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Koppelingen in Softwarecatalogus (SWC)
en effect in Architectuurtool
• Eerst bepalen wat intermediairs zijn

• In SWC wordt bij opvoer van een koppeling wel duidelijk welke 
applicaties / welke referentiecomponenten daarvoor aangeboden 
worden, o.a.:
• Gegevensdistributie

• Servicebus

• Dan keuze maken of je de intermediair in je koppeling als applicatie wil 
zien (bijv. als er een eigen Gegevensmagazijn in zit) of niet (bijv. bij 
Servicebus).



Resumé van 2 alternatieven

1. Eindpunten koppeling opvoeren 
met intermediair

• Voordeel:
• Visualiser laat effecten op 

koppelingen zien van vervanging 
van elke applicatie

• Impliciet wel duidelijk welke 
gegevens van een bron naar een 
afnemer gaan (bijv. een BRP-
applicatie naar Belastingen zal wel 
over Persoonsgegevens gaan)

2. Koppelingen van bronnen met de 
applicatie die een intermediaire rol 
heeft en idem met afnemers

• Voordeel:
• Intermediair direct zichtbaar als 

applicatie in visualiser

• Nadeel: 
• Niet intuïtief welke bron aan welke 

afnemer levert

• Kan in Documentatieveld of in 
lokaal model uitgewerkt worden

Combinatie van 1 en 2: relaties met koppelingen kunnen zichtbaar gemaakt 
worden met een “generate view” van de intermediair!



Mergen van architectuurmodellen

• Zie http://test.wikixl.nl/ameff-merge/AMEFFMergeForm.html

• Een gemerged model gaat door als nieuwe versie van een Lokaal 
model, en kan daarna weer geupdate worden met een nieuwe export 
vanuit de SWC.



Volgende sheets zijn nog naslagwerk van een 
vorige vergadering



Bevindingen Koppeling Softwarecatalogus / Archi

N.a.v. casus De Ronde Venen

Gemeente heeft behoefte aan “praatplaten” over koppelingen

Inzichtelijkheid Informatiearchitectuur voor functioneel beheer

Gedaan:

• Koppelingen (11) aangevuld in Softwarecatalogus
• Met Buitengemeentelijke Voorzieningen (25)

• Met applicaties intern (64)

• Status “Gepland” gegeven

• Tevens Pakketversies geactualiseerd om koppeling te kunnen maken

• NB: Bij externe pakketten zonder versie kunnen koppelingen wél

• Export naar Archi



Conclusies-1 Archi

• Generated view van “alle koppelingen” 
moet bewerkt worden voordat het leesbaar is:



Conclusie-2 Archi

• Scheiding interne en externe koppelingen maakt het overzichtelijker

• Zelf tekening 
aanpassen



Conslusie-3 Archi

• Met visualiser en filter kunnen wel “project”-platen gemaakt worden

• Maar Intermediair is onzichtbaar; zelf erbij tekenen



Conclusie-4

I.v.m. verwerken mutaties vanuit Softwarecatalogus naar eigen “EA”:

• Geen attributen (properties) toevoegen/wijzigen van elementen uit SWC

• Maar nieuwe elementen benoemen en daar een relatie mee leggen
• Bijvoorbeeld Data Objecten Personen (BRP), Adressen (BAG), Percelen 

(KAD), enz

• Data Objecten relateren aan applicaties

• Bij de relatie Properties toevoegen welke data-elementen afgenomen 
worden van cq geleverd worden aan een datadistributiecomponent
• Bijvoorbeeld (Archi-4!) Data Object bij Squit XO 3.3 

• Filter op property “neemt af van Makelaar” en waarde Makelaar “Persoon”

Minder aantrekkelijk alternatief: in de Aanvullende toelichting in de SWC 
een structuur aanbrengen en daar informatiestromen in het koppelvlak 
specificeren.



Resultaat voorbeeld conclusie 4:
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