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01 Business agility is de nieuwe norm
Business agility verwijst naar verschillende kwaliteiten 
waarmee organisaties snel kunnen reageren op veranderingen, 
zonder de visie van het bedrijf uit het oog te verliezen.

Om snel te kunnen veranderen zijn aanpassingsvermogen, 
flexibiliteit en balans essentiele kwaliteiten. Zo zorgt business 
agility ervoor dat in korte sprints nieuwe functionaliteiten, 
features, concepten of business modellen ‘live’ gebracht 
worden.

Bij veel bestaande organisaties is de Business Agility nog 
beperkt. Dit komt in de meeste gevallen door de beperkte 
mogelijkheden van bestaande software architecturen, IT 
infrastructuren en de manier waarop IT georganiseerd 
is. Hierdoor is de snelheid waarmee nieuwe business 
requirements worden gerealiseerd, niet voldoende om nieuwe 
ontwikkelingen bij te houden.

Dit ebook laat je inzien dat je door het inzetten van reactive 
API’s je organisatie wendbaarder maakt.
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02 Bimodal IT model 
Gartner adviseert organisaties om een Bimodal model te hanteren om zo 
de Business Agility te verbeteren. Dit model biedt een oplossing om de 
verschillen in benodigde flexibiliteit en time to market te managen.

Dit model laat zich goed uitleggen aan de hand van het verschil tussen 
een marathonloper en een sprinter. De aanpak van beide sporters verschilt 
fundamenteel van elkaar. De eigenschappen van een marathonloper hebben 
meer overeenkomsten met traditionele, transactie gerichte software 
oplossingen en IT organisaties.

Daarentegen heeft de sprinter meer de kenmerken van online toepassingen 
voor customer facing processen. In korte iteraties worden doorlopend 
nieuwe business features live gezet. Deze features worden in productie 
getoetst door online gebruikers en in volgende iteraties verder verfijnd.

Het biedt daarmee mogelijkheden om de business agility te verbeteren maar 
lost de beperkingen in beschikbaarheid, performance en schaalbaarheid 
van bestaande architecturen en infrastructuren niet op.
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03 Waarom API’s jouw organisatie agile maken

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 worden gesteld met 
behulp van API’s.
De Netflix API verwerkt dagelijks meer dan 300 miljoen calls.
Zalando stelt shop data en services via een API
beschikbaar om in apps te kunnen gebruiken.

“50% van de jaarlijkse omzet van Salesforce wordt 
met behulp van API’s gegenereerd”

•

•
•

Zonder een schaalbare, reactive API architectuur zou 
dit simpelweg onmogelijk zijn. Dat betekent dus dat je 
huidige systemen langer mee kunnen en dat is goed 
nieuws!

Niet alleen dat, ook toekomstige software ontsluit je 
op deze manier schaalbaar voor bestaande en nieuwe 
eindgebruikers.
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04 Welke kenmerken bezit een reactive API?

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 onmisbare eigenschappen voor de 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 tevens 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.

Reactive API platform
Op de volgende pagina staan de componenten waaruit het 
reactive API platform bestaat.

Dit platform bestaat uit een fundament van Open Source 
componenten. Dit is de basis waarop functionele microservices 
ontwikkeld en gemanaged worden.

Het support platform biedt met behulp van deze componenten 
de benodigde ondersteuning voor het gefaseerd in productie 
nemen van nieuwe functionaliteit zonder downtime. Dit 
wordt ondersteund door een ‘CD pipeline’ (Continuous 
Deployment).
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Kenmerken van het reactive API platform 

Functional Microservices Microservices Support Platform



Het reactive API platform slaat de brug tussen oud en nieuw, 
langzaam en snel, star en flexibel. Oftewel, tussen jouw bestaande 
systemen en de eisen van vandaag en morgen.

Wat is dan precies een reactive API platform?
Met een reactive API platform wordt het met behulp van 
zogenaamde microservices mogelijk om 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 microservices bijgeschakeld. 

Doordat het reactive API platform op een cloud 
infrastructuur staat 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.
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05 Word een winnaar met een reactive API platform
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Canary releasing en auto/updown scaling
Door de hoeveelheid verkeer naar een nieuwe 
versie van een service te beperken, stel je op een 
gecontroleerde manier in de praktijk vast of een 
nieuwe of aangepaste service doet wat hij moet 
doen.

Wanneer dit het geval is, schaal je met behulp 
van het platform volledig automatisch en 
volgens voorgedefinieerde patronen op. 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
De voordelen en toegevoegde waarde van het open 
source gebaseerde API platform zijn dat:

data uit backend systemen schaalbaar en
met hoge performance beschikbaar zijn voor
digitale toepassingen;
er een kortere time to market;
het gebruiksgemak met de inzet van
microservices aanzienlijk verbetert;
er elastische schaalbaarheid wordt gecreëerd
door auto up/down scaling;
de combinatie van architectuur en cloud
infrastructuur ervoor zorgt dat er een hoge 
beschikbaarheid is en er efficiënt gebruik gemaakt 
wordt van cloud resources.

•

•
•

•

•
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06 Het reactive API platform als oplossing

De oplossing heeft als 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. 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. Door Akka 
Streams wordt er 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 in vrijetijdsbesteding en 
recreatie. Een platform waarop in de toekomst partijen eenvoudig kunnen 
aansluiten en nieuwe business modellen mogelijk worden.



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.
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