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Case KPN ITNL I&O, Februari 2010 – Maart 2011 

Inleiding 

Na een outsourcingstraject (ingezet in 2003) door KPN om de IT dienstverlening voor hardware- en 

applicatiebeheer te over te brengen naar IT leverancier Atos Origin heeft KPN in 2007 besloten om 

een eigen IT operations afdeling op te zetten. Er werd een project opgestart om 2 nieuwe datacentra 

op te bouwen op de locaties Haarlem en Aalsmeer, genaamd de nieuwe wereld. Parallel daaraan 

werd ook begonnen de organisatie op te bouwen en in te richten. Door aanhoudende druk van de 

business om nieuwe diensten uit te leveren werd een deel van de uitvoering van het project 

verstoord en heeft uiteindelijk afbreuk gedaan aan de kwaliteit van de inrichting van de 

infrastructuur, processen, werkprocedures, de inrichting van het beheer van betreffende datacentra 

en de effectiviteit van de besturende demand organisatie. 

Organisatie 

De operations afdeling maakt gebruikt van een aantal leveranciers zoals Getronics (KPN Dochter) en 

Accenture. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de interne afdeling van operations System 

Engineering (SE) als ontwikkelaar van solutions (op basis van building blocks) en building blocks. 

Operations vervult een demand functie voor Getronics (huidige KPN-CM), waarbij; 

1. System Engineering wordt ingezet als tier 3 (Level 3) supportafdeling 

2. Accenture wordt ingezet als off-shore Level 2 support voor Technical Application 

Management (TAM) [ supply voor Getronics] 

3. Getronics wordt ingezet als on-shore (Level 1) support voor incident management [demand 

voor Accenture] 

Vraagstelling 

KPN heeft Fontein ICT Advies gevraagd om een aantal tactische en operationele probleemgebieden 

aan te pakken; 

- Verbetering inrichting en uitvoering van het demand management,  

- Verbetering inrichting beheer van de beide datacentra Haarlem & Aalsmeer (ca. 3000 servers 

met daarop draaiend honderden databases en applicaties), 

- Het inrichten van de gemaakt afspraken over het dienstverleningsniveau met de 

operationele klanten van I&O, door het inzetten van een traject voor het opstellen van 

Operational Level Agreements (OLA), 

- Inrichten van structurele monitoring, alerting, opvolging & rapportage (opzetten van de 

requirements voor On/Off Shore), 
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- Inrichten en opzetten van het beheeracceptatie proces, inclusief het uitvoeren van een 

aantal operationele beheeraudits, 

- Inrichten Capacity, Availability & Performance Management,  

- Verbeteren van de inrichting van de operationele connectivity dienst voor Citrix. 

Daarnaast is Fontein ICT Advies gevraagd om de volgende trajecten te begeleiden; 

- Implementatiemanagement (projectmanagement & consultancy) ten behoeve van de 

ontwikkeling en implementatie van nieuwe softwarereleases voor de dienst FTTH 

(Glasaansluiting TV+Internet voor Nederlandse huishoudens), 

- Implementatiemanagement (projectmanagement & consultancy) voor de ontwikkeling en 

implementatie van software ten behoeve van de vereenvoudig van de werkzaamheden van 

de callcenter medewerkers van KPN (Project Easy). 

Implementatie klantvraag 

Monitoring 

Voor de realisatie van dit traject is in eerste de huidige stand van zaken onderzocht. Uit deze 

analyse bleek dat alhoewel er nog veel verbeteringen noodzakelijk was aan de structurele 

inrichting (o.a. back-up status rapportage), het vooral ontbrak aan een formele inrichting van de 

opvolging van events afkomstig uit de monitoring systemen.  

Om de monitoring events in kaart te brengen en te structureren zijn, is een grootst 

gemeenschappelijk deler bepaalt (compromis tussen klantbehoefte en beheerder)  en zijn de 

events (gebeurtenissen) in een aantal groepen ingedeeld; 

- Back-up (status & configuratie), 

- Storage SAN/NAS, 

- Server OS (Unix, Windows, SUN), 

- Database (Oracle, SQL). 

De groepen werden wederom gedetailleerd in verschillende kleinere onderdelen. 

Voor ieder onderdeel werd vastgesteld wat de minimum en maximum limit zou worden. 

Per onderdeel werden vervolgens de verschillende processtappen bepaald. Iedere processtap 

werd indien mogelijk zoveel mogelijk geautomatiseerd en voorzien van een e-mail template 

(indien van toepassing). Om te verduidelijken welke partijen tijdens de opvolging 

verantwoordelijk zijn is elke processtap gekoppeld aan een RACI instelling.  

Bepaalde stappen bij de opvolging zorgen voor het vullen van de rapportage (o.a ook voor 

bepalen van de beschikbaarheid van het platform). 

 

De rapportage is dusdanig ingericht dat het mogelijk is ook een trend te voorspellen en op deze 

wijze klanten te informeren over mogelijke gebeurtenissen bijvoorbeeld 3 maanden verder in te 
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toekomst en zodanig problemen te voorkomen. 

De rapportage wordt tevens gebruikt als één van de onderdelen van de SLR rapportage voor KPN 

Service Management. 

Als laatste leefde er bij de gebruikersorganisatie de beleving dat er ‘niet werd gemonitord’. Feit 

was echter dat er weliswaar wel werd ‘gemonitord’, echter het zat niet goed met de opvolging 

van monitor events (procesimplementatie). Er werd daarom besloten de IT beheerders te 

voorzien van rapportages afkomstig uit het monitoring proces, verrijkt met applicatie-informatie. 

OLA 

In het recente verleden is er een traject opgezet om de OLA’s (dienstverleningscontracten) voor 

klanten af te sluiten. Dit traject werd echter volledig afgebroken/herzien door; 

1. De keuze voor het concept Brons – Zilver – Goud, voor de groepen P en DTA. 

2. Het herzien van het OLA template, met daarin verwijzingen naar (KPN) standaardprocessen 

en een menukaart met de dienstafspraken voor Brons – Ziver & Goud. 

De 1ste keuze heeft een aantal gevolgen gehad; 

- De organisatie was niet ingericht/ voorbereid op de komst van dit concept 

- De inrichting van de IT systemen (meer specifiek VITO, de IT Repository en de CMDB), 

voor wat betreft dit onderwerp moesten worden herbezien 

De 2de keuze heeft tot gevolg gehad; 

- Er voor bijna 100 applicaties een nieuw OLA moest worden afgesloten, 

- Dienstbeschrijvingen moesten worden opgesteld, 

- De beheertaken inzichtelijk moesten worden gemaakt, resulterend in een aangepaste 

RACI tabel, 

- Aanpassing van CMDB en Service Desk uitvraagapplicatie (VITO) voor inpassen 

servicedifferentiatie Brons – Zilver – Goud, 

- Aanpassing van definitie en ontwerprichtlijnen van de onderliggende infrastructuur om 

te voldoen aan servicedifferentiatie Brons – Zilver – Goud, 

- De contracten tussen on- en off-shore moesten worden herzien. 

Daarnaast is er op de KPN I&O Intranet website een aparte pagina gecreëerd waarop de 

verschillende diensbeschrijvingen van de diensten die I&O biedt (onderdeel van het traject OLA) 

werden gepubliceerd. 

Om een dergelijk groot traject gestructureerd in te zetten werden (naast de projectmatige 

aanpak) standaard communicatieboodschappen ontwikkeld voor diegenen die in gesprek zouden 

gaan met de gebruikersorganisatie over de nieuwe OLA.  
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Aangezien het noodzakelijk was om de beloofde dienstverlening te kunnen afzetten tegen de 

daadwerkelijk gepresteerde dienstverlening werd een standaarduitrusting bedacht met daarin de 

vaste (staande dienstverlening inclusief speciale/afwijkende afspraken) en dynamische 

onderdelen van de rapportage (bv. Resultaten uit het incidentproces, beschikbaarheidcijfers).  

Beheeracceptatie 

Naast het ontbreken van een beheeracceptatie proces bestonden er geen beheer acceptatie 

criteria. M.a.w. Het verloop van het naar beheer overbrengen van applicaties verliep niet 

gestructureerd. Voor de verbetering hiervan waren de volgende zaken nodig; 

- Beschrijvingen van het beheer acceptatieproces, 

- Aanpassing van het projectenproces als ook inpassing in (aanpassing projecttemplate, 

inpassen acceptatiecriteria), 

- Definitie vast takenpakket beheeracceptatie voor projectmanagers binnen afdeling 

projectmanagement,  

- Aanpassing van het software delivery proces van System Engineering (introductie extra 

controles in proces, 

- Aanpassing van het leveringsproces via de operations desk (o.a. inpassen controlestap 

door capacity management),  

- Veranderingsproces van de latende (leverancier) en ontvangende organisatie(s), 

- Opstellen van beheer acceptatie criteria, 

- Opstellen en introductie van nog niet bestaande documentatie (o.a. een Education & 

Support Plan, Supplier Support Contract,  Issue Resolution Plan e.a., Low Level Design 

Template, High Level Design Template e.a.). 

Uit verschillende bronnen werden verschillende beheer acceptatiecriteria ontvangen en in een 

lijst samengebracht. De beheer acceptatiecriteria bevatten o.a. de volgende elementen; 

- Status acceptatie (o.a. datum, wie heeft geaccepteerd), 

- Te accepteren beheeronderdeel, 

- Acceptatiecriterium, 

- In en uitgaande documentatie, 

- De acceptanten, 

- In kaart brengen van supportmodel en support / maintenance taken, 

- Een RACI overzicht waarin de verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen staan 

genoemd. 

Demand Management 

De bestaande inrichting van demand management moest worden onderworpen worden aan een 

aantal verbeteringen; 
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- Coachen en ondersteunen van de demand manager, 

- Opnieuw inrichten van het governance en besturingsmodel, o.a. door introductie van 

een programmamodel (gekoppeld aan een programmaplan). In dit plan werd via een 

stoplichtrapportage sturing gegeven aan een 150-tal verbeterpunten. De meest 

belangrijke punten werden geselecteerd en samengebracht in een programmaplan, 

waarin de verschillende onderlinge verbanden en afhankelijkheden goed zichtbaar 

werden gemaakt, 

- Vergroten van het offshore deel (offshore focus) van de beheertaken die door on-shore 

werden uitgevoerd. 

 


