SynTouch Architectuur Services
De wereld verandert snel. De transitie naar een digitale samenleving is in volle gang. Veel aspecten van ons leven worden
vastgelegd als gecomputeriseerde data. De hoeveelheid data
neemt toe. Denk alleen al aan Social Media en Internet of
Things (IoT). Daarnaast verandert het gedrag van onze klanten:
zij verwachten binnen 24 uur een volledig op hun behoefte
afgestemd product of dienst. Wordt aan deze verwachting niet
voldaan, dan is via het internet een alternatief snel gevonden.
Meebewegen met deze digitaliseringsslag is dan ook een must.
Accelereren, innoveren, flexibiliseren en
rationaliseren
Om snel te kunnen anticiperen en te
reageren (accelereren), moeten nieuwe
businessmodellen en technologieën worden
geïntroduceerd (innoveren) die flexibiliteit
brengen in het ICT-landschap (flexibiliseren)
en overbodige systemen uitfaseren
(rationaliseren). Dit begint bij inzicht in de
samenhang van het huidige ICT-landschap
én kennis van de impact van de wereld van
morgen.
Architectuur cruciaal
Om te kunnen accelereren, innoveren,
flexibiliseren en rationaliseren speelt
architectuur een cruciale rol. Een rol die de
laatste tijd wezenlijk is veranderd met een
focus op meebewegen: agile. Een aanpak
waarbij niet inzicht, maar impact centraal
staat. Waar regels plaatsmaken voor
principes. En waarbij bovendien verbindingen tussen mensen en doelen gerealiseerd
worden.

Voordelen SynTouch
Architectuur Services:
•

•

•

•
•
•

Gespecialiseerde
architecten en kennis
binnen handbereik
Inzicht in samenhang en
verbeterpunten ICTlandschap
Verbetering van kwaliteit
en effectiviteit
architectuur
Kostenbesparend
Meebewegen met
digitaliseringsslag
Deelnemen aan relevante
workshops door middel
van loyaliteitsprogramma

Vergroting effectiviteit
Omdat het vaak complexe vraagstukken betreft, zijn in de praktijk regelmatig
meerdere architecten met verschillende disciplines hierbij betrokken. Uit diezelfde
praktijk blijkt echter dat niet altijd de juiste discipline in de juiste situatie wordt
ingezet, wat de kwaliteit en effectiviteit niet ten goede komt. Als antwoord hierop
biedt SynTouch een architectuurservice, waarbij specialiseerde architecten
worden aangestuurd door een Lead Architect. Deze Lead Architect is daarmee
verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste architect op het juiste
onderwerp.

SynTouch Architectuur Services
Kennisgebieden architectuur
Architectuur valt uiteen in verschillende kennisgebieden. SynTouch heeft zich
gespecialiseerd in de volgende architectenrollen:
•
•
•
•
•

Lead/Enterprise Architect: Focus op samenhang en integrale benadering
Integratie Architect: Focus op integratie van processen en applicaties
Business Architect: Focus op processen en samenwerking
Informatie/Data Architect: Focus op informatiehuishouding
Solution Architect: Focus op inzet van juiste oplossing/technologie

Daarnaast beschikt SynTouch over specialistische architectuurkennis op het
gebied van blockchain, Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI).
Architecture as a Service
Met SynTouch Architectuur Services kunt u al deze kennis in huis halen en
wordt juist die discipline ingezet die op dat moment het meest efficiënt is. Zo
bespaart u veel kosten en optimaliseert u tegelijkertijd de effectiviteit en
kwaliteit van uw architectuur. Op basis van een intake doen wij u een voorstel
voor een SynTouch Architectuur Servicecontract*, inclusief
loyaliteitsprogramma voor workshops (o.a. werken onder architectuur,
blockchain, CI/CD, integratie architectuur en API-management).
* Om een minimale voortgang te kunnen maken worden SynTouch Architectuur
Servicecontracten afgesloten voor minimaal 16 architectuur uren per week gedurende 2 tot 3
maanden.

Vandaag klaar voor de wereld van morgen. Samen SynTouch.
Als integratiespecialist is SynTouch al meer dan tien jaar partner van veel
toonaangevende bedrijven en organisaties. Het efficiënt verbinden van data, processen,
applicaties en systemen kent voor ons geen geheimen. Ook als business partner maken
wij steeds vaker het verschil. Onze oplossingen zijn dan ook gebaseerd op de technische
vraagstukken van vandaag, in combinatie met de technologische ontwikkelingen van
morgen. De verwachtingen van uw klanten staan hierbij centraal, zonder uw
bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen.
Het SynTouch team bestaat uit ervaren, professionele en klantgerichte consultants.
Architecten, business consultants en integratieconsultants, maar ook ontwerpers en
ontwikkelaars. Stuk voor stuk gekwalificeerde en gedreven professionals op het gebied
van o.a. Business Process Management, Adaptive Case Management, applicatie- en
dataintegratie, API management, blockchain en Internet of Things. SynTouch is partner
van o.a. TIBCO, Oracle, SoftwareAG, WSO2, MuleSoft en Pega.
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