1. De toegankelijkheid van
legacy desktop applicaties
Wij gaan in deze whitepaper wat dieper in op een aantal zaken die we bij klanten van a&m impact
veel tegenkomen. Klanten zitten vaak met vragen over de toegang tot bestaande (legacy desktop)
applicaties. Simpel gezegd: de integratie van bestaande bedrijfssoftware met het nieuwe sociaal
intranet. Wanneer een sociaal intranet als portaal is voorzien, moet het immers ook goed toegang
verschaffen tot dergelijke software.
Voor organisaties die een sociaal intranet gebruiken of overwegen, is de toegankelijkheid van dat
intranet minstens zo belangrijk als de technische functionaliteit. Een uitdaging ligt hier bij de
aansluiting van bestaande applicaties (legacy desktop applicaties) op de nieuwe omgeving. Met
een sociaal intranet verdwijnt tenslotte niet alle bedrijfssoftware die voorheen gebruikt werd.
Iedereen die in een grote organisatie werkt, zal het beeld van de diverse softwareapplicaties ook
wel herkennen. Denk aan CRM, agendabeheer, planning, HRM, cliëntbeheer en dergelijken. Het is
de bedoeling dat dit allemaal minstens zo toegankelijk blijft en liefst nóg toegankelijker wordt.

Drempels verlagen
Het probleem is hier dat een simpele link naar een legacy desktop applicatie een makkelijke
oplossing is, die veel toegankelijkheidsproblemen met zich meebrengt. Vaak is het starten van een
extern bureaublad nodig, wat zo veel tijd vereist dat de toegankelijkheid in het geding komt. Bij a&m
impact lossen we dit op door dergelijke applicaties direct vanuit de browser te openen en ook
bijbehorende icons of tegels (bij mobiele devices) aan te bieden in het nieuwe medewerkersportaal.

Combinatie sociaal intranet met medewerkersportaal
Ons sociaal intranet biedt een medewerkersportaal van waaruit de toegang tot applicaties in één
duidelijk overzicht geregeld is. In principe hebben alle applicaties (plan en rooster software,
kwaliteitshandboeken, declaratie formulieren etc.) in dat portaal een eigen icon of tegel. Het openen
van die applicaties via de browser scheelt veel qua snelheid en dus toegankelijkheid. Die
toegankelijkheid neemt ook toe doordat er door deze oplossing ook veilige (trusted) verbindingen
tot stand kunnen worden gebracht met mobiele devices als smartphones en tablets. Medewerkers
zijn voor het gebruik van hun volledige medewerkersportaal dus niet aan een desktopcomputer
gebonden. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen applicaties op basis van geschiktheid voor
mobiele browsers. Sommige werken daar niet goed, deze worden dan ook niet getoond.

Per individuele medewerker
Dus de toegang tot het applicatielandschap is bij het sociaal intranet van a&m impact goed en
vooral praktisch geregeld. Verdere invulling daarvan bestaat uit het regelen van de toegang per
individuele medewerker. Meestal is het zo dat er in de Active Directory rechten voor de applicaties
worden toegekend aan medewerkers. Hiermee staat het sociaal intranet ook toe dat er per
medewerker wordt bepaald welke applicaties wel en niet getoond worden. Ook dit verhoogt het
praktisch gemak.

Tot slot
Wellicht heb je na het lezen van dit overzicht nog (steeds) vragen. Schroom niet om ze aan ons te
stellen.

Contact
a&m impact internetdiensten
Dhr. Tom Dellepoort of Arno ten Hagen
Telefoon: 0314368160
Email: info@amimpact.nl
Website: www.amimpact.nl

