prettig werken is. Van belang is bijvoorbeeld het kleurgebruik: het scherm
moet rustig overkomen en bovendien moet er rekening worden
gehouden met de vele soorten kleurenblindheid die er bestaan.

genoemd, is onlangs voor het eerst
bijeen geweest. De ochtend werd
gebruikt om kennis te maken met het
program.ma Windows en om. te leren
omgaan met een 'muis'. Windows is
erg gebruikersvriendelijk, maar het is
wel even wennen voor iemand die de
hele dag met een 2270 of met een
gewoon pc-programma zoals
Displaywrite werkt.
's Middags begon het echte werk: de
testgroep moest toen de schermen
beoordelen die voor het vreemde
valuta-programma zijn gemaakt. Ze
werden meteen in het diepe gegooid:
zonder een toelichting vooraf moesten enkele aan- en verkooptransacties worden uitgevoerd. De begeleiders van de test, Vivien Hertogh en
Kees Meijer, hoefden niet vaak in te
grijpen: de meesten vonden snel hun

Heel belangrijk is de inbreng van
degenen die straks in de praktijk met
de nieuwe programmatuur te maken
zullen krijgen. Daarom is er een testgroep met medewerkers vanuit de
Kantorenorganisatie en medewerkers
van de Administratie samengesteld
die rapporteert aan de werkgroep
Organisatorische Invoering. Deze
testgroep, ook wel 'klankbordgroep'
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weg in het programma. Alleen het
omschakelen van 'muis' naar toetsenbord en omgekeerd vond men soms
lastig.
Ter illustratie hebben we bij het artikel, 'Nieuw balieterminalprogramma
met Windows' een van de schermen
afgedrukt die voor het testprogramma
zijn gemaakt, namelijk het scherm
waarmee de aankoop en verkoop van
cheques en contant geld kan worden
nagebootst. Echte transacties op
SPRINT zijn nog niet mogelijk; dat
gebeurt pas in een later stadium van
het testproject.
Alle programma's die de komende
tijd worden gemaakt, zullen door de
testgroep worden beoordeeld. Men
hoopt medio volgend jaar klaar te
zijn, zodat de nieuwe apparatuur na
de zomer kan worden geplaatst.

I .
vervolg van blad 12

Het was voor leden van de testgroep soms wat lastig om te schakelen tussen muis en toetsenbord;
:eker als je altijd met een 2270 of DW4 werkt.

Werkplekondersteuning

Een schatkist met 10 miljard
"We zijn heel voorzichtig met onze
bak gevuld met honderdjes en duizendjes; die moeten in de kluis en die
rellen we na. Maar onze elektronica
is verbonden met een nog veel grotere bak met geld, en daar moeten we
veel zuiniger mee zijn. Niet zozeer
met de elektronica zelf als wel met de
toegang daartoe. Als je in ons
online-systeem kunt inbreken, dan
kun je gewoon bij de schatkist waar
10 miljard inzit. Zo'n inbraak in ons
systeem waardoor we veel geld kwijt
zijn of waardoor het systeem het niet
meer doet overleven we als bedrijf
niet of nauwelijks. Daar zijn we ons
wel eens te weinig van bewust. Ook
daar doet de WAS het nodige aan."

blad 13

Sneller en beter inspelen op veranderende behoeften

WPO sluit aan
bij strategie VSB Bank

Info Special, Juni 1993

op elkaar afgestemd. Als voorbeeld
noemen we de verkoop van vreemde
valuta op rekening, die nu nog twee
boekingen vergt. Na invoering van
WPO kan het verschuldigde bedrag
direct worden afgeboekt. Ook zullen
medewerkers als gevolg van KEA/
WPO direct op kantoor een hypotheekofferte kunnen uitdraaien. Dit
stelt ons in staat om sneller en beter
op het veranderde behoeftepatroon
van onze klanten in te spelen.
Vanuit de Directie is dan ook absolute prioriteit gegeven aan de benodigde inspanning voor WPO. De
planning van de WPO-automatisering en de KEA-automatisering is
zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Het streven van VSB Bank is verder uit te groeien tot een
brede bijdetijdse fuU-service retailbank. Een bank waar een
klant een totaalklant is, die haar klanten persoonlijk benadert
en waarvan de hele organisatie is gericht op het contact met
die klant. O m dit te bereiken moeten er voorwaarden
worden geschapen in commercieel, administratief,
com.municatief en automatiseringstechnisch opzicht. Met
VISIE 92 zijn projecten in gang gezet die passen bij de
strategische lange termijn-doelstelling van de bank.
Relatiemanagement, het Nieuw Kantoor Concept en het
KEA-project (Kwaliteit en Efficiency Administratie) draaien
inmiddels op volle toeren. Eind 1991 werd tevens een begin
gemaakt met het WPO-project.
W P O en de markt
Op de markt waar VSB Bank zich
beweegt is een stevige concurrentieslag gaande. De strijd voltrekt zich
niet alleen tussen de gevestigde financiële instellingen. Er zijn ook nieuwe
partijen gekomen. D i t vraagt de
nodige flexibiliteit van onze organisatie. Als we momenteel een nieuw
produkt of dienst willen introduceren, zijn onze geautomatiseerde
systemen soms niet meer toereikend. Ze zijn te weinig flexibel,
ter\vijl dat heden ten dage meer dan
ooit van de automatisering wordt
geëist. Met WPO wordt het streven
naar verdergaande decentralisatie
uitgewerkt. Door invoering van
WPO kunnen bevoegdheden van de
medewerkers via de programmatuur
worden gestuurd. WPO zal in de
toekomst snel en adequaat toegang
geven tot informatie die nodig is om
de klanten te adviseren.
Relatie met K E A
Als onderdeel van onze strategie is
de verbetering van de kosten/batenverhouding van essentieel belang,
biet KE A-project, zowel in de
Kantorenorganisatie [front-office)
als op het hoofdkantoor [backoffice), speelt daarbij een belangrijke
rol. De bedoelmg van het KHA-project is de bedrijfsprocessen te
stroomlijnen, doorlooptijden te \-erkorten en fouten te verminderen.
Werkplekondersteuning

Verbeteringsmogelijkheden zijn
vaak mede afhankelijk van de automatisering. Daarmee wordt de
relatie tussen KEA en WPO duidelijk.
Efficiency
Door WPO wordt onder andere het
aantal handelingen op de terminal
aan de balie minder. Bovendien worden de terminalhandelingen beter

zie artikel op blad 16

Tijdlijn
december 1991

start WPO-project

maart 1993

ontwerp schermen

najaar 1993

Windows geïntroduceerd

januari 1994
maart/april 1994

test- en acceptatiefase
oplevering basisfunctionaliteit
en ingebruikneming
bij eerste kantoren

eind 1994

kantoren voorbereid op WPO
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Grootste overgang sinds tijden

Info Special, Juni 1993

Werken met Windows
IS wennen
WPO betekent dat alle programma's zich straks op dezelfde
manier presenteren. Wie met het ene programma heeft leren
omgaan, zal daardoor weinig moeite hebben om te wennen
aan andere programma's. De manier waarop een programma
zich op het beeldscherm presenteert wordt grafische
gebruikersinterface genoemd. Bij W P O is gekozen voor het
programma Windows. Met behulp van een muis kunt u op
het beeldscherm aanwijzen wat u van plan bent te gaan doen,
en vervolgens wordt er een venster geopend waar u gegevens
kunt invoeren. De vensters kunnen kleiner zijn dan het
beeldscherm, zodat het mogelijk is om meer vensters tegelijk
te gebruiken.
Vorig jaar is een werkgroep bezig
geweest met het opstellen van een
stijlgids, waarin is vastgelegd welke
kleuren er gebruikt moeten worden,
hoe groot de vensters moeten worden, op welke plaatsen bepaalde
gegevens moeten komen te staan,
enzovoort. De stijlgids is gebruikt bij
het programmeren van de WPOschermen. Deze schermen zijn
vervolgens beoordeeld door toekomstige gebruikers.
Gebruikersevaluaties
llona Bosch, werkzaam op de afdeling l&A Systeemontwikkeling
Verkoop, is een van de begeleiders
van deze evaluaties. Zij vertelt:
"Inmiddels zijn we zover, dat de stijl
vrij precies omschreven wordt in

richtlijnen. De schermen zien er
hetzelfde uit en hebben een consistente stijl. Vlak voor Pasen hadden
we de eerste evaluatierondes (URC
en cliëntenregistratie) achter de rug.
De gebruikersevaluties vinden plaats
bij het CB, en worden geheel
verzorgd en begeleid door medewerkers van I&A. De evaluaties worden
gedaan door groepjes van vijf a zes
gebruikers, die op grond van hun
functie zijn ingedeeld. Aan elk
groepje is ook een collega uit Den
Haag toegevoegd. Allemaal hebben
ze eerst een halve dag een
Windows-training gehad."
De gebruikersevaluatie bestaat uit
drie ronden: één keer een hele dag
en twee keer een halve dag. De

eerste dag krijgen de gebruikers een
opfrisser in Windows-concepten en
-technieken. Tevens wordt aangegeven waar men op moet letten bij
de evaluatie, en welke zaken wel en
welke niet ter discussie staan. De
middag bestaat uit het daadwerkelijk beoordelen van de gemaakte
schermen. Eerst worden alle schermen van het betreffende subsysteem
kort gepresenteerd, waarbij uitleg
wordt gegeven over de werking
ervan. Vervolgens kunnen de gebruikers zelf aan de slag met de schermen, waarbij zij aangespoord worden om al hun op- en aanmerkingen
te noteren. Hierbij wordt onder
andere gebruik gemaakt van vragenlijsten, waarbij ze een score tussen
goed en slecht kunnen aangeven bij
een aantal vragen. Op deze vragenlijsten worden ook enkele open
vragen en scherm-specifieke vragen
gesteld. De dag wordt afgesloten
met een gezamenlijk evaluatiegesprek. Later worden de gewijzigde
zaken gepresenteerd.
llona vervolgt: "De gebruikers waren
tot nog toe in het algemeen positief.
Uit de vragenlijsten en het evaluatiegesprek kwamen zinvolle suggesties
en opmerkingen. Alle gebruikers
zijn het er over eens, dat de overgang naar deze nieuwe wijze van
werken op een pc de grootste overgang is die onze organisatie ooit
heeft meegemaakt; veel groter dan
de conversie naar Sprint. Deze overgang zal dan ook uiterst zorgvuldig
voorbereid en begeleid moeten worden. Om deze reden is Ellen Brons
van ISiA Kantoorautomatisering bij
alle evaluaties aanwezig. Samen met
de werkgroep Implementatie is zij
bezig met het voorbereiden van het
opleidingstraject.

De begeleiders van de evaluatiegroepen zijn
tevreden met het bereikte resultaat

Werkplekondersteuning
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Twee Regio-hoofdkantoren draaien proef

Tijdig ervaring opdoen
is doorslaggevend'
In de loop van het WPO-project worden de oude
balieterminals (NCR 2270] alvast vervangen door Compaqapparatuur. Ook de videoterminals zullen worden vervangen.
De vervanging van de oude terminals in deze fase is mede
nodig, omdat de NCR's niet meer verkrijgbaar zijn. Vandaar
dat sommige kantoren nu al van WPO-apparatuur worden
voorzien. In eerste instantie kan de gebruiker op de nieuwe
terminals hetzelfde als wat op de oude mogelijk was.
Daarvoor wordt een applicatie ontwikkeld, welke via het
huidige netwerk met het SPRINT-systeem communiceert.
SPRINT zal hierbij in principe ongewijzigd blijven.

Henk Kutterink licht toe: "Willen
wij het WPO-systeem binnen de
gewenste termijn voor de kantoren
beschikbaar stellen, dan is hiervoor
een grootschalige uitlevering van
apparatuur noodzakelijk. De doelstelling voor 1993 is om op ongeveer
zeventig kantoren WPO-apparatuur
te plaatsen. Op deze wijze kan
ervaring worden opgedaan met het
beheren van de decentrale plaatsing
van computerfaciliteiten door pc's.
Tijdig ervaring opdoen is van doorslaggevend belang voor een goed
verloop van het gehele project."
In maart 1993 is het CB samen met
de afdeling l&A van VSB Bank
begonnen met het ontwerp van de
schermen. Wanneer het ontwerp
gereed is, \vordt begonnen met het
ontwikkelen van de achterUggende
programmatuur. Daarna volgt de
toepassing. In januari 1994 wordt
naar verwachting een start gemaakt
met de test- en acceptatiefase.
Vervolgens is de oplevering van de
basisfunctionaliteit gepland voor
maart/april 1994.
LAN-bekabeling
Eind 1994 moeten bij voorkeur alle
kantoren voorbereid zijn op of al
werken met WPO. Voor het realiseren van deze planning wordt een
grote inspanning gevraagd van de
afdeling Bouw om alle kantoren van
LAN-bekabeÜng te voorzien. ( L A N
Werkplekondersteuning

staat voor Local Area Network.)
Het aanleggen van LAN-bekabeling
wordt standaard in de komende verbouwingen meegenomen. Voor de
overige kantoren zullen hierdoor
extra werkzaamheden moeten worden verricht. WPO kan pas volledig
worden geïmplementeerd als alle
kantoren zijn voorzien van de
noodzakelijke LAN-faciliteiten.
Voor een succesvolle invoering van
WPO is het noodzakelijk te komen
tot een goed beheer van hard- en
software. Om op deze terreinen
ervaring op te kunnen doen, wordt
voor de Regio-hoofdkantoren
Houtplein te Haarlem en Weena te
Rotterdam WPO-hardware uitgeleverd.
Henk Kutterink: "Op de nieuwe
apparatuur wordt voorlopig eerst
met DOS gewerkt, het tot nog toe
meest gangbare besturingssysteem
voor pc's. Het is toch al moeilijk
genoeg om alle toepassingen in een
netwerkomgeving in gebruik te
nemen. In het najaar van 1993 zal
Windows worden geïntroduceerd.
Vanaf dat moment zul je een muis
nodig hebben om de programma's
op te starten. Met de nieuwe
Windows-programma's kunnen een
nieuw tekstverwerkings- en spreadsheet-programma worden toegepast.
De DOS-programma's zullen in de
loop van de tijd verdwijnen.
Uiteindelijk zal ook het nieuwe
balieterminalprogramma (WPO-1)

onder Windows geïntroduceerd
kunnen worden. D i t programma
vervangt dan de DOS-versie van het
22 70-programma."

Beperkingen
Misschien is de toekomst nu met
WPO begonnen, maar de eerste
jaren zullen we toch ook met beperkingen te maken hebben. Bij de
oplevering zal slechts het volgende
gerealiseerd zijn:
- de huidige balieterminalprogrammatuur werkt op een nieuwe
infrastructuur;
- algemene voorzieningen ais autorisatie, beveiliging, en hulpfuncties
zijn gereed;
- het geheel aan functionaliteit
wordt aan de gebruiker ter
beschikking gesteld door middel
van een grafische gebruikersinterface (Het menu met cijfers is
vervangen door grafische beelden.);
- de presentatie aan gebruikers is
consistent en eenvoudig.
zie de tijdlijn op blad 14

De gebruiker zorgt voor een kritische noot
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Grootschalige vervanging pc's

Bouwen aan de toekomst
Voordat het WPO-programma op de kantoren kan worden
gebruikt, dienen heel wat zaken te worden geregeld.
Allereerst worden alle kantoren voorzien van LAN-bekabeling ( L A N betekent Local Area Network).
Het is noodzakelijk dat de kantoren op zo'n netwerk zijn
aangesloten, voordat W P O kan worden ingevoerd.
Jaap Hoekstra van de werkgroep
Technische Invoering licht toe:
"Om ervaring op te doen, hebben
we vorig jaar enige kantoren geselecteerd die een afspiegeling vormen
van de verschillende soorten kantoren die VSB Bank kent. Deze kantoren zijn inmiddels voorzien van de
nieuwe bekabehng. Binnenkort zijn
de eerste twee grote kantoren aan de
beurt: het Houtplein in Haarlem, en
het Weena in Rotterdam. Bij een
groot kantoor is de situatie natuurlijk veel complexer omdat er meer
partijen bij betrokken zijn. "Bij het
Weena hebben we het voordeel dat
dit een geheel nieuw kantoor is,
zodat er bij het maken van de bouwtekeningen al rekening kon worden
gehouden met de toekomstige eisen.
Bij deze twee grote kantoren hopen
we ervaring op te doen met de
grootschalige vervanging van apparatuur die straks op de andere kantoren plaatsvindt. Dat is hard nodig,
want in een netwerkomgeving hangt
alles met elkaar samen: Wie mag in
een bestand kijken? Wie mag muteren? Enzovoort. Dit zijn vragen die
allemaal van tevoren gesteld en
beantwoord moeten worden."

banken. Daar wordt de server die
straks het netwerk van het kantoor
gaat besturen opgesteld. Aan die
server worden een aantal pc's
[clients) gekoppeld, op dezelfde
manier zoals dat straks op het
kantoor gebeurt. Het netwerk van
het kantoor wordt op deze manier
nagebootst en grondig getest. Op
deze manier weten we zeker dat het
netwerk op het kantoor ook goed
functioneert. Dat is erg belangrijk,
omdat tegelijk met de ingebruikneming van het netwerk alle oude
apparatuur wordt weggehaald. We
moeten absoluut zeker weten dat
we kwahteit leveren."

een pc die aan het netwerk is gekoppeld. Ook op deze pc's blijven voorlopig de bestaande programma's
draaien. Alleen enkele speciale toepassingen (ClAS, MIS) blijven voorlopig op een stand alone-pc draaien.
De nieuwe pc's hebben een belangrijk verschil: er is geen eigen vaste
schijf. De harde schijf is als het ware
vervangen door de server, waarop
ook andere pc's van de Regio zijn
aangesloten. Alle programma's en
bestanden worden opgeslagen in de
server, die in een beveiligde L A N kast is opgesteld. In deze pc's kunnen geen diskettes worden gebruikt.
Het netwerk wordt op deze manier
beveiligd tegen ongewenste zaken
zoals illegale software, virussen en
het aftappen van vertrouwelijke
gegevens. Het ontbreken van een
diskettestation kan natuurlijk ook
wel eens lastig zijn, bijvoorbeeld
voor iemand die werk mee naar huis
wil nemen. Daar zullen nog
oplossingen voor bedacht worden.

Zoals Jaap Hoekstra aangeeft, kan
WPO pas op een kantoor worden
ingevoerd wanneer de kantoren van
een netwerk zijn voorzien. Dat betekent dat er op het netwerk tijdelijk
met de oude programma's wordt
gewerkt. Aan de balies komt dus een
nieuwe pc waarop het huidige terminalprogramma van de 2270
draait. Niet alleen de baheterminals
verdwijnen; in principe worden alle
pc's van het kantoor vervangen door

De gedachten gaan uit naar één diskettedrive per Regio met een slot.
Over de beveiliging van de pc's
tegen onbevoegd gebruik moeten
nog beslissingen worden genomen.
Ook het omgaan met de pc is veranderd. Opstarten van een pc heet nu
inloggen. Dat betekent dat de gebruiker zijn naam en wachtwoord moet
invoeren. Op het keuzemenu
verschijnen vervolgens de programma's waar hij mee mag werken.

Testfase ingebouwd
"Om er zeker van te zijn dat alle
apparatuur straks goed werkt, wordt
er eerst uitgebreid getest bij het
Computercentrum Bondsspaar-

Testopstelling bij het CB

Werkplekondersteuning
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Nieuwe apparatuur en nieuwe computerprogramma's

WERKPLEKONDERSTEUNING KOMT
DICHTERBIJ
Aan het project Werkplekondersteuning (WPO) is de
afgelopen jaren verschillende malen aandacht besteed.
Dat gebeurde onder andere in Inzicht, een van de
voorgangers van VSB Beeld. De medewerkers van
VSB Bank hebben verder enkele malen een
Info-Special ontvangen over de achtergronden van
het WPO-project. De laatste Info-Special verscheen
ruim een half jaar geleden, de hoogste tijd om de draad
op te pakken. WPO is namelijk een project waar alle
VSB Bank-medewerkers van alle VSB Bank-en mee
te maken krijgen.

Het nieuwe terminalprogramma van het CB

De aanzet tot het WPO-project
is ruim drie jaar geleden
gegeven door de toenmalige
Verenigde Spaarbank en het
Computercentmm Bondsspaarbanken. Er werd toen van
gedachten gewisseld over de
vervanging van de balieterminals, die aan het einde
van hun technische levensduur
waren geraakt.
Al snel werd duidelijk dat
vervanging van de terminals
„iet voldoende zou zijn om

IS klaar. Voor installatie

teoemnet te komen aan d e

op de kantoren werd

tegemoet te komen aan de

het grondig beproefd.

eisen die de markt tegenwoordig stelt. De kwaliteit van de
dienstveriening wordt steeds
belangrijker. De consument
wordt kritischer en schroomt
niet om bij meerdere banken
diensten af te nemen. Als bank
kun je je alleen nog onderscheiden van de concurrentie
door betere service te verlenen.
En om die betere service te
kunnen verlenen, moeten de
medewerkers voorzien zijn van
het beste gereedschap dat er is.
Bij gereedschap moeten we
niet alleen aan de apparatuur
denken, maar ook aan de
programmatuur. Het WPOproject bestaat daarom uit
twee gedeelten:
- de vervanging van de huidige
balieterminals en pc's door
lokale computernetwerken;
- de vervanging van het terminalprogramma en andere
software door nieuwe, meer
gebraikersvriendelijke
computerprogramma's.

Lokaal netwerk
Wie in de bank rondkijkt, ziet
allerlei apparatuur staan.
Om te beginnen de terminals
die verbonden zijn met de
centrale computer in Woerden
(SPRINT) of Den Haag (FOS).
In de spreekkamer staat een pc
met een hypotheekadviesprogranuna. Op de administratie staan pc's met rekenprogramma's en tekstverwerkers. Verder zijn er computers
die worden gebmikt voor
credit-scoring of voor de
verbinding met het BKR. En
dan hebben we nog de geldautomaten, de kasautomaten
en de paternosters.
Al deze apparaten zullen in de
nabije toekomst via lokale
netwerken aan elkaar worden
gekoppeld. Het hart van een
lokaal netwerk bestaat uit een
zogenoemde server, een krachtige pc die is opgeborgen in
een LAN-kast. (LAN staat voor
Local Area Network, red.) De
LAN-kast is een beveiligde
stalen kast, waarin zich behalve de server ook de telefooncentrale en de beveiligingsapparatuur bevinden.

Werkplekondersteuning

blad 18

Om betere service te
l<unnen verienen, moeten de medewerl<ers
voorzien zijn van het
beste gereedschap
dat er is.

Op de server wordt alle
computerapparatuur van het
kantoor aangesloten, dus niet
alleen de terminals bij de balie,
maar ook alle andere pc's.
De server verzorgt de communicatie met de buitenwereld,
bijvoorbeeld met SPRINT.
Ook verzorgt de server de
opslag van alle gegevens van
het kantoor, zoals de correspondentie die met behulp van
tekstverwerkers is aangemaakt.
Een groot voordeel van een
netwerk is. datje als gebruiker
niet gebonden bent aan een
bepaalde werkplek. Omdat alle
programma's en gegevens op
een centraal punt beschikbaar
zijn. kan iedereen vanaf elke
pc zijn werkzaamheden verrichten.
Natuurlijk is dit beveiligd:
programma's en gegevens zijn
alleen te benaderen door degene die daarvoor geautoriseerd
is. Zo kunnen balietransacues
alleen worden verricht door
iemand die als baliemedewerker in het systeem bekend is.
Samengevat: het werk is niet
meer werkplekgebonden maar
functieaebonden.

Bijna alle regiokantoren en de
administratie op Jacobsweerd
zijn inmiddels voorzien van de
nieuwe apparatuur. Ook op
verschillende verkoopkantoren
zijn LAN-kasten geïnstalleerd.
De overige kantoren zullen
naar verwachting binnen een
jaar aan de beurt zijn. Het
werk gebeurt in nauwe samenwerking tussen de bank en het
computercentrum.
Vaak is er, wanneer dat nog
niet is gebeurd in het kader van
het Nieuw Kantoor Concept,
eerst een verbouwing nodig.
Vooral op kleinere kantoren is
het vaak een puzzel om ruimte
te scheppen voor de manshoge
LAN-kast en de bijbehorende
bekabeling.
Bij nieuwe kantoren, zoals het
regio-hoofdkantoor aan het
Weena in Rotterdam, is natuurlijk van begin af aan rekening
gehouden met de komst van
WPO.

Nieuwe apparatuur
Op de LAN-kast worden in
eerste instantie alleen de balieterminals en de telefoonlijnen
aangesloten. Verder verandert
er weinig voor de medewer-
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kers op het kantoor: iedereen
houdt de 'eigen' pc. In de
LAN-kast wordt een server
geplaatst. Hierop wordt één
pc aangesloten, die bestemd
is voor het opleiden van de
medewerkers. Bij deze opleiding wordt men vertrouwd
gemaakt met het programma
Windows, dat later op alle
pc's zal worden gebruikt.
Speciale aandacht wordt
besteed aan het beheer van de
server: zo zal het kantoor elke
dag een kopie moeten maken
van de gegevens op de server.
Gebeurt dat niet, dan loopt het
kantoor een groot risico als de
server ooit defect zou raken:
in één klap kan dan een grote
hoeveelheid gegevens verloren
gaan.
De volgende stap is het vervangen van alle pc's door
nieuwe apparatuur. In een paar
uur tijd -'s avonds of op maandagmorgen, wanneer het
kantoor gesloten is- worden op
alle werkplekken nieuwe pc's
geplaatst. De vrachtwagen die
de nieuwe pc's brengt, neemt
op de terugweg alle oude pc's
en balieterminals mee.
Menigeen zal denken: die
oude pc is nog goed genoeg
voor mijn zolderkamer, of
voor de studeerkamer van mijn
kroost. De directie van de bank
heeft besloten in positieve zin
hierop te reageren: voor de
medewerkers van VSB Bank,
VSB Groep en het CB zijn
mogelijkheden geschapen om
een leuk tweedehandsje op de
kop te tikken. De belangstelling voor de terminalapparatuur
wordt lager ingeschat. Een
enkel exemplaar van de NCR
2270 zal worden gereserveerd
voor het in oprichting zijnde
CB-museum. De rest verdwijnt
naar een bedrijf dat zich garant
heeft gesteld voor een milieuvriendelijke afvoer.

Nieuw terminalprogramma
Zoals gezegd, bestaat WPO
uit twee delen: de vervanging
van de apparatuur, en de vervanging van de programmatuur. Het afgelopen jaar is bij
het Computercentrum Bondsspaarbanken hard gewerkt aan
een volledig nieuw terminalprogramma. De systeemontwikkelaars en programmeurs van het CB hebben
hierbij intensief samengewerkt
met hun collega's van de
afdeling Informatie & Automatisering van VSB Bank.
Ook enkele automatiseerders
van VSB Bank Den Haag hebben hun steentje bijgedragen.
Dat laatste is niet verwonderlijk: bij de fusiebesprekingen
tussen Utrecht en Den Haag is
iituners afgesproken dat de
computersystemen binnen
een aantal jaren volledig
geïntegreerd zullen worden.
Alle VSB Bank-en, ook de
'aanhaakbanken', zullen dan
met dezelfde apparatuur en
dezelfde programmatuur
werken.
Begin februari is het nieuwe
terminalprogramma van het
CB gereed gekomen. Voordat
dit programma op de kantoren
wordt geïnstalleerd, moet het
grondig worden getest. Omdat
het programma er totaal anders
uitziet dan de vroegere terminalprogramma's, is bij het
testen de stem van de toekomstige gebmikers zeer belangrijk. De komende maanden zal
het CB dan ook bijna dagelijks
bezocht worden door medewerkers van de administratie
en de kantorenorganisatie. Via
VSB Beeld zullen wij u van
hun ervaringen en de verdere
ontwikkelingen op de hoogte
houden.
Nico Spilt
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'Waddinxveen^ verjaagt WPO-kinderziektes

'ZONDER CODES IS ALLES
SNELLER EN LOGISCHER'

Directeur Arnojd de
Bruin liet zich op
kantoor Waddinxveen
uitgebreid voorlichten
over Windows en het
gebruik van de muis.

WPO: NETWERK
OP KANTOOR
Werkplekondersteuning (WPO)
is een systeem waardoor medewerkers via een computernetwerk op kantoor eenvoudig en
snel klanten kunnen helpen. Op
ieder WPO-kantoor wordt daarvoor een server (computer voor
het opslaan gegevens) neergezet, waarop alle pc's worden
aangesloten. Zo'n server is het
tussenstation tussen de pc op
de werkplek en het CB in
Woerden. De voordelen van
WPO zijn legio. Doordat gegevens liggen opgeslagen in de
server, kan sneller gewerkt
worden. Medewerkers kunnen
bijvoorbeeld onderling gegevens
uilwisselen, zoals een agenda
met klantenafspraken. WPO
werkt met Windows; de beeldschermen maken codes overbodig.

Enkele maanden geleden was op kantoor Waddinxveen
de eerste werkdag met Werkplekondersteuning (WPO).
Na een opleiding om de overgang zo soepel mogelijk
te laten verlopen, maken de collega's uit regio Utrecht
als eersten gebruik van Sprint onder Windows.
Met behulp van muis en 'schermen' wordt daar de
klant -inmiddels met routine- bediend. Het code-gewijs
opvragen en verwerken van gegevens behoort hiermee
tot het verleden.
Het lijkt wel of je er niet aan
ontkomt met nieuwe techniek:
storingen. Helaas waren ze er
nu ook en konden ze niet worden voorzien. Met een herstart
eind juni zijn de aanloopproblemen echter achter de rug en
is het verbeterde balie-terminalsysteem operationeel. Door
dit nieuwe systeem kunnen
klanten nog beter worden
bediend. In onze organisatie,
die inmiddels sterk klantgericht denkt en werkt, is zulke
technische service van groot
belang. Deze techniek komt als
slagroom op een toetje: bovenop de persoonlijke en kwalitatieve aandacht van medewerkers voor de klanten.
Gerda Damen. rayondirecteur
van kantoor Waddinxveen.
bevestigt dat het door de
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Windows-presentatie nu makkelijker werken is in Sprint.
"Afgezien van enkele kinderziektes, die overigens samen
met het CB worden opgelost,
is WPO een grote verbetering.
Het is heel gebruikersvriendelijk, allerlei codes hoefje niet
meer in te voeren."
Door het gebruik van een muis
kunnen schermen worden
geactiveerd, zodat de lastige
codes tot het verieden behoren.
'In het begin was het nog wel
turen waar je moest zijn, maar
als je er wat langer mee werkt,
gaat dat bijna automatisch."

hiervan, red.) De extra afdruktijd wordt onder andere veroorzaakt doordat de printer
meer regels moet afdmkken
dan voorheen: bijvoorbeeld de
naam van de klant en zijn
legitimatiegegevens. Mede
vanwege dit soort redenen zijn
veel formulieren aangepast.
Sprint is onder Windows in
feite niet veranderd, alleen het
scherm en de werkwijze.
Gerda: "Klanten merken er
technisch niet veel van, of het
moet zijn dat de dienstverlening verbetert. Je kunt nu
bijvoorbeeld heel snel overstappen naar een adviesprogramma. Een offerte uitdraaien vereist slechts één
drak op de knop. Maar wil je
alles optimaal gebmiken,
ook het tekstverwerkingsprogramma MS Word. dan
kost het wel de nodige tijd.
Onze opleiding was goed van
tevoren, maar het beste leer je
het toch in de praktijk."
Gerda Damen vertelt dat ze er
niet eens meer bij stil staan dat
ze op kantoor onder WPO
draaien. "Het wordt heel snel
gewoon." Anderen in de
organisatie moeten nog wel
aan WPO wennen. Zo valt het
in Waddinxveen extra op, dat
procedures in bijvoorbeeld
circulaires gericht zijn op het
oude systeem.
"We krijgen ook reacties van
de administratie over codes op
formulieren. Die informatie
hebben we dan wel opgevraagd, maar onder WPO ziet
het er dan compleet anders uit.
Binnen WPO gaat alles op
naam. Wij leveren onder WPO
dus wel de juiste informatie,
maar het ziet er anders uit. En
dat is voor alle partijen wennen." Zo gaat dat bij pioniers.
Frans

Vermeulen

Bijna alles gaat binnen WPO
veel sneller en logischer. Het
enige wat momenteel méér tijd
kost. zijn opnames en stortingen. (Het CB werkt momenteel hard aan de verbetering
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