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1. FRONT END SOFTWARE ARCHITECTUUR
Beschrijving
Het document beschrijft de types analytisch tools in het algemeen en hun gebruik door de
verschillende pijlers.
Bovendien worden de functionaliteiten beschreven voor het beheer van de metadata en voor
de transactionele interface naar het datawarehouse toe.
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Bestaansreden
• Het opstellen van de technische basis van het systeem met de bedoeling deze onder te verdelen in
realisatie subsystemen en in software componenten, en de verbanden tussen de eisen van de gebruiker
en de technologische infrastructuur te bepalen.
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1.1 OVERZICHT
1.1.1

SOFTWARE ARCHITECTUUR MODEL

Voorstelling van de onderverdeling van het systeem in subsystemen, verdeeld onder generieke
platformen en verbonden door middel van gepaste interfaces of protocollen.
Algemene logische Architectuur:
Contrôle & audit

Scheduling

Configuration Management/ Versioning

Technical Metadata
tool

Functional Metadata
tools

Systèmes
Opérationnels

Query Tools /
Reporting

Exploitation/
Output
generation

CCFF
Sources externes

Datawarehouse/
RDBMS

Datamining

E-T-L

Backup

Outil de gestion
de risques

Identity Management

Logische architectuur, onderverdeeld in lagen:
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1.1.2

OMSCHRIJVING
Beschrijving van de globale werking, van de dynamiek en de wisselwerking tussen de verschillende
subsystemen. Verwijzing naar de standaarden en naar de software architectuur modellen.
Het bovenstaande diagram geeft een beeld van de logische architectuur van de globale oplossing
« Datawarehouse risicobeheer ».
De verschillende types van toepassingen kunnen gegroepeerd worden in vijf categorieën :
•

Integratie tools : verantwoordelijk voor het bijwerken van de datawarehouse gegevens.

•

Beheer tools verantwoordelijk voor het leveren van de transversale functionaliteiten rond
administratie en monitoring aan het merendeel van de gerealiseerde toepassingen.

•

Analytische tools verantwoordelijk voor het leveren van de nodige analyses noodzakelijk
voor het risicobeheer binnen elke pijler en verantwoordelijk voor het bijwerken van het
datawarehouse voor het subject « risico ».

•

Tools voor het beheren van de metadata verantwoordelijk voor het leveren een volledig
en geconsolideerd overzicht van de gegevens die beschikbaar zijn in het datawarehouse
alsook hun onderlinge interactie.

•

De datawarehouse verantwoordelijk voor het opslaan en het ter beschikking stellen van de
gegevens aan de toepassingen/tools.

De integratie tools omvatten :
•

De toepassing CCFF die als middleware dienst doet tussen de datawarehouse omgeving en
de externe systemen (operationele systemen en externe bronnen). Het datawarehouse
systeem zal maximaal de diensten benutten aangeboden door CCFF voor alle aspecten van
externe communicatie.

•

De ETL tool, verantwoordelijk voor de extractie, de transformatie en het laden van de
gegevens in de datawarehouse. In het kader van het gebruik van datamarts zal dezelfde tool
gebruikt worden om deze te laden (gegevens afkomstig van ofwel het datawarehouse ofwel
van externe bronnen specifiek voor de datamart).

De beheer tools omvatten :
•

De Identity Management toepassing die het beheer van toegangsrechten centraliseert

•

De scheduling tool die de standaardfuncties van planning van de verschillende tools zal
aanvullen om een synchronisatie van de verschillende taken te verzekeren.

•

De audit en controle diensten die een nauwkeurige opvolging toelaten van de acties
uitgevoerd op het datawarehouse en de analytische tools, met inbegrip van een log van de
geraadpleegde gegevens.

•

De tool voor configuratiebeheer, verantwoordelijk voor het bijhouden van de wijzigingen
(verschillende versies) aangebracht aan de verschillende elementen van de globale oplossing
worden aangebracht (ETL procedure, datamodel, broncode van de applicatie risicobeheer...).

•

De backup tool verantwoordelijk voor het nemen van een samenhangende kopie van het
datawarehouse op regelmatige tijdstippen ten einde een hervatting toe te laten in geval van
ernstig defect van het systeem.
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De analytische tools omvatten :
•

De query en OLAP tools die de basisfuncties leveren om toegang te hebben tot de gegevens
op gestructureerde wijze en deze dan te analyseren volgens de verschillende
indicatoren/assen in het datawarehouse.

•

De datamining tools die de ontdekking vereenvoudigen van nieuwe risicoprofielen op basis
van de historiek in de datawarehouse

•

De tools voor het genereren van de output staan in voor de transformatie en de verspreiding
van de informatie uit het datawarehouse naar de operationele systemen.

•

De tools voor risicobeheer die dienen voor het bijwerken van het datawarehouse met
betrekking tot bepaalde facetten die beschrijvende informatie bevatten over uit te voeren
risicoprofielen

De tools voor metadata beheer omvatten :
•

Tools die toelaten de gegevens uit het datawarehouse te beschrijven alsook hun aanwezige
onderlinge verbanden teneinde hun gebruik te vergemakkelijken.

De datawarehouse omvat :
•

Een of meerdere databases die het geheel aan gegevens opslaan, noodzakelijk voor alle
pijlers om hun risicobeheer uit te voeren.

Met betrekking tot de applicatielaag van de logische architectuur, beperkt dit document zich tot de
applicaties uit de presentatie laag. Deze applicaties zijn :
•

De analytische tools

•

De tools voor metadata beheer

1.2 COMMERCIËLE SOFTWARE PAKKETTEN OP ANALYTISCH GEBIED
Deze sectie beschrijft de gebruiksomgeving voor elk type analytische tool
De software architectuur die in het eerste hoofdstuk wordt beschreven, zet de noodzaak voorop voor
twee algemene types van analytische tools om aan de behoeften van de FOD Financiën te voldoen:
Query en OLAP tools
Datamining en statistische tools
De volgende secties zullen voor elk type tool hun normaal gebruik bepalen (soort activiteiten
verwezenlijkt, voornaamste selectiecriteria voor een dergelijk tool…) en hun gebruik door de teams
van de FOD Financiën (belang van het soort tool in het risicobeheer, bijhorende
beveiligingsniveau…)

1.2.1

QUERY EN OLAP TOOLS

1.2.1.1 Identificatie
Deze sectie beschrijft op algemene wijze de gebruiksomgeving van de analytische tool
Query tool:
De voornaamste functie van de query tool is het genereren van rapporten. Deze rapporten kunnen
ofwel vooraf gedefinieerd zijn, ofwel aangemaakt op vraag van de gebruiker. In het laatste geval
spreken we van ad hoc querying.
Deze tools kunnen een abstractie laag aan de eindgebruikers leveren boven op het fysieke datamodel.
Deze laag heeft als doel de complexiteit van het datamodel te verbergen. Deze vereenvoudiging kan
twee vormen aannemen :
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De informatie die in de database beschikbaar is presenteren in een vorm begrijpbaar voor de
eindgebruikers (i.e. de namen van de kolommen worden vervangen door een omschrijving).
De tool creëert dan automatisch de SQL query die de gegevens ophaalt.
Het voor de gebruiker vereenvoudigen van het beheer van de relaties tussen de tabellen van
de datawarehouse/datamart. De gebruiker kiest dan enkel de velden die hij nodig heeft en de
tool genereert automatisch de relaties tussen de tabellen.
Deze rapporten kunnen in ruime mate en op periodieke wijze verspreid worden. De tools bevatten
meestal functies voor de verspreiding (publish/subscribe, portaal...).
Vanuit een analytisch standpunt, geeft dit soort tool een weergave van de huidige situatie.
De OLAP tool :
De voornaamste functie van een OLAP (On-line Analytical Processing) tool is om de gebruiker de
mogelijkheid te geven het resultaat van een query te analyseren. Deze analyse wordt
multidimensionaal genoemd omdat de gebruiker hetzelfde resultaat kan visualiseren volgens met een
minder of meer doorgedreven aggregatie niveau (drill down om meer geaggregeerde gegevens te
hebben, drill up om minder geaggregeerde gegevens te hebben) van analyse assen. Deze assen van
analyse worden dimensies genoemd.
Gedurende de navigatie in de analyse, kan de gebruiker gemakkelijk een bepaal zicht op de
bestudeerde gegevens bewaren onder de vorm van een rapport of alarm. Hij zal deze vervolgens
kunnen publiceren in het gewenste formaat en voor de gewenste personen..
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Bijvoorbeeld: navigatie naar het aantal fraudezaken dat zich voor een bepaalde specifieke periode in
het datawarehouse voordoet (i.e. in historiek is opgenomen).

Drill down naar het aantal
vermoedelijke fraudeurs per
categorie

Drill down naar het aantal
vermoedelijke fraudeurs uit
de horeca per woonplaats

Fraude indicator
Fraudeur

Aantal
1000

Percentage
5%

Niet- fraudeur

20000

95%

Totaal

21000

100%

Socio-professionele
categorie

Aantal

Percentage

Categorie A

350

35%

Categorie B

100

10%

Categorie C

50

5%

Categorie D

50

5%

Categorie E

450

45%

Totaal

1000

100%

Woonplaats
Regio A

Aantal
300

Percentage
66%

Regio B

100

22%

Regio C

50

12%

Totaal

450

100%

Over het algemeen, worden deze analyses verspreid onder de managers, om zo hun beslissingen te
vergemakkelijken. De frequentie van verspreiding hangt af van de analyse frequentie.
Vanuit analytisch standpunt, geeft dit type tool een zicht naar de redenen voor de huidige situatie.
Redenen om beide type tools op functioneel niveau te verenigen :
De markttendens toont aan dat de leveranciers van query tools en van OLAP tools, de scope
uitbreiden van de functionaliteit afgedekt door hun basissoftware om een suite aan te bieden die beide
behoeften dekt.
Een ander voordeel van het baseren van beide type tools op één oplossing, is de winst in termen van
gebruik. Inderdaad, de nodige inspanning voor het opzetten van een abstractielaag tussen fysiek
datamodel en interface voor de eindgebruiker, kan worden gedeeld. De eindgebruiker zal bovendien
slechts één enkele nieuwe gebruikersinterface moeten aanleren.
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1.2.1.2 Omschrijving
Deze sectie beschrijft de voornaamste relevante criteria voor de geselecteerde tool.
Categorie functionaliteit
Gebruikersinterface

Genereren van rapporten

OLAP

Verspreiding van informatie

Toegang
tot
gegevensbronnen
Externe interface
Architectuur
Permanente beschikbaarheid
Platformen

Beveiliging
Authentificatie
Audit
Metadata

de

Functionaliteit
Gebruikersvriendelijkheid van de interface
Het ter beschikking stellen van een business view van het datamodel.
Het automatisch beheren van de relaties tussen de verschillende
tabellen bij het aanmaken van een query.
Fat client / Web client
Meertalige interface
Op aanvraag
In batch (geïntegreerde planningstool)
Aanmaken van rapporten op basis van verschillende queries
In tabel en grafische vorm
Voorwaardelijke formattering op velden
Filteren en sorteren van de opgehaalde gegevens
Wiskundige formules en basisstatistieken (gemiddelde, som,
maximum,…)
Rechtstreekse toegang tot de database
Rechtstreekse toegang tot externe bronnen (tekst bestanden, …)
Enkel toegang tot OLAP cubes
Aanmaken van OLAP cubes in batch mode
Type van de export bestanden (PDF, XML, HTML, XLS, …)
Delen van de rapporten/analyses en de resultaten onder meerdere
gebruikers binnen de tool
Mechanisme voor manuele verspreiding (FTP, mail…)
Mechanisme voor automatische verspreiding (publish/subscribe,
alarmen…)
Geïntegreerde workflow tools voor de verspreiding van rapporten
Integratie met een portaal
Ondersteunde relationele databases
Ondersteunde multidimensionele databases
Ondersteunde drivers (ODBC, natif voor welke databases)
API Java
API .NET of COM
Verwerking client side
Verwerking server side
Ondersteuning voor clustering
Ondersteuning load balancing
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Beperking van de toegankelijke tabellen
Beperking van de toegankelijke kolommen
Beperking op het toevoegen van records in een tabel
Integratie met Identity Management
Integratie met LDAP
Integratie met een Single Sign On oplossing
Audit van gerealiseerde acties
Audit van geraadpleegde gegevens
Het ter beschikking stellen van een interface voor metadata beheer
Ondersteunde standaard voor het integreren van een derde product
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1.2.1.3 Richtlijnen voor implementatie
1.2.1.3.1 Implementatie planning
Deze sectie beschrijft de mogelijke implementatie planning om aan de behoeften van de verschillende
pijlers te antwoorden. Het detail van deze behoeften wordt beschreven in hoofdstuk 2.3
Globaal gezien is voor alle pijlers een ad hoc query tool noodzakelijk bij het opstarten van het
risicobeheer Datawarehouse. Deze tool zal bijvoorbeeld de lijsten van de preselectie kandidaten
aanmaken.
Daarbij komt dat er verschillende pijlers interesse toonden om op korte termijn de resultaten van
verschillende queries te kunnen analyseren volgens de verschillende dimensies beschikbaar op het
niveau van de indicatoren. De OLAP tools en functionaliteiten moeten kort na het ter beschikking
stellen van het datawarehouse beschikbaar zijn.
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1.2.2

DATAMINING TOOLS

1.2.2.1 Identificatie
Deze sectie beschrijft, op algemene wijze, de gebruiksomgeving van de analytische tool
De datamining is het geheel van verschillende methodes en technieken (met inbegrip van de notie van
vergevorderde statistiek) die nodig zijn voor het onderzoek en de analyse van grote volumes aan
gegevens, om zo bepaalde regels, verbanden of trends te ontdekken. Dit onderzoek en deze analyse
kunnen zowel volledig of gedeeltelijk geautomatiseerd worden.
De gegevens kunnen komen uit hetzij een datawarehouse (of datamart) hetzij uit deels
gestructureerde bronnen. In het geval van een datatawarehouse, is de kwaliteit van de gegevens beter
en zijn ze gemakkelijker toegankelijk.
De term datamining omvat meerdere verschillende gebruikswijzen. Deze gebruikswijzen kunnen
onderverdeeld worden in 2 grote categorieën :
1.

2.

De voorspelling met het oog op extrapolatie van nieuwe informatie vanuit de beschikbare
gegevens. Deze categorie bevat volgende toepassingen :
o

De classificatie, die toelaat de kans te berekenen dat een bepaalde variabele zich
voordoet.

o

De voorspelling van een waarde.

De ontdekking met het oog op het aan het licht brengen van informatie reeds aanwezig maar
bedolven onder het volume aan gegevens. Deze categorie bevat volgende toepassingen :
o

De segmentatie die toelaat een specifieke populatie te hergroeperen in een bepaald
aantal segmenten binnen dewelke de individuen nauw bij elkaar aansluiten.

o

Het analyseren van de verbanden wat de relaties tussen de verschillende individuen
aan het licht brengt. (voorbeeld: gehuwde koppels waarvan één van de partners een
kaderlid is, bezitten meestal een tweede woning)

o

Het analyseren van de frequentie wat opéénvolgingen in de tijd aan het licht
brengt.

In elk algemeen type van toepassing, vindt men subtypes terug naargelang het datamining of
specifiek statistisch algoritme.
Vanuit analytisch standpunt, laat dit type tool toe een voorspelling te maken over de toekomstige
situatie of nieuwe informatie te halen uit de beschikbare gegevens.
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1.2.2.2 Omschrijving
Deze sectie beschrijft de voornaamste relevante criteria voor de geselecteerde tool.
Categorie functionaliteit
Gebruikersinterface
Ondersteund algoritme type
Genereren van analyses
Verspreiding van informatie

Verwerkingscapaciteit
Toegang tot de gegevens
bronnen
Externe interface
Architectuur
Permanente beschikbaarheid
Platformen

Beveiliging
Authentificatie
Audit
Metadata

Functionaliteit
Gebruikersvriendelijkheid van de interface
Aanmaken modellen of rekenkundige processen op grafische wijze
Fat client / Web client
Voorspelling algoritme
Ontdekking algoritme
Op aanvraag
In batch (geïntegreerde planning tools)
Type van de export bestanden (PDF, XML, HTML, XLS, …)
Mogelijkheid om de modellen te exporteren
Mechanisme voor manuele verspreiding (FTP, mail…)
Mechanisme voor automatische verspreiding (publish/subscribe,
alarmen…)
Delen van de rapporten/analyses en de resultaten onder meerdere
gebruikers binnen de tool
Ondersteunend volume aan gegevens
Ondersteunde relationele databases
Ondersteunde multidimensionele databases
Ondersteunde drivers (ODBC, natif voor welke databases)
API Java
API .NET of COM
Verwerking client side
Verwerking server side
Ondersteuning voor clustering
Ondersteuning load balancing
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Beperking van de toegankelijke tabellen
Beperking van de toegankelijke kolommen
Beperking op het toevoegen van records in een tabel
Integratie met LDAP
Integratie met een Single Sign On oplossing
Audit van gerealiseerde acties
Audit van geraadpleegde gegevens
Het ter beschikking stellen van een interface voor metadata beheer
Ondersteunde standaard voor het integreren van een derde product
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1.2.2.3 Richtlijnen voor implementatie
1.2.2.3.1 Implementatie planning
Deze sectie beschrijft de mogelijke implementatie planning om aan de behoeften van de verschillende
pijlers te antwoorden. Het detail van deze behoeften wordt beschreven in hoofdstuk 2.3
De geïnventariseerde behoeften in datamining voor de verschillede pijlers worden voornamelijk
beantwoord door classificatie functionaliteiten. Niettemin voorziet de FOD Financiën het ter
beschikking stellen van andere types van datamining modellen.

Naam bestand : P219S NL Software Architectuur - i.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:18

Pagina 13 van 38

1.2.3

HET GEBRUIK VAN DE TOOLS PER PIJLER

1.2.3.1 Overzicht per pijler
Deze sectie beschrijft de behoeften geuit door de verschillende pijlers in termen van analytische tools.
Fraude bestrijding
Thematiek : zelfs al is het aantal dossiers die per jaar behandeld worden, vrij klein (ongeveer
duizend), kan op korte termijn een datamining oplossing een reële toegevoegde waarde
betekenen voor het detecteren van nieuwe gevallen en voor het verfijnen van het
risicoprofiel.
Sectorieel : de behoeftes van de sectoriële risicoprofielen zijn identiek dan deze van de
categorie « Thematiek ».
Fraudezaken : in deze categorie ligt het accent op de bestaande verbanden tussen de
« entiteiten ». Een ad hoc query tool zal dus de behoeften dekken.
Fraude mechanisme : op korte termijn, kunnen de OLAP tools aan de behoeftes van de pijler
LCF voldoen. Nochtans kan, zoals bij de andere categorieën, een datamining tool op korte
termijn een grote toegevoegde waarde zijn voor de classificatie van de fraude zaken
(bijvoorbeeld : strijd tegen de BTW carrousels).
Analisten : de behoeften voor de rollen « Algemene analist », « ICT Analist» zijn beperkt tot
een ad hoc query tool en een OLAP tool.
Kleine en middelgrote ondernemingen
Algemeen: de complexiteit van de risicoprofielen van deze categorie heet tot gevolg dat ze
a-priori niet kunnen verwerkt worden door query en/of OLAP tools. Een datamining
oplossing lijkt voor deze categorie op korte termijn de meest geschikte oplossing.
Thematiek: de grondige kennis van de risicoprofielen houdt in dat voornamelijk query en
OLAP tools gebruikt zullen worden om preselectie lijsten aan te maken. De OLAP tools zijn
ook noodzakelijk om deze lijsten te verfijnen. De pijler PME toont niettemin interesse om
op korte termijn te evolueren naar een datamining oplossing voor het verbeteren van de
risicoprofielen in deze categorie.
Sectorieel: de grondige kennis van de risicoprofielen houdt in dat voornamelijk query en
OLAP tools gebruikt zullen worden om preselectie lijsten aan te maken. De OLAP tools zijn
ook noodzakelijk om deze lijsten te verfijnen. De pijler PME toont niettemin interesse om
op korte termijn te evolueren naar een datamining oplossing voor het verbeteren van de
risicoprofielen in deze categorie.
Ketens : de opvolging en de opsporing van de risico’s op keten niveau, kan beheerd worden
door middel van een query tool.
Grote ondernemingen (GO)
Algemeen: idem PME
Thematiek: idem PME
Sectorieel: idem PME
Ondernemingsgroepen: de risicoprofielen in deze categorie zijn voornamelijk gebaseerd op
het detecteren van verbanden tussen ondernemingen. Voor dit doel lijkt een ad hoc query
tool te voldoen.
Ketens : idem PME
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Douane et accijnzen
Marchandise : de grondige kennis van de risico’s (gebaseerd op externe informatie)
verbonden met de marchandise, heeft tot gevolg dat een query tool op korte termijn aan de
behoeften voldoet. Maar, gebeurtenissen zoals de uitbreiding van de Europese Unie, tonen
de noodzaak om in parallel (dus op korte termijn) een datamining oplossing ter beschikking
te stellen.
Marchandise van criminele aard : idem « Marchandise »
Grote operatoren : een geheel aan risicoprofielen is gebaseerd op gekende en precieze
indicatoren (in de zin dat het risico aanwezig is op het moment dat aan alle indicatoren
wordt voldaan, en niet gebaseerd op de kans dat indicatoren zich voordoen). In die zin
beantwoordt een ad hoc query tool aan de behoeften. Daarnaast ziet de pijler D/A op
middellange termijn een zeker voordeel in het gebruik van een datamining tool om de
risicovolle operatoren te voorspellen. Te vermelden dat de pijler D/A een gemeenschappelijk
belang heeft met de pijler Invordering voor de voorspellingen van faillissementen..
Kleine en middelgrote operatoren : idem « grote operatoren » met uitzondering van de
datamining behoeften die zich voor hen op korte termijn voordoen.
Andere : de behoeften om risicoprofielen van deze categorie te beheren, zijn identiek aan de
andere categorieën van deze pijler.
Opmeting en waardering
Leveranciers van informatie : het beheer van risicoprofielen van deze categorie kan
uitgevoerd worden met behulp van een ad hoc query tool. Een OLAP tool laat op korte
termijn toe om bepaalde risicoprofielen te verfijnen. Op middellange termijn, zie de pijler
M/E een belang in het gebruik van datamining technieken.
Onroerende waarde: het beheer van het risicoprofiel van deze categorie kan uitgevoerd
worden aan de hand van een datamining tool.
Roerende waarde: de risicoprofielen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op vergelijkende studies
ten opzichte van gemiddelde waarden (bv gemiddelde waarde van het werk van een artiest).
Een ad hoc query tool voldoet dus aan deze behoefte.
Rechtszekerheid
Leveranciers van informatie : idem « Opmeting en waardering » behalve het gebruik van
datamining tools op middellange termijn. Inderdaad, het kleine volume aan beschikbare
gegevens zet er niet toe aan dergelijke oplossing te gebruiken.
Documentaire zekerheid : De bruikbare tools voor rechtszekerheid op korte en middellange
termijn zijn voornamelijk query en OLAP tools. De ontwikkeling van een aanpak van
fraudeurs in kader van erfrecht via datamining technieken zou een analyse vergen van een
groot aantal die voor het moment niet beschikbaar zijn.
Registratie : het doel is om de moeilijkheidsgraad van een akte te kruisen met de
betrouwbaarheid van de notaris om de te controleren akten te bepalen. Hiervoor voldoet een
ad hoc query tool aan de verwachtingen. Op middellange termijn, zie de pijler SJ een belang
in het gebruik van datamining technieken.
Erfrecht : de complexiteit van de ter beschikking zijnde indicatoren zet aan tot het gebruik
van een datamining tool om de fraudezaken op te sporen.
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Particulieren
Algemeen : een goede kennis van risicoprofielen brengt voornamelijk het gebruik van ad
hoc query tools met zich mee, om zo de preselectie lijsten te creëren. OLAP tools zijn
eveneens noodzakelijk om deze lijsten te verfijnen. Bijkomend voorziet de pijler
Particulieren het gebruik van datamining in verband met het voorstel tot belasting teneinde
de belastingplichtigen in verschillende segmenten te classificeren, en dit op korte termijn.
Thematiek: een goede kennis van risicoprofielen brengt voornamelijk het gebruik van ad hoc
query tools met zich mee, om zo de preselectie lijsten te creëren. OLAP tools zijn eveneens
noodzakelijk om deze lijsten te verfijnen. Bijkomend voorziet de pijler Particulieren het
gebruik van datamining bijvoorbeeld in verband met de berekening van de reële
beroepskosten, en dit op korte termijn.
Invordering en niet-fiscale invordering
Subjecten : op korte termijn zal een query tool aan de behoeften van risicobeheer voldoen.
De profielen of de risico segmenten zijn reeds goed gedefinieerd. Het voorstel tot één of
meerdere te volgen invorderingsacties volgens het segment van het subject is een belangrijk
punt voor de fiscale en niet-fiscale invordering. Op langere termijn zou een datamining tool
een meer nauwkeurige classificatie kunnen aangeven van de subjecten in de verschillende
segmenten.
Incidenten : Het beheer van de risicoprofielen voor incidenten is vergelijkbaar met het
beheer van alarmen. Een tool voor geautomatiseerde rapporten kan deze behoeften op korte
termijn dekken. Een OLAP tool zal nuttig zijn om de risico indicatoren te verfijnen. Te
vermelden is dat de capaciteit van het datawarehouse systeem om alarmen in quasi real time
(een vertraging van één dag is aanvaarbaar) afhangt van de laad frequentie van laatst
genoemde.
Sectoren : een goede kennis van risicoprofielen brengt voornamelijk het gebruik van ad hoc
query tools met zich mee, om zo de preselectie lijsten te creëren. De OLAP tools zullen ook
noodzakelijk zijn om deze profielen te verfijnen.
Solvabiliteit / insolvabiliteit : een goede kennis van risicoprofielen brengt voornamelijk het
gebruik van ad hoc query tools met zich mee, om zo de preselectie lijsten te creëren. De
OLAP tools zullen ook noodzakelijk zijn om deze profielen te verfijnen. Voor de niet-fiscale
invordering, zijn de rapporten over de solvabiliteit zeer gedetailleerd. Aanvullend aan de
query en OLAP tools, tonen de pijlers REC en RNF een belangstelling voor het gebruik van
datamining tools op korte termijn.
Faillissement : aangezien het faillissement één van de toestanden is waarin de
invorderingsprocedures het moeilijkste zijn uit te voeren, zal een datamining tool die de
voorspelling van faillissementen bevordert bijzonder nuttig zijn op korte termijn.
Bijstand in de pijlers
Het risicobeheer in het kader van de bijstandsactiviteiten in de verschillende pijlers kan
verwerkt worden door gebruik te maken van een ad hoc query tool. Aanvullend zal de
bijstandsactiviteit op korte termijn een OLAP tool gebruiken om de risicoprofielen te
verbeteren, alsook een datamining oplossing.
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1.2.3.2 Overzicht
Opmerking : Alle tools voorgesteld op korte termijn zullen ook beschikbaar zijn op middellange
termijn, maar zijn niet vermeld in onderstaande tabel.
Pijler
LCF

Risico categorie
Thematisch
Sectorieel
Fraude zaken
Fraude mechanisme
Analisten

PME

Algemeen
Thematisch
Sectorieel
Ketens

GE

Algemeen
Thematisch
Sectorieel
Ondernemingsgroepen
Filialen

D/A

Marchandises
Marchandise van criminele
aard
Grote operatoren
Middelgrote
operatoren
Andere

en

kleine

Korte termijn
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Datamining (carrousels)
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP

Middellange termijn

Datamining

Datamining

Datamining
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Pijler
P

Risico categorie
Algemeen
Thematisch

REC/RNF

Subjecten
Incidenten
Sectoren
Solvabiliteit / insolvabiliteit
Faillissement

ME

Leveranciers Informatie
Onroerende waarde
Roerende waarde

SJ

Leveranciers Informatie
Documentaire zekerheid
Registratie
Erfrecht

Bijstand

Bijstand

Korte termijn
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Ad hoc query
OLAP
Datamining
Ad hoc query
OLAP
Datamining

Middellange termijn

Datamining

Datamining

Datamining
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1.2.4

VERDELING VAN DE BEHOEFTEN IN FTP PER TYPE ANALYTISCHE TOOL
Opmerking: De volgende tabel toont het aantal FTP'
s die nodig zijn per type tool. De coëfficiënt die
gebruikt werd om het aantal benodigde toegangen te berekenen is 1,15.

1.2.4.1 Overzicht

Résumé Global
Entité I
# d'ETP totaux
Req. ad hoc

OLAP

DTMNG

(1)

90.0

30.0

9.0

GR + CRM IR (hors Mngmt) (1)

415.0

221.5

68.6

Management IR
LCF

(2)

21

14

5

Gest. Inputs REC

(2)

15

0

0

Ligne Op. D/A

(2)

98.0

49.0

19.6

Enq. & Rech. D/A (DNR)

(2)

94.0

32.5

16.3

Service de Rech.

(2)

78

39

0

Ligne Op. GE

(2)

43

0

0

854.0

386.0

118.5

Entité II
# d'ETP totaux
Req. ad hoc

OLAP

DTMNG

(1)

48.4

16.1

4.8

GR + CRM DP (hors Mngmt) (1)

148.0

75.3

28.1

196.4

91.4

33.0

Management DP

(1) Résultats calculés lors du workshop sur les fonctions
(2) Résultats calculés au départ des données fournies par les administrations
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1.2.4.2 Overzicht per pijler van de staff functies voor entiteit I
Total GR et CRM entité I
Hypothèses de répartition CRM
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
100.00%
100.00%
100.00%

OLAP
DTMNG
50.00%
10.00%
100.00%
0.00%
33.33%
10.00%

Hypothèses de répartition GR
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
100.00%
100.00%
100.00%

OLAP
DTMNG
50.00%
20.00%
100.00%
0.00%
33.33%
10.00%

Niveau N-1
Fonction staff N-1
M Coordinateur entité
M Dienstverlening & coordinatie

GR

# ETP
CRM
20
0
5
0

Req.

Total :

OLAP

DTMNG

20.00
5.00

6.67
1.67

2.00
0.50

25.00

8.33

2.50

Niveau N-2
Recouvrement
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M

Applicatie-analist
Dossierbeheerder
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
CRM
3
0
10
0
12
24
0
5
1
5

Req.
0
3
1
1
6
9
1
0
0
3
Total :

Douanes et Accises N-2
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
CRM
4
11
0
7
14
0
8
1
0
3

Total :

DTMNG

3.00
3.00
11.00
1.00
18.00
33.00
1.00
5.00
1.00
8.00

3.00
1.50
5.50
0.50
9.00
16.50
0.50
2.50
0.33
2.67

0.00
0.30
2.10
0.10
3.00
5.70
0.10
1.00
0.10
0.80

84.00

42.00

13.20

Req.
0
1
1
6
4
0
0
0
2
3

OLAP

OLAP

DTMNG

4.00
12.00
1.00
13.00
18.00
0.00
8.00
1.00
2.00
6.00

4.00
6.00
0.50
6.50
9.00
0.00
4.00
0.33
0.67
2.00

0.00
2.30
0.10
2.00
3.20
0.00
1.60
0.10
0.20
0.60

65.00

33.00

10.10
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Particuliers
S
S
S
S
S
S
S
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
2
2
0
0
3
3
2
1
0

CRM

Req.
4
1
1
4
6
1
0
2
5
Total :

PME
S
S
S
S
S
S
S
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
3
11
0
0
18
42
13
3
9

CRM

Total :
Grandes Entreprises
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coôrdinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
4
11
0
0
11
22
17
2
0
7

CRM

6.00
3.00
1.00
4.00
9.00
4.00
2.00
3.00
5.00

6.00
1.50
0.50
2.00
4.50
2.00
1.00
1.00
1.67

0.00
0.50
0.10
0.40
1.20
0.70
0.40
0.30
0.50

37.00

20.17

4.10

Req.
4
1
1
7
6
11
0
1
4

Total :

OLAP

DTMNG

7.00
12.00
1.00
7.00
24.00
53.00
13.00
4.00
13.00

7.00
6.00
0.50
3.50
12.00
26.50
6.50
1.33
4.33

0.00
2.30
0.10
0.70
4.20
9.50
2.60
0.40
1.30

134.00

67.67

21.10

Req.
4
1
1
4
6
4
0
1
2
3

DTMNG

OLAP

OLAP

DTMNG

8.00
12.00
1.00
4.00
17.00
26.00
17.00
3.00
2.00
10.00

8.00
6.00
0.50
2.00
8.50
13.00
8.50
1.00
0.67
3.33

0.00
2.30
0.10
0.40
2.80
4.80
3.40
0.30
0.20
1.00

100.00

51.50

15.30

Niveau N-3
Douanes et Accises N-3
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Dossierbeheerder
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coördinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
0
7
0
11
21
0
14
7
0
0

CRM

Req.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total :

OLAP

DTMNG

0.00
7.00
0.00
11.00
21.00
0.00
14.00
7.00
0.00
0.00

0.00
3.50
0.00
5.50
10.50
0.00
7.00
2.33
0.00
0.00

0.00
1.40
0.00
2.20
4.20
0.00
2.80
0.70
0.00
0.00

60.00

28.83

11.30

Total # ETP :
GR + CRM Staff
GR + CRM Mngmt

Req
415.0
90.0

OLAP
DTMNG
221.5
68.6
30.0
9.0
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1.2.4.3 Details van de andere functies voor entiteit I
Hypothèses de répartition ligne opé
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
100.00%
100.00%
100.00%

OLAP
DTMNG
50.00%
20.00%
100.00%
0.00%
50.00%
20.00%

Hypothèses de répartition DNR
Fonctions de Staff (S) (hors J.G.)
Junior Gegevensbeheerder (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
100.00%
100.00%
100.00%

OLAP
DTMNG
50.00%
25.00%
0.00%
0.00%
50.00%
25.00%

Douanes et Accises Ligne
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coôrdinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
0
0
0
0
0
18
0
80
0
0

CRM

Req.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total :

Douanes et Accises DNR
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M

Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Junior Analist
Junior Gegevensbeheerder
Projectbeheerder
Senior Analist
Senior Gegevensbeheerder
Coördinator
Economisch coôrdinator
Teamchef Stafdienst

GR

# ETP
0
0
0
0
28
61
1
0
4
0
0

CRM

Total :

DTMNG

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
80.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
0.00
40.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
0.00
16.00
0.00
0.00

98.0

49.0

19.6

Req.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OLAP

OLAP

DTMNG

0.00
0.00
0.00
0.00
28.00
61.00
1.00
0.00
4.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.50
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.25
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00

94.0

32.5

16.3
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1.2.4.4 Overzicht per pijler van entiteit II

Total GR et CRM entité II
Hypothèses de répartition GR
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
OLAP
100.00% 50.00%
100.00% 100.00%
100.00% 33.33%

DTMNG
20.00%
0.00%
10.00%

Hypothèses de répartition CRM
Fonctions de Staff (S) (hors A.A.)
Applicatie-analist (S)
Fonctions de Management (M)

Req.
OLAP
100.00% 50.00%
100.00% 100.00%
100.00% 33.33%

DTMNG
10.00%
0.00%
10.00%

GR
Fonctions Staff N-1 DP
Applicatie-analist
Gegevensanalist
Gegevensbeheerder Belastingsplichtige
Projectbeheerder Technieken CRM

CRM

SUM

0
0
0
0

0
2.1
2.3
5

0
2.1
2.3
5

Staff Gestion des données
Applicatie-analist
Gegevensanalist
Senior Gegevensbeheerder

2.6
50.2
19.7

0
0
0

2.6
50.2
19.7

Staff Gestion des groupes cibles
Projectbeheerder
Senior Analist

31.8
34.3

0
0

31.8
34.3
148

Management
Coordinateur Pilier
Chef de Team
Coordinateur Entité
Coördinator Communicatietechnieken
Coordinateur Techniques d'analyses
Coordinateur Techniques CRM

14.7
14.85
3
0
0
0

0
7.51
0
1
3
4.35

14.7
22.36
3
1
3
4.35
48.41

= Requêtes ad-hoc + OLAP
= Requêtes ad-hoc + OLAP + Datamining
Total # ETP :
GR Staff
GR Mngmt

Req
148.0
48.4

OLAP
75.3
16.1

DTMNG
28.1
4.8
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1.3 COMMERCIEEL SOFTWARE PAKKET VOOR METADATA
Deze sectie herneemt de gebruiksomgeving van een tool voor metadata beheer.
De applicatie architectuur die in het eerste hoofdstuk wordt beschreven, brengt de noodzaak aan het
licht voor twee tools voor metadata beheer.

1.3.1

TOOLS VOOR HET BEHEREN VAN METADATA VOOR DE GEBRUIKER

1.3.1.1 Identificatie
Deze sectie beschrijft het algemeen kader voor het gebruik van de tool voor metadata beheer.
Het beheren van metadata bestaat er in om de gebruiker informatie aan te leveren over de beschikbare
gegevens in de datawarehouse.
Deze informatie is zeer nuttig in het kader van een onderzoeksactiviteit (aanmaken van nieuwe
risicoprofielen). Inderdaad, door het gebruik van een tool voor metadata beheer, zal een gebruiker een
volledig overzicht hebben van de gegevens aanwezig in het datawarehouse zijn, hergegroepeerd
volgens verschillende invalshoeken (invalshoek subject/facet, invalshoek proces).
Naargelang het type tool voor metadata beheer, kan een gebruiker gemakkelijk de volgende
informatie bepalen :
•

in welk facet bepaalde gegevens zich bevinden

•

uit welke bron de gegevens komen (externe bron, operationeel systeem)

•

welke transformatie deze heeft ondergaan

•

in welk proces ze gebruikt werd

•

in welk risicoprofiel ze gebruikt wordt

•

in welk standaardrapport ze zich bevindt

De tool voor metadata beheer vergemakkelijkt ook de administratie van het datawarehouse. Binnen
de tool worden de meeste verbanden tussen de gegevens en processen/tool/… beschreven. Bij
wijziging van bepaalde gegevens, kunnen de gevolgen gemakkelijker gedefinieerd worden.

1.3.1.2 Omschrijving
Deze sectie geeft een overzicht van de voornaamste criteria aan dewelke de geselecteerde tool moet
voldoen.
Categorie functionaliteit
Gebruikersinterface
Ondersteunde metadata

Genereren van rapporten
Verspreiding van informatie
Uitbreidbaarheid
Externe interface

Functionaliteit
Gebruiksvriendelijkheid van de interface
Fat client / Web client
Beschrijving van gegevens (tabellen en attributen)
Beschrijving van de ETL procedures (transformatie regels, bronnen
en doelen)
Beschrijving van de processen (lijst van de processen en/of de
applicaties die een bepaald gegeven gebruiken)
Beheer van de relaties tussen de verschillende elementen van de
datawarehouse
Studie over de impact bij het wijzigen van een element uit de
datawarehouse
Capaciteit om de repository te bevragen
Opslaan van de queries
Type van export formaat (PDF, XML, HTML, XLS, …)
Het parametriseren van nieuwe types van metadata
API Java
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Categorie functionaliteit
Architectuur
Toegang tot de data
Platformen

Integratie
Autentificatie
Audit

Functionaliteit
API .NET of COM
Verwerking client side
Verwerking server side
Ondersteuning van relationele databases
Ondersteunde drivers (ODBC, natif)
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Ondersteunde standaard voor het integreren van een derde product.
Geïntegreerd tool voor het laden van metadata vanuit andere tools
Integratie met LDAP
Integratie met een Single Sign On oplossing
Audit van uitgevoerde acties
Audit van geraadpleegde gegevens

1.3.1.3 Richtlijnen voor implementatie
Beschrijving van de wijze waarop het software pakket in het systeem geïntegreerd wordt : welke
functionaliteit, parameters en installatie opties gebruikt zal worden en welke zijn de scenario’s die de
samenwerking beschrijven met andere subsystemen.
Op basis van de analyse van de functionaliteiten aangeboden door de tools op de markt, is het
mogelijk dat de tool voor het beheer van de functionele metadata op maat zal ontwikkeld worden.

1.4 GEÏMPORTEERDE SOFTWARE
Een dergelijke sectie per subsysteem geïmporteerd uit een ander systeem.

1.4.1

IDENTITY MANAGEMENT
Oorspronkelijk systeem, naam en versie
Op maat ontwikkelde applicatie voor de FOD Financiën

1.4.2

BESCHRIJVING
Het type software. Voornaamste functies. De algemene structuur en de voornaamste componenten.
De dynamica. Wisselwerking met andere subsystemen. Keuze tussen integratie of interface.
Identity Management is de nieuwe oplossing die binnen FOD Financiën is vooropgesteld om de
authentificatie en de autorisatie van gebruikers te beheren.
Het werkt volgens het principe van rollen, dewelke rechten geven tot applicaties en gegevens. De
principes worden uitvoerig besproken in het document « Gebruikersprincipes ».

1.4.3

GEBRUIK EN IMPACT
Beschrijving van de manier waarop het subsysteem in het systeem moet worden geïntegreerd :
hergebruik of interface; welke functies of functionaliteiten van de interface worden gebruikt;
scenario’s die de samenwerking beschrijven met andere subsystemen.
Indien het geval zich voordoet, beschrijving van de impact op het systeem zelf(bijvoorbeeld, vereiste
operaties voor onderhoud).
Alle software die gebruikt worden binnen het kader van het datawarehouse, moeten interfacen met
Identity Management ten einde de identificatie en de autorisaties te beheren.

1.5 TE ONTWIKKELEN SUBSYSTEEM
Een dergelijke sectie per te programmeren software subsysteem.
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1.5.1

IDENTIFICATIE
Naam, versie
Ter aanvulling van de analytische tools (ad hoc querying, OLAP en Datamining) en de beheer tools
voor metadata, moet de applicatie architectuur rekening houden met een beheerstoepassing voor
bepaalde gegevens in het datawarehouse.
In de applicatie architectuur, die in het eerste hoofdstuk werd beschreven, is deze tool gegroepeerd
onder de noemer « Tool voor risicobeheer ».

1.5.2

OMSCHRIJVING
Verantwoordelijkheid, geïmplementeerde gebruikersklassen (gebruikersklassen informatie,
gebruikersklassen controle, gebruikersklassen interface) en diensten.
De applicatie « Risicobeheer » zal toelaten rechtstreeks in het datawarehouse een geheel van
gegevens in te voeren, zonder hierbij gebruik te maken van de ETL procedure, die bestemd is voor
het opladen van data afkomstig uit externe bronnen of uit operationele systemen.
De voornaamste processen die deze applicatie gebruiken zijn de volgende:
•

« Bepalen van de aanpak van controle» om een beschrijving van de risicoprofielen in te
voeren met inbegrip van de definitie van de indicatoren alsook de drempel waarde van het
ermee verbonden risico.

•

« Bepalen van de aanpak van controle» voor het verbinden van één of meerdere meeste
relevante aanpakken van controle volgens het risicoprofiel

•

« Bepalen van de aanpak van controle» om de feedback in te voeren betreffende de
risicoprofielen in het kader van de validatie van laatstgenoemde

•

« Bepalen van de aanpak van invordering» om een beschrijving van de risicoprofielen in te
voeren met inbegrip van de definitie van de indicatoren alsook de drempel waarde van het
ermee verbonden risico.

•

« Bepalen van de aanpak van invordering» voor het verbinden van één of meerdere meeste
relevante aanpakken van invordering volgens het risicoprofiel

•

« Bepalen van de aanpak van invordering» om de feedback in te voeren betreffende de
risicoprofielen in het kader van de validatie van laatstgenoemde

•

« Inzicht van de klant» om een niveau van prioriteit in te voeren voor bepaalde
risicoprofielen bijstand.

•

« Bepalen van de aanpak van dienstverlening» om een beschrijving van de risicoprofielen in
te voeren met inbegrip van de definitie van de indicatoren alsook de drempel waarde van het
ermee verbonden risico.

•

« Bepalen van de aanpak van dienstverlening» voor het verbinden van één of meerdere
meeste relevante aanpakken van dienstverlening volgens het risicoprofiel

•

« Bepalen van de aanpak van dienstverlening» om de feedback in te voeren betreffende de
risicoprofielen in het kader van de validatie van laatstgenoemde

•

« Selectie controle » om het verplichte of optionele karakter van de controle in te voeren.

•

« Selectie controle » om de redenen voor niet selectie in te voeren voor een bepaalde
registratie in de preselectielijst

•

« Selectie controle » om de doelgroepen, weerhouden voor controle, in te voeren

•

« Verwerken van fraude zaken » om de feedback in te voeren.

•

« Voorstel tot invorderingsactie » om de redenen van selectie van de te nemen actie, in het
kader van de invordering, in te voeren
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1.5.3

•

« Voorstel tot invorderingsactie » om de doelgroepen, weerhouden voor de invordering, in te
voeren

•

« Beheer van controle modellen » om de beschrijving in te voeren van de verschillende
beschikbare modellen.

•

« Beheer van invorderingsmodellen » om de beschrijving in te voeren van de verschillende
beschikbare modellen.

•

« Strategie en ontwikkeling van modellen voor dienstverlening» om de beschrijving in te
voeren van de verschillende beschikbare modellen.

KWALITEITSCRITERIA
Meetbare kwaliteitscriteria voor wat de verwerking heeft op het subsysteem. Bijvoorbeeld, criteria
voor functionaliteit (naleving van de normen of regels), veiligheidscriteria, betrouwbaarheidscriteria
(robuustheid, opsporen en verbeteren van fouten en herstellen na fouten), efficiëntie criteria
(capaciteit, antwoordtijd, activeringsfrequentie, gebruikte resources), onderhoud (analyseerbaarheid,
aanpasbaarheid, stabiliteit, testbaarheid), portabiliteitscriteria (aanpassingsvermogen naar
verschillende omgevingen toe, gemak van installatie, overeenstemming met normen).
De kwaliteitscriteria voor het subsysteem « tool voor risicobeheer» moeten voldoen aan deze die
gewoonlijk gelden voor een webapplicatie.

1.5.4

INTERFACES
Beschrijving van de publieke interfaces of «Application Program(ming) Interface» (API), maw
zichtbaar aan de buitenkant van de subsystemen om interactie mogelijk te maken.
De functionaliteiten die door het subsysteem "risicobeheer" gedekt zijn, zijn beperkt tot het opslaan
van informatie in de datawarehouse. In dit kader lijkt het beschikbaar stellen van een API weinig
relevant.
Nochtans is het wenselijk om in een vooruitzicht van automatisering van bepaalde functionaliteiten
(bvb importeren van feedback), de presentatielaag van de tool te scheiden van de "business" laag die
de verschillende bijwerkingen van het datawarehouse uitvoert.
Aanvullend zou de toepassing "risicobeheer" een integratie met de tool voor metadata beheer moeten
voorzien. Aangezien inderdaad de tool voor het beheren van metadata de informatie centraliseert over
alle beschikbare indicatoren in het Datawarehouse, zal de gebruiker gemakkelijk de indicatoren
kunnen overlopen die hij aan een risicoprofiel wil verbinden.

1.5.5

TECHNOLOGISCHE INTEGRATIE
De deployment principes van de subsystemen in de technologische infrastructuur. De eisen
betreffende de technologische resources. De dynamica van het subsysteem voor wat betrekking heeft
op technologische resources.
De ontwikkelde applicatie zal zich baseren op de standaarden van de FOD Financiën. De
belangrijkste standaarden zijn de volgende :
•

Webapplicaties van het type "thin client"

•

Conceptueel model volgens het Struts framework

•

Gebaseerd op de J2EE applicatie server

•

Integratie met de Identity Management applicatie voor het beheer van de beveiliging.
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1.6 STRATEGIE VOOR HET HERGEBRUIK VAN SOFTWARE
1.6.1

HERGEBRUIKTE TOEPASSINGEN
Identificatie van de softwarecomponenten, met inbegrip van de softwarecomponenten afkomstig uit
andere subsystemen, die in het systeem opnieuw kunnen gebruikt worden. Beschrijving van de taken
vereist voor hun integratie.
Geen enkele toepassing werd momenteel geselecteerd om te kunnen hergebruiken in de uiteindelijke
architectuur van de datawarehouse.

1.6.2

HERBRUIKBARE SOFTWARE
Identificatie van de softwarecomponenten die voortreffelijke kandidaten zijn voor een eventueel
hergebruik. Beschrijving van de te treffen maatregelen om ze herbruikbaar te maken.
De software hierna vermeld wordt ter informatie meegedeeld en impliceert niet hun herbruikbaarheid.
SPSS Clementine: analyse Datamining in het kader van fraudebestrijding BTW.
Business Objects: reporting en analyse OLAP in het kader van de talrijke activiteiten van de FOD
Financiën.
SAS: statistische analyses voor specifieke toepassingen.

Naam bestand : P219S NL Software Architectuur - i.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:18

Pagina 28 van 38

2. BACK END SOFTWARE ARCHITECTUUR
Omschrijving
Het document beschrijft de types analytisch tools in het algemeen en hun gebruik door de
verschillende pijlers.
Bovendien worden de functionaliteiten beschreven voor het beheer van de metadata en voor
de transactionele interface naar het datawarehouse toe.

Historiek
Versie

Omschrijving

Auteur

Datum

0.1

Oorspronkelijke versie

Joël Wozniak

05/05/2004

0.2

Toevoegen van schema’s en
componenten

Didier Derck

11/05/2004

0.3

Splitsen van BE-FE

Joël Wozniak

16/05/2004

0.4

Correcties

Didier Derck

19/05/2004

1.0

Correcties.Versie ter validatie na het
toevoegen en pre-validatie van het
comité van het uitgebreid bestuur.

Pascal Bernabé

27/05/2004

Bestaansreden
• Het opstellen van de technische basis van het systeem met de bedoeling deze onder te verdelen in
realisatie subsystemen en in software componenten, en de verbanden tussen de eisen van de gebruiker
en de technologische infrastructuur te bepalen.
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2.1 OVERZICHT
2.1.1

ARCHITECTUUR MODEL VAN DE SOFTWARE
Contrôle & audit

Scheduling

Configuration Management/ Versioning

Technical Metadata
tool

Functional Metadata
tools

Systèmes
Opérationnels

Query Tools /
Reporting

Exploitation/
Output
generation

CCFF
Sources externes

Datawarehouse/
RDBMS

Datamining

E-T-L

Backup

Outil de gestion
de risques

Identity Management

2.1.2

BESCHRIJVING
Het bovenstaande diagram geeft een beeld van de logische architectuur van de globale oplossing
« Datawarehouse risicobeheer ».
De verschillende types van toepassingen kunnen gegroepeerd worden in vijf categorieën :
•

Integratie tools : verantwoordelijk voor het bijwerken van de datawarehouse gegevens.

•

Beheer tools verantwoordelijk voor het leveren van de transversale functionaliteiten rond
administratie en monitoring aan het merendeel van de gerealiseerde toepassingen.

•

Analytische tools verantwoordelijk voor het leveren van de nodige analyses noodzakelijk
voor het risicobeheer binnen elke pijler en verantwoordelijk voor het bijwerken van het
datawarehouse voor het subject « risico ».

•

Tools voor het beheren van de metadata verantwoordelijk voor het leveren een volledig
en geconsolideerd overzicht van de gegevens die beschikbaar zijn in het datawarehouse
alsook hun onderlinge interactie.

•

De datawarehouse verantwoordelijk voor het opslaan en het ter beschikking stellen van de
gegevens aan de toepassingen/tools.

De integratie tools omvatten :
•

De toepassing CCFF die als middleware dienst doet tussen de datawarehouse omgeving en
de externe systemen (operationele systemen en externe bronnen). Het datawarehouse
systeem zal maximaal de diensten benutten aangeboden door CCFF voor alle aspecten van
externe communicatie.

•

De ETL tool, verantwoordelijk voor de extractie, de transformatie en het laden van de
gegevens in de datawarehouse. In het kader van het gebruik van datamarts zal dezelfde tool
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gebruikt worden om deze te laden (gegevens afkomstig van ofwel het datawarehouse ofwel
van externe bronnen specifiek voor de datamart).
De beheer tools omvatten :
•

De Identity Management toepassing die het beheer van toegangsrechten centraliseert

•

De scheduling tool die de standaardfuncties van planning van de verschillende tools zal
aanvullen om een synchronisatie van de verschillende taken te verzekeren.

•

De audit en controle diensten die een nauwkeurige opvolging toelaten van de acties
uitgevoerd op het datawarehouse en de analytische tools, met inbegrip van een log van de
geraadpleegde gegevens.

•

De tool voor configuratiebeheer, verantwoordelijk voor het bijhouden van de wijzigingen
(verschillende versies) aangebracht aan de verschillende elementen van de globale oplossing
worden aangebracht (ETL procedure, datamodel, broncode van de applicatie risicobeheer...).

•

De backup tool verantwoordelijk voor het nemen van een samenhangende kopie van het
datawarehouse op regelmatige tijdstippen ten einde een hervatting toe te laten in geval van
ernstig defect van het systeem.

De analytische tools omvatten :
•

De query en OLAP tools die de basisfuncties leveren om toegang te hebben tot de gegevens
op gestructureerde wijze en deze dan te analyseren volgens de verschillende
indicatoren/assen in het datawarehouse.

•

De datamining tools die de ontdekking vereenvoudigen van nieuwe risicoprofielen op basis
van de historiek in de datawarehouse

•

De tools voor het genereren van de output staan in voor de transformatie en de verspreiding
van de informatie uit het datawarehouse naar de operationele systemen.

•

De tools voor risicobeheer die dienen voor het bijwerken van het datawarehouse met
betrekking tot bepaalde facetten die beschrijvende informatie bevatten over uit te voeren
risicoprofielen

De tools voor metadata beheer omvatten :
•

Tools die toelaten de gegevens uit het datawarehouse te beschrijven alsook hun aanwezige
onderlinge verbanden teneinde hun gebruik te vergemakkelijken.

De datawarehouse omvat :
•

Een of meerdere databases die het geheel aan gegevens opslaan, noodzakelijk voor alle
pijlers om hun risicobeheer uit te voeren.

2.2 SOFTWARE PAKKET OP HET GEBIED VAN EXPLOITATIE / OUTPUT GENERATIE
2.2.1

TOOL VOOR HET GENEREREN VAN OUTPUTS

2.2.1.1 Identificatie
De tool voor output generatie is samengesteld uit diensten die toelaten om het resultaat van de
selectie, gemaakt in het Datawarehouse, te exporteren naar ander applicaties in een gestructureerd en
bruikbaar formaat.
Deze tool is nuttig voor alle pijlers die de feedback van het datawarehouse inbegrepen willen in de
toepassingen voor geïntegreerde verwerking. De weerhouden aanpak is het gebruik van de XML taal
als formaat voor transport.
Te vermelden is dat de analytische tools (query, OLAP en datamining) voorzien standaard over het
algemeen dit type functionaliteit. De gebruikers kunnen de resultaten van hun analyse exporteren in
verschillende formaten zoals: PDF, CSV, XLS en vaak ook XML.
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2.2.1.2 Beschrijving
Functionaliteit categorie
Gebruikers interface

Functionaliteit
De gebruiksvriendelijkheid van de interfaces
Fat client / Web client
API Java
API .NET of COM
Web services
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Het gebruik van een DTD om het export formaat te bepalen
Het gebruik van een XML schema om het export formaat te bepalen
Audit van geraadpleegde gegevens

Externe interface
Ondersteund platform

Ondersteuning van XML
Audit

2.2.1.3 Richtlijnen implementatie
Deze tool heeft een directe wisselwerking met het datawarehouse en de toepassingen voor
geïntegreerde verwerking.

2.3 BESTAANDE SOFTWARE OP HET GEBIED VAN METADATA
De applicatie architectuur, die beschreven is in het eerste hoofdstuk, toont de noodzaak voor twee
tools voor metadata beheer.

2.3.1

TOOLS VOOR HET BEHEREN VAN DE TECHNISCHE METADATA

2.3.1.1 Identificatie
Het beheren van de technische metadata bestaat erin om de technische definitie van de gegevens te
beheren en te handhaven, d.w.z. informatie betreffende hun lokalisatie in de bronnen, hun positie
binnen een record, hun type ...
De transformatie regels toegepast op de gegevens, horen ook bij de technische metadata (zie ETL
tool).
Gezien de evolutie van de definities van de bron gegevens en de transformatie, moet de tool op een
systeem van Configuratie Management/Versioning kunnen steunen ten einde op elk moment de
definitie van een gegeven te kunnen terugvinden voor een bepaalde bron op een bepaald moment.

2.3.1.2 Beschrijving
Categorie functionaliteit
Gebruikersinterface
Ondersteunde metadata

Generatie rapporten
Verspreiding
van
informatie
Uitbreiding
Externe Interface
Architectuur

de

Functionaliteit
Gebruiksvriendelijkheid van de interfaces
Fat client / Web client
Beschrijving van de gegevens (bron/bestemming)
Beschrijving van de ETL procedures (transformatie regels, bronnen
en bestemmingen)
Beheren van de relaties tussen de elementen van het datawarehouse.
Studie van de impact bij het wijzigen van een element van het
datawarehouse
Capaciteit tot bevragen van de repository
Type formaat voor export (PDF, XML, HTML, XLS, …)
Het parametriseren van nieuwe metadata types
API Java
API .NET of COM
Verwerking client side
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Categorie functionaliteit
Toegang
tot
gegevensbronnen
Ondersteund platform

Integratie
Authentificatie
Audit

de

Functionaliteit
Verwerking server side
Link met de tool voor het beheren van functionele metadata
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Ondersteunde standaard voor het integreren van een derde product
Geïntegreerd tool voor het laden van de metadata vanuit andere tools
Integratie met LDAP
Integratie met een Single Sign On oplossing
Audit gerealiseerde acties
Audit geraadpleegde data

2.3.1.3 Richtlijnen voor implementatie
2.3.1.3.1 Samenwerking met andere subsystemen
De tool voor het beheren van de technische metadata werkt samen met andere subsystemen, met
name :

2.3.2

-

Tool voor versioning : om de verschillende versie van de metadata op te slaan en weer te geven

-

Tool voor het beheren van de functionele metadata : om de relaties te leggen een technisch en
functioneel gegeven

-

Identity Management : om de toegang dot het beheerstool te beheren

TOOL VOOR HET BEHEREN VAN DE FUNCTIONELE METADATA
Deze tool is behandeld in het document P219 : Software Architectuur Front End

2.4 SOFTWARE PAKKET OP HET GEBIED VAN ETL
De applicatie architectuur die beschreven is in het eerste hoofdstuk, beschrijft de noodzaak van een
ETL tool (Extract - Transform – Load).

2.4.1

DE ETL TOOL

2.4.1.1 Identificatie
Het doel van de ETL tool is om de nodige diensten te leveren voor de extractie van gegevens uit
verschillende beschikbare bronnen, voor de transformatie en '
cleansing' van deze gegevens
(conversie, afleiding, denormalisatie, samenvoeging...) en voor het laden van deze gegevens in het
datawarehouse.
Hij biedt een grafische interface aan die het mogelijk maakt om de regels en transformatiestromen
evenals de bron en de bestemming van het gegeven te bepalen.
De ETL tool is van primordiaal belang om ervoor te zorgen dat het Datawarehouse gevoed wordt met
samenhangende en bruikbare gegevens.

2.4.1.2 Beschrijving
Categorie functionaliteit
Gebruikersinterface
ETL processen

Functionaliteit
Gebruiksvriendelijkheid van de interfaces
Fat client / Web client
Grafische interface voor het aanmaken van ETL processen
Mogelijkheid voor het hergebruiken van een ETL proces in een
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Categorie functionaliteit

Genereren van rapporten
Beheren van fouten

Externe interface
Architectuur
Hoge beschikbaarheid
Toegang tot de gegevens

Transformeren
gegevens

van

Laden van de gegevens

Ondersteund platform

Metadata
Authentificatie
Audit

de

Functionaliteit
andere proces
Ondersteuning voor "real time" processen
Debuggen van ontwikkelde processen
Rapporteringmogelijkheden bij het uitvoeren van ETL processen
Rapporteringmogelijkheden op fouten
Mogelijkheid om een foutniveau te bepalen om een proces te doen
stoppen
Opslaan van de verschillende fouten in een aparte tabel
Centraal log-bestand voor de fouten
Verwittiging van administrators (e-mail…)
API Java
API .NET of COM
Genereren van code die moet draaien op de bron en bestemming
systemen
Verwerking server side
Clustering ondersteuning
Load balancing ondersteuning
Ondersteunde databases
Ondersteunde drivers (ODBC, natif)
Flat files (CSV, XML…)
ERP
CRM
Mainframe
Queues
De mogelijkheid hebben om enkel de verschillen vanuit een bepaald
systeem te verwerken (Change Data Capture)
Conversie EBCDIC / ASCII
Conversie van gegevens types
Ondersteuning van conditionele logica (if then else)
Mogelijkheid om specifieke functies te maken voor een bepaalde
transformatie
Gecentraliseerd beheer van de definitie van alle elementen (tabellen,
attributen…)
Ondersteunde databases
Ondersteunde drivers (ODBC, natif)
Flat files (CSV, Excel, XML…)
ERP
CRM
Mainframe
Queues
Ondersteuning van verschillende bestemmingen bij het laden van
gegevens
Ondersteuning van gedistribueerde rollback
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Beschikbaarheid van een interface voor het beheren van metadata
Ondersteunde standaard voor het integreren van een derde product
Integratie met LDAP
Integratie met een Single Sign On oplossing
Audit uitgevoerde acties
Audit geraadpleegde gegevens
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2.4.1.3 Richtlijnen voor implementatie
2.4.1.3.1 Samenwerking met de andere subsystemen
De ETL tool werkt met verschillende andere subsystemen samen, met name :
-

CCFF: om toegang tot gegevens van de verschillende informatiebronnen te hebben

-

De tool voor het beheren van de technische metadata: voor het opslaan en terugvinden van de
transformatie, toegepast op de gegevens.

-

De scheduling tool : voor het plannen en het starten van de transformaties en hun
opeenvolgingen.

-

Identity Management : om de toegang tot de tool te beheren

2.5 SOFTWARE PAKKET OP HET GEBIED VAN CONFIGURATIE MANAGEMENT
2.5.1

VERSIONING

TOOL

2.5.1.1 Identificatie
De versioning tool biedt alle vereiste diensten aan, om de verschillende versies van hetzelfde gegeven
(en dit in de brede zin : informatie, document, toepassing, softwarecomponenten, definitie...) te
beheren.
De tool laat toe om een bepaalde versie van een informatie terug te vinden en om deze te vergelijken
met een andere versie.

2.5.1.2 Omschrijving
Categorie functionaliteit
Gebruikersinterface
Beheren van versies

Deployment
Externe interface
Architectuur
Ondersteund platform

Authentificatie
Audit

Functionaliteit
Gebruikersvriendelijkheid van de interface
Fat client / Web client
Integratie met andere geselecteerde tools
Check-out / check-in oplossing
Mogelijkheid om een versie van een element onder eenzelfde
noemer onder te brengen.
De mogelijkheid om alle elementen van dezelfde versie te
hergroeperen om ze te deployen.
Mogelijkheid om compilaties te starten in batch mode.
Java API
API .NET of COM
Verwerking op server kant
Verwerking op client kant
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Integratie met LDAP
Integratie met een Single Sign On oplossing
Audit uitgevoerde acties
Audit geraadpleegde gegevens

2.5.1.3 Richtlijnen voor implementatie
De versioning tool wordt direct door de volgende softwarecomponenten gebruikt :
-

Tool voor het beheren van de technische metadata
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-

Tool voor het beheren van de functionele metadata

-

ETL tool

-

Tool voor het risicobeheer

In de tool voor metadata beheer wordt de versioning tool gebruikt om het historische overzicht te
beheren en te behouden van de metadata definities en hun evolutie ten opzichte van de
gegevensbronnen.
In de tool voor het risicobeheer wordt de versioning tool hoofdzakelijk gebruikt om verschillende
versies van de ontwikkelde software te beheren: elke versie van de software heeft betrekking op een
verschillende versie van de metadata.
In de ETL tool maakt de versioning tool het mogelijk om verschillende versies van dezelfde
softwarecomponent tegelijkertijd ter beschikking te hebben en om deze in functie van de versie van
de gegevensbron te kunnen gebruiken.

2.6 SOFTWARE PAKKET OP HET GEBIED VAN SCHEDULING
2.6.1

SCHEDULING TOOL

2.6.1.1 Identificatie
Het doel van een scheduling tool is om een geautomatiseerd beheerssysteem voor verwerking aan te
bieden. Het laat toe een volgorde van opeenvolging te definiëren tussen verschillende verwerkingen
en hun onderlinge regels voor coördinatie en parallellisme.
De tool laat ook toe om bepaalde processen te laten starten op een welbepaald moment en op een
steeds terugkerende wijze.
Process B

Process A

Process D

Process C

Figuur 1 : voorbeeld van de verwerkingssequentie
In het bovenstaand voorbeeld, wordt proces A eerst opgestart. Na dit proces starten B en C in parallel
en, wanneer deze twee processen gedaan zijn, kan de uitvoering van proces D starten. De scheduling
tool maakt het mogelijk om dit soort opeenvolgingen en voorwaarden tussen de handelingen te
bepalen, zonder dat de processen onderling moeten communiceren.

2.6.1.2 Beschrijving
Categorie functionaliteit
Gebruikersinterface
Genereren van rapporten
Uitwerken van de processen
voor uitvoering

Externe interface
Architectuur

Functionaliteit
Gebruikersvriendelijkheid van de interface
Fat client / web client
Mogelijkheid om rapporten van een uitvoering te maken
Mogelijkheid om parallelle takken uit te voeren
Ondersteuning voor conditionele regels
Uitgestelde activiteiten
Het beheer van foutcodes teruggegeven door de uitgevoerde
applicaties
Opeenvolging van lopende processen
Java API
API .NET of COM
Verwerking op server kant
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Categorie functionaliteit
Ondersteunde platformen

Authentificatie
Audit

Functionaliteit
Verwerking op client kant
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX
Integratie met LDAP
Integratie met een Single Sign On oplossing
Audit uitgevoerde acties

2.6.1.3 Richtlijnen voor implementatie
De scheduling tool zal hoofdzakelijk gebruikt worden om de verwerkingen binnen de ETL tool te
controleren.

2.7 SOFTWARE PAKKET OP HET GEBIED VAN DE BACK UP
2.7.1

BACKUP TOOL

2.7.1.1 Identificatie
De backup tool bestaat uit een specifieke tool het bewaren en herstellen van een DBMS. De
functionaliteiten die door Atlas worden aangeboden niks met betrekking tot het bewaren van de
inhoud van het Datawarehouse. Het is dus belangrijk om een tool te hebben die het nemen van
backups van de gegevens in het Datawarehouse toelaat.

2.7.1.2 Omschrijving
Categorie functionaliteit
Gebruikersinterface
Ondersteund formaat
Beheer van de backups
Externe Interface
Architectuur
Platformen

Functionaliteit
Gebruikersvriendelijkheid van de interface
FAT client / Web client
Cassette
CD-ROM
Optische schijf
Geïntegreerde planningstool
Alarmen verstuurd via E-mail
Java API
API .NET of COM
Behandeling op server kant
Windows
Linux
Solaris
HP-UX
AIX

2.7.1.3 Richtlijnen voor implementatie
De backup tool heeft een directe wisselwerking met de DBMS van het datawarehouse.

2.8 INGEVOERDE SOFTWARE
2.8.1

IDENTITY MANAGEMENT

2.8.1.1 Beschrijving
Identity Management is de nieuwe oplossing die binnen FOD Financiën is opgesteld om
authentificatie en autorisatie van de gebruikers te beheren. Het werkt volgens het principe van rollen,
Naam bestand : P219S NL Software Architectuur - i.doc
Datum afdruk : 2004-09-06 17:18

Pagina 37 van 38

die rechten op toepassingen en gegevens geven. De rollen worden vervolgens aan de gebruikers
toegekend.

2.8.1.2 Gebruik en impact
Alle software die in het kader van de Datawarehouse gebruikt worden, moeten interfacen met Identity
Management om zo de identificatie en de autorisatie te beheren.

2.9 STRATEGIE VOOR HET HERGEBRUIKEN VAN SOFTWARE
2.9.1

HERGEBRUIKTE SOFTWARE
Geen enkele tool die momenteel gebruikt binnen de FOD Financiën, kan herbruikt worden.

2.9.2

HERBRUIKBARE SOFTWARE
Door hun functionaliteit kunnen scheduling en versioning tools makkelijk herbruikt worden voor
andere applicaties.
Als nieuwe behoeften inzake het datawarehouse in de toekomst naar boven zouden komen, zal de
software architectuur van het risicobeheer datawarehouse als basis voor deze nieuwe implementaties
dienen. Bijgevolg zal de keuze van de software voor (R)DBMS, datamining, ETL, OLAP eveneens
bepaald worden door de licentiepolitiek van de bedrijven die deze producten op de markt brengen.
Voor de FOD Financiën, zullen de « uitbreidbare » oplossingen bevoorrecht worden (mogelijkheid
om het aantal licenties te vergroten eerder dan opnieuw de software volledig te moeten betalen).
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