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Bedrijfsinformatiesystemen
What is digital business reporting? Why do we need it? And how can we improve it? This book aims to address these questions by illustrating the rise of system-to-system information exchange and the
opportunities for improving transparency and accountability. Governments around the world are looking for ways to strengthen transparency and accountability without introducing more red tape, which is a
source of growing frustration and costs for businesses. In 2004, the Ministry of Finance and the Ministry of Justice in the Netherlands started to investigate the potential of XBRL (eXtensible Business
Reporting Language) as a uniform data standard for business-to-government information exchange. In 2006, there was a comprehensive architecture for Standard Business Reporting (SBR), including the
requirements for the information infrastructure. One year later the first reports in XBRL were successfully delivered to the Tax and Customs Administration and the Chamber of Commerce via a secure
infrastructure. Today, millions of business reports are being exchanged using SBR. As a solution, SBR empowers organisations to present a cohesive explanation of their business operations and helps them
engage with internal and external stakeholders, including regulators, shareholders and creditors. Challenging the chain describes the journey of SBR from challenge to solution. Specialists in the field –
flanked by academics – provide detailed insights on the challenges actors faced and the solutions they achieved. In its versatility, this book exemplifies the necessary paradigm shifts when it comes to such
large-scale public-private transformations. Policy makers, managers, IT specialists and architects looking to engage in such transformations will find guidance in this book.
Production planning in fresh food industries is a challenging task. Although modern Advanced Planning and Scheduling (APS) systems could provide significant support, APS implementation numbers in
these industries remain low. Therefore, based on an in-depth analysis of three sample fresh food industries (dairy, fresh and processed meat), the author evaluates what APS systems should offer in order to
effectively support production planning and how the leading systems currently handle the most distinguishing characteristic of fresh food industries, the short product shelf life. Starting from the identified
weaknesses, customized software solutions for each of the sample industries are proposed that allow to optimize the production of fresh foods with respect to shelf life. The book thereby offers valuable
insights not only to researchers but also to software providers of APS systems and professionals from fresh food industries.
Praktisch handboek voor leidinggevenden en bestuurders in het primair onderwijs.
Verantwoording is een maatschappelijk vraagstuk van de eerste orde, maar ook een bron van groeiende zorg en irritatie voor veel organisaties. In 2004 startten het ministerie van Financiën en het ministerie
van Justitie een onderzoek naar de mogelijke toepassing van eXtensible Business Reporting Language (XBRL) als uniforme gegevensstandaard voor verantwoording. In 2006 lag er een architectuur voor
Standard Business Reporting. In 2007 werden de eerste berichten in XBRL via een generieke voorziening succesvol bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel afgeleverd. Eind 2009 werd er
serieus ingezet op de grootschalige transitie van informatieketens. Sinds 2013 biedt Logius met Standard Business Reporting een werkende en efficiënte standaardoplossing voor massale
verantwoording._x000D_ De keten uitgedaagd - Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT beschrijft de weg die Standard Business Reporting heeft afgelegd van opgave tot oplossing. Specialisten uit
de praktijk én wetenschappers geven een gefundeerd en gedetailleerd inzicht in de uitdagingen die komen kijken bij de transitie van informatieketens. In haar veelzijdigheid is het boek exemplarisch voor de
benodigde paradigmaverschuivingen binnen het veranderdomein. Het boek biedt bovendien alle praktische informatie die partijen nodig hebben om de SBR-oplossingen toe te passen in het eigen
domein._x000D_ Het is inmiddels algemeen bekend dat het bij grootschalige ICT-programma’s om veel meer draait dan techniek alleen. Met Standard Business Reporting als toonbeeld van een domein
waarin informatieketens grondig werden aangepakt, is De keten uitgedaagd een niet te missen handboek voor bestuurders en programmamanagers die willen besturen en verantwoorden in een wereld vol
ICT.
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Over de serie Essential Skills for Managers Elke uitgave in deze reeks is bestemd voor iedereen die een managementfunctie heeft in een organisatie, zowel overheid als bedrijfsleven, zowel in de
lijnorganisatie, als in een project. Iedere uitgave gaat in op een afgerond onderwerp en biedt een overzicht van alle zaken en ontwikkelingen die van belang zijn voor een manager: welke regelgeving,
standaarden, organisaties, hulpmiddelen zijn van belang en zijn eenvoudig toepasbaar? hoe kan ik dit in de praktijk toepassen, c.q. welke praktische hulpmiddelen staan ter beschikking? praktische
hulpmiddelen, zoals overzichtschema’s, checklists, tips en trucs, enz. wat kan ik zelf doen en voor welke zaken moet ik op zoek naar hulp van een specialist? Over dit boek Dit boek geeft een overzicht van
de belangrijkste ontwikkelingen binnen de IT. Het is geschreven voor managers en verder iedereen die zelf geen IT’er is, maar wel meer van IT-zaken wil begrijpen. IT is vaak een ondoordringbare wereld,
vol Engelse en vaak nodeloos ingewikkelde termen, een domein waar alleen ingewijden de weg lijken te weten. Dat is jammer, want IT is voor velen te belangrijk geworden om uitsluitend aan IT’ers over te
laten. IT heeft zich ontwikkeld tot een vast onderdeel van vrijwel alle aspecten van het menselijk handelen, zowel in het privéleven als op het werk. De IT biedt steeds meer mogelijkheden en we benutten die
ook privé volop. Tegelijkertijd ervaren mensen in de praktijk van hun werk de IT ook vaak als een blok aan het been. Vaker dan hen lief is, krijgen ze te horen dat iets niet mag of kan vanwege de IT. Dat
frustreert, vooral omdat mensen te weinig grip op het IT- beleid kunnen krijgen. Kortom, IT bepaalt steeds meer facetten van ons dagelijks leven, vooral op het gebied van communicatie en
informatiemogelijkheden. Daarom is het nodig om toch iets meer te snappen van al die IT-termen en -begrippen, ook als niet-IT’er. Dit boek helpt daarbij.
Beschrijving van een onderzoek om de datastructuren van standaard bedrijfsinformatiesystemen te vergelijken en te beoordelen met behulp van een referentiedatamodel.
Note: This book is available in several languages: Dutch, English. Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad ‘Training Material’. Log in met uw
trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Dit boek is in eerste instantie ontwikkeld als studieboek voor het examen Information Security Foundation based on ISO/IEC27002 van EXIN (editie augustus
2008). Het kan ook worden gebruikt bij het Expert-examen. Hierbij wordt niet alleen de kennis van de ISO/IEC27002 geëxamineerd, maar ook de kennis van de ISO/IEC27001. Dit boek is geschreven vanuit
de visie dat een basisbegrip van informatiebeveiliging voor iedereen belangrijk is. In de vorm van korte hoofdstukken wordt veel informatie verschaft, zonder te gedetailleerd te zijn. De auteurs hebben het
boek vanuit de Nederlandse context geschreven, zonder de internationale samenhang van informatiebeveiliging uit het oog te verliezen. Informatietechnologie kent immers geen grenzen. Deze basiskennis is
onontbeerlijk voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij informatiebeveiliging of IT. In al deze gevallen is informatiebeveiliging van belang, al is het maar met de beveiligingsmaatregelen die een
organisatie genomen heeft. Deze beveiligingsmaatregelen zijn soms afgedwongen door wet- en regelgeving. Kortom, dit boek is bedoeld voor iedereen in een organisatie die basiskennis van
informatiebeveiliging op wil doen. Kennis over informatiebeveiliging is belangrijk voor iedere medewerker. Het maakt geen verschil of je in een commercieel of een niet-commercieel bedrijf werkt. De risico’s
zijn voor iedere organisatie gelijk. Medewerkers moeten weten waarom zij in hun dagelijkse werkzaamheden beveiligingsvoorschriften na moeten leven. Lijnmanagers moeten kennis hebben van
informatiebeveiliging omdat zij daarvoor binnen hun afdeling verantwoordelijk zijn. Voor directieleden en zelfstandigen zonder personeel is deze basiskennis belangrijk voor alle directieleden. Ook zij zijn
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verantwoordelijk voor het beschermen van de eigendommen en informatie die zij bezitten. Ook voor het werken met computers thuis is een bepaald gevoel van bewustwording belangrijk.
This text presents both a logical path through the activities of operations management and an understanding of the strategic context in which operations managers work. It features worked examples of
techniques discussed in the text.
Studieboek op hbo-niveau.
Management Information Systems provides comprehensive and integrative coverage of essential new technologies, information system applications, and their impact on business models and managerial
decision-making in an exciting and interactive manner. The twelfth edition focuses on the major changes that have been made in information technology over the past two years, and includes new opening,
closing, and Interactive Session cases.
Deze grondige inleiding in zakelijk communiceren is opgezet rondom het exclusieve schrijfproces in drie stappen van Bovée en Thill: 1. plannen, 2. schrijven en 3. afwerken. Deze praktische strategie biedt
een stevige basis voor het oplossen van schriftelijke en mondelinge communicatieproblemen in een zakelijke omgeving. Aan de hand van het driestappen proces leert de lezer snel en efficiënt boodschappen
op te stellen. Het schrijfproces in drie stappen komt in het gehele boek aan de orde. Het wordt geïntroduceerd en tot in detail beschreven in deel 2. Vervolgens wordt het proces toegepast op korte
boodschappen (brieven, memo's en e-mail), op verslagen en mondelinge presentaties en ten slotte op sollicitaties. 'Zakelijk communiceren' bevat talloze voorbeelden van brieven en andere zakelijke teksten
die zijn voorzien van uitgebreid commentaar. Bij veel voorbeelden wordt beschreven hoe het driestappen proces is toegepast en wordt getoond hoe de theorie in de praktijk is gebracht. Elk hoofdstuk begint
met een communicatieprobleem uit de praktijk, dat aan het eind van het hoofdstuk met de geleerde theorie kan worden opgelost. Daarnaast is er ruime aandacht voor communicatie via het web en e-mail.

Studieboek op hbo-niveau met betrekking tot de keuze en de implementatie van softwaresystemen voor het beheer van ondernemingsgegevens.
The purpose of this book is to help you with the development and implementation of a successful End-to-End Supply Chain Management - Strategy: optimising your processes from
manufacturer to retailer. This book answers four questions: - How to develop an end-to-end supply chain - strategy? - How to create the necessary supply chain infrastructure? - How to make
collaboration work between the partners in the network? - How to plan and manage the supply chain flows? It will enable you to: - Systematically improve your sales productivity in the retail
stores; - Enhance the operational / qualitative performance of your processes and those of your partners in the supply chain; - More effectively balance the trade-off Time v Costs. This book
provides you with: - A Supply Chain System - Model: a framework to develop your End-to-End Supply Chain; - 10 Strategic Building Blocks which can be used as a toolkit; - 50 Lessons
Learned based on experiences from practice; - A strategic roadmap: to plan, organise, lead and control your supply chain. The 2nd edition has many new cases, toolboxes and a new chapter
on process management. In addition, more attention is given to topics like procurement, demand planning, omnichanneling and supply chain-design, -planning and -execution. For whom has
this book been written? This book is useful for thinkers and practitioners! For everyone who wants to learn more about supply chain management and the development and implementation of
an end-to-end supply chain strategy.
Dit boek beschrijft een methode voor het ontwikkelen van een bedrijfsarchitectuur en projectstartarchitecturen op basis van het Novius Architectuur Raamwerk. Deze methode sluit aan op
nationale en internationale methoden en raamwerken. Daarbij is het gelukt een goede balans te vinden tussen theorie en praktijk en tussen breedte en diepgang. Werken onder architectuur
geeft het overzicht waar het management en de informatiemanager zo om verlegen zitten. Architectuur kan verbinding leggen tussen dienstverlening, processen, organisatie en de
informatiehuishouding. Architecten wijzen op mogelijkheden om de dienstverlening te stroomlijnen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Zij leggen de vinger op de zere plek van de wildgroei in
het applicatielandschap en zij ontwerpen een transparant en goedkoper alternatief. Meervoudige opslag van data wordt inzichtelijk en er worden lijnen uitgestippeld om data enkelvoudig en
betrouwbaar op te slaan. Verder maakt het werken onder architectuur het ons mogelijk om deel te nemen in ketenprocessen. De inhoud van dit boek is gebaseerd op jarenlange ervaring van
de auteurs en medewerkers aan dit boek in uiteenlopende organisaties: grote uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid, grote verzekeringsbedrijven, ministeries, vervoersbedrijven,
commerciële dienstverleners. Dank zij het ‘werken onder architectuur’ zijn hier mooie resultaten bereikt, zoals betere dienstverlening, lagere kosten, minder administratieve lasten en mede
daardoor betere bedrijfsresultaten.
The purpose of this book is to help you with the development and implementation of a successful End-to-End Supply Chain Management - Strategy: optimising your processes from
manufacturer to retailer. This book answers four questions: - How to develop an end-to-end supply chain - strategy? - How to create the necessary supply chain infrastructure? - How to make
collaboration work between the partners in the network? - How to plan and manage the supply chain flows? It will enable you to: - Systematically improve your sales productivity in the retail
stores; - Enhance the operational / qualitative performance of your processes and those of your partners in the supply chain; - More effectively balance the trade-off Time v Costs. This book
provides you with: - A Supply Chain System - Model: a framework to develop your End-to-End Supply Chain; - 10 Strategic Building Blocks which can be used as a toolkit; - 50 Lessons
Learned based on experiences from practice; - A strategic roadmap: to plan, organise, lead and control your supply chain. The 2nd edition (in hardcover and color) has many new cases,
toolboxes and a new chapter on process management. In addition, more attention is given to topics like procurement, demand planning, omnichanneling and supply chain-design, -planning
and -execution. For whom has this book been written? This book is useful for thinkers and practitioners! For everyone who wants to learn more about supply chain management and the
development and implementation of an end-to-end supply chain strategy. This book is also available as paperback in black and white with the title Supply Chain Management, 2nd edition.

In SharePoint 2010 op Management Niveau wordt stapsgewijs uitgelegd welke mogelijkheden SharePoint 2010 kan bieden. Dit wordt gedaan vanuit Management perspectief,
Functioneel perspectief en Architectonisch perspectief. Waar mogelijk wordt aangevuld met concrete voorbeelden en beschrijvingen van projecten zoals deze zijn uitgevoert.
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te
raadplegen. Over de serie I-TracksBinnen I-Tracks kan iedereen die zich (verder) wil scholen op het gebied van de ICT zijn eigen individuele leerrichting kiezen op basis van
eerder verworven kennis en competenties. Binnen de diverse opleidingstrajecten komen zowel theoretische als praktische vaardigheden aan bod. Er kunnen diverse soorten
opleidingstrajecten gekozen worden. Short Tracks om binnen een korte doorlooptijd binnen een specifiek gebied kennis op te doen zoals security- of projectmanagement.
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Daarnaast zijn er diverse functiegerichte opleidingen, zoals Systeembeheerder en Helpdesk medewerker, waarin op basis van de functieprofielen en competenties
opleidingstrajecten zijn samengesteld. Deze trajecten worden CareerTracks genoemd.Als laatste zijn er Academy Tracks; een complete ICT-opleiding op HBO-niveau in de
volgende richtingen: Service Management, Information Management en System Developer.Bij Van Haren Publishing wordt een serie (leer)boeken ontwikkeld die ieder de totale
examenstof dekken voor één I-Tracks module. Daarnaast zijn andere uitgaven van Van Haren Publishing aangemerkt als (kern-)literatuur voor een I-Tracks module.
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