
ARCHITECTURE 
AS A SERVICE
Vandaag klaar voor de wereld van morgen

> Hoe kunt u meebewegen, innoveren, flexibiliseren en rationaliseren?
> Waarom is Architectuur cruciaal?
> Waarom kiezen voor Architecture as a Service?
> De voordelen van een Architecture as a Service?
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Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, oftewel 
de transitie naar een digitale samenleving is in volle 
gang. Alles wat we doen wordt in data vastgelegd. Zo 
zorgen onder meer social media en slimme apparaten 
(Internet of Things) voor een ongekende groei van deze 
data. 

Door de snelle ontwikkelingen verandert ook het 
gedrag van klanten. Zij verwachten binnen 24 uur 
een volledig op hun behoefte afgestemd product. 
Wordt aan deze verwachting niet voldaan? Dan is een 
alternatieve oplossing snel gevonden bij de concurrent. 
Ook COVID-19 toont de noodzaak van wendbaarheid 
van uw organisatie aan. Meebewegen met deze 
digitaliseringsslag is een must.



MEEBEWEGEN, INNOVEREN, FLEXIBILISEREN 
EN RATIONALISEREN 
Om snel te kunnen anticiperen en reageren (meebewegen), 
moeten nieuwe businessmodellen en technologieën worden 
geïntroduceerd (innoveren). Daarbij dienen deze flexibiliteit 
te brengen in het IT-landschap (flexibiliseren) en moeten de 
overbodige systemen uitgefaseerd (rationaliseren) worden. 
Dit begint bij het verkrijgen van inzicht in de samenhang van 
het huidige IT-landschap én daarbij kennis op te doen van de 
impact op de wereld van morgen.

ARCHITECTUUR CRUCIAAL 
Om wendbaarheid van uw organisatie te realiseren, zijn inzicht 
in data en IT plus een eenvoudig landschap met beperkte 
afhankelijkheden vereist. De architectuur van uw omgeving is 
dus van groot belang om richting te geven. Middels duidelijke 
richtlijnen worden mensen, processen, data en technologieën 
optimaal met elkaar verbonden en benut.

VERGROTING KWALITEIT EN EFFECTIVITEIT 
Architectuur betreft vaak vraagstukken die meerdere 
disciplines omvatten. Dit vraagt om de juiste architect 
op het juiste probleemgebied. Daartoe biedt SynTouch 
Architecture as a Service (AaaS) uitkomst. Hierbij komen alle 
architectuurdisciplines samen, aangestuurd door een Lead 
Architect. Deze zorgt voor een correcte inzet van een geschikte 
architect om zo de kwaliteit en effectiviteit te optimaliseren.

KENNISGEBIEDEN ARCHITECTUUR 
Architectuur valt uiteen in verschillende kennisgebieden. 
SynTouch heeft voor elk van de volgende architectenrollen een 
of meerdere architecten beschikbaar: 
• Lead/Enterprise Architect met een focus op samenhang en 

integrale benadering 
• Integratie Architect met een focus op integratie van 

processen en applicaties
• Business Architect met een focus op processen en 

samenwerking 
• Informatie/Data Architect met een focus op 

informatiehuishouding 
• Solution Architect met een focus op het oplossen van 

business vraagstukken

ARCHITECTURE AS A SERVICE  
Met SynTouch Architecture as a Services kunt u al deze kennis 
in huis halen en worden de disciplines ingezet die voor uw 
situatie de meeste waarde opleveren. Zo bespaart u niet alleen 
kosten, maar optimaliseert u ook de effectiviteit en kwaliteit 
van uw architectuur.

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 effectief verbinden van data, processen en systemen kent 
voor ons geen geheimen. Ook als business partner maken 
wij het verschil. Onze oplossingen zijn gebaseerd op de 
IT- en datavraagstukken van vandaag, in combinatie met de 
technologische ontwikkelingen van morgen. De verwachtingen 
van uw klanten en uw bedrijfsdoelstellingen zijn daarbij voor 
ons de leidraad.

Ons SynTouch team bestaat uit ervaren, professionele en 
klantgerichte consultants. Naast architecten, business 
consultants en integratieconsultants, hebben wij ook 
ontwerpers en ontwikkelaars in ons team. Stuk voor stuk 
gekwalificeerde en gedreven data en integratie experts.
SynTouch werkt o.a. met TOGAF, ArchiMate en DAMA DMBOK 
als basis voor onze architectuur dienstverlening, aangevuld 
met een eigen goed gevulde gereedschapskist en pragmatiek.
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VOORDELEN VAN ARCHITECTURE AS A 
SERVICE:
• Gespecialiseerde architectuurkennis binnen 

handbereik 
• Inzicht in de samenhang en knelpunten van het 

huidige IT- en datalandschap 
• Verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van uw 

architectuur 
• Kostenbesparingen door efficiëntieverhoging 
• In staat zijn om mee te bewegen met 

digitaliseringsslag 
• Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen via 

workshops vanuit een loyaliteitsprogramma

Wil je meer informatie? 
Kijk dan op https://www.syntouch.nl/expertises/data-management/data-architectuur/
Of neem contact op met Bart-Jan Keetels, 
Managing Consultant Syntouch 
via bart-jan.keetels@syntouch.nl


