Enterprise CMS-Selectie

EEN GIDS

1

01

INTRODUCTIE
‘Digital first’ is tegenwoordig een veelgehoorde
kreet. Digital first betekent dat het genereren
van business via digitale kanalen in de strategie
van organisaties boven de ‘traditionele’ kanalen
wordt geplaatst. Daar liggen namelijk de
groeikansen.
Het is vandaag de dag niet meer voldoende
om statische content te creëren. Het is van
essentieel belang dat je online een beleving
creëert die matcht met de klantverwachting
en waar mogelijk een interactie met de
bezoeker aangaat. Om dit te bereiken is een
Content Management Systeem (CMS) nodig die
marketeers bijstaan. Een CMS is een digitaal
content platform die je in staat stelt rijke en
waardevolle data te koppelen waarmee je jouw
bezoekers weet te enthousiasmeren voor de
producten en/of diensten die jouw organisatie
aanbiedt.
In de markt nemen steeds meer bedrijven de
digitale wereld serieus en zoeken daarbij ook een
CMS dat beter past bij de omvang, complexiteit
en digitale doelstellingen die organisaties met
zich meebrengen. Ook switchen veel bedrijven
van het ene enterprise CMS naar het andere.
In dit laatste geval heeft dit voornamelijk de
volgende vier oorzaken:
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1.)

Het huidige CMS mist voor de		
organisatiebelangrijke functionaliteiten;

2.)

Er wordt slechts een klein deel van het
potentieel van een CMS gebruikt waardoor het systeem niet volledig tot zijn
recht komt;

3.)

De ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) is
een stuk hoger dan vooraf ingeschat;

4.)

Door het niet goed voorbereiden of
uitvoeren van de implementatie van
het CMS én de integratie met andere
systemen

Een nieuw CMS betekent een nieuwe kans om
bedrijfsdoelen te behalen, de implementatie
ervan is echter niet zonder risico. Volgens de
“Harvey Nash KPMG CIO survey 2017” mislukt
één derde van de implementaties. Slechts
25% van de respondenten geeft aan dat de
implementatie heeft geleid tot het behalen van
de vooraf gestelde doelen. Om teleurstellingen
zoals deze te voorkomen is het van vitaal
belang om de juiste keuze te maken. Om
organisaties op weg te helpen in het enterprise
CMS-selectieproces is deze gids opgesteld.
Eerst wordt een overzicht gegeven van de
ontwikkelingen in content management en de
rol van het CMS hierin. Vervolgens komt aan
bod hoe je kunt bepalen wat je nodig hebt om
je digitale doelstellingen te bereiken. Daarna
wordt in enkele stappen getoond hoe een goed
CMS-selectieproces eruitziet.
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ONTWIKKELINGEN IN CONTENT
MANAGMENT & DE ROL VAN HET CMS

Nog niet zo heel lang geleden was content
management alleen het beheren van statische
content op een enkele website. Was een bedrijf
actief in meerdere landen, dan hadden deze
landen een eigen, volledig autonome website.
Tegenwoordig zie je dat bedrijven veelal over
zijn gegaan, of overwegen over te gaan naar een
centrale marketingstrategie.
Bij zo’n centrale strategie is het belangrijk dat
er een bepaalde mate van uniformiteit over
alle kanalen heen wordt nagestreefd. Deze
uniformiteit kan alleen worden gewaarborgd als
er één centraal Content Management Systeem
wordt gekozen voor de uitrol van content voor
alle websites, in apps, op het intranet en in
verschillende talen.

3.1 MARKETINGCAMPAGNES & AUTOMATION
Een
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content

strategie

bestaat

doorgaans

uit ‘core’ content en ‘campagne’ content.
De ‘core’ content bevat cruciale informatie
over merk, product en dienstverlening. Deze
content verandert niet vaak. Dit ligt bij content
gebaseerd op campagnes anders. Campagnes
zijn relatief kortlopende acties die er op gericht
zijn bezoekers te verleiden tot het uitvoeren
van een actie (bijv. het downloaden van een
whitepaper of aanschaffen van producten).
Deze actiegerichte marketing wordt steeds
belangrijker. Een goed CMS faciliteert zo’n
campagne door eenvoudig landing pages te
kunnen genereren en lanceren.
Om het maximale uit onlinecampagnes te
halen moet de ‘campagne’ content op het
juiste moment, via het juiste kanaal en op een
persoonlijke wijze worden aangeboden aan
potentiele klanten. Dit kan geautomatiseerd
worden via marketing automation tooling. Via

deze tooling kunnen klantprofielen worden
opgezet waar vervolgens content automatisch
aan toegekend wordt die aansluit bij het profiel.
Je kunt ook geautomatiseerde workflows
aanmaken die campagnes in gang zetten om het
engagement van bezoekers te verhogen.
Bijvoorbeeld: iemand bekijkt op jouw website
een bepaald item, zoals een leren tas, maar
verlaat de pagina voordat hij een aankoop
doet. Marketing automation kan, met behulp
van informatie uit het CMS, ervoor zorgen dat
op een specifiek moment automatisch een
campagne wordt gepusht. Zo kan de leren tas
bijvoorbeeld via retargeting getoond worden in
onlineadvertenties en krijgt deze persoon de
volgende dag een e-mail met een persoonlijke
aanbieding: 10% korting op de bekeken tas.
Blijkt dit niet succesvol? Dan krijgt hij drie
dagen later een e-mail met vergelijkbare leren
tassen met de hoop dat één van deze tassen
beter aansluit bij de behoefte van de klant. Zo
lever je, geautomatiseerd, relevante content
aan die de kans op een daadwerkelijke aankoop
vergroot. Sommige Content Management
Systemen bieden geïntegreerde marketing
automation tools aan, waar andere systemen
voor een ‘best of breed’ aanpak kiezen waar
je zelf de gewenste marketing automation
tool kunt kiezen en integreren in jouw CMS.

3.2 PERSONALISATIE
Zojuist is er een voorbeeld genoemd van
het leveren van een persoonlijke content
ervaring: personalisatie. Personalisatie in een
marketingstrategie wordt steeds belangrijker.
Waar personalisatie begon als iets waarbij
bedrijven aan de consument vertelden wij kennen je en weten wat jij zoekt - zijn
consumenten hier inmiddels dusdanig aan
gewend dat in steeds grotere persoonlijke
content al automatisch verwacht wordt. Content
Management Systemen bieden als het gaat om
personalisatie steeds meer en uitgebreidere
mogelijkheden aan, dit verschilt wel per CMS.

3.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
Personalisatie was voorheen een handmatig
proces. Een bezoeker uit Amsterdam werd

bijvoorbeeld andere content getoond dan een
bezoeker uit Antwerpen, maar tot een écht
gepersonaliseerde ervaring kwam vrijwel
niemand. Via Artificial Intelligence (AI) leert
het CMS automatisch gebruikers kennen en
legt het systeem crossverbanden met content,
waardoor de gepersonaliseerde ervaring steeds
dichterbij komt. Een andere toepassing van AI
dat in sommige Content Management Systemen
wordt toegepast is het automatisch genereren
van metadata, tags en captions voor assets. Dit
betekent dat content beheerders dit niet meer
kunnen vergeten, al is het advies wel om de
gegenereerde metadata, tags en captions te
controleren. De mate waarin AI wordt toegepast
binnen het CMS verschilt per aanbieder. Het is
een belangrijke zaak om bij het selecteren van
een CMS niet alleen te kijken naar de huidige
mogelijkheden, maar ook naar de roadmap voor
de toekomst.

3.4 EENVOUDIG CONTENT BEWERKEN
Content beheren is een tijdrovende klus in
enterprise organisaties, veel content wordt
geproduceerd en via verschillende digitale
kanalen ontsloten. In het CMS-landschap zie je
niet voor niets steeds meer initiatieven om het
bewerken van content voor contentbeheerders
eenvoudiger te maken. Een voorbeeld is
‘inline editing’ waarmee content beheerders
webpagina’s kunnen bewerken in de context
zoals de pagina er ook daadwerkelijk uit komt
te zien.
‘Inline editing’ is vandaag de dag gemeengoed
binnen de enterprise CMS-markt. Bij sommige
spelers zie je ook zaken terug als ‘drag and
drop functionaliteit’ en de mogelijkheid om
contentfragmenten op te slaan. ‘Drag en drop’
maakt het mogelijk om een item, bijvoorbeeld
een afbeelding, in de pagina te slepen.
Contentfragmenten bieden de mogelijkheid
stukken content te creëren die kunnen worden
opgeslagen zonder dat deze aan een specifieke
webpagina zijn toegekend. Dit maakt het
mogelijk om content te hergebruiken. Met als
voordeel dat de content niet voor elk kanaal of
pagina opnieuw aangemaakt hoeft te worden,
wat enorm veel tijd scheelt.
5

3.5 SEO-MANAGEMENT

3.6 WORKFLOW MANAGEMENT

Vandaag de dag worden de meeste websites
bezocht na een zoekopdracht via zoekmachines,
voornamelijk via Google. Het is daarom van
groot belang dat het CMS je in staat stelt op
een eenvoudige wijze goed te kunnen ranken in
deze zoekmachines.

Een centraal CMS betekent in een grote
organisatie dat er veel verschillende content
managers toegang krijgen tot het CMS. Dit kan
tot chaos leiden, bijvoorbeeld als verschillende
mensen
tegelijkertijd
dezelfde
content
bewerken, of content bewerken die vanuit het
centrale marketingteam wordt aangeboden
om de uniformiteit te waarborgen. Ook is
het aannemelijk dat slechts een klein aantal
personen daadwerkelijk content mag publiceren,
nadat het eerst inhoudelijk gecontroleerd is. Een
geautomatiseerd systeem waarin rollen kunnen
worden gedefinieerd en toegewezen aan de
verschillende content beheerders is daarom
van cruciaal belang. Alle enterprise Content
Management Systemen bieden inmiddels
workflow management aan. De mate waarin
en hoe eenvoudig rollen en autoriteit kunnen
worden aangemaakt en beheert verschilt echter
per CMS.

Search Engine Optimization (SEO) bestaat uit
een technisch en een non-technisch component.
Om met dit laatste component te beginnen:
een CMS kan je helpen pagina’s ‘SEO-proof’ te
maken. Bijvoorbeeld door waarschuwingen te
geven wanneer metadata niet is ingevuld en op
het moment dat het wel is ingevuld aan te geven
of de lengte optimaal is. Dit geldt ook voor (title)
tags en alt-teksten.
Zoekmachines zien daarnaast ook hoe een
website technisch is opgebouwd. Is de
code geoptimaliseerd? Hoe zit het met de
linkstructuur? Hoe lang duurt het voor een site
geladen is? Dit zijn slechts enkele factoren waar
zoekmachines rekening mee houden. Bij het
selecteren van een CMS is het daarom belangrijk
om je af te vragen hoe het CMS omgaat met
deze vraagstukken.
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3.7 CONTENT VERTALINGEN
Veel enterprise organisaties beheren meerdere
websites in meerdere landen, of hebben een
centrale website die aangeboden wordt in
meerdere talen. Dit betekent dat het CMS een
structuur moet aanbieden waar de verschillende
content-vertalingen in beheerd kunnen worden.
Idealiter biedt het CMS ook een mogelijkheid om
content ‘vertaalklaar’ uit het systeem te kunnen
halen, en de mogelijkheid om deze vertalingen
automatisch te kunnen importeren. De juiste
vertaalmogelijkheden kunnen organisaties die
in meerdere landen actief zijn veel tijd besparen.

3.8 CLOUD
Voorheen waren Content Management Systemen
softwareprogramma’s die je zelf diende te
installeren op eigen servers, of servers bij derde
partijen (hosting providers). Dit betekent dat je
zelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden
en beheren van de infrastructuur. Tegenwoordig
is er de trend dat de software niet meer draait
op eigen servers maar ‘in de cloud’. Veel CMSleveranciers bieden daarbij naast een ‘on
premise’ oplossing ook een ‘cloud’ oplossing
aan. Let hierbij op dat de cloud oplossing wel
voldoende aanpasbaar is naar de eisen en
wensen binnen jouw organisatie.

3.9 OVERIG
Naast de bovengenoemde ontwikkelingen
in het CMS-landschap zijn er nog een aantal
features die op het eerste gezicht wellicht iets
minder belangrijk, of nog niet voor iedereen van
toepassing, zijn maar die je wel kunt meenemen
in jouw overweging. Vraag je bijvoorbeeld af hoe
het CMS omgaat met image cropping. Gebeurt
dit automatisch? Dat kan namelijk veel tijd
schelen indien je vaak afbeeldingen uploadt.
Heb je veel formulieren op je website staan en
wijzigen deze frequent? Dan is een formulieren
generator een belangrijke extra functionaliteit.
Zo zijn er meer factoren die specifiek voor jouw
organisatie van belang kan zijn.
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BEGRIJP & BEPAAL
WAT JE NODIG HEBT
4.1 WAAROM VAN CMS VERANDEREN?
Overstappen van het ene CMS naar het andere is
iets dat je niet licht moet opvatten. Het betekent
een ontwrichting van de dagelijkse gang van
zaken binnen een digitaal marketingteam en zal
voor een tijdelijk lagere doorloopsnelheid en
ROI leiden. Voordat je dit traject in gaat is het
verstandig na te denken waarom je van CMS wil
wijzigen. De belangrijkste redenen zijn vaak:
1.)

Het huidige CMS is niet efficiënt in gebruik
voor het intern digitaal marketingteam. Het
uitvoeren van werkzaamheden neemt te
veel tijd in beslag waardoor het lang duurt
voordat nieuwe content online staat. Ook is
er soms hulp van de IT-afdeling of mensen
met kennis van HTML / CSS nodig.

2.)

Het huidige CMS voldoet niet aan de
compliance eisen die gelden in de branche
waarin de organisatie actief is.

3.)

De organisatie wordt samengevoegd
met een andere organisatie door fusie of
aankoop. Hierdoor zijn er meer features
nodig, zoals multi-site en multi-lingual
management.

4.)

Het huidige platform bevat niet de vereiste
mogelijkheden om mee te komen en voorop
te lopen in de branche.

5.) De organisatie houdt het hele IT-landschap
tegen het licht en is op zoek naar een CMS
dat goed samenwerkt met andere platforms.
Customer Relationship Management- en
Enterprise Resource Planningsystemen
worden vaak geïntegreerd met het CMS.

8

4.2 KIJK NAAR JE BEDRIJFSPROCESSEN

4.3 IT-ORGANISATIE

Elke organisatie is uniek in zijn soort. Wellicht
zijn de overall doelstellingen bij veel bedrijven
binnen een branche vergelijkbaar, maar qua
organisatie en manier van werken zijn er
vaak grote verschillen. Dit is een belangrijk
gegeven aangezien het succes van een CMSimplementatie op de lange termijn afhangt van
de vraag hoe goed het CMS is geïntegreerd in de
teamprocessen en hoe het product helpt doelen
op middellange en lange termijn te realiseren.

Een CMS wordt doorgaans gebruikt binnen de
marketingafdeling van een organisatie. Het is
daarom niet meer dan logisch dat deze afdeling
een belangrijke stem heeft in de keuze voor
een CMS. Aan de andere kant blijft het een op
IT-gebaseerd product dat je aanschaft. Overleg
daarom vooraf met de IT-afdeling over de
wensen die daar leven.
Als we het hebben over wensen vanuit de ITafdeling, dan gaat het vooral om wensen op
technische aard. Zijn alle applicaties binnen de
organisatie gebaseerd op Java technologie? Of
juist op .Net? Dan is het verstandig het CMS op
deze technologie te laten aansluiten. Hetzelfde
geldt voor het vraagstuk of het CMS bij voorkeur
op de eigen IT-omgeving gehost gaat worden,
of in de cloud. Bespreek dit vooraf om conflicten
tijdens de implementatie te voorkomen.

Vaak zijn de onderliggende processen een
belangrijke factor in de vraag of een CMS voldoet
aan de verwachtingen. Als niet voor het juiste
CMS gekozen wordt, komt het vaak voor dat
bedrijfsprocessen conflicteren met de manier
waarop een CMS ontworpen is. Dit leidt tot
frustraties bij het digitaal marketingteam omdat
ze de features van het CMS niet volledig kunnen
benutten binnen de geldende processen. Dit
kan opgevangen worden door processen te
veranderen, maar dat heeft vaak grote impact
op de organisatie.
Het is daarom van cruciaal belang een CMS
te selecteren dat grotendeels aansluit bij de
bestaande bedrijfsprocessen. Dit zal helaas
nooit volledig het geval zijn. Daarom is het
belangrijk de medewerkers van de organisatie
ervan bewust te maken dat het aanpassen
van bepaalde processen belangrijk is om het
uiterste uit de nieuwe technologie te halen.
Gebeurt dit niet vooraf, dan zal de weerstand
tijdens de migratie groot zijn en gaat dat het
adoptieproces tegen.
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RESEARCH
Het perfecte Content Management Systeem
bestaat niet. Simpelweg omdat CMS-platforms
gebouwd zijn om een groot aantal bedrijven
in meerdere branches te dienen en veel
voorkomende vraagstukken op te lossen. Ze zijn
dus generiek gebouwd, terwijl elke organisatie
uniek is.
Er worden door verschillende organisaties
jaarlijks
onderzoeken
gedaan
naar
de
verschillende CMS-systemen. Gartner en
Forrester zijn hierin de meest gerenommeerde
onderzoeksbureaus. Neem de Gartner Magic
Quadrant en de Forrester Wave als uitgangspunt
in je research. Vertrouw echter niet alleen op
deze onderzoeksresultaten. Het gaat in deze
resultaten vooral om algemene kwalificaties,
terwijl die wellicht voor jouw organisatie anders
zijn. Daarbij worden ook niet alle CMS-spelers
meegenomen in de onderzoeken.
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5.1 SWEET SPOT ONDERZOEK

5.2 BESCHIKBARE KENNIS EN RESOURCES

Het zal altijd nodig zijn om het CMS en de
functionaliteit aan te passen en te configureren
naar de behoeften binnen een organisatie.
Daarentegen moet je ook waken voor het ‘overcustomizen’ van een CMS. Dit kan ertoe leiden
dat een CMS tegen zijn natuur in gebruikt wordt,
waardoor de potentie van het systeem niet
benut worden.

Het kiezen van een CMS is geen opzichzelfstaande keuze. De eigen organisatie moet goed
uit de voeten kunnen met het CMS. Pas daarom
de keuze aan op de wensen die er leven binnen
de organisatie en de bedrijfsprocessen. Er wordt,
tijdens het beslistraject, vaak minder aandacht
besteed aan de implementatie en doorontwikkeling van het CMS. Tenzij jouw organisatie zelf
Content Management Systemen implementeert,
is het verstandig het CMS-implementatietraject
en de doorontwikkeling uit te laten voeren door
een gespecialiseerd bedrijf.

Een voorbeeld: CMS X bevat een vertaalmodule
met verschillende workflows. Als je er na de
implementatie achter komt dat de API van het
vertaalbureau dat je naar volle tevredenheid
inzet niet goed aansluit bij de workflow
binnen het CMS, zal er een ingewikkelde
koppeling gebouwd moeten worden om het
vertaalproces toch te laten slagen. Dit terwijl
CMS Y wellicht veel beter aansluit bij de API van
het vertaalbureau dat uw vertalingen verzorgd.
Misschien is er zelfs een standaard koppeling
beschikbaar. Is het vertaalproces binnen de
organisatie belangrijk, dan had beter voor CMS
Y gekozen kunnen worden.
Breng alle belangrijke processen binnen
de organisatie eerst in kaart, praat met de
verschillende stakeholders over de eisen
waaraan het te kiezen CMS moet voldoen
en onderzoek hoe de verschillende Content
Management Systemen hiermee om gaan. Zo
kun je de keuze voor het Content Management
Systeem maken op basis van rationele zaken.
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Een CMS-partner kies je bij voorkeur voor de
lange termijn, net als het CMS zelf. Onderzoek
daarom vooraf of er voldoende kennis en
expertise aanwezig is om de continuïteit te
garanderen. Een CMS kan nog zo goed zijn
of potentie hebben, als de juiste resources
ontbreken om het maximale uit de implementatie
te halen kan het hele traject een fiasco worden.
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MAAK EEN SHORTLIST
EN ORGANISEER EEN RFP
Je hebt nu de belangrijkste processen, wensen
en eisen in kaart gebracht. Je hebt gekeken
hoe de verschillende Content Management
Systemen hiermee omgaan en hoe het zit met
de beschikbaarheid van resources om het CMS
te implementeren en te onderhouden. Dan is het
tijd voor de volgende stap: analyseren.
Het is aan te raden om naast het analyseren
van de features ook reviews van gebruikers
te lezen, evenals casestudies. Kijk vooral naar
casestudies uit de branche waarin jij actief bent.
Met tools als ‘BuiltWith’ kan je ook een analyse
loslaten op de websites van jouw concurrenten
en het CMS dat ze gebruiken.
Waarschijnlijk kom je tot de conclusie dat er
meerdere CMS-systemen zijn die aan jouw
behoeften kunnen voldoen. Ook zullen ze
allemaal hun eigen voor- en nadelen kennen. Het
is daarom raadzaam niet direct voor één CMS te
gaan, maar een shortlist te creëren van drie á
vier systemen waarmee jij denkt de doelen op
de korte en lange termijn te kunnen behalen.

6.1 RFP
Nadat je een shortlist hebt gecreëerd, is het
verstandig om de leveranciers te laten vertellen
hoe hun CMS omgaat met de processen en
vraagstukken die er binnen jouw organisatie al
spelen.
Een Request for Proposal (RFP) is een verzoek
aan een CMS-leverancier met de vraag of het
CMS kan voldoen aan de verschillende eisen,
wensen en verwachtingen van de organisatie.
Gebruik in je verzoek scenario’s, zowel uit het
perspectief van een online bezoeker of klant,
als vanuit de organisatie zelf.
14

Een klantscenario ziet er als volgt uit: ‘Als ik
interesse heb in product A, maar dit product is
niet op voorraad dan wil ik gewezen worden op
goede alternatieven.’
Een aansluitend voorbeeld van een, op content
gebaseerd, scenario zou kunnen zijn: ‘Als
product A niet op voorraad is dan wil ik dat het
CMS automatisch met alternatieve suggesties
komt, maar deze automatische keuze moet
door mij als content beheerder kunnen worden
overschreven.’
Stel ook de vraag aan de potentiele leveranciers
waar ze zich in onderscheiden tegenover
concurrentie. Natuurlijk krijg je een gekleurd
antwoord, maar het vertelt vooral iets over de
belangrijkste focuspunten waar de leverancier
zich op richt.
Zorg ervoor dat de RFP helder geformuleerd
is en geef hierin tevens jouw budget aan.
Denk hierbij niet alleen aan een budget voor
licentiekosten, maar ook aan een budget voor
implementatiekosten. Bij een enterprise CMS
variëren de licentiekosten doorgaans van
€25.000,- tot €200.000,- per jaar, waarbij de
eerste implementatie- en integratiekosten
afhankelijk van jouw wensen op kunnen
lopen van €200.000,- tot €500.000,-. Het is
verstandig om hier rekening mee te houden.
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SELECTEER EEN CMS NIET
ZONDER IMPLEMENTATIEPARTNER
Zoals eerder genoemd is het implementatieproces een belangrijke factor bij de selectie van
het gewenste CMS. Daarnaast moet er rekening
gehouden worden met koppelingen die gemaakt moeten worden met backend systemen
zoals de CRM-software. In praktijk zal een gekozen CMS nooit 100% aan de wensen van de
organisatie voldoen, waardoor er functionaliteiten op het platform bijgebouwd moeten worden.
Het CMS zelf kun je het best zien als een sterk
raamwerk dat uitgebouwd wordt naar jouw specifieke wensen. Daarom is het, naast het selecteren van een CMS, van cruciaal belang de juiste
implementatiepartner te selecteren.

7.2 IMPLEMENTATIEPARTNER ALS ONDERDEEL VAN UW RFP-TRAJECT

Wat geldt voor een CMS, geldt ook voor
implementatiepartners. Elke partner heeft
sterke punten. De ene partij is bijvoorbeeld zeer
ervaren in het uitrollen van veel websites binnen
een CMS-omgeving, waar een andere partner
gespecialiseerd is in bepaalde branches. Om
erachter te komen welke partner het best
aansluit bij jouw situatie raden we aan voor
het implementatietraject ook een RFP uit te
schrijven. Dit kan onderdeel zijn van het CMSselectietraject, of wordt uitgezet nadat het
CMS gekozen is. Zijn er zeer specifieke wensen
en moet er veel maatwerk ontwikkeld worden,
7.1 KIES VOOR ERVARING
of moeten er integraties gemaakt worden?
Kies een implementatiepartner die ervaren is. Laat dan een ‘Proof of Concept’ (POC) deel uit
Een CMS is een complex product en wil je hier maken van het RFP-traject. In een POC kunnen
websites op implementeren zonder continue de uitgenodigde partijen door het bouwen van
op problemen te stuiten, dan is het van belang maatwerk, of het uitwerken van de integratie
dat een partij het CMS tot in de puntjes kent. met het CMS, laten zien hoe zij dit aanpakken
Een ervaren partner heeft vaak al eerder en hoe ze meedenken met de organisatie.
koppelingen met backend systemen gemaakt
en extra functionaliteiten gebouwd. Sterker nog,
vaak liggen veel voorkomende ‘bouwstenen’
om het CMS optimaal te benutten op de plank,
en hoeven ze alleen aangepast te worden aan
de huisstijl en de specifieke wensen van jouw
organisatie.
Kijk bij het selecteren van een partner niet
alleen naar ervaring in het implementeren van
het CMS, maar ook naar ervaring in de branche
waarin de organisatie acteert. Een partner die
de branche kent zal je beter en sneller begrijpen
dan een partner voor wie de branche vreemd is.
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BASEER JE BESLISSING OP FEITEN
Maak de juiste beslissing door jouw besluit
vooraf te kwantificeren. Stel eerst high-level
beslissingscriteria op en geef al deze punten
een wegingsfactor mee. Vervolgens kun je
deze criteria weer onderverdelen zodat je
een gedetailleerd beslismatrix hebt staan.
Zo is jouw beslissing gebaseerd op feiten en
mogelijkheden.
Het lijkt in eerste instantie misschien een slecht
idee om jouw criteria te delen met de deelnemers
van de RFP, maar door dit wel te doen zullen ze
gedetailleerder antwoord geven op de gestelde
vraagstukken. Doordat alle deelnemers de focus
leggen op jouw criteria, kun je de belangrijkste
factoren meenemen in jouw beslissing. Zo kan
een basisopzet van een beslismatrix eruitzien:
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De vendor die voor een onderdeel het sterkst naar voren komt krijgt voor dit onderdeel de maximale score.

8.1 WORKFLOW MANAGEMENT
De beslismatrix is belangrijk om een bewuste
keus te maken gebaseerd op feiten. Om ook de
juiste implementatiepartner te kiezen is het aan
te raden om een vergelijkbare matrix te maken.
Bij de keuze voor een implementatiepartner
spelen echter ook andere factoren een rol.
Met een implementatiepartner werk je doorgaans
langdurig en intensief samen. De samenwerking
stopt niet na de eerste implementatie, maar

loopt de hele levenscyclus van het CMS door.
Digitale kanalen blijven immers in ontwikkeling.
Het CMS moet dan ook continu doorontwikkeld
worden om met de tijd mee te gaan. Bespreek
de deelnemers van het RFP-traject dan ook
uitvoerig binnen het team. Ze moeten het zien
zitten om met de partij die gekozen wordt
samen te werken. De beslismatrix heeft hierbij
een adviserende rol.
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PLAN DE IMPLEMENTATIE
Maak niet de fout om de implementatie te
beginnen zonder vooraf een plan gemaakt te
hebben. Ga ook niet in één keer live met alle
functionaliteiten en meerdere websites. De
ervaring leert dat er dan na de roll-out altijd nog
problemen aan het licht komen. Stel daarom
samen met jouw implementatiepartner een
gedegen planning op. Ze hebben immers vaker
met het bijltje gehakt en weet waar de mogelijke
knelpunten liggen. Start met een ‘Minimal Viable
Product’ (MVP). Hier bepaal je wat er minimaal
nodig is voor een eerste livegang. Ga vandaaruit
verder bouwen aan het totale platform.
Het ontwikkelproces kan je het beste op een
agile manier aanvliegen. Door in sprints van
enkele weken te werken houd je controle
op het proces en kun je continue nieuwe
functionaliteiten toevoegen aan het platform. Dit
verkleint de kans op grote problemen, en bij het
ontstaan van problemen is de oorzaak sneller
gevonden. Door te werken in een agile modus
ben je ook flexibel om prioriteiten te wijzigen en
functionaliteiten toe te voegen, bijvoorbeeld als
marktontwikkelingen daarom vragen.
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OM MEE TE NEMEN UIT DEZE
WHITEPAPER
Vat een CMS-selectietraject niet te licht op.
Dat is de belangrijkste conclusie uit deze
whitepaper. Doe je dit wel, dan is de kans groot
dat het op een teleurstelling uitloopt. Voorkom
dit door de volgende stappen door te lopen:
1.)

Analyseer de behoeften en de processen
binnen de organisatie. Het CMS dat
gekozen wordt moet hier zo goed mogelijk
bij aansluiten.

Er zijn vier hoofdredenen waardoor er
binnen
organisaties
ontevredenheid
heerst over het huidige CMS. Het volgen
van bovenstaande stappen zorgt voor een
betere kennis over de eigen organisatie en
het CMS-systeem dat geïmplementeerd
wordt:
-

2.) Doe research naar de verschillende
Content Management Systemen. Wat zijn
de kwaliteiten en de kwantiteiten? Lees
voor een objectief beeld ook reviews en
casestudies.

Analyseer de behoeften en de
processen binnen de organisatie. Het
CMS dat gekozen wordt moet hier zo
goed mogelijk bij aansluiten.

-

3.) Organiseer een ‘Request for Proposal’. In
een RFP-traject kunnen CMS-leveranciers
laten zien hoe ze omgaan met de wensen
van de organisatie en de processen die
gevolgd moeten worden.

Doe research naar de verschillende
Content Management Systemen. Wat
zijn de kwaliteiten en de kwantiteiten?
Lees voor een objectief beeld ook
reviews en casestudies.

-

Organiseer een ‘Request for Proposal’.
In een RFP-traject kunnen CMSleveranciers laten zien hoe ze omgaan
met de wensen van de organisatie
en de processen die gevolgd moeten
worden.

5.) Selecteer niet alleen een CMS, maar ook een
implementatiepartner. Ga hier zorgvuldig
mee om, je zult langere tijd intensief met
deze partner samenwerken.

Stel een beslismatrix op. Dit helpt om
een afgewogen en rationele beslissing
te nemen.

-

6.) Stel samen met de implementatiepartner
een implementatieplan op en ontwikkel het
platform op een agile wijze. Dit bevordert
de flexibiliteit en verminderd de kans op
problemen.

Selecteer niet alleen een CMS, maar
ook een implementatiepartner. Ga
hier zorgvuldig mee om, je zult
langere tijd intensief met deze partner
samenwerken.

-

Stel samen met de implementatiepartner een implementatieplan op en ontwikkel het platform op een agile wijze.
Dit bevordert de flexibiliteit en verminderd de kans op problemen.

4.) Stel een beslismatrix op. Dit helpt om
een afgewogen en rationele beslissing te
nemen.
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ACHTERGROND
Als CMS-implementatiepartner is Dept betrokken bij veel enterprise CMS-implementaties.
Tijdens deze trajecten zijn we regelmatig uitdagingen tegengekomen die vooraf (deels) voorkomen hadden kunnen worden. Om organisaties
te helpen deze valkuilen te vermijden hebben
we deze white paper geschreven. Wilt u met ons
verder praten over dit onderwerp? Ons team van
digital architects en engineers staat voor u klaar
om dieper op uw specifieke situatie in te gaan.
We nemen de tijd om u en uw business uitdagingen te begrijpen en de wensen en de doelstellingen te inventariseren om zo tot de juiste
oplossingen te komen.

www.deptagency.com
www.linkedin.com/company/deptagency
www.instagram.com/deptagency
www.facebook.com/Deptagency
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