Common Data Environments

CDE ervaringen uit de praktijk, Mark Moerman, DC

Mark Moerman
 Focus op data
 Data Engineering
 Data Analysis
 Integratie oplossingen applicaties
 Proces
 Technologie
 Ontwikkelaar van Frontir
 Data Engineering Simplified
 Custom oplossingen voor:
 Relatics
 BIM360
 Sharepoint
 PowerBI
 Primavera
 Synchro
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Waar werk je?
Business

Applicaties

 Jong bedrijf; 1 januari 2021 gestart.
 2 FTE medewerkers, 2 part-time medewerkers.
 Python Developers
 Data Engineers
 We zijn doeners. We zijn domeinspecialisten in de bouw.
 Data-georienteerd ipv applicatie georienteerd.
 Wij helpen met het realiseren van integrale IT oplossingen op
bedrijfs- of projectniveau.

1010101
Domein van CDE’s
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Praktijktips
Common Data Environment
Focus is belangrijk. Veel componenten: mensen, technologie, standaarden, bedrijfsdoelen, levenscycli, processen,
applicaties...allen hebben invloed inrichting van een CDE.
Twee componenten:
 Common Data
 Environment
Uitgangspunten voor een succesvolle implementatie:
1. Benoemen en kennen van de ‘common’ data is belangrijk : domein expertise noodzakelijk!
2. Environment != Een enkele applicatie of systeem. : One size fits all lukt niemand.
3. Produceer & Consumeer: Single Source of Truths..
4. Wat wil je bereiken met je data? Efficiency, Nieuwe proposities, ..
5. Een open applicatie landschap. Data moet uit de applicaties gehaald kunnen worden. Anders niet gebruiken!
6. Manage toegang tot de applicaties centraal waar kan.
7. Een verzameling aan skills is nodig. De super tech persoon die alles kan bestaat niet.
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8. Een datastrategie is een must. Op bedrijfsniveau.

Identificeren: Common Data.
Projectfasen:
Welke fase dient het CDE?
Input en output:
Wat voor data wordt er geconsumeerd uit de vorige fase en welke data wordt
er geproduceerd voor de huidige fase en welke data wordt er geconsumeerd in
de volgende fase  transactie momenten tussen fasen kunnen borgen. Hier
helpen standaarden!

Ken je data: Drie vormen van data in een CDE:
ontwerp

-

Ongestructureerde data: Documenten – Foto’s – Video’s ...
Semi gestructureerde data: Excel – XML – JSON Gestructureerde data: SQL – IFC (...) – BIM

CDE

realisatie

beheer

CDE

CDE

Dit bepaalt verwerkingstijd, complexiteit en efficiency voor een groot deel.
Ken je Applicaties:
Welke applicaties zijn er en in welke vorm komt hun ‘deelbare’ data.
Wat zijn de formats en de datastructuren?
Volume – Veracity – Velocity – Variety - Value
-
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Praktijkvoorbeeld: realisatiefase
PROJECT 1

onderaannemer

onderaannemer

Eigen IT omgeving

Eigen IT omgeving

PROJECT 2 to X

opdrachtgever

onderaannemer

Eigen IT omgeving

Eigen IT omgeving

derden

onderaannemer

CDE

Eigen IT omgeving

Constraints:
ILS
Contractvorm
Toeleveranciers
Standaarden
Wetgeving

Eigen IT omgeving

Eigen IT omgeving

beheer

aannemer

Eigen IT omgeving

Eigen IT omgeving

ontwerppartijen

Uitkomsten:
Efficiency (hergebruik
data automatiseren)
Inzicht (dashboards)
Analysis (statistiek)
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Meest eenvoudige vorm van een CDE:
Projectniveau.
Uitwisseling tussen applicaties.

Als hoofdaannemer faciliteren van een CDE voor projectbetrokkenen.

Documenten beheren & creeren

Planningsmanagement

Ontwerpcoordinatie

Locatie

Contractbeheersing
Managementstructuren
Configuratiemanagement

WAT IS DE COMMON DATA TUSSEN DE
APPLICATIES??
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Work Breakdown Structure (WBS) – System Breakdown Structure (SBS) –
Organizational Breakdown Structure (OBS)

Zonder deze structurering wordt
het een stuk ingewikkelder..
Procesmatig werken is dan echt
een uitdaging.

De drie belangrijkste componenten om een project CDE vorm te geven:
- Wat
- Wie
- Hoe
Definieer het te realiseren object

Definieer de organisatie van het
project

Knip het werk op in behapbare
MECE onderdelen en bepaal
verantwoordelijkheid.

Deze structuren zijn primaire
METADATA van je data
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Waar gaan we deze gegevens vastleggen?
WBS bijvoorbeeld..
CONSUMENT VAN DE WBS

CONSUMENT VAN DE WBS
Hier komen ook vaak nieuwe inzichten over verdeling van werk,
een procedure om dit te borgen in de product is noodzakelijk.

In alle drie de applicaties wordt de WBS gebruikt om
informatie te bundelen...maar ja.. Wordt ook los van
elkaar gemaakt.. Hier maak je afspraken over, maar
moet je ook digitaal borgen!

Welke activiteiten horen bij welk werkpakket?

Welke documenten horen bij welk werkpakket?
synchronisatie van wbs
synchronisatie van wbs

synchronisatie van activiteiten

Synchronisatie van documenten

Door deze ‘common’ data te
hebben is bi-directionele
synchronisatie goed mogelijk.
WBS is de matching field.

PRODUCENT VAN DE
WBS
contractbeheersing

Synchronisatie kan 100% los
geregeld worden,
geen impact op
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bestaande proces.

Nog een paar tips..
•
•

•
•
•

De filosofie van WIP – SHARED – PUBLISHED integreer dit in
alles! Dit maakt data eenduidiger, filtert datasets... Ik noem dit
altijd de Processtatus van een dataset.
Sharepoint: gebruik hiervoor Power Automate, geen folders die
WIP-SHARED-Published heten, waar je handmatig heen en weer
kopieert..
In BIM360... Het schijnt dat de nieuwe versie bovenstaand
standaard heeft..anders is het hier acceptabel om het met
mappen te doen.
Minimaliseer het werken met mappen.
3D viewer: afhankelijk van de casus. Geen must (wel handig)

Gebruik alsjeblieft zoveel mogelijk landelijke zaken als:
- NL-SfB
- NAAKT
- BIM Basis ILS
- ISO19650

LOW CODE
FLOWS IPV
COPY
PASTEN

Eigen invullingen alleen als het echt niet anders kan..
•

De rol van ICT wordt dominanter in de projecten. Zorg dat je hier
ook aanspreekpunten voor hebt op niveau (IPM-rol)
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Het onderwerp CDE is uitgebreid en te veel om in zo’n korte tijd helemaal uit te
leggen. De presentatie heeft als doel gehad om te inspireren, wat kan er allemaal
al met veelal standaard applicaties. We gaan uiteraard graag met je in gesprek
als je meer wilt weten.
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