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tm-topic:  business continuity

Bedrijven zien steeds meer het 

belang van inzicht in en beheers-

baarheid van processen. Ener-

zijds uit veiligheidsoogpunt die intern 

of extern door regelgeving opgelegd 

kan zijn. Anderzijds vanwege business 

continuity waarbij het gaat om het con-

tinueren van de bedrijfsprocessen, zelfs 

bij problemen. Hiervoor is het essentieel 

om tijdig en juiste informatie te krijgen 

vanuit de bedrijfsprocessen. Zo kunnen 

er maatregelen worden genomen, liefst 

nog voor een probleem optreedt. In het 

kader van meten is weten biedt machine 

to machine-communicatie (M2M) daar-

voor steeds meer mogelijkheden.

M2M bestaat al langere tijd maar begint 

nu pas volwassen te worden. Enerzijds 

omdat M2M is ontdekt als groeimarkt 

door grote spelers, zoals systems inte-

grators. Anderzijds worden de betrouw-

baarheid en mogelijkheden ervan steeds 

beter. Denk hierbij aan de verschillende 

(draadloze) telecominfrastructuren, 

zoals GPRS, UMTS en nu ook HSDPA, die 

op steeds meer plaatsen beschikbaar 

zijn. Maar ook de oude vertrouwde SMS 

is nog een prima mogelijkheid om infor-

matie te versturen, zoals bij toepassin-

gen voor telemetrie. 

Doorbraak
Reden waarom de doorbraak van M2M 

nu pas begint los te komen is, zoals zo 

vaak in de techniek, het gebrek aan stan-

daarden. Als er dan eindelijk een stan-

daard was dan hadden de fabrikanten 

vaak weer hun eigen interpretatie daar-

van. M2M staat nu ook meer in de aan-

dacht door RFID, door velen gezien als 

de volgende hype. In de praktijk blijkt 

dat nog wel mee te vallen. Vooral vanwe-

ge fragiliteit, kosten, maar zeker niet te 

vergeten de impact die de invoering van 

RFID heeft op de bedrijfsprocessen. Deze 

techniek moet end to end geborgd zijn 

en vaak ook nog buiten het bedrijf in de 

supply chain. Bedrijven die dit nu net met 

barcodes voor elkaar hebben, zullen die 

exercitie niet snel herhalen voor RFID. 

Of het moet gaan om zaken die per se 

noodzakelijk zijn en door barcodes niet 

of veel moeilijker te realiseren zijn.

In sommige gevallen is regelgeving de 

reden dat M2M wordt ingevoerd. Denk 

hierbij aan de wettelijke plicht om voe-

dingswaren te kunnen herleiden tot de 

bron. In feite dus het volgen van produc-

ten van fabriek tot eindgebruiker. Snel-

le en juiste informatie over waar een 

bepaald artikel of ingrediënt is, vraagt 

het nodige van zowel de industrie en het 

logistieke proces als technologie. Met 

name mobiele toepassingen zijn daarbij 

onontbeerlijk.

Definitie
Business continuity kent vele verschij-

ningsvormen maar als definitie zou kun-

nen worden gesteld: het beheersen en mini-

maliseren van risico’s, zodat bedrijfsprocessen 

niet of nauwelijks stil komen te liggen. Dat is 

alleen goed mogelijk als er voldoende in-

formatie is over de situatie. Deze infor-

matie zal vanuit het bedrijfsproces moe-

ten komen en juist hier kan M2M een be-

langrijke rol spelen. Het mag duidelijk 

zijn dat het niet voldoen aan regelgeving 

een directe impact heeft op de business 

continuity. De bijdrage van M2M aan 

business continuity kan echter ook zit-

ten in het optimaliseren van bedrijfspro-

cessen door een efficiënter gebruik van 

middelen. Een voorbeeld hiervan is Tank 

Level Management waarbij met intelligen-

te opnemers gesignaleerd wordt wan-

neer en tot hoe ver een tank kan worden 

gevuld, zodat bedrijven hun tankauto’s 

optimaal kunnen inzetten. Op deze ma-

nier is winstoptimalisatie ook een vorm 

van business continuity, waarbij in feite 

het financieel risico wordt verkleind en 

daardoor weer past in de definitie. M2M 

biedt dan ook steeds meer innovatieve 

mogelijkheden, getuige Remote applica-

 risico’s voor processen in beeld

M2M ondersteunt 
business continuity

Bedrijfsprocessen moeten te allen tijde 
kunnen worden voortgezet. Machine to 
machine-communicatie kan bij het voortij-
dig signaleren en oplossen van mogelijke 
problemen een belangrijke tool zijn om de 
business continuity te garanderen.
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Veiligheid is een ander aspect. Daarbij 

helpt M2M bij het terugdringen van be-

veiligingsrisico’s door een combinatie 

van track & trace informatie met tijd en 

situatie. Zo heeft een witgoedleveran-

cier een vrachtwagen waarvan de laad-

klep alleen open gaat op de beoogde los-

locatie en niet op een willekeurige par-

keerplaats.

Strategie
De waarde van M2M is evident als stra-

tegisch belang gezien de ondersteuning 

van business continuity. Maar hoe kun-

nen organisaties M2M-communicatie 

beheersbaar maken en houden? Daar-

voor is een beleidsmatige en procesge-

richte aanpak noodzakelijk. In de figuur 

zijn zowel externe als interne organi-

satieniveaus schematisch weergegeven. 

Bij elke pijl is een overgang en daarmee 

de potentiële risico’s die in het kader 

van business continuity moeten worden 

meegenomen. In sommige gevallen is 

zo’n risico assessment impliciet onder-

deel van een niveau. Zo worden bij de 

strategiebepaling ook de risico’s impli-

ciet meegenomen.

Voor Business Continuity Management 

zal voor elk niveau een procesverant-

woordelijke moeten worden aangewe-

zen, die de risico’s in een continu proces 

analyseert en indien nodig maatregelen 

neemt. Is alles eenmaal ingericht dan 

zijn de belangrijkste risico’s geminima-

liseerd of zelfs afgedekt. In operationele 

zin kan er echter altijd nog iets mis gaan. 

Dan is het zaak om zo snel mogelijk die 

informatie te hebben of liever nog, zelfs 

voordat er iets mis gaat. Daarvoor is het 

nodig dat op elke niveau meetpunten 

worden gedefinieerd. Deze Key Perfor-

mance Indicatoren moeten vervolgens 

weer geborgd zijn in het informatiepro-

ces. Samen met de ICT-architectuur als 

drager van de informatie vormen zij de 

achilleshiel van de organisatie. M2M-

communicatie is een goed hulpmiddel 

om niet alleen meetinformatie te gene-

reren, maar soms ook zelfs al preventie-

ve maatregelen in gang te zetten. Door-

dat er zonder menselijke tussenkomst 

direct kan worden ingegrepen, is het ri-

sico van de menselijke schakel uitgeslo-

ten. Dit werkt echter alleen als er vanuit 

een beleidskader gewerkt wordt, zodat 

de randvoorwaarden helder zijn. Vervol-

gens zal het proces nauwkeurig in kaart 

moeten worden gebracht en elke poten-

tiële afwijking van de normale situatie 

vertaald naar maatregelen. Op deze ma-

nier is het proces te vertalen in een script 

en door dit te voeden met informatie uit 

diverse sensoren op basis van bijvoor-

beeld M2M kan de reactietijd sterk te-

ruggebracht worden, zodat bij een optre-

dend risico meteen automatische ade-

quate tegenmaatre-

gelen genomen kun-

nen worden. Dit 

neemt niet weg dat 

er altijd supervisie 

en regie nodig blijft 

om te controleren 

of alles wel gaat zoals het zou moeten 

gaan. Defecte opnemers, falende infra-

structuur of gewoon een programmeer- 

of configuratiefout zijn altijd mogelijk 

en zullen dus ook in het kader van busi-

ness continuity moeten worden meege-

nomen. 

Verantwoordelijkheid
Wat nogal eens vergeten wordt, is dat 

de procesverantwoordelijke ook daad-

werkelijk eindverantwoordelijk is voor 

zijn/haar toegewezen proces. Dat bete-

kent dat als een bedrijfsproces sterk af-

hankelijk is van ICT en de ICT-voorzie-

ningen vallen uit, dat dan een alterna-

tief in gang moet kunnen worden gezet. 

En wel zodanig dat de dienstverlening of 

producten geen of weinig directe schade 

ondervinden. Dat kan in het geval van 

een IC in een ziekenhuis het handmatig 

beademen van patiënten zijn of in het 

geval van een callcenter het mobiliseren 

en inrichten van een uitwijklocatie zijn.



Conclusies

Business continuity is van strategisch 
belang. Daarbij is goede en snelle 
informatie essentieel. Door de inzet 
van M2M is dit goed te realiseren. De 
markt is er nu rijp voor omdat nu ook 
grote systems integrators massaal in-
zetten op M2M, waaronder RFID. Ook 
de technologie is er klaar voor getuige 
steeds meer innovatieve oplossingen 
op basis van bijvoorbeeld intelligente 
black box-oplossingen. Hiermee kan 
informatie van content, tijd en situatie 
worden gebruikt om niet alleen risico’s 
te beheersen, maar zelfs in sommige 
gevallen ook te vermijden. Dat staat 
nog los van het feit dat een aantoon-
baar goede invulling van business 
continuity door M2M goed is voor het 
imago van het bedrijf en zelfs als Uni-
que Selling Point gebruikt kan worden. 
Een beleidsmatige aanpak en borging 
van business continuity bij de proces-
verantwoordelijken is daarbij essenti-
eel. Telkens zullen de risico’s in een 
continu proces vertaald moeten wor-
den naar vragen als; welke informatie 
is er nodig, hoe krijg ik die informatie, 
waar moet die informatie heen en wat 
moet er dan mee gebeuren?

Voor Business Continuity 

Management moet voor elk niveau 

een procesverantwoordelijke 

worden aangewezen.

Een schematische weergave van de inzet van M2M in 

bedrijfsprocessen.


