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Bijwerken van de softwarecatalogus
tijdrovend en onzinnig?
De complexiteit van het applicatielandschap van je gemeente groeit
enorm en de verdere digitalisering vereist het nodige van de ICT
medewerkers in je organisatie. Software koppelingen, periodieke
updates en innovatieve veranderingen zijn nodig voor efficiënte
dienstverlening naar de burgers. Maar welke softwarekoppelingen zijn
er mogelijk voor het applicatielandschap van je gemeente? Wat doen
andere gemeenten? Welke gemeente heeft een soortgelijke uitdaging
en met wie kun je sparren?
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Optimale inzet van software
voor efficiënte dienstverlening
naar burgers

Zo leent de catalogus zich voor:
check

het oriënteren op nieuwe of vervangende software

check

het plannen van ICT-vervangingen

check

het opstellen van een programma van eisen

check

het beoordelen van offertes

check

contact met je leverancier over afspraken en leveringen

check

het aantonen van de huidige status waarin je 					

Met de softwarecatalogus van GEMMA houd je het applicatielandschap inzichtelijk
binnen je gemeente of binnen een samenwerkingsverband van gemeenten. Het bijwerken
hiervan is echter wel tijdrovend en heeft niet altijd de hoogste prioriteit binnen de ITorganisatie.
DDG neemt dit voor je uit handen en werkt de softwarecatalogus van GEMMA

applicatielandschap verkeerd

maandelijks bij voor je gemeente. Zo ben je er zelf geen tijd aan kwijt, maar heb je wel
het overzicht van een actuele catalogus.
Met de softwarecatalogus van GEMMA houd je het gemeentelijk applicatielandschap, en de
daarbinnen aanwezige gegevensstromen, inzichtelijk. Het bijwerken hiervan is echter wel
tijdrovend en heeft zeker niet altijd de hoogste prioriteit binnen de ICT-organisatie. Dat is jammer:

GEMMA geeft je:
check

check

als elke gemeente dit bijhoudt, kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Dit kan op langere termijn
kostenbesparend werken. Zo krijgen Nederlandse gemeenten meer grip op de te kiezen applicaties
met aantoonbaar werkbare gegevensstromen.

inzicht en overzicht bij nieuwe investeringen in 				
software of vervanging van huidige software

?

eenvoudige vergelijking van applicaties en 					
koppelingen die andere gemeenten gebruiken

Wat is de softwarecatalogus van
GEMMA ?

check

contactmogelijkheden met gemeenten met 				
soortgelijke software en koppelingen

In dit online informatiesysteem vind je het
(verwachte) softwareaanbod en het gebruik van
de software door je eigen gemeente of andere
gemeenten. De catalogus geeft per software aan
wat de algemene functionaliteit is, een planning
van verdere ontwikkeling en ondersteuning van
standaarden. ICT-leveranciers kunnen dankzij de
softwarecatalogus van GEMMA hun aanbod op
elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning
van nieuwe standaarden.
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DDG catalogusonderhoud
Een bijgewerkte softwarecatalogus
en tijd bespaard
Software Remote Release Management (RRM)

Softwarecatalogus volledig

DDG houdt voor je gemeente de softwarecatalogus

DDG werkt om de drie maanden de volledige

bij naar aanleiding van de installaties die we voor je

softwarecatalogus bij. Dat doen we ook voor de

gemeente uitvoeren.

applicaties die we niet hebben geïnstalleerd. We doen dit
met het DDG Software Kennissysteem. In dit systeem

»»
»»

Altijd de applicatieversies in de catalogus na de

leggen we ook de kenmerken vast van de applicaties die

installaties bijgewerkt

we niet beheren maar wel voor je bijwerken in de GEMMA

Terugmeldingen worden gedaan wanneer

Software Catalogus. Wij voeren deze dienst ook uit

softwareleveranciers niet up to date zijn

wanneer je geen RRM bij ons hebt afgenomen.

De wijzigingen worden altijd na een installatieweekend op

»»

maandag uitgevoerd.

Een bijgewerkte catalogus helpt niet alleen jouw
gemeente maar alle gemeenten

»»

Geen tijd kwijt aan overleggen met andere afdelingen
voor bijwerken van de catalogus

Ontwikkelingen van GEMMA
“Sinds GEMMA release 2.0 kunnen gemeenten
hun applicatielandschap invoeren en beheren.
In release 3.0 is dit ook mogelijk voor
Samenwerkingsverbanden van gemeenten.
GEMMA plot het applicatielandschap
automatisch op de referentiecomponentenkaart
of andere thema-kaarten naar keuze, zoals
voor het sociaal domein. Alle gebruikers

Contact

kunnen koppelingen tussen applicaties

Kerkenbos 1075 A

onderling en koppelingen met Landelijke

6546 BB Nijmegen

Voorzieningen vastleggen. Gemeenten
en samenwerkingsverbanden krijgen met

T. 088 91 09 101

GEMMA een gestructureerd overzicht van het

E. info@dutchdeltagroup.n

applicatielandschap dat goed vergelijkbaar is

W. www.dutchdeltagroup.nl

met die van andere gemeenten.”

