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Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een stan-
daard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te helpen en 
gebruik te gaan maken.  
Deze aanpak is gebaseerd op onze Agile methode. Bij de Gemba Agile methode wordt de klant nauw betrokken 
bij de realisatie van het ontwerp, de inrichting en het testen van Maximo. Daarnaast zal de klant onderdeel uitma-
ken van het projectteam welke de taken gezamenlijk uitvoert.  

 
Hieronder gaan we kort in op de agile methode en een toelichting bij het rapid deployment plan.  
 
GEMBA AGILE METHODE 
 
Bij onze project aanpak hebben we de standaard 
agile aanpak geadopteerd en aangepast aan onze 
producten, klanten en eigen organisatie om zo voor 
u het optimale resultaat te behalen. 
Het agile proces is gebaseerd op korte ‘sprints’ wel-
ke tot snelle oplevering van deel functionaliteit lei-
den. 

 

 
 
ITERATIES 
De iteraties/sprints duren 1-2 weken waarna de vol-
gende stapgenomen kan worden. 
 
DAGELIJKSE OPLEVERING 
Dagelijks wordt er gekeken naar de sprintplanning 
en de status van uitgevoerde en uit te voeren activi-
teiten van de sprint met het hele team. 
 
BETROKKENHEID 
De agile werkwijze leunt onder andere zwaar op 
betrokkenheid en samenwerking van onze team 
leden met de klant. Zowel in de dagelijkse als voor-
bereidende activiteiten is er een belangrijke rol voor 
klant. 
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START 
Bij de start van het project vinden er een aantal acti-
viteiten plaats: 

• Project initiatie 
• Vaststellen high level planning 
• Vaststellen eisen en wensen 

 
Project Initiatie 

De eerste stap is de kickoff meeting waarbij een 
aantal zaken besproken worden zoals:  

• Project planning 
• Change proces(standaard) 

Deze documenten leggen de kaders vast welke 
gehanteerd worden tijdens de uitvoering van het 
project. Gemba levert voor al deze onderdelen stan-
daard documenten aan welke onderdeel zijn van de 
Rapid Deployment methode. 
 

Eisen en wensen 
Aansluitend wordt met het project team bepaald 
welke eisen en wensen er aanwezig zijn. De rapid 
deployment aanpak is er op gericht om snel met een 
eerste release te komen welke gebaseerd is op een 
standaard gebruik van IBM Maximo Scheduler. 
Hierbij worden verplichtingen vanuit de huidige in-
richting meegenomen, maar gaan we er niet vanuit 
dat we alles in een keer doen. Fasering is hierbij het 
uitgangspunt. Fase 1 is onderdeel van de Rapid 
Deployment. 

 
 
SPRINT 1 - INSTALLATIE 
De eerste sprint richt zich op de installatie van IBM 
Maximo Scheduler op de IBM Maximo omgeving. 
Hierbinnen worden een drietal zaken opgeleverd: 

• Installatie op niet productie omgevingen 
• Installatie document 
• Releaseplan 

 
 

Hierover vind overleg plaats met de verantwoordelij-
ke personen  van de klantorganisatie(IT afdeling) 
welke ook mee participeert in deze sprint activitei-
ten. De verwachte doorlooptijd(normaliter 1 week) 
van deze sprint is deels afhankelijk van de doorloop-
tijd voor het goedkeuren en accepteren van de be-
nodigde wijzigingen in de huidige infrastructuur. 
 
IBM Maximo Scheduler werkt geheel ge-
integreerd in uw bestaande IBM Maximo 
omgeving. Bij de meeste implementaties 
is er geen extra hardware benodigd! 
 
SPRINT 2 - BASISCONFIGURATIE 
Elke IBM Maximo omgeving is anders ingericht, dit 
heeft ook zijn impact op de implementatie van IBM 
Maximo Scheduler. Op basis van de vastgestelde 
eisen en wensen uit de opstart van het project wordt 
bepaald wat de prioriteiten lijst is van de functies uit 
de IBM Maximo inrichting en de functionaliteit eisen 
om met de eerste fase live te kunnen gaan. De 
sprint zelf is gelimiteerd tot 1 week. Dit heeft dus 
impact op wat wel en niet mee kan in deze sprint. 
Deze sprint levert een basisrichting op van de IBM 
Maximo Scheduler welke voldoende is om in gebruik 
te nemen. 
 
SPRINT 3 - BEVELIGING 
De derde sprint van Fase 1 betreft de beveiligings-
sprint. Hierbij wordt samen met de daarvoor verant-
woordelijke een RASCI model opgezet voor IBM 
Maximo Scheduler, of indien aanwezig de bestaan-
de RASCI van IBM Maximo uitgebreid. 
Standaard worden de volgende rollen onderschei-
den voor IBM Maximo Scheduler:  

• Werkvoorbereiding Planner 
• PM Planner 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELEASE / FEEDBACK 

Phase 1 
Need to 

have 

Phase 2 
Want to 

have 

Phase 3 
Nice to 
have 
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Na het uitvoerende van de voorgaan sprints wordt 
het resultaat aan het project team gepresenteerd. 
Iedere betrokkene is daarbij aanwezig. Gedurende 
een dag workshop worden alle elementen van de 
gerealiseerde scope onder de loep genomen. Vanuit 
de workshop komt feedback welke eventueel leid tot 
laatste aanpassingen in het geleverde product. 

In deze fase van het rapid deployment plan worden 
de wijzigingsoverzichten en deployment documen-
ten opgesteld zodat de oplossing verder uitgerold 
kan worden op de omgeving. 
  
ACCEPT 
Wanneer het uiteindelijke product door de klant is 
geaccepteerd wordt dit uitgerold op de Test / Accep-
tatie omgeving via het standaard release proces.  
 

Test & Training 
Hierna krijgt de gebruikers organisatie de ruimte om 
de een UAT uit te voeren en worden de medewer-
kers getraind in het gebruik de van IBM Maximo 
Scheduler applicatie.  
 

Go-Live 
Uiteindelijk is het project zover dat fase 1 uitgerold 
kan worden op de Productie omgeving. Ook wordt er 
standaard 1 dag ondersteuning op afstand geleverd 
om gebruikers te ondersteunen in het directe ge-
bruik van de applicatie.  
 
 
 
 
 
 
 

HOE DOEN WE DIT 
De hiervoor beschreven methode bieden we aan als 
vast pakket. Onze implementatiestrategie van IBM 
Maximo Scheduler is erop gericht om tijdens de 
eerste fase een systeeminrichting te realiseren, 
waarmee direct gewerkt kan worden. Fase 2 en 3 
zijn er vervolgens op gericht om invulling te geven 
aan verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van 
het gebruik van deze module. Zodoende zijn we in 
staat de implementatie van IBM Maximo Scheduler 
binnen zeer beperkte tijd en budget uit te voeren, 
waarbij er niet meer, maar ook niet minder wordt 
opgeleverd dan nodig is. 
 
De basis planning hiervoor ziet er als volgt uit: 

 
 
In 3 weken kunt u een start maken met het gebruik 
van uw IBM Maximo Scheduler applicatie. 
Bij aanvang van het project is exact bekend welke 
dagen welke activiteiten gepland zijn tot aan de live 
gang van Fase 1. Hierdoor ontstaan er geen verras-
singen en weet u vanaf het begin waar u aan toe 
bent. 
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CHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
AND ANY WARRANTY OR CONDITION OF NON-
INFRINGEMENT. IBM products are warranted according 
to the terms and conditions of the agreements under 
which they are provided. 
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