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Intranet algemeen 

• Te vergelijken met internet 7! 
• Taak en doelgroep zijn totaal 
verschillcnd 

• Mogetij"khcden voor de interne 
communicatie zij"n enorm 

• Toepassingen verspreiden 
• Een must voor elk bedrijf7 
• Alle maten en vormen 
• Explosie ... 
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Waarom een Intranet (1) ? 

Op zoek naar een oplossing voor 
enkele problemen: 

• zeer veel informatiekanalen 
• cotlrdinatie en controle ?1 
• evenvcel stijlen ais auteurs 
• papieren infomagazine "slechts" 

wckelijks 
• aanvulling na aanvulling 
• cindeloos klasseren ... 
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Waarom een intranet (l) ? 

Bestaat er ccn oplossing ?! 

•1 kanaal = 
INTRANET 

• 1 stijllstructuur = 
INFORMATION MAPPING 

• 1 bibliothcck = 
CENTRAAL BEHEER 
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Waarom een intranet (3) ? 

..• de opmars van het intranet kon beginnen ... 
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Hoe kwam dit c:onc:reet tot stand (1) ? 

•Idee gegroeid vanuit de directie Communicatie, 
samen met IT en Productexploitatie 

• Oprichting stuurgroep 
• Ontwerpnota 's voorbereid 
• Snel steun gevonden bij de directic 
• Aanwcrving webmaster 

, •. en klaar voor de definiticve uitwerking ... 
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Hoe kwam dit concreet tot stand (2) ? 

Belangrijkste voorbereiding = structuur uitwerken ! 

• Welke infonnatie is er? 
• Boomstructuur uiuekenen 
• Op wclke manier tocgankelijk maken ? 
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Hoe kwam dit concreet tot stand (3) ? 

Stijl uiuekenen 

•ln eigen beheer (J.t.t. de intemetsitc) 
•lconen en tekeningctjes 
• Onderstreept en verduidelijkt de structuur 
• Stijl op zich is niet belangrijk 
• Huisstijl 
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Hoe kwam dit concreet tot stand (4)? 

Eerste demo's ... het lijlct tijdverlies maar het is 
zo belangrijk 

•ledereen overtuigen en enthousiasmeren 
• Directiecomité 
• Ondc:memingsraad (syndicaten 1) 
• Provinciale leaders 
• Kantoordirecteurs 

rwaliteitsteams 
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Hoe kwam dit conereet tot stand (S) ? 

Eerst een korte "speeltijd" voor iedereen ... 

•3 maanden 
• Iedereen een browser (ook alle kantoren) 
• Webwijzer: oefenmodule via het web 
• Tclc:foongids 
• Kantorengids 
• Pcrsoverzicht 

l' 
ARTESrABC 

Hoc: kwam dit concreet tot stand (6) ? 

En dan serieus ... 

• "Alle" nicuwe interne communicatie via intranet 
• Storm van rcacties want geen eenvoudige stap 

voor de gebnlikers 
• Overstappen van het ingeburgerde papiercn 
denken naar elektronisch denken 
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Hoc kwam dit coocreet tot stand (7) ? 

Na de opstartfase ... 

• Jnhaalbeweging: de bestaande bibliotheek wordt 
votledig herwerkt (Information Mapping) 

• De meerdcrheid van de gebruikcrs vindt 
problecmloos de weg 

• Initiatievcn voorde groep die dreigt af te hakcn: 
wcbverantwoordelijkcn, papicrcn handbockje, 

~OP.)eiding, kwaJiteitsteams opnieuw overtuigen ! 
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Belangrljke procedures (1)? 

Hoc krijg je een tckst op het web ? 

• lcdereen is potentieel auteur 
• Informatiebeheerders - aanvraagfonnulier 
• Centrale roi van de directie Communicatie 
• Leescomité 

.. . eike partij kent z'n roi en de procedures die cr 
rijhoren ... 
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Belancrljkc procedures (2) ? 

Procedures worden constant bijgcstuurd 1 

• Na overleg met informaticbchcerders 
• Op vraag van gebruikers 
• Uit crvaring leert men 

. .• Procedures moeten dynamisch blijvcn, zo ni et 
dicnen ze tot niets ... r 
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Belangrljke procedures (3) ? 

Wie doet beheer en nicuwe ontwikkelingen ? 

• Coôrdinatie door directie Communicatie 
(wcbmaster) 

• Beheer door webmaster en team 
• Nieuwe ontwikkelingcn door dircctie 

lnformatietechnologie 
• Samenwerking tussen deze twee partijen is becl 

rlangrijkl 
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Bedrljf wljzlgt ••• van bank naar Groep 

• Een volledig nieuwe structuur na enkcle 
overnames 

• Verschillende bedrijfsculturcn worden vercnigd 
•Jnvloed op de interne communicatie ... 

.•. Tijd om hct intranet binnen BA COB bij tc 
sturen en uit tc brciden ••. 
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Gevolgen voor het lntnnet (1) 

Multicompany web ontwikkelen 

• 1 overkoepelende grocpssitc : Artesia BC Web 
• Aparte sites in de verschillendc dcelbedrijven: 

•BACOB Web 
•Artesia Bank Web 
•Cordius Web 

• Sites van de vcrschillcndc directies 
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Gevolgen voor bet Intranet (l) 

Slechts l bedrijfheeft ervaring met intranet ... 

·l.S jaar intranet uitgebouwd en bijgestuurd 
• Ecn structuur die volledig aangepast is aan hel 

bedrijf 
• De gebruikers zijn er volledig mec vertrouwd 

... Nicuwe ovcrkoepelendc site uitwcrken 
rvolgens het bestaande mode! .•. 
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Gevolgen voor bet intranet (3) 

Vertrekken vanuit het bestaande intranet maar ... 

• Essentieel om opnieuw te overtuigen en te 
enthousiasmeren 

• Niel vanzelfsprekend om de verschillende 
culturen en gewoontes op elkaar af te stemmen 

• Nieuwe overkoepelende stuurgroep oprichten 
• Samenwerken is heel belangrijk r 
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Gevolgen voor het intranet (4) 

Ni et zo maar blind kopiercn ••. 

• De structuren in de verschillende deelbedrijven 
niet uit het oog verliezen 

• De verschillendc culturen in de deelbedrijven 
niet uit het oog verliezen 

• De vcrschillende intranetten moeten dezelfde 
kem hebben maar ook eigen kenmerken (stijl en 

rstructuur) 
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Moeten procedures wljzlgen ? 

• Uiteraard moeten zij aangepast worden 
• Basisstructuren blijven bestaan maar er is ruimte 
voor eigen klcmtonen 

• Soms een moeilijk gevecht 
• Wordt vervolgd ... 

ARTESIA BC 

Toekomst ?1 

• Verder uitbouwen van het overkoepelend 
intranet en de deelinttanetten 

• De grote uitdaging wordt duidelijk voor alle 
verantwoordelijken van inter- en intranetsites: 

•beheer vereenvoudigen en automatiseren 
•zoekfunctie verbeteren 

• Meer databasegestuurde toepassingen 
• Blijven bijsturen en aanpassen ! 
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1 Verscblllende lntranetten: korte demo 1 

• Artesia BC Web 
• Artesia Bank Web 
•BACOB Web 
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Interne communicatle optimallseren 1 
dankzij het intranet 

L------------' 

Vragen? 
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