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01 Verwachtingen zijn hoger dan ooit

Altijd, overal en bliksemsnel de beschikking hebben over en het 
kunnen verwerken van informatie en gegevens, op een willekeurig 
device is de nieuwe norm. Downtime? No way! Responsetijden van 
meer dan 3 seconden? Killing! Is dit herkenbaar?

Het is indrukwekkend om te zien hoe ‘digital disruptors’ en ‘exponentiële 
organisaties’ nieuwe standaarden hebben geïntroduceerd als het 
gaat om online dienstverlening en digital customer experience. Deze 
standaarden zijn de nieuwe norm en hebben ervoor gezorgd dat de 
verwachtingen van eindgebruikers blijvend zijn veranderd.

Deze verwachtingen, met betrekking tot software en apps voor online 
Business to Consumer (B2C) toepassingen, zijn enorm en dit zijn de 
nieuwe industriestandaard voor software oplossingen.

Iedere extra 100
ms laadtijd

betekent 1%
minder verkopen.

65% van jouw
gebruikers verlaat
jouw website als

het laden meer dan
3 seconden duurt.

Iedere seconde
laadtijd kost je 7%
klanttevredenheid
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02 Wat is het geheim van digital disruptors?

Hoe kunnen bestaande organisaties dit succes evenaren of zelfs 
overtreffen? 

De alleen maar toenemende verwachtingen van gebruikers van digitale 
kanalen, hebben grote impact op bestaande en toekomstige software 
en infrastructuur. Nog maar een paar jaar geleden draaiden software 
oplossingen op enkele tot tientallen servers, werden responsetijden 

in seconden uitgedrukt, produceerde een organisatie 
gigabytes aan data en waren webapplicaties uren offline 
voor gepland onderhoud. 

Tegenwoordig maken software applicaties gebruik van 
een gedistribueerde (cloud) infrastructuur. Zie de figuur 
hiernaast waarin de adoptie van cloud infrastructuur wordt 
weergegeven. 

Deze is nagenoeg oneindig schaalbaar met duizenden 
multi-core processors. Reactietijden worden gemeten in 
milliseconden en 100% uptime om over petabytes aan 
data te kunnen beschikken. 

De verwachtingen van online gebruikers met de 
beschikbaarheid van de cloud als mainstream infrastructuur, 
zorgt ervoor dat veel bestaande software oplossingen niet 
meer kunnen voldoen aan de nieuwe normen van jouw 
online gebruikers. 

Hoe zorg je er dan voor dat jouw huidige IT landschap 
de online processen ondersteunt op de manier die jouw 
digitale klanten en gebruikers van je verwachten?
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03 Hoe kun je software slim opschalen? 

Wil je blijven meetellen in de digitale wereld, dan zul je iets moeten doen aan je bestaande 
software en systemen. Onder bepaalde voorwaarden kun je de capaciteit van je huidige 
landschap opschalen door meer hardware in te zetten en kun je performance bottlenecks 
oplossen door meerdere instanties van software componenten uit te rollen. 

Maar wat als de architectuur van de software dit niet toelaat? En, hoe efficiënt is deze 
oplossing in de praktijk? Laat ons dat laatste verduidelijken met een tastbaar en eenvoudig 
voorbeeld.

Stel, je bezit een supermarkt en je hebt te maken met lange rijen wachtende mensen 
voor de kassa. Dat zorgt voor een slechte gebruikerservaring en dit is uiteindelijk niet goed 
voor je omzet. Wat je nodig hebt om dit op te lossen zijn dus meer kassa’s. Maar, wat nou 
als het ontwerp van je supermarkt niet toestaat dat je meer kassa’s bijbouwt? 

Dan rest de optie om er een complete tweede supermarkt bij te bouwen om zo over meer 
kassa’s te kunnen beschikken. Deze aanpak zal het probleem waarschijnlijk oplossen, maar 
is een dure, inefficiënte en tijdrovende opgave.

Bij veel bestaande software architecturen werkt dat min of meer vergelijkbaar. Liever schaal 
je specifieke functionaliteit in de vorm van losse componenten op. Net als de genoemde 
kassa’s in dit voorbeeld. Vaak kun je niet anders dan hele systemen bijbouwen. In dit 
voorbeeld een complete extra supermarkt.
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04 Business Agility, maatstaf voor de nieuwe norm 

De Business Agility als maatstaf voor de nieuwe norm van gebruikers, wordt 
bepaald door de tijd die je als organisatie nodig hebt om nieuwe functionaliteit, 
features, concepten of business modellen ‘live’ te brengen.

Bij veel bestaande organisaties is de Business Agility nog beperkt. Dit komt in 
de meeste gevallen door de beperkte mogelijkheden van de bestaande software 
architecturen, IT infrastructuur en door de manier waarop IT georganiseerd is. 

Hierdoor sluit de snelheid waarmee nieuwe business requirements kunnen 
worden gerealiseerd, niet aan bij de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen 
elkaar opvolgen in een online wereld. 

Gartner adviseert organisaties in deze context om, voor het verbeteren van de 
Business Agility, een “Bi Modal IT” benadering te hanteren. lost de beperkingen 
in beschikbaarheid, performance en schaalbaarheid van bestaande architecturen 
en infrastructuren niet op.



De backoffice processen (transactie gericht) en frontoffice 
processen (customer facing) van een organisatie hebben 
verschillende kenmerken. Het model van Gartner biedt een 
oplossing om de verschillen in benodigde flexibiliteit en time to 
market te kunnen managen. 

Dit model wordt toegelicht aan de hand van het verschil tussen 
een marathonloper en een sprinter. De aanpak van beide 
modi verschilt fundamenteel van elkaar. De eigenschappen 
van een marathonloper heeft overeenkomsten met meer 

traditionele, transactie gerichte software oplossingen en 
IT organisaties. Waarbij de sprinter de kenmerken van 
online toepassingen voor customer facing processen in 
zich heeft. 

Het is goed om te beseffen dat digital natives de 
belemmeringen van een bestaande IT organisatie en 
bijbehorende systemen niet of in beperkte mate ervaren. 
Zodoende kunnen ze voor een groot deel van de IT 
systemen opereren in sprint mode. 

Sprint mode staat voor een Agile benadering en een hoge 
Business Agility. In korte iteraties worden doorlopend 
nieuwe business features in productie genomen. 
Deze features worden in productie getoetst aan de 
verwachtingen van online gebruikers en in volgende 
iteraties verder verfijnd. 

Bi Modal IT biedt mogelijkheden voor het verbeteren van de 
Business Agility en daarmee online performance. Hiermee 
zijn de beperkingen van bestaande software architecturen 
en IT infrastructuren in termen van beschikbaarheid, 
performance, schaalbaarheid nog niet opgelost.
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Betekent voorgaande dat je de systemen die niet voldoen in 
termen van schaalbaarheid, performance en beschikbaarheid 
per direct aan de kant moet zetten en hiervoor een kostbaar 
en langdurig vernieuwingstraject traject in moet gaan? Nee, 
gelukkig niet! 

Door gebruik te maken van een zogenaamd cloud based 
“reactive API platform” kun je bestaande software oplossingen 
geschikt maken voor de ondersteuning van ‘digital customer 
journeys’ en nieuwe business modellen. 

Dat betekent dus dat je huidige systemen langer mee kunnen, 
en dat is goed nieuws! En niet alleen je huidige software 
kan langer mee. Ook toekomstige software kun je op deze 
manier schaalbaar ontsluiten voor bestaande en nieuwe 
eindgebruikers. 

Het concept van een API is niet nieuw. Het grote verschil 
tussen het reactive API platform en traditionele API’s, is dat 
het reactive API platform gebaseerd is op eigenschappen als 
schaalbaarheid, beschikbaarheid en snelheid. 

Dit zijn noodzakelijke eigenschappen voor online toepassingen 
die voor grote aantallen gebruikers bedoeld zijn, veelal in een 
B2C setting. 

Het reactive API platform beschikt over deze eigenschappen, 
omdat het gebaseerd is op een gedistribueerde software 
architectuur in combinatie met een cloud infrastructuur. De 
architectuur maakt daarnaast bijvoorbeeld slim onderscheid 
tussen de verantwoordelijkheid voor het ophalen en het 
aanpassen van informatie. 
Bottlenecks van bestaande systemen kunnen zo worden 
opgelost en de data kan secure, snel, schaalbaar en flexibel 
ter beschikking worden gesteld aan de customer facing 
processen en gebruikers.  Met de inzet van reactive API’s kan 
de business omgevormd worden tot een digitaal platform:

Digital business wordt mogelijk door het beschikbaar stellen 
van bestaande enterprise assets als algoritmen, informatie, 
data resources en analytics.

Het reactive API platform kan ingezet worden om
nieuwe oplossingen te faciliteren.

•

•

05 Digitale transformatie 
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Schaalbare, responsive API’s gebaseerd op 
een cloud infrastructuur zijn de basis voor 
businessmodellen van organisaties als Facebook, 
Twitter en Netflix. 

Meer dan 9 miljoen apps maken gebruik van 
data en services van het Facebook platform die 
beschikbaar wordt gesteld met behulp van API’s. 
De Netflix API verwerkt dagelijks meer dan 300 
mln calls. Zalando stelt shop data en services 
via een API beschikbaar om in apps te kunnen 
gebruiken.

Zonder een schaalbare, reactive API architectuur 
zou bovenstaande simpelweg onmogelijk zijn.

“50% van de jaarlijkse omzet van 
Salesforce wordt met behulp van 

API’s gegenereerd”

Digitale Businessmodellen en API’s
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06 Het reactive API platform zorgt voor winnaars
Het reactive API platform slaat de brug tussen oud en nieuw, 
tussen snel en langzaam, tussen flexibel en star, oftewel tussen 
jouw bestaande systemen en de eisen van vandaag, en morgen. 

Wat is dan precies het reactive API platform? Met het reactive API 
platform wordt het met behulp van zogenaamde microservices 
mogelijk om de bestaande software oplossingen met de nieuwe 
online wereld van mobiele apps en webapplicaties te verbinden. 
Deze microservices zijn zelfstandig opererende, schaalbare 
stukjes functionaliteit die een specifieke bottleneck aanpakken. 

Denk aan het voorbeeld van de kassa die zorg draagt voor het 
proces ‘afrekenen’ in de supermarkt. Wanneer de microservice 
‘afrekenen’ niet snel genoeg is en de rij wachtenden te lang 
wordt, dan worden er door het reactive API platform automatisch 
meer kassa microservices bijgeschakeld. 
Doordat het reactive API platform op een cloud infrastructuur 
ter beschikking wordt gesteld, is schaalbaarheid geen probleem 
meer.

De microservices kunnen, door het beperken van de scope en 
functionaliteit die ze bieden, in korte tijd ontwikkeld en uitgerold 
worden. Geen maandenlange trajecten, maar in weken een 
oplossing voor een actueel probleem.

Met onderdelen van het reactive API platform kan een belangrijke 
tot extreem belangrijke eigenschap als kwaliteit geborgd worden. 

Dit wordt mogelijk gemaakt met behulp van specifieke features als 
canary releasing en auto up/down scaling. 

Canary releasing en auto/updown scaling
Door de hoeveelheid verkeer naar een nieuwe versie van een service 
te beperken, kan op een gecontroleerde manier, in praktijk, worden 
vastgesteld of de nieuwe of aangepaste service doet wat hij moet 
doen.

Wanneer dit het geval is, kan met behulp van het platform volledig 
automatisch en volgens voorgedefinieerde patronen opgeschaald 
worden. Dat kan bijvoorbeeld op basis van kenmerken als het soort 
device of type browser dat gebruikt wordt, of op basis van een IP 
adres. 

De voordelen op een rij
Onderstaande opsomming laat zien wat de voordelen zijn van het 
Open Source gebaseerde reactive API platform en wat de toegevoegde 
waarde is voor de digitale transformatie waar organisaties voor 
staan:

Data uit backend systemen kan schaalbaar en met hoge 
performance ter beschikking worden gesteld voor digitale 
toepassingen.
Kortere time to market en gebruiksgemak met de
inzet van microservices.
Auto up/down schalen van specifieke functionaliteit betekent 
elastische schaalbaarheid.
Combinatie van architectuur en cloud infrastructuur zorgt voor 
hoge beschikbaarheid en efficient gebruik van cloud resources.

•

•

•

•
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Functional Microservices Microservices Support PlatformReactive API platform
Op de afbeelding hiernaaststaan de 
componenten waaruit het reactive API
platform bestaat.

Het reactive API platform bestaat uit 
een fundament (support platform) 
dat is gebaseerd op Open Source 
componenten. 

Dit fundament is de basis waarop 
functionele microservices ontwikkelt en 
gemanaged kunnen worden. 

Het support platform biedt met behulp 
van deze componenten de benodigde 
ondersteuning voor automatisch op 
en afschalen van services, monitoring, 
security, analytics en canary releasing, 
het gefaseerd in productie nemen van 
nieuwe functionaliteit zonder downtime. 

Dit wordt ondersteund door een ‘CD 
pipeline’ (Continuous Deployment).
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Implementatie 

De implementatie van het reactive API platform bestaat 
uit twee hoofdactiviteiten. Het configureren van de 
klantspecifieke requirements en, in aanvulling daarop, het 
realiseren van bijbehorende microservices. De ontwikkeling 
hiervan wordt op een Agile wijze (Scrum) aangepakt. 

Het ontwikkelen van microservices kan parallel lopen aan de 
configuratie van het platform. Al naar gelang de complexiteit 
van een microservice, kost de ontwikkeling daarvan enkele 
dagen tot enkele weken. Door tegelijkertijd aan meerdere 
microservices te werken kan de time to market verkort 
worden.

In drie stappen klaar voor de toekomst  
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07 Business case VVV

Hoe VVV succesvol het reactive API platform implementeerde 

Dat het reactive API platform in de praktijk succesvol is, weten we uit eigen 
ervaring. Trivento heeft deze oplossing al meerdere malen met succes ingezet. 
Bijvoorbeeld bij VVV Nederland.

Achtergrond
VVV Nederland is dé partij die zich inzet voor het toerisme en recreatie in 
Nederland. Het is een van de meest gewaardeerde Nederlandse merken en 
werd in 2014 zelfs verkozen tot het meest onmisbare merk van Nederland in de 
categorie ‘Reisorganisaties’.

Naast het verstrekken van informatie, is VVV Nederland de grootste uitgever van 
cadeaubonnen in Nederland. Deze worden gecommuniceerd en gedistribueerd 
via sites als VVVcadeaubonnen.nl, VVVdinercheque.nl, VVVlekkerweg.nl 

Per jaar verkoopt VVV Nederland ruim 8 miljoen VVV Cadeaubonnen en Nationale 
Dinercheques. Daarmee is ze absoluut marktleider in ons land. Ook beschikt 
VVV Nederland over een uitgebreid netwerk aan wederverkopers. 

Om de consument meer gemak en toegevoegde waarde te bieden, zijn de 
verschillende brandsites samengevoegd tot één website, waarop alle producten 
inclusief webshop zijn te vinden (VVV.cadeaubonnen.nl).

Het doel van de site is tot een complete ‘experience’ te komen. Hierbij kunnen 
niet alleen cadeaubonnen gekocht worden, maar deze kunnen ook direct 
besteed worden.



14 Bezoek onze website
www.trivento.nl

Trivento
Software in het hart. 

Uitdaging
De bestaande oplossing, Nederlandse Database voor Toerisme 
en Cultuur (NDTRC), is onvoldoende geschikt om de informatie 
op een elastisch schaalbare, betrouwbare en performante manier, 
beschikbaar te stellen in de gewenste volumes.

De oplossing moet voorzien in de business behoefte om de afnemers 
betrouwbaar, snel en flexibel te bedienen, waarbij de waardevolle 
data uit de NDTRC benut wordt.

De oplossing van Trivento
De oplossing heeft tot doel om de informatie uit de voornaamste 
databron (NDTRC) van VVV Nederland op een snelle en betrouwbare 
manier beschikbaar te stellen voor de eigen websites én de websites 
van derden. Voor de realisatie is gekozen voor de inzet van het 
reactive API platform in combinatie met een AngularJS frontend. 

Een architectuur die voldoet aan de eigenschappen zoals benoemd 
in het Reactive Manifesto: robuust, schaalbaar en flexibel. VVV 
Nederland heeft voor Trivento gekozen vanwege haar duidelijke visie 
op tastbare oplossingen op het gebied van ‘digitale transformatie’. 
Een architectuur gebaseerd op het reactive API platform.

De data die in NDTRC staat, wordt met behulp van een 
component van het reactive API platform (Elasticsearch) 
gelezen en vervolgens verrijkt met informatie uit andere 
(externe) bronnen, bijvoorbeeld van IENS. Met een andere 
reactive API platform component (Akka Streams) wordt een 
optimale snelheid van verwerking gerealiseerd, met een 
gegarandeerde stabiliteit.

Voordelen
Door gebruik te maken van de toeristische informatie die VVV 
bezit en deze aan te vullen met actuele, realtime data, zoals 
reviews en ratings van bijvoorbeeld restaurants, ontstaat een 
krachtig Big Data platform op het gebied van vrijetijdsbesteding 
en recreatie. Een platform waarop in de toekomst partijen 
eenvoudig kunnen aansluiten en nieuwe business modellen 
mogelijk worden voor VVV Nederland. 

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat er na het lezen van de 
bovenstaande informatie een behoefte is ontstaan om nog 
meer te weten te komen over de voordelen van het reactive API 
platform. Natuurlijk willen we je daarbij graag op weg helpen.



Kernprocessen zijn essentieel voor je bedrijfsvoering. Maar wat als de processen 
in het hart van je organisatie zo specifiek zijn dat er geen standaardoplossing 
voorhanden is? Trivento helpt organisaties met het realiseren en optimaliseren 
van maatwerk processen. Dit doen we door verkenning, ontwerp en inzet van 
digitale oplossingen. Samen creëren we een oplossing die bij jouw situatie past, 
zodat het resultaat klopt én blijft kloppen.

Kennismaken? 

Ik leer je graag kennen onder het 
genot van een (virtueel) kopje koffie. 

Juul Beekers
Consultant digital change

Contact

033 - 720 06 20
Blij@trivento.nl

Trivento BV
Ruimtevaart 26, 
3824 MX Amersfoort

Software in het hart.


