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5 5 

DEE KENNISSYSTEMEN XCON EN XSEL 

Inn het voorafgaande is vanuit verschillende theoretische invalshoeken de relatie tussen infor-
matietechnologiee en organisatie besproken. In dit hoofdstuk wordt vanuit deze zienswijzen de 
ontwikkelingg en invoering van de kennissystemen XCON en XSEL beschreven. Verschil-
lendee onderzoekers hebben de ontwikkeling en invoering van XCON en XSEL geanalyseerd1. 
Dee systemen zijn veel besproken en beschreven, omdat ze tot de eerste succesvolle kennis-
systemenn behoren. Over deze systemen zijn dan ook veel onderzoeksgegevens beschikbaar. 
Opp basis van het analysekader van deze studie heb ik een secundaire analyse op het 
beschikbaree materiaal uitgevoerd2. 

5.11 Secundaire analyse 
Doell  van de secundaire analyse is het toetsen van het analysekader. Door middel van het 
analysekaderr wordt inzicht verkregen in de dynamiek tussen technologische en organisato-
rischee verandering en in het handelen van actoren hierbij. Tevens wordt inzicht verschaft in de 
relatiee tussen keuzen in het ontwerp- en invoeringsproces en de effecten van de kennis-
systemen. . 
Inn de voorafgaande hoofdstukken zijn de systemen XCON en XSEL reeds als voorbeelden 
vermeldd ter illustratie van enkele theoretische concepten. Thans worden het ontwerp- en 
invoeringsprocess van XCON en XSEL beschreven als organisatorische en technologische 
aanpassingscycli.aanpassingscycli. 'Matching' kan plaatsvinden door aanpassing van de kennissystemen, van 
dee organisatie of van beide3. Tevens wordt geanalyseerd op welke wijze de samenwerking 
tussenn actoren - met name die tussen producenten en gebruikers van het systeem - de 
wederzijdsee aanpassing tussen het kennissysteem en de organisatie bevordert. Vervolgens 
wordenn de sociaal-organisatorische effecten van XCON en XSEL beschreven. Deze effecten 
wordenn gerelateerd aan keuzen in het ontwerp- en invoeringsproces. 
XCONN en XSEL zijn kennissystemen die beide werden gebruikt bij computerfabrikant Digital 
Equipmentt Corporation (Digital): XCON (eXpert CONfiguration) is een kennissysteem dat de 
configuratiee van minicomputers uitvoert in de productiefase; XSEL (eXpert SELling) onder-
steuntt configuratietaken in het verkoopproces. 
Hett configuratieproces omvat het vertalen van de behoeften van een klant in een productspe-
cificatie,, het controleren van de volledigheid en juistheid van een verkooporder en het confi-
gurerenn van een minicomputer. De eerste taak, uitgevoerd door verkoopmedewerkers, werd 
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ondersteundd door XSEL. De tweede en derde taak, uitgevoerd door 'technical editors', 
werdenn ondersteund door XCON. 
Bijj  deze secundaire analyse van de ontwerp- en invoeringsprocessen van de kennissystemen 
XCONN en XSEL worden de volgende grote technologische en organisatorische veranderingen 
beschreven: : 
-- in de Verenigde Staten: de ontwikkeling van XCON en de integratie van XCON in het 

fabricageproces; ; 
inn de Verenigde Staten: de ontwikkeling van XSEL en de integratie van XSEL in het ver-
koopproces; ; 
inn Europa: de invoering van XSEL en de integratie van XSEL in het verkoopproces. 

Dee geschiedenis van de systemen XCON en XSEL laat zien dat de ontwikkeling van de 
systemenn bleef voortduren. Niet alleen de omvang van de in de systemen besloten kennis, 
maarr ook de functionaliteit van de systemen is toegenomen. Omdat XSEL een functionele uit-
breidingg van XCON is, wordt eerst XCON beschreven. 

5.22 De ontwikkeling en invoering van XCON 

Dee eerste grote technologische en organisatorische veranderingscyclus betreft de ontwikkeling 
enn invoering van XCON in de Verenigde Staten. Figuur 1.2 uit hoofdstuk 1 iss ingevuld voor 
XCON.. In deze figuur staan de technologische verandering (tv), de organisatorische veran-
deringg (ov) en de bij deze veranderingen betrokken actoren (arena van actoren; ava) 
afgebeeld4.. Hier staan alleen de belangrijkste actoren weergegeven. 
Hett betreft de ontwikkeling van XCON en de integratie van XCON in het fabricageproces in 
dee Verenigde Staten. Bij de ontwikkeling van het systeem (eerst Rl later XCON genoemd) 
wass een expert op het gebied van configuratie aanvankelijk de belangrijkste gesprekspartner 
voorr de ontwikkelaar, McDermott van Carnegie Mellon University. Op een gegeven moment 
namm de Al-groep van Digital de verdere ontwikkeling van Rl over. Technical editors van 
Digital,, de gebruikers van het systeem, gaven toen feedback. 

Figuurr 5.1 XCON en integratie in het fabricageproces in de VS 
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Dee beschrijving van het ontwikkelings- en invoeringsproces is gebaseerd op de volgende acti-
viteiten: : 
-- behoeftenbepaling; 
-- 'research and development', ontwikkeling van prototype en van operationeel systeem; 
-- invoering en gebruik. 

Behoeftenbepaling Behoeftenbepaling 
Dee strategie van computerfabrikant Digital was het leveren van maatwerk-computers in plaats 
vann standaardproducten. Door de toenemende diversiteit en complexiteit van minicomputers 
werdd het configureren van minicomputers steeds ingewikkelder. In 1975 werd het configure-
renn van minicomputers om verschillende redenen als een knelpunt beschouwd. 
Inn 1975 werkten er bij Digital tussen de vijfti g en zestig ervaren experts op het gebied van 
configuratie.. Voor 1980 verwachtte men tussen de 50 en 200 experts nodig te hebben. Men 
voorzagg een tekort aan configuratie-experts. 
Eenn ander probleem was de inconsistentie van de geleverde producten. Het configuratieproces 
gebeurdee in de fabrieken op een verschillende manier. Op basis van een bestelling van een 
klantt configureerde een 'technical editor' in de fabriek een computer aan de hand van eigen 
vuistregels.. Het evaluatiecriterium voor een geslaagde configuratie was: 'als het werkt is het 
goed'.. Hierdoor kon het gebeuren dat bij een bestelling voor meerdere computers van eenzelf-
dee type verschillend geconfigureerde computers bij een klant werden afgeleverd. Naar klanten 
kwamm dat als onprofessioneel over. De inconsistentie in de geleverde producten was ook 
omslachtigg voor medewerkers die het onderhoud van de computers bij de klant verzorgden. 
Bijj  onderhoudswerkzaamheden moesten zij eerst nagaan of de configuratie correct was uitge-
voerd. . 
Hett ontbreken van een standaardwerkwijze van configureren had ook tot gevolg dat de beno-
digdee voorraden om computers te produceren gedeeltelijk onvoorspelbaar waren. Indien ver-
schillendee onderdelen worden gebruikt om een zelfde type computer te bouwen, is een bestel-
lingg niet meer voldoende om een precieze inschatting te maken welke onderdelen uit de voor-
raadd zullen worden gebruikt5. 
Eenn belangrijke stimulans om een oplossing voor het configuratieprobleem te zoeken waren 
dee hoge kosten verbonden aan het opzetten van nieuwe 'final assembly and test' (FA&T) 
fabrieken.. Door toename van het productievolume voorzag men een behoefte aan vier of vijf 
nieuwee FA&T fabrieken6. Deze fabrieken zouden overbodig zijn indien het configuratie-
process zou kunnen worden geautomatiseerd. 

Err waren dus verschillende redenen om het configuratieproces te standaardiseren. Beschou-
wenn we het stadium van behoeftenbepaling als een fase van probleemdefiniëring waarin 
zowell  technologische als organisatorische oplossingen mogelijk zijn, dan kan worden 
geconcludeerdd dat het configuratieprobleem bij Digital technologisch wordt gedefinieerd. Een 
organisatorischee oplossing zou een wijziging in de strategie hebben ingehouden van het 
leverenn van computers op maat, afgestemd op de wensen van de klant, naar standaardisatie 
vann de productlijn van minicomputers. 
Dee keuze tussen een organisatorische en een technologische oplossing betreft hier de keuze 
tussenn het vereenvoudigen van het proces of het managen van een complex proces met behulp 
vann de technologie. Digital kiest voor het laatste: men wil vasthouden aan de strategie waarbij 
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computerss op maat worden geleverd aan de klant. Het leveren van maatwerk-computers wordt 
alss kerncompetentie, als belangrijk concurrentievoordeel, beschouwd. Voor het configuratie-
probleemm dient een technologische oplossing te worden gevonden. 

'Research'Research and development', ontwikkeling van prototype en van operationeel systeem 
Inn 1977 mislukte een aantal pogingen om het configuratieprobleem met behulp van conven-
tionelee software op te lossen. De configuratietaak bleek lastig met conventionele software-
toolss te automatiseren vanwege het kennisintensieve karakter van de taak. De configuratietaak 
iss complex door het grote aantal componenten en door de onderlinge samenhang. Begin 1978 
kwamm een medewerker van de 'Computer Science' afdeling van Carnegie Mellon University 
(CMU)) bij Digital werken. Toen hij geconfronteerd werd met het configuratieprobleem, deed 
hijj  de suggestie dat een kennistechnologische benadering wellicht een oplossing zou kunnen 
bieden.. In het najaar van 1978 adviseerde hij de manager die verantwoordelijk was voor het 
configuratieprobleem,, om contact op te nemen met CMU. In december 1978 ontmoette 
professorr McDermott van CMU deze manager van Digital. 
McDermottt stelde voor om een kennissysteem voor de configuratietaak te ontwikkelen. 
Hoewell  de manager van Digital wel wilde geloven in een automatische configuratie-expert, 
geloofdee hij er onvoldoende in om het ook te willen financieren. McDermott bood toen aan 
binnenn enkele maanden een eenvoudig prototype te ontwikkelen om de haalbaarheid van een 
kennistechnologischee oplossing te laten zien7. 
CMUU ging met Digital in zee, omdat dit contact McDermott de mogelijkheid bood een proto-
typee in OPS, een regel-gebaseerde programmeertaal, te bouwen van een commercieel toepas-
baarr kennissysteem. McDermott: "One of the appeals of the configuration task was that it 
wouldd give us an opportunity to build an OPS production system for a non-toy task."8 

Voorr Digital was het aanbod van CMU welkom. Eerdere pogingen het configuratieprobleem 
opp te lossen waren mislukt, en Digital zelf had geen inzicht in de mogelijkheden van kennis-
technologie.. Onderzoek op het gebied van kennistechnologie vond toen vrijwel alleen bij 
universiteitenn plaats. Digital was nog niet bereid te investeren in kennistechnologie. 

Vann december 1978 tot april 1979 ontwikkelde McDermott een prototype, Rl genoemd, dat 
laterr werd omgedoopt tot XCON. De ontwikkelactiviteiten vonden plaats bij CMU. Een 
expert,, een ingenieur die bij Digital aan het oplossen van het configuratieprobleem had 
gewerkt,, werd aangewezen om McDermott van de benodigde informatie te voorzien en om 
alss domeindeskundige bij de ontwikkeling van het prototype betrokken te zijn9. In december 
19788 bracht McDermott verscheidene dagen door bij Digital om de grondslagen van de 
configuratietaakk te leren kennen. De expert had al het nodige gedaan om deze taak in kaart te 
brengen.. Hij had de taak beschreven en uiteengelegd in subtaken. Voor de ontwikkeling van 
hett prototype werd gekozen om de configuratie van het type computer VAX-11/780 te 
ondersteunen.. Met twee configuratie-manuals van de VAX-11/780 onder de arm verliet 
McDermottt Digital, om aan de universiteit het prototype te ontwikkelen10. Met deze informa-
tiee en na telefoontjes met de expert was McDermott in staat een programma te schrijven dat 
eenn eenvoudige order op een juiste wijze kon configureren1'. Alle benodigde informatie werd 
doorr Digital aan McDermott beschikbaar gesteld om een prototype van een automatische 
configuratie-expertt te kunnen ontwikkelen. 
Hett kostte drie mensmaanden om Rl te ontwikkelen12. Het prototype werd geïmplementeerd 
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opp basis van een regelgebaseerde taal (OPS4). Rl is een regelgebaseerd programma waarmee 
dee VAX-11 computer kan worden geconfigureerd. Op basis van een verkooporder van een 
klantt wordt bepaald welke wijzigingen of toevoegingen aan de order moeten worden aange-
brachtt om de order consistent en volledig te maken. Ook worden een aantal diagrammen 
gemaaktt waarin de ruimtelijke en logische relaties tussen de componenten van een minicom-
puterr staan vermeld13. 
Inn april 1979 bevatte het prototype Rl 250 regels. De beschrijvingen van componenten wer-
denn opgeslagen in een database waartoe Rl toegang had. De honderd meest gebruikelijke 
componentenn van de VAX-11/780 waren op dat moment beschreven. 
Inn april 1979 werd het programma aan zestig mensen bij Digital gedemonstreerd. McDermott: 
"Thoughh no one was convinced that the program could be extended so that it could configure 
reallyy complex orders, the program showed enough promise that Digital decided to support 
furtherr work on it."14 

Naa de demonstratie van het prototype stond O'Conner, vertegenwoordiger van 'System 
Manufacturing'' van Digital, op als de belangrijkste sponsor van Rl15. Vanwege de urgentie en 
omvangg van het configuratieprobleem werd er druk uitgeoefend om snel het demonstratie-
stadiumm te ontstijgen. Omdat slechts honderd van de 420 componenten in de database 
beschrevenn waren, kreeg de expert de taak toebedeeld de database met componenten compleet 
tee maken16. 
Hett ontwikkelen van Rl werd voortgezet; het aantal kennisregels en beschrijvingen van 
componentenn nam geleidelijk toe. In oktober 1979 had Rl 750 regels en een databank met 
4200 componentbeschrijvingen. McDermott: "The fact that Rl's knowledge tripled during this 
stagee came as something of a surprise. (...) It is interesting that Rl needed twice as much 
knowledgee to deal with special situations as it did to perform the basic task."17 

Inn oktober en november 1979 werd het systeem gevalideerd. De vijfti g meest recente orders 
werdenn door Rl geconfigureerd. Zes experts evalueerden de output van Rl. Geconstateerde 
problemenn werden doorgesproken met McDermott. Besloten werd het systeem in een 'Final 
Assemblyy and Test' (FA&T) fabriek in te voeren18. Op dat moment was Rl in staat de confi-
guratiee van het computertype VAX-11/780 uit te voeren. 

InvoeringInvoering en gebruik 
Inn minder inspanning dan een mensjaar werd Rl ontwikkeld tot een programma dat een 
menselijkee expert kan vervangen, aldus McDermott19. In januari 1980 werd Rl in één fabriek 
geïmplementeerd.. Gedurende het eerste jaar van het ontwikkelingsproces stond steeds de 
vraagg voorop óf het mogelijk was dat Rl de configuratietaak zou kunnen uitvoeren. In de 
maandenn januari - mei 1980 werd voor het eerst serieus aandacht besteed aan de vraag hoe het 
systeemm in de organisatie kon worden geïntegreerd. 
Vóórr de invoering van XCON werden in een 'FA&T' fabriek systemen geconfigureerd door 
technicall  editors. Ze gaven hun configuraties aan technici ('manufacturing engineers') die de 
systemenn feitelijk assembleerden. De technical editors van de VAX-11/780 systemen werden 
'toezichthouder'' van Rl. Zij controleerden of de output van Rl correct was. De correcte 
outputt werd doorgegeven aan technici, die de computers assembleerden. Problemen met 
omschrijvingenn van de componenten in de databank werden doorgegeven aan de expert die 
betrokkenn was bij de verdere ontwikkeling van Rl. Problemen met de kennisregels werden 
gemeldd aan McDermott tijdens zijn maandelijks bezoek aan Digital20. 
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Vanaff  april 1980 werd bij Carnegie Mellon University (CMU) drie maanden gewerkt om Rl 
opnieuww te implementeren op basis van een nieuwe versie van de programmeertaal OPS 
(OPS5).. Het resulterende systeem had nog maar 500 regels, tweederde van het aantal regels 
vann de eerdere versie. Naast verbeteringen als gevolg van OPS5 werd een afname van het 
aantall  regels ook toegeschreven aan een beter inzicht in de configuratietaak. McDermott: 
"Oncee much of the knowledge relevant to a domain has been extracted from experts, signifi-
cantt gains in intelligibilit y can be achieved by reimplementing programs on the basis of the 
moree complete picture."21 

Inn de maanden juni - december 1980 werden ideeën over de organisatorische inbedding van 
hett systeem verder uitgewerkt en ingevoerd. Het aantal mensen dat bij Digital betrokken was 
bijj  de ontwikkeling en het onderhoud van Rl, was inmiddels toegenomen tot twaalf personen. 
Dee technical editors konden geconstateerde fouten invullen op een probleemformulier. Deze 
formulierenn werden verwerkt door het onderhoudsteam van Digital. In de periode mei 1980 
tott eind 1980 bedroeg het aantal orders waarvoor een probleemformulier werd ingevuld maar 
liefstt 40% van het totaal aantal orders. De volgende problemen kwamen in ongeveer gelijke 
matee voor: een onjuiste beschrijving van een component in de database, onjuiste configuratie-
kennis,, onvolledige configuratiekennis, foutieve data-invoer en een fout van een technical 
editor.. Deze laatste categorie betekende dat er een 'non probleem' was geconstateerd; niet Rl, 
maarr de technical editor had een fout gemaakt. McDermott schreef over deze teleurstellende 
resultaten:: "Many people were disturbed by the poor performance of Rl over this eight month 
period;; the expectation after the validation stage was that Rl would soon be configuring at 
leastt 90% of the orders correctly. But in retrospect, it is clear that at the end of the validation 
stagee Rl was still a very inexperienced configurer."22 

Gedurendee de tweede helft van 1980 legde men zich bij Digital toe op uitbreiding van be-
schrijvingenn van componenten in de databank. Bij CMU werd de kennisanalyse voortgezet, 
mett name werd gewerkt aan uitbreiding van de functionaliteit van het systeem. Tegen het 
eindee van 1980 had Rl 850 regels. 

Gedurendee de eerste twee jaren - van december 1978 tot december 1980 - vond de ontwik-
kelingg van Rl grotendeels bij CMU plaats. Het samenstellen van de database met componen-
tenn werd door Digital uitgevoerd. Bij de samenwerking tussen CMU en Digital, gedurende de 
ontwikkelingg van Rl, kan Digital worden getypeerd als 'leading edge consumer' (zie 
paragraaff  2.7). McDermott van CMU was in staat om zijn ideeën op het gebied van kennis-
technologiee om te zetten in een kennissysteem en om het systeem in de praktijk uit te 
proberen.. Gedetailleerde kennis van het configuratieproces was hierbij onmisbaar. In eerste 
instantiee werd inzicht in de configuratietaak verschaft in gesprekken met een expert. Ook 
kreegg McDermott de configuratie-manuals van de VAX-11/780 tot zijn beschikking. Interes-
santt voor CMU was dat het een eerste prototype van een commercieel toepasbaar kennis-
systeemm betrof. 
Digitall  maakte gebruik van CMU's kennis over kennistechnologie zonder dat Digital zelf in 
kennistechnologiee hoefde te investeren. McDermott schrijft hierover in 1981: "Yet despite the 
seriousnesss of the problem, no one at Digital was prepared to fund the development of a 
knowledge-basedd configurer until after the demonstration version of Rl had been implemen-
ted.. Thus if the CMU Computer Science research environment were not structured in a way 
thatt permits speculative efforts, such as the initial version of Rl, to be supported, work on Rl 
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wouldd never have begun. Once the demonstration took place, a number of people at Digital 
committedd themselves to making RI a success"23. 
McDermottt stelt achteraf dat hij zijn ambities ten aanzien van het te ontwikkelen prototype 
goedd heeft ingeschat. Voor het ontwikkelen van het prototype werd gekozen voor het type 
VAX-11/780.. Achteraf noemt McDermott dit een gelukkige keuze. Het configureren van 
PDP-111 computers is een complexere taak vanwege het grotere aantal componenten. In het 
beginn had er dan te veel aandacht moeten worden besteed aan details. Ook de 'constraints' 
vann de VAX-11 zijn meer specifiek. Het automatisch configureren van PDP-11 had meer 
regelss vereist dan de configuratietaak van de VAX-1124. McDermott: "It has turned out that 
thee VAX-11 task was a perfect size. It requires enough knowledge so that a program that can 
performm the task is interesting. But the amount of knowledge required for the task and the 
specificityy of the configuration constraints is such that the problem does not push very hard on 
thee state-of-the-art knowledge-engineering techniques."25 

Naa oplevering van het prototype was de feedback van technical editors van wezenlijk belang 
bijj  de verdere ontwikkeling van Rl. McDermott zegt hierover: "The error reporting process 
provedd to be an extremely valuable means of spotting knowledge inadequacies. It essentially 
providess a way of continuously testing Rl, and such continuous testing is clearly particularly 
importantt during the early life of an expert system when its knowledge base is nowhere near 
adequatee and while the task that it is supposed to do is being redefined and enlarged."26 

Bijj  het evalueren van de prestaties van Rl was feedback van de technical editors cruciaal: 
"Whenn Rl began to be used, it essentially became a technical editor. But since it was not clear 
initiallyy how well Rl was going to do as a technical editor, some of the people who had been 
technicall  editors stayed to watch over Rl. In effect, they became Rl's mentors. Every order 
configuredd by Rl has been examined, more or less closely, by a mentor and if the mentor 
believedd the configuration was lacking in any respect, he or she reported the problem to the 
Rll  development group"27. 
CMUU had deze eerste succesvolle toepassing van kennistechnologie niet kunnen realiseren 
zonderr de intensieve samenwerking met Digital gedurende deze eerste twee jaar. De inbreng 
vann Digital was onmisbaar, van de eerste kennisacquisitie met een configuratie-expert tot en 
mett de latere feedback van de technical editors. 
Naastt leerprocessen in de R&D fase ('learning by doing') traden leerprocessen op door het 
gebruikk van Rl in de praktijk ('learning by using'). Er werd geleerd over de configuratietaak 
enn over de wijze waarop dit kennisdomein in het systeem kon worden gerepresenteerd. 

Tott januari 1981 had Digital onvoldoende deskundigheid in huis op het gebied van kennis-
technologie.. De activiteiten bij Digital bleven beperkt tot het onderhoud van het bestaande 
systeem.. Maar vanaf januari 1981 nam de AI-groep van Digital de ontwikkeling van Rl over 
vann CMU. Vanaf dat moment was CMU hierbij niet meer betrokken. In maart 1981 had de 
AI-groepp van Digital het systeem dusdanig uitgebreid dat het een tweede type computers kon 
configureren:: de VAX-11/750. Gedurende dat jaar werd verder gewerkt.aan het verfijnen van 
dee kennis. Het aantal typen systemen dat Rl kon ondersteunen nam toe, resulterend in een uit-
breidingg van het aantal kennisregels en in een uitbreiding van het aantal componentbeschrij-
vingenn in de databank. 
Inn 1982 werd de aandacht gericht op uitbreiding van het kennissysteem naar meer typen 
computers;; naast verschillende typen VAX computers, nu ook typen PDP-11 computers. In 
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julii  1982 had de kennisbank van Rl 2000 regels. De maanden daarna werd gewerkt aan het 
verfijnenn van de kennis. In november 1983 had Rl 3300 regels en bevatte de kennisbank 
55000 beschrijvingen van componenten28. 

Ontwikkelingg van het systeem was een voortdurende activiteit. McDermott van CMU ver-
woorddee dit in 1984 als volgt: "It is difficult now to believe Rl will ever be done; we expect it 
too continue to grow and evolve for as long as there is a configuration task."29 Grote en kleine 
verbeteringenn werden aan het systeem aangebracht. Er werd kennis toegevoegd om de uit-
voeringg van bestaande subtaken te verbeteren en om nieuwe subtaken uit te voeren30. Deze 
verbeteringenn waren het gevolg van 'learning by using'. Deze leerprocessen hadden zowel 
betrekkingg op het toepassen van kennistechnologie als op de domeinkennis van de configura-
tietaak.. Het aantal medewerkers van Digital's AI-groep nam toe. 
Inn figuur 5.2 staat de groei van Rl tot 1984 afgebeeld. Hierin kan de groei van het aantal re-
gelss van het systeem worden afgelezen en is te zien welk typen computers worden onder-
steund. . 
Toenn XCON (Rl) in 1980 voor het eerst werd gebruikt, bevatte het kennissysteem alleen de 
VAX-modellenn van de minicomputers. Later werden hier de PDP-modellen, die onderling 
meerr variëren, stuk voor stuk ingevoerd. In de loop der tijd verbeterde ook de nauwkeurigheid 
vann XCON. 

NUMBERR OF RULES 

32500 — 

VAX-U/78 55 (1/84) 
VAX-11/7255 (11/83) 
PDP-11/444 (11/83) 
PDP-11/244 (11/83) 

MICROVAX- 11 (10/83) 
MICRO-PDP111 (7/83) 

VAX-11/7300 (3/82) 

VAX-11/7500 (3 /81) 

1/1/80 0 1/1/81 1 1/1/82 2 1/1/83 3 1/1/84 4 

Figuurr 5.2 Groei van Rl3 
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Doorr toevoeging van meer regels en producten aan de kennisbank werd de configuratietaak 
voorr een steeds groter deel geautomatiseerd. Dit leidde tot een grotere 'task coverage' van het 
systeemm en tot een toename van de taakrigiditeit in het werk van de technical editors32. Op 
dezee manier leidden opeenvolgende kleine technologische aanpassingen tot ingrijpende veran-
deringenn in de taakinhoud van de technical editors. Het systeem werd door alle technical 
editorss gebruikt. Het merendeel van de orders (95%) werd direct door XCON behandeld. 
Minderr dan 3% van de orders werd handmatig verwerkt, zoals militaire orders waarbij de 
configuratiee gespecificeerd in het contract was vastgelegd33. Soms moesten configuraties 
wordenn aangepast na het gebruik van XCON. Dit vonden de technical editors omslachtig en 
frustrerend,frustrerend, omdat ze nauwkeurig de gedetailleerde output van XCON, vaak meer dan twintig 
pagina's,, moesten nalopen. Dit gebeurde bijvoorbeeld wanneer er nieuwe typen mini-
computerss aan het kennissysteem waren toegevoegd. De configuratie moest dan gedeeltelijk 
opnieuww handmatig worden uitgevoerd. Op basis van informatie over deze handmatige 
bewerkingg werd vervolgens de software geactualiseerd. De software werd voortdurend verbe-
terdd als resultaat van het gebruik van het systeem ('learning by using'). 
Omdatt de configuratietaak grotendeels was geautomatiseerd, was het werk van de technical 
editorss meer routinewerk en meer kantoorwerk geworden. De belangrijkste taak van de tech-
nicall  editor was nu het controleren van de output van XCON. Creativiteit in het werk was 
hierdoorr volgens hen verloren gegaan. 
Sviokla,, verbonden aan de Harvard Business School, onderzocht de effecten van XCON. Hij 
stelt:: "The technical editors who were interviewed expressed a desire to return to the old way 
off  doing configurations where the challenge of figuring out new creative solutions was greater 
andd there was less technical "nitpicking" work."34 Een technical editor omschreef de gevolgen 
vann XCON voor het werk als volgt: "It was more fun before XCON, when you had to figure 
outt each system. You got to keep in touch with many parts of the company - engineering, 
saless and marketing - to know what was happening. We still do that now, but not so much. 
Also,, we have to do all that correcting."35 Ook de mate van verantwoordelijkheid van de tech-
nicall  editors was afgenomen. Het was hen bijvoorbeeld niet meer toegestaan de bouw van een 
systeemm tegen te houden wanneer zij een configuratieprobleem hadden opgemerkt. Voor de 
invoeringg van XCON kon een technical editor een order wijzigen als hij kleine problemen 
constateerde.. Bij grote problemen, bijvoorbeeld in geval van ontbrekende onderdelen nam de 
technicall  editor contact op met de verkoper. De technical editor kon de assemblage van een 
systeemm tegenhouden totdat een dergelijk probleem was opgelost. 
Mett XCON als automatische 'configurer' is het technical editors niet meer toegestaan te inter-
veniëren;; men dient op het systeem te vertrouwen. De technical editors zouden graag een 
'smartt editor' hebben, waarmee zij kleine wijzigingen in een configuratie zouden kunnen aan-
brengen.. Indien de technical editors in het ontwerpproces zouden zijn betrokken, had het 
process in een flexibeler systeem geresulteerd. Een dergelijke 'smart editor' zou echter de 
strategiee van standaardisatie van het configuratieproces hebben ondermijnd. 

Behalvee tot veranderingen in de functie-inhoud van de technical editor heeft XCON geleid tot 
aanpassingenn in organisatorische processen. Ook vóór de invoering van XCON vond configu-
ratiee plaats gedurende het verkoopproces (voorafgaand aan de acceptatie van de order), op de 
fabrieksvloerr en gedurende de eindassemblage en testfase. Na de invoering van XCON vond 
dee configuratietaak in het fabricageproces plaats. Wel werden kennis en informatie met 
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betrekkingg tot configuratie over de gehele organisatie verspreid. De output-documenten van 
XCONN werden bijvoorbeeld gebruikt door 'field engineering' bij het assembleren van de 
computerss en door 'field service'; hier wordt de output van XCON gebruikt als een hulp-
middell  voor 'trouble-shooting'36. Voor de technical editors betekende dit een afname van 
contactenn in het werk. Zij werden minder door medewerkers van andere afdelingen benaderd. 
Informatiee en kennis over het configuratieproces was nu beschikbaar via XCON. 
Expert-kenniss over configuratie verschuift van de technical editors naar de AI-groep van 
Digital.. Ondanks een sterk toenemend aantal orders nam het aantal technical editors af van 23 
tott 17 tijdens de periode 1981-1986. De ontwikkelingsgroep van XCON breidde zich uit tot 
300 mensen37. Hoewel er voor het gebruik van XCON steeds minder kennis was vereist, was er 
steedss meer configuratiekennis nodig om noodzakelijke aanpassingen aan XCON te doen en 
omm de kennisbank te onderhouden. Jaarlijks werd 40% van de regels in de kennisbank van 
XCONN aangepast, omdat de producten van Digital regelmatig veranderden38. Kennis van de 
gebruikerss van het systeem verschoof naar de producenten van het systeem. 

Eenn grote organisatorische verandering die werd ondersteund door XCON was de strategische 
veranderingg van een 'final assembly and test' (FA&T) strategie naar een 'point of manu-
facturing'' strategic Vóór de invoering van XCON vond de definitieve technical editing plaats 
inn FA&T fabrieken. Minicomputers werden daar geassembleerd, getest en als kant-en-klaar 
productt verscheept naar de klant. Door XCON werd het mogelijk om op een symbolische 
representatiee van een configuratie te vertrouwen. Hierdoor werd het mogelijk om in bijna 90% 
vann de gevallen minicomputers bij de klant te bouwen. Hierdoor kon de levertijd van de 
computerss aanzienlijk worden verkort en op voorraden worden bespaard. Door deze koers-
wijzigingg in strategie hoefden er geen vijf nieuwe assembleer- en testfabrieken te worden 
gebouwd.. De bouwkosten van zo'n fabriek bedroegen 15 a 20 miljoen dollar, exclusief 20 
miljoenn dollar voor de inrichting van iedere fabriek. Eén vijfde van deze besparingen van deze 
strategischee koerswijziging werd toegeschreven aan XCON39. 

Behalvee kostenbesparingen worden een hogere efficiëntie en een grotere tevredenheid bij 
klantenn als voordelen van XCON genoemd40. Als belangrijk nadeel van XCON wordt de 
voortdurendee noodzaak tot onderhoud gezien. 
Hett tijdsbeslag om een order met de hand te configureren varieerde van 5 a 10 minuten tot een 
uur,, gemiddeld duurde het configureren van een computer 15 minuten41. De moeilijkheids-
graadd van een te configureren order was afhankelijk van de nieuwheid, de complexiteit en hoe 
vaakk een order voorkwam. Met XCON werd de configuratietaak in de meeste gevallen terug-
gebrachtt tot het controleren van de output van XCON. Bij orders die regelmatig voorkwamen 
namm het controleren van de output op het scherm slechts enkele seconden in beslag42. Pieken 
enn dalen in de verkoop van computersystemen zijn met XCON gemakkelijker op te vangen, 
omdatt de cyclustijd voor het configureren drastisch is verkort43. 
Doorr XCON werd het mogelijk een aanzienlijk groter aantal configuraties uit te voeren. In 
1981,, vóór het gebruik van XCON, werden er 4.000 a 5.000 VAX-orders en ongeveer 15.000 
overigee orders door 23 technical editors met de hand geconfigureerd. In 1986 verwerkten 17 
technicall  editors met behulp van XCON meer dan 60.000 orders. 
Niett alleen het aantal, maar ook de kwaliteit van de configuraties nam toe door XCON. In 
19811 werd het percentage correct geconfigureerde systemen geschat tussen de 65% en 90%. 
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Dee leden van de AI-groep van Digital bepaalden op basis van surveys dat 65% correct was. 
Dee technical editors hielden het op 90%, omdat ze de criteria van de AI-groep te strikt 
vonden.. Zij beoordeelden bijvoorbeeld het niet juist opgeven van de lengte van een kabeltje 
niett als fout, omdat dit gedurende de assemblage gemakkelijk te herstellen is. In 1986 was het 
aantall  juist geconfigureerde orders met behulp van XCON gestegen tot 95 a 98%. 
Dee output van XCON is omvangrijker en meer gedetailleerd dan de output opgesteld door een 
technicall  editor: "The pre-XCON configuration paperwork was a one-page hand-drawn docu-
mentt of the basic system lay-out. Post-XCON documents were 10+ pages of detailed specifi-
cationss and drawings indicating where every module and component was to reside."44 Door 
dezee meer uitgebreide en gedetailleerde informatie werd ook bij de assemblage van een 
computerr twee uur tijdwinst behaald. Extra besparingen op salariskosten werden bovendien 
gerealiseerdd omdat men de assemblage aan lager gekwalificeerde werknemers kon over-
laten45. . 

Tenn behoeve van XCON was het nodig de configuratiekennis eenduidig vast te stellen: "In 
orderr to create XCON, a definition of a "configuration" was established which set what 
"should""  go into all configurations. Address vectors, cable lengths, and other details were 
addedd to the pre-XCON configuration."46 

Naastt het eenduidig vaststellen van de configuratiekennis werd door middel van XCON de 
kenniss ook centraal beheerst. De kennis was in het systeem verankerd. Het toepassen van deze 
kenniss werd via het gebruik van het systeem afgedwongen. De onderzoeker Sviokla: "This 
centralizationn led to more control of the configuration process. It also standardized the 
executionn of configuration policy on each and every XCONed order."47 

Centralisatiee van het beheer van de kennis in XCON heeft geleid tot consistentie in het confi-
guratieprocess en tot een snelle verspreiding van de kennis in de organisatie. Door de toene-
mendee diversiteit in het productaanbod is het belang van het centraal beheren van configura-
tiekenniss toegenomen. Het trainen van medewerkers 'field service' en 'manufacturing' kon 
hierdoorr sneller verlopen. Omdat er nu een centrale bron met configuratiekennis in de organi-
satiee aanwezig was, kon de aankondiging van nieuwe producten worden versneld en de 'time 
too market' van nieuwe producten worden verkort48. 

Nadatt XCON in 1980 in één fabriek in gebruik was genomen, werd XCON in meerr fabrieken 
ingevoerd.. De integratie van XCON in het fabricageproces gedurende 1981-1985 kan worden 
beschouwdd als een grote organisatorische aanpassing. Niet alleen op de fabrieksvloer kreeg 
menn met XCON te maken. De output van XCON werd ook geïntegreerd met processen zoals 
'scheduling'' en 'sourcing'. 

5.33 De ontwikkeling en invoering van XSEL 

Eenn tweede grote technologische en organisatorische verandering was de ontwikkeling van 
hett kennissysteem XSEL en de invoering van XSEL in het verkoopproces. 

BehoeftenbepalBehoeftenbepal ing 
Digitall  onderkende dat het configuratieprobleem ook in het verkoopproces bestond. Een deel 
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vann de configuratiefouten zou vroeg in het orderproces kunnen worden voorkomen. 
Doorr groei van de verkoop en een toename van de variëteit in typen computers nam het aantal 
mogelijkee configuraties toe, en daarmee ook de kans op fouten in de verkooporders tijdens het 
verkoopproces.. Een andere reden om kennistechnologie in te zetten in het verkoopproces was 
dee veranderende samenstelling van het verkooppersoneel; van technisch onderlegde specia-
listenn naar verkopers49. 

'Research'Research and development', ontwikkeling van prototype en van het operationele systeem 
Ookk bij de ontwikkeling van XSEL werkten Digital en CMU samen, waarbij Digital een 
positiee innam als 'leading edge consumer'. McDermott bouwde in 1981 een prototype voor 
XSELL als een 'front end' van XCON. In juli 1982 vond de overdracht van XSEL door CMU 
aann Digital plaats. Vanaf dat moment werd XSEL verder ontwikkeld bij Digital50. Het opera-
tionelee systeem werd gebouwd door de A I-groep van Digital. 
Voorr het ontwikkelen van het operationele systeem heeft Digital gekozen voor een participa-
tievee ontwerpbenadering. Enid Mumford, de uit Engeland afkomstige grondlegger van de 
Ethics-benadering,, werd als adviseur voor het concreet invullen van deze participatieve bena-
deringg als consultant benaderd. Ethics staat voor 'Effective Technical and Human Imple-
mentationn of Computer-based Systems'. Het is een participatieve ontwerpmethode gebaseerd 
opp de principes van de sociotechniek. 
Inn 1981 was bij Digital een 'User Design Group' (UDG) ingesteld bestaande uit vijftien 
verkopers,, zowel hoog gekwalificeerde verkopers als minder ervaren verkopers, een vertegen-
woordigerr van 'field service', die ervaring had met het installeren van computers bij de klant 
enn acht medewerkers van de AI-groep van Digital. Na de eerste bijeenkomst van de UDG 
kregenn de leden via een telefoon toegang tot het prototype. Hierdoor konden de leden onmid-
dellijkk feedback geven als de ontwikkelaars wijzigingen aan het systeem aanbrachten. De 
verkoperss waren in staat het ontwikkelproces te beïnvloeden; zij stelden eisen voor het 
systeemm op en probeerden een eerdere versie van XSEL uit51. 

Hett aantal deelnemers aan de bijeenkomsten van de UDG is in de loop der tijd toegenomen. 
Vann de oorspronkelijke leden van de UDG werkten zo'n vier a vijf ervaren verkopers de 
volgendee vijfjaar in het project. Ze werden als het ware lid van het ontwikkelteam en leken 
meerr op configuratie-experts dan op vertegenwoordigers van de doorsnee XSEL-gebruikers. 
Dee meeste input kwam van deze harde kern van zeer ervaren verkopers. De onervaren verko-
perss in de UDG hadden weinig inbreng in de bijeenkomsten. Het verloop onder deze groep 
wass hoog. Om deze bias in de gebruikersparticipatie te ondervangen, werd een 'online com-
mentt facility' aan het systeem toegevoegd dat door alle gebruikers kon worden gebruikt. 
Hierdoorr bleef de participatie niet beperkt tot een kleine groep vertegenwoordigers van de 
gebruikers. . 

Figuurr 1.2 uit het analysekader van hoofdstuk 1 staat hier ingevuld voor de ontwikkeling van 
XSELL en de integratie in het verkoopproces in de Verenigde Staten (figuur 5.3). Tevens staan 
dee belangrijkste actoren vermeld. 
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Figuurr 5.3 XSEL en integratie in het verkoopproces in de VS 

Inn 1983 was XSEL gereed voor een 'field test'. De eerste 'release' van het systeem, die in 
septemberr 1983 werd opgeleverd, bevatte nog zo veel fouten dat het systeem buiten gebruik 
werdd gesteld. Besloten werd tot het tijdelijk stopzetten van de verdere software-ontwikkeling. 
Eerstt moesten deze problemen door het ontwikkelteam worden opgelost. 

InvoeringInvoering en gebruik: integratie in het verkoopproces 
Bijj  het verkoopmanagement van Digital bestond geen draagvlak voor XSEL. XSEL werd ge-
zienn als een 'manufacturing system', omdat XSEL een functionele uitbreiding van XCON is. 
Inn de zomer van 1984 had XSEL nog steeds geen goede sponsor bij het verkoopmanagement. 
Hett project bevond zich toen in een kritieke fase. Hoewel de nieuwe versie van XSEL al een 
paarr maanden beschikbaar was, verliep de invoering om een aantal redenen toch moeizaam. 
Opp de eerste plaats werden verkopers niet beoordeeld op het aantal fouten in een configuratie. 
Voorr hen was niet zo duidelijk wat de voordelen zouden kunnen zijn van een programma dat 
hett aantal fouten vermindert. Tevens vonden gebruikers het systeem langzaam en niet accu-
raat.. Ook werd verwacht dat Digital meer standaardproducten zou gaan verkopen, XSEL zou 
dann achterhaald zijn. 
Dee invoering van XSEL werd ook bemoeilijkt doordat op de verkoopafdelingen onvoldoende 
hardwaree beschikbaar kwam om het systeem op te draaien. De hardware waarop XSEL zou 
draaien,, werd gebruikt voor andere programma's. Het beheer van deze regionale machines 
wass in handen van decentrale 'system managers'. Gedurende een periode van zes maanden 
warenn deze zeven 'system managers' van cruciaal belang voor de verspreiding van XSEL. Zij 
bepaaldenn of er voldoende capaciteit beschikbaar kwam om XSEL te draaien. Ook waren zij 
vaakk de enig beschikbare opleiders ten behoeve van XSEL. Hun opvattingen over XSEL 
liepenn zeer uiteen, van positief tot zeer negatief. Het middenkader bleek hier een belangrijke 
factorr voor het al dan niet verspreiden van de technologie. 
Doorr al deze factoren liep het XSEL-project het risico te worden stopgezet. Op dat moment 
zettenn de leden van de 'User Design Group' zich in voor het behoud van XSEL. Zij vroegen 
eenn bijeenkomst te beleggen met het topmanagement om hen de waarde van het systeem te 
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latenn zien. De managers waren onder de indruk van het enthousiasme van deze ervaren verko-
pers.. Het project kon doorgaan. Vanaf dat moment is het aantal gebruikers in de Verenigde 
Statenn gestegen. Aan het eind van 1985 werd XSEL opgenomen in het opleidingsprogramma 
voorr verkopers. In 1986 nam 'Verkoop' het besluit voldoende VAX machines aan te schaffen 
omm XSEL op de verschillende decentrale verkoopafdelingen te laten draaien. In de jaren 1985 
enn 1986 werd XSEL ingevoerd in de verkoopafdelingen. 
Achttienn maanden na de invoering van XSEL werd het systeem gebruikt door de helft van de 
verkoopmedewerkers.. Op dat moment waren er 2000 beoogde gebruikers, verkoopmede-
werkerss van Digital in de Verenigde Staten52. 
Volgenss de AI-groep van Digital werd het beperkte gebruik van XSEL veroorzaakt door 
onvoldoendee training en door een onduidelijkheid over het feit of verkopers verantwoordelijk 
diendenn te worden gesteld voor het aanleveren van foutloze orders53. 
Uitt een survey die in 1986 werd uitgevoerd door Leonard-Barton, is gebleken dat XSEL in de 
praktijkk niet door alle verkoopmedewerkers op dezelfde manier werd gebruikt. Van de verko-
perss gebruikte 17% XSEL direct bij het begin van de configuratietaak om componenten te 
selecterenn en om te configureren; 21% van de verkopers gebruikte XSEL om een met de hand 
begonnenn configuratie af te maken. Een meerderheid van de verkoopmedewerker, (62%), 
gebruiktee XSEL om een met de hand ontworpen configuratie te verifiëren54. De verkopers die 
XSELL gebruikten, pasten het systeem dus voornamelijk toe voor het controleren van configu-
ratiess in plaats van voor het samenstellen van configuraties. 
Nett als XCON is XSEL in de periode van invoering en gebruik voortdurend in ontwikkeling 
gebleven.. In figuur 5.4 staat de groei van het aantal regels van XSEL afgebeeld voor de 
periodee juni 1984 tot oktober 1986. Het aantal regels is afgenomen in april 1986, omdat 
kenniss met betrekking tot de 'floor lay out' in het aparte kennissysteem XFL werd onder-
gebracht. . 
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Dee gebruikersgroep werd gedomineerd door enkele zeer ervaren verkoopmedewerkers. Zij 
haddenn een hekel aan de vragen waarmee XSEL opstartte, zoals vragen met betrekking tot de 
selectiee van componenten. De ervaren medewerkers wilden zelf de configuraties uitvoeren. 
Opp hun verzoek werd mini-XSEL ontwikkeld, dat hen direct toegang tot XCON verschafte56. 
Dezee technologische aanpassing kan worden beschouwd als een alternatieve aanpassing die 
hett directe gevolg is van gebruikersparticipatie. 
Opp het moment dat de gebruikers voor het eerst bij het XSEL-project werden betrokken, was 
err al een prototype ontwikkeld, als 'front end' op XCON. XCON was ontwikkeld ten behoeve 
vann het fabricageproces, XSEL zou moeten worden gebruikt in het verkoopproces. Er was 
echterr geen gevoel van 'ownership' in de verkoopafdelingen. Dit kan gedeeltelijk worden ver-
klaardd uit het feit dat het verkoopmanagement alleen bij de invoering van het systeem betrok-
kenn was en niet in eerdere fasen. Daarom was er geen draagvlak voor XSEL bij het verkoop-
management.. Dit heeft direct geleid tot een gebrek aan hardware-faciliteiten om XSEL te 
draaien.. De benodigde technologische infrastructuur ('delivery system') was slechts gedeelte-
lij kk tot stand gebracht. Er was sprake van een 'misalignment' tussen het kennissysteem en de 
hardwaree infrastructuur (zie paragraaf 3.3). Deze 'misalignment' werd veroorzaakt door een 
tekortt aan computers waarop het kennissysteem kon draaien en niet door het kennissysteem 
zelf.. Dit werd echter niet als zodanig herkend door de gebruikers. Dit is een voorbeeld van 
eenn situatie waarbij gebruikers het kennissysteem de schuld geven van zaken als traagheid, 
terwijll  de oorzaak bij de hardware-infrastructuur ligt". 

5.44 De invoering van XSEL in Europa 

Dee derde grote technologische en organisatorische veranderingscyclus betreft de invoering 
vann XSEL in Europa. 

Figuurr 5.5 Invoering van XSEL in Europa 
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InvoeringInvoering en gebruik 
Eenn duidelijk voorbeeld van een 'mismatch' tussen een kennissysteem en de organisatie is de 
invoeringg van XSEL in Europa. AI voordat zij over XSEL hadden gehoord, hadden de Euro-
pesee verkoopmanagers het configuratieprobleem in het verkoopproces opgelost door de intro-
ductiee van een menselijke configuratie-expert: de Configuration Technical Specialist (CTS), 
terr ondersteuning van het verkooppersoneel. 
Inn de Verenigde Staten was een technologische oplossing gekozen, die resulteerde in XSEL. 
Dee Europese verkoopmanagers wilden dat XSEL zou worden gebruikt door de CTS en niet 
doorr de verkopers. De CTS-en waren hooggekwalificeerde medewerkers en zelf technische 
experts.. Zij hadden geen behoefte aan een automatisch advies. 

Bijj  de invoering van XSEL in Europa zijn met name betrokken: de AI-groep van Digital, 
Digital'ss European Sales Headquarters in Geneve en Field/Manufacturing Information Centre 
(FMIC)) in Ayr (Schotland). Vanuit de AI-groep, in het bijzonder door O'Conner, de alge-
meenn manager van Digital, werd druk uitgeoefend om XSEL ook in Europa te laten slagen. 
Dee Europese AI-gemeenschap was op de hoogte van het bestaan van XCON en XSEL. Deze 
systemenn prijkten in de AI-boeken: "If XSEL was then not introduced into Europe, this could 
bee interpreted by the outside world as Digital showing a lack of confidence in its own 
products,, and abandoning its leadership role in AI."58 

Bijj  de Europese bedrijven van Digital was weinig informatie over XSEL beschikbaar; ook 
wass er weinig belangstelling voor deze innovatie. De eerste reactie van FMIC in Schotland 
overr de invoering van XSEL in Europa was negatief. Men vreesde verlies aan werkgelegen-
heid.. In 1981, een tijd van grote werkloosheid in Schotland, was Digital een van de grootste 
werkgeverss in dit gebied59. 
Dee top van het verkoopmanagement in Genève was een voorstander van het gebruik van 
XSELL door de CTS. FMIC, verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de orders aan 
'manufacturing',, ondersteunde het idee van het gebruik van XSEL door de CTS, omdat dat 
zouu kunnen bijdragen aan het aanleveren van correcte orders. 
Seniorr verkoopmanagers en regionale managers van verkoopkantoren werden niet bij de 
besluitvormingg betrokken. In enkele pilots om de mogelijkheden van XSEL in Europa te 
onderzoeken,, werden enkele CTS-en betrokken. De CTS beschouwde XSEL meer als een 
concurrentt dan als hulp. Alleen voor heel ingewikkelde gevallen of voor het configureren van 
oudee systemen zou XSEL hen ondersteuning kunnen bieden. 
Hett management van de verkoop was geen voorstander van het gebruik van XSEL door ver-
kopers.. Het verkoopmanagement zag het configuratieprobleem niet als serieus probleem in 
hethet verkoopproces. Het verkoopmanagement was meer gericht op het behalen van goede 
verkoopcijferss en bekommerde zich minder om de problemen die verkopers in het dagelijks 
werkk tegenkwamen. 

Dee invoering van XSEL in Europa mislukte door de 'mismatch' tussen de organisatorische 
oplossingg die in Europa gekozen was en de technologische oplossing die in de Verenigde 
Statenn was ontwikkeld voor het oplossen van het configuratieprobleem in het verkoop-
proces60.. Daarnaast was het moeilijk om een kennissysteem dat was ontwikkeld voor de 
Verenigdee Staten, over te plaatsen naar Europa, omdat enige productinformatie en sommige 
regelss in XSEL niet correct waren voor Europa. Een lokaal 'user-producer' netwerk had zorg 
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kunnenn dragen voor technische aanpassingen, zodat het systeem zou aansluiten bij de Euro-
pesee standaards. 

5.55 Effecten van XCON en XSEL op functie- en organisatieniveau 

Inn de secundaire analyse van de publicaties over XCON en XSEL is ook gezocht naar infor-
matiee over de sociaal-organisatorische effecten van beide systemen. De effecten van XCON 
enn XSEL worden hieronder beschreven aan de hand van de vier onderscheiden dimensies van 
kenniss (zie figuur 3.1, paragraaf 3.1). Eerst wordt ingegaan op effecten op functieniveau, 
vervolgenss worden de effecten op organisatieniveau beschreven. 

BeschikbaarheidBeschikbaarheid van kennis op functieniveau 
Voorafgaandd aan de invoering van de kennissystemen XCON en XSEL handelden de 
technicall  editors en verkopers op basis van hun eigen expertise. De technical editors maakten 
ookk gebruik van configuratiehandboeken. Op de verkoopafdelingen was informatie over 
productspecificatiess en prijzen beschikbaar. Eén van de redenen om XCON te ontwikkelen 
wass dat men een tekort aan menselijke configuratie-experts verwachtte. Het verkooppersoneel 
bijj  Digital veranderde van samenstelling; van technisch onderlegde specialisten naar mede-
werkerss met name gericht op de verkoop van computers. Bij een afnemende configuratie-
kenniss bij verkopers zag men XSEL als handig hulpmiddel voor de verkoopmedewerkers. 
Voorr de invoering van XCON assembleerden de 'manufacturing engineers' in de fabriek de 
computerss op basis van handmatig opgestelde configuraties die zij van de technical editors 
kregenn aangeleverd. De XCON-output is veel gedetailleerder dan deze handmatige configura-
ties,, de lengte van benodigde kabeltjes wordt bijvoorbeeld ook uitgerekend61. Bachant en 
McDermottt schrijven in 1984: "Although Rl is an expert system in the sense that the body of 
knowledgee it uses to perform the configuration task is acquired by human experts over a 
periodd of years, its task is different from the task that used to be performed by the technical 
editorss because Rl configures systems at a significantly greater level of detail than they did."62 

Dee output van XCON is beter leesbaar, omvangrijker, preciezer en meer gedetailleerd. De 
hoeveelheidd informatie die via XCON beschikbaar is, neemt toe. Dit kan er toe leiden dat het 
kennisniveauu van de technical editors afneemt. 
Dee output van XSEL geeft informatie over de componenten waaruit het computersysteem be-
staatt en over de prijs van het computersysteem en de componenten. De gegevens die aan de 
klantt worden verstrekt zijn preciezer, meer betrouwbaar en meer 'up to date'. Door XSEL 
kunnenn de verkoopmedewerkers de klanten snel en nauwkeurig inlichten. Informatie over 
nieuwee producten is sneller beschikbaar door XSEL. 
Inn Europa waren er problemen met de informatie in XSEL, omdat de informatie betrekking 
hadd op Digital's producten voor de Amerikaanse markt. Deze productinformatie was niet op 
dee Europese markt afgestemd. 
Doorr XCON is de configuratietaak gestandaardiseerd. Hierdoor is het aantal vragen over 
onduidelijkhedenn ten aanzien van configuraties afgenomen. De output leidt tot minder vragen, 
omdatt XCON de configuratie gestructureerd aanpakt. De beschikbare informatie is toegeno-
menn en wordt eerder als correct beschouwd. Het geeft minder aanleiding tot vragen dan de 
handmatigg opgestelde configuratie63. 
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GebruikGebruik van kennis op functieniveau 
Dee effecten van de kennissystemen XCON en XSEL worden beschreven voor de functies die 
hett meest door de systemen worden beïnvloed64. In het geval van XCON is dat de functie van 
dee technical editor, bij XSEL is het de functie van de verkoopmedewerker (in de Verenigde 
Staten).. De effecten van de kennissystemen als gevolg van veranderingen in het gebruik van 
kenniss worden beschreven aan de hand van de volgende aspecten: veranderingen in de inhoud 
vann taken, autonomie, communicatiemogelijkheden en kwalificaties. 

InhoudInhoud van taken: Voordat XCON werd ingevoerd, voerden technical editors configuratie-
takenn handmatig uit. Door XCON werden de configuratietaken automatisch uitgevoerd. De 
technicall  editor controleerde de output van XCON, bij standaardorders betekende dit het in 
enkelee seconden controleren van de XCON-output op het computerscherm65. De functie-
inhoudd van de technical editor is veranderd, het configureren is door het kennissysteem over-
genomen. . 
XCONN nam voornamelijk de taak van de technical editor over, maar voor een gedeelte ook de 
taakk van de technicus, die de computers assembleerde. Voor de invoering van XCON maakte 
dezee technicus gebruik van een configuratie op papier, bij het assembleren vulde de technicus 
dee laatste details in. Met XCON is de configuratie zo gedetailleerd dat de assemblage ook bij 
dee klant kan plaatsvinden. De assemblage kon bovendien aan lager gekwalificeerde werk-
nemerss worden overgelaten66. 
Vóórr de invoering van XCON werden fouten gemaakt bij het configureren van computersys-
temen,, resulterend in inconsistentie in de afgeleverde computers. Technical editors waren niet 
opp de hoogte van alle technische details en van de informatie over nieuwe producten67. De 
benodigdee configuratiekennis en informatie over producten is opgeslagen in XCON. Door 
XCONN werd configuratiekennis eenduidig toegepast. Sviokla, die voor zijn onderzoek naar de 
effectenn van XCON technical editors heeft geïnterviewd, concludeerde dat het werk van de 
technicall  editors routinematiger is geworden en meer op kantoorwerk is gaan lijken. 
Creativiteitt in het werk is verloren gegaan68. 
XSELL werd door de helft van de verkoopmedewerkers gebruikt in de verkoopfilialen van 
Digitall  in de Verenigde Staten. XSEL zou de configuratietaak van de verkoopmedewerkers 
overnemen,, zodat verkopers meer tijd konden besteden aan het verkopen van computers. 
Maarr in de praktijk bleek XSEL anders te worden gebruikt dan was bedoeld. Het merendeel 
vann de verkoopmedewerkers configureerde zelf en gebruikte XSEL om een handmatige confi-
guratiee te completeren ofte verifiëren69. Door de wijze waarop XSEL werd gebruikt is de taak 
vann het handmatig configureren niet uit de functie van de verkoopmedewerkers verdwenen. 

Autonomie:Autonomie: Door de invoering van XCON is de autonomie in het werk van de technical 
editorss afgenomen. Technical editors mogen niet meer volgens hun eigen werkwijze configu-
reren;; de configuratie dient te worden uitgevoerd met XCON. Ook de mogelijkheden om in 
hett proces te interveniëren zijn voor de technical editor afgenomen. Voor de invoering van 
XCONN loste de technical editor kleine problemen met een order zelf op en noteerde aange-
brachtee wijzigingen op de order. Bij grotere problemen nam de technical editor contact op met 
dee betrokken verkoper. Een technical editor had ook de mogelijkheid de assemblage van een 
computerr tegen te houden in geval van onduidelijkheden. Na de invoering van XCON mag de 
technicall  editor niet meer ingrijpen in het configuratieproces70. 
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XSELL wordt gebruikt door de helft van de verkoopmedewerkers. Verkoopmedewerkers 
gebruikenn XSEL op drie verschillende manieren: om te configureren, om handmatig 
configuratiess af te maken en om handmatig configuraties te verifiëren71. De verkoopmede-
werkerss bepalen zelf hoe ze XSEL gebruiken. De autonomie in het gebruik is bij XSEL groter 
dann bij XCON. 

Communicatie:Communicatie: Technical editors werden sinds de invoering van XCON en XSEL minder 
vaakk telefonisch benaderd met vragen over producten door medewerkers van de afdeling 
marketing,, verkoop en 'manufacturing'72. De functionele contacten van de technical editors 
zijnn dus afgenomen. De kennis en informatie is ontsloten via de systemen. Er vindt minder 
overlegg plaats tussen technical editors en verkopers over configuraties als gevolg van de 
invoeringg van XCON en XSEL. 

Kwalificaties:Kwalificaties: Door de toenemende omvang van de productie en het stijgend aantal typen 
computerss werd een tekort aan technical editors verwacht. Dit tekort aan ervaren technical 
editorss en afnemende technische kwalificaties bij het verkooppersoneel waren redenen om 
kennistechnologiee in te zetten. Hieruit blijkt dat men ervan uitging dat de benodigde kennis en 
ervaringg om te kunnen configureren met XCON en XSEL lager is dan zonder deze systemen. 
Hett aantal technical editors nam af, bij een sterke toename van het aantal orders. 
Bijj  de assemblagemedewerkers was minder kennis over configuratie vereist omdat de output 
vann XCON vollediger en meer gedetailleerd was. Door XSEL konden nieuwe verkoopmede-
werkerss snel worden ingezet. 

OntwikkelingOntwikkeling van kennis: XCON bevat een uitlegfaciliteit; dit zou leermogelijkheden kunnen 
biedenn voor de gebruikers73. Deze uitlegmogelijkheden zijn echter niet uitgebreid, omdat het 
systeemm een totaaloplossing beoogt te bieden aan de gebruikers74. De leermogelijkheden in het 
werkk nemen af door XCON, omdat het systeem de configuratie uitvoert in plaats van de 
gebruikers.. De verkoopmedewerkers gebruiken XSEL vooral als controle-instrument. Zij 
configurerenn handmatig en controleren hun resultaatt met het systeem. 
Svioklaa signaleert een 'kennisparadox': voor het gebruiken van XCON is bij de technical 
editorss minder kennis over configuratie vereist. Voor het opsporen van fouten en het onder-
houdenn van het systeem is bij de AI-groep steeds meer kennis vereist. De expertise op het 
gebiedd van configuratie verschuift van de technical editors naar de medewerkers van de AI-
groepp van Digital. 

BeheerBeheer van kennis op functieniveau 
Hett onderhoud van XCON en XSEL wordt verzorgd door medewerkers van de AI-groep van 
Digital.. De kennis in de systemen XCON en XSEL wordt centraal beheerd. 

BeschikbaarheidBeschikbaarheid van kennis op organisatieniveau 
Hett uitvoeren van configuratietaken werd geconcentreerd in het fabricageproces (XCON) en 
hett verkoopproces (XSEL). Door de systemen is de beschikbare configuratiekennis en infor-
matiee over de verschillende producten toegenomen. De configuratiekennis is voor meer pro-
cessenn in de organisatie op een systematische wijze toegankelijk. De output van XCON wordt 
niett alleen gebruikt door technici voor de assemblage van computers op de fabrieksvloer, 
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maarr ook door 'field engineering' en door 'field service'75. Vóór de invoering van XCON 
werdd deze informatie alleen op de fabrieksvloer gebruikt. 
Inn de organisatie als geheel is meer kennis over configureren beschikbaar gekomen. Voor de 
technicall  editors is deze kennis wel beschikbaar, maar niet expliciteerbaar. Zij passen XCON 
toee bij de configuratie van afzonderlijke computers. Voor de leden van de AI-groep van 
Digitall  geldt wel dat de expliciete kennis over het configuratieprobleem binnen Digital is toe-
genomen. . 

GebruikGebruik van kennis op organisatieniveau 
Doorr de kennissystemen is het configuratieproces gestandaardiseerd. Het toepassen van confi-
guratiekenniss gebeurt meer consistent. Door XCON hoefden er geen vier of vijf nieuwe 'final 
assemblyy and test' (FA&T) fabrieken te worden gebouwd. De assemblage kon plaatsvinden 
bijj  de klant, omdat men door XCON voor de eindassemblage kon vertrouwen op de represen-
tatietatie (output van XCON). Dit kon doordat de configuratie nauwkeuriger en gedetailleerder 
gebeurdee met XCON. 
Doorr XCON verlopen communicatieprocessen effectiever, omdat het systeem een standaard-
wijzee van communiceren mogelijk maakt. Iedereen hanteert dezelfde terminologie76. Door de 
koppelingg van XCON aan XSEL is de communicatie tussen de verkoopfilialen en de 
fabriekenn verbeterd. Voor de invoering van XCON en XSEL verliep de communicatie 
uitsluitendd per telefoon of per post. Nu is er direct toegang tot configuratiekennis en informa-
tiee over producten via de kennissystemen77. 

OntwikkelingOntwikkeling van kennis op organisatieniveau 
Dee AI-groep van Digital werd verantwoordelijk voor het onderhoud van XCON. Het bijhou-
denn van kennis op het gebied van configuratiekennis is verschoven van de technical editors 
naarr de AI-groep van Digital. De bron van de kennis is elders in de organisatie komen te 
liggen.. Het is de vraag of dit op de langere termijn tot onderhoudsproblemen zou kunnen 
leiden.. Is het een probleem dat er geen experts meer zijn die de configuratietaken in de dage-
lijksee praktijk uitvoeren? Men kan immers niet meer leren van het eigenhandig in de praktijk 
uitvoerenn van configuraties. Daartegenover staat dat de configuratiekennis door de systemen 
beterr ontsloten is en dat het onderhouden van de kennis nu op een systematische manier 
geschiedt. . 

BeheerBeheer van kennis op organisatieniveau 
Dee kennis in XCON is decentraal beschikbaar (in verschillende fabrieken), maar wordt 
centraall  beheerd. De kennis in XSEL is decentraal beschikbaar (in verschillende verkoop-
filialen),filialen), maar wordt centraal beheerd. 

5.66 Interpretatie van het ontwerp- en invoeringsproces van XCON en XSEL 

Hett ontwerp- en invoeringsproces van XCON en XSEL is op basis van een secundaire analyse 
vann beschikbaar onderzoeksmateriaal in de voorgaande paragrafen beschreven vanuit het 
analysekaderr dat in deze studie is opgebouwd. In deze paragraaf worden de belangrijkste 
resultatenn samengevat en geïnterpreteerd. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan 
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innovatiee en diffusie, aan het cyclische karakter van het ontwikkel- en invoeringsproces, aan 
gebruikersparticipatiee en aan structureringsprocessen. 

InnovatieInnovatie en diffusie 
Toenn Digital en Carnegie Mellon University (CMU) aan het eind van de jaren zeventig hun 
samenwerkingg op het gebied van kennistechnologie begonnen, was er nog weinig zicht op de 
economischh rendabele toepasbaarheid van kennistechnologie. Achteraf blijkt dat XCON 
behoortt tot de eerste succesvolle kennissystemen. Een hecht samenwerkingsverband waarbij 
Digitall  een positie innam als 'leading edge consumer', was voor beide partijen aantrekkelijk. 
Ditt kwam enerzijds door het innovatieve karakter van kennistechnologie in die tijd en ander-
zijdss door het grote belang van goed inzicht in domeinkennis in het ontwerptraject van een 
kennissysteem.. Digital kon kennis en ervaring opdoen met kennistechnologie, zonder zelf in 
eenn kennisbasis te investeren. CMU kon innovatieve ideeën in de praktijk uitwerken. 
Uitkomstenn van leerprocessen opgedaan in R&D werden geïncorporeerd in XCON ('learning 
byby doing'). Door het gebruik van XCON in de praktijk werd geleerd over kennistechnologie 
enn over het configuratieproces ('learning by using'). Bachant en McDermott (de ontwikkelaar 
vann het prototype Rl) schrijven over de begintijd: "In any event, using Rl in a high volume 
environmentt would have made its initial nuturing substantially more difficult. Rl was used 
insteadd in an environment in which the initial demands on it ware of the order of a few tens of 
orderss per week for the first year. This small volume made it possible for people to jump in 
wheneverr Rl failed and to avoid depending too much on a system that at the time was far 
fromm being an expert in the domain."78 De ontwikkeling van Rl was incremented; stap voor 
stapp werden typen computers toegevoegd. Op basis van ervaringen met het gebruik van het 
systeemm in de praktijk werd het systeem verbeterd en uitgebreid. De kennis over configuratie-
takenn werd verbreed en verdiept. Ook werden verbeteringen aangebracht in de kennis-
representatiee en werden nieuwe ontwikkeltools ontworpen. 
Barkerr ('programmanager' van XCON sinds 1982) en O'Connor (manager van de AI-groep 
enn XCON's 'champion' bij Digital) beschrijven het zoeken naar de juiste innovatiestrategie 
voorr Digital als volgt: 'Is the development effort a testbed for research breakthroughs, new 
tools,, new language releases, new engineering methodologies? Or is it a production "shop" 
requiringg consistent levels of quality, predictability, timeliness, and reliability? For us, it is 
veryy definitely both. (...) If we swing too far toward the production side, our systems will run 
agroundd from lack of technological breakthroughs and innovation. We will hit the limits of 
existingg technology. If we swing too far toward the testbed side, our systems will fail from 
puttingg too many resources on experimentation and investment, and not enough on satisfying 
today'ss users needs and dependencies."79 

Naa tien jaar ervaring met kennissystemen stellen Barker en O'Connor over het innovatieve 
karakterr van kennistechnologie: "No aspects of expert systems technology have really reached 
maturityy yet. This need not be an impediment to its successful use, but it must be understood 
andd proper expectations must be set". Digital is zich ervan bewust dat het nodig is te 
investerenn in de ontwikkeling van kennistechnologie: "We have come to realize the need for 
home-grownn developer tools if what is needed is not otherwise available, and that there is a 
supportt cost involved for such tools."80 Gedurende deze tien jaren zijn de volgende tools 
ontwikkeldd of mede vormgegeven door Digital: OPS5 workstation-omgeving, management 
vann code (inclusief regels), compilatie van regels, checken van regels, database-management, 
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automatischh testen en online faciliteiten voor het rapporteren van gebruikersproblemen en 
voorr feedback. Dit zijn voorbeelden van 'learning by doing', van leerprocessen gedurende 
'researchh and development' activiteiten. 
XCONN en XSEL behoren tot de eerste kennissystemen die economisch rendabel bleken te 
zijn.. Voor het tot stand brengen van deze innovatie op het gebied van kennistechnologie is 
nauwee samenwerking tussen de ontwikkelaar en de gebruikersorganisatie onontbeerlijk 
gebleken. . 
Steelss stelt over het succes van XCON: "XCON werd de norm voor technische kennis-
systemen.. Talrijke computerbedrijven beschikken thans over een systeem voor de configuratie 
vann hun computers, waarvoor XCON model heeft gestaan. Zo heeft IBM een configuratie-
systeemm voor de 9370-serie ontwikkeld dat betrouwbaarder werkt dan de menselijke expert en 
datt volledig is geïntegreerd in de IBM-activiteiten verkoop, orderafhandeling, levering en 
produktie."81 1 

Zoalss in hoofdstuk 2 is beschreven worden succesvolle toepassingen van kennissystemen 
nagebootstt en is het direct kopiëren van een kennissysteem in het algemeen niet mogelijk. De 
diffusiee van kennistechnologie verloopt via het overnemen van een concept van een bepaald 
kennissysteemm (zie paragraaf 2.5). 

Ontwikkel-Ontwikkel- en invoeringsproces heeft een cyclisch karakter 
Hett ontwikkel- en invoeringsproces van XCON en XSEL zijn hierboven beschreven als tech-
nologischee en organisatorische cycli. De figuren over wederzijdse aanpassing tussen 
technologiee en organisatie uit paragraaf 3.4 staan hier ingevuld voor XCON en XSEL. In 
figuurfiguur 5.6 staan de grote technologische en organisatorische veranderingen weergegeven: de 
ontwikkelingg en de introductie van XCON en XSEL in de Verenigde Staten en de invoering 
vann XSEL in Europa. 
Bijj  de ontwikkeling en invoering van XCON in de Verenigde Staten is sprake van een 
'match'' tussen technologie en organisatie, waarbij organisatorische keuzen worden afgestemd 
opp technologische keuzen. De grote technologische veranderingscyclus was de ontwikkeling 
vann XCON, de grote organisatorische veranderingscyclus betrof de integratie in het fabricage-
proces.. Door XCON kon men de 'business strategy' wijzigen van 'final assembly and test' 
naarr 'point of manufacturing'. Configuratietaken verdwenen uit de functie van de technical 
editor,, omdat steeds meer computers automatisch werden geconfigureerd. De output van 
XCONN werd met andere processen geïntegreerd. Voor de technical editors betekende dit een 
afnamee van de functionele contacten in het werk (zie paragraaf 5.6). 
Dee ontwikkeling van XSEL is een tweede grote technologische cyclus, het betrof een functio-
nelee uitbreiding van XCON. De invoering van XSEL in het verkoopproces in de Verenigde 
Statenn resulteerde in een 'matige match'. Het daadwerkelijk gebruik door de verkoopmede-
werkerss was anders dan werd beoogd bij de ontwikkeling van het systeem. Het systeem werd 
mett name gebruikt ter controle van configuraties en niet voor het automatisch configureren. 
Verkoperss gebruikten het systeem niet of op een andere wijze. Ze gebruikten het systeem op 
dee wijze zoals ze zelf wilden; ze benutten de geboden organisatorische speelruimte. Boven-
dienn werd de invoering in de Verenigde Staten belemmerd door een gebrekkige 'delivery 
structure',, omdat middenmanagers in sommige gevallen onvoldoende hardware beschikbaar 
steldenn om het systeem op te draaien. Er was sprake van een 'mismatch' tussen de technische 
ondersteuningsstructuurr en het kennissysteem. 
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 bij XCON in de VS: 
TechnologischeTechnologische keuzen dwingen 

organisatorischeorganisatorische keuzen af. 

MatigeMatige 'Match' bij XSEL in de VS: 
SysteemSysteem wordt door de helft van de 
gebruikersgebruikers gebruikt, op een andere 

maniermanier dan was bedoeld. 

'Mismatch''Mismatch' bij XSEL in Europa: 
InvoeringInvoering mislukt. 

Figuurr 5.6 Technologische en organisatorische cycli XCON en XSEL 
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Dee mate van succesvolle invoering hangt af van de convergentie tussen de technologische en 
organisatorischee veranderingen. De invoering van XSEL in Europa is mislukt. In Europa heeft 
menn een organisatorische oplossing bedacht voor het configuratieprobleem in de verkoop-
afdelingenn door het instellen van de functie van Configuration Technical Specialist (CTS). In 
Europaa was het verkoopmanagement niet bereid organisatorische keuzen aan te passen aan 
eenn technologie waar men in Europa niet om had gevraagd. Er is sprake van een 'mismatch' 
tussenn technologie en organisatie. 

Inn figuur 5.7 staat een overzicht van de ontwikkelingen van de configuratiesystemen bij 
Digitall  voor de periode 1979-1989: 

'stage'stage of life': XCON is opnieuw geïmplementeerd op basis van RIME, een ontwerp-
methodee ten behoeve van kennissystemen; 
'CPUfamily'CPUfamily coverage': in 1989 worden alle typen computers (42 productgroepen) onder-
steundd door XCON. 
'development'development proces': ten minste eens per kwartaal verschijnen er nieuwe releases van de 
systemenn in verband met nieuwe productspecificaties. 

Naa tien jaar ontwikkelingen rond kennistechnologie bij Digital zijn er in 1989 vier kennis-
systemenn in gebruik. 
XCON:XCON: configuratiesysteem ten behoeve van de assemblage van computers (10.129 regels). 
XSEL:XSEL: voor de selectie van computeronderdelen tijdens het verkoopproces (3.629 regels). 
XFL:XFL: ter afbeelding van de 'floor layout' (1808 regels). 
XCLUSTER:XCLUSTER: voor de configuratie van clusters van computers (243 regels)82. 
Inn 1988 waren er twee kennissystemen in ontwikkeling: 
XNET:XNET: voor het ontwerp van 'local area networks' (prototype: 1700 regels). 
SIZER:SIZER: tools om 'sizing' van 'computer resources' te ondersteunen (onderzoek naar de 
wensenn van de gebruikers). 
Achterr de beschrijving van de systemen staat het aantal regels (geschreven in VAX OPS5) in 
dee kennisbank vermeld83. 

Gedurendee deze periode van tien jaar gaan ontwikkelingen op het gebied van kennistechnolo-
giee door, zowel binnen als buiten het XCON-project. Nieuwe vorderingen op het gebied van 
kennistechnologiee worden in het XCON-project toegepast, zoals een nieuwe implementatie 
vann XCON op basis van de RIME methodologie. 
Hett centrale kennissysteem binnen de configuratiesystemen is XCON. De overige kennis-
systemenn kunnen worden gezien als een uitbreiding in functionaliteit van het oorspronkelijke 
ideee om een kennissysteem te bouwen dat de configuratietaak ondersteunt. Er is sprake van 
eenn functionele uitbreiding van de kennis in XCON; de scope van het systeem neemt toe. 
Daarnaastt worden nieuwe functionaliteiten toegevoegd, die aanpalende processen onder-
steunen.. Door herimplementatie op basis van de RIME methodologie is de efficiëntie ver-
hoogd. . 
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Uitt het overzicht in figuur 5.7 en de eerder beschreven geschiedenis van XCON en XSEL 
blijktt dat het ontwikkelen van de systemen doorgaat, ook tijdens het gebruik. De activiteiten 
behoeftenbepaling,, 'research and development', ontwikkeling van een prototype, ontwikke-
lingg van een operationeel systeem, invoering en gebruik, zijn voortdurende of regelmatig 
terugkerendee activiteiten. Deze activiteiten kunnen beschouwd worden als kleine tech-
nologischenologische en organisatorische veranderingen. Het cyclische karakter wordt hieronder per 
activiteitt beschreven. 
Nieuwee wensen ten aanzien van de functionaliteit van het systeem komen naar voren tijdens 
hett gebruik. De confïguratietaak die XCON uitvoert, wordt steeds breder gedefinieerd. 
Nieuwee kennis over configureren wordt voortdurend toegevoegd. 

Hett bepalen van de behoeften en hiermee het uitbreiden van de functionaliteit was een terug-
kerendee activiteit. Steeds meer aspecten van de confïguratietaak werden ondersteund. Onder 
'configurationn task definition' in figuur 5.7 valt te zien dat het eerst om het configureren van 
éénn machine ging, later werd dit uitgebreid tot clusters en netwerken. Ook het aantal typen 
computersystemenn waarvan XCON en XSEL de configuratie ondersteunen nam toe, zoals 
blijktt uit de groei van 'CPU family coverage'. Zowel de toename in de functionaliteit van de 
kennissystemenn XCON en XSEL als de groei van het aantal typen computers waarvan de 
configuratiee werd ondersteund, hebben ertoe geleid dat het aantal kennisregels in de kennis-
bankk en de gegevens in de databanken toenamen. Het ontwerpproces heeft een cyclisch 
karakter;; de 'behoeftenbepaling' was niet eenmalig, maar werd voortdurend bijgesteld, resul-
terendd in een grotere functionaliteit. Naast XCON werd XSEL ontwikkeld en later nog XFL 
voorr het bepalen van 'floor lay out' en XCLUS voor het configureren van clusters. Functiona-
liteitenn die eerst als luxe worden gezien, werden in de loop der tijd vereisten85. Dit kwam ook 
doordatt de configuratiesystemen nieuwe groepen gebruikers kregen. Barker en O'Connor van 
Digitall  schrijven: "New types of users with new perspectives generate new requirements 
whichh frequently enlarge the functional scope of the systems."86 Gebruikers van de kennissys-
temenn stellen nieuwe eisen en willen meer als een systeem succesvol blijkt te zijn. Bachant en 
McDermottt (CMU) constateren: "Though much of Rl's knowledge was added to correct or 
complementt existing knowledge, a significant part of the additions came as a result of Rl 
havingg to have the knowledge to perform new tasks. Some of these were the result of Digital 
introducingg new computer system types and the rest resulted from the users' observations that 
thingss would be better if Rl could do one more thing."87 

'Research'Research and development' was een voortdurende bezigheid als gevolg van het innovatieve 
karakterr van kennistechnologie; nieuwe kennistechnologische mogelijkheden werden geïncor-
poreerd.. In het ontwikkelingsproces van XCON en XSEL werd bijvoorbeeld gewerkt aan de 
ontwikkelingg van een ontwerpmethodologie en aan ondersteunende ontwerptools. 
Voorr wat betreft de ontwikkeling van een prototype kan gesteld worden dat het uitproberen 
vann nieuwe dingen niet stopt na de invoering van het eerste prototype. Na XCON werd een 
prototypee van XSEL gemaakt en later volgden andere configuratiesystemen. 
KennisanalyseKennisanalyse is een centrale bezigheid gebleven. Het aantal leden van de ontwikkelings-
groepp bleef toenemen. Het kennisdomein van configuratiekennis bleek zeer dynamisch. Jaar-
lijk ss veranderde 40% van de regels in de kennisbank van de configuratiesystemen door wijzi-
gingenn in de producten en door toevoeging van nieuwe producten. Ook de 'scope' van de taak 
iss aan verandering onderhevig, van het configureren van één computer naar het configureren 
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vann een cluster of netwerk. Ook werd steeds bijgeleerd over de configuratietaak en over het 
efficiënterr representeren van de kennis. Bachant en McDermott: "It has taken 80.000 orders to 
uncoverr some of the inadequacies in Rl's configuration knowledge, and the configuration 
taskk is continually redefined as new products are introduced."88 'Learning by using' trad zelfs 
nogg op nog na het verwerken van 80.000 orders. Kennisanalyse was een voortdurende activi-
teit.. Het aantal kennisregels bleef over de jaren toenemen. 
Ookk invoering was geen eenmalige aangelegenheid; nieuwe functionaliteiten werden toege-
voegd,, XCON werd met meerdere processen geïntegreerd. Door de toename van de systemen 
inn omvang en 'scope' nam het gebruik ook toe. Er was sprake van een toenemend gebruik en 
eeneen toenemende integratie in verschillende processen. In de loop van de ontwikkeling van 
XCONN werden steeds meer typen computers ondersteund. Het deel van de configuratietaak 
datt handmatig plaatsvond nam af, een groter deel gebeurde automatisch. Uiteindelijk is de 
gehelee taak van de technical editors geautomatiseerd. De technical editors zijn de controleurs 
vann de output van XCON geworden. Ook deze output van XCON is in meerdere processen in 
dee organisatie gebruikt. Dit heeft weer nieuwe eisen gesteld aan de mannier waarop de output 
wordtt gepresenteerd. 

Dee ontwikkeling van XCON heeft laten zien dat het kennissysteem voortdurend in ontwikke-
lingg blijft . Bachant en McDermott schreven in 1984, nadat XCON vier jaar in gebruik was: 
"Evenn though the experts claimed in 1979 that Rl had most of the knowledge it needed, a 
greatt deal of knowledge has been added to Rl over the past four years. There is no more 
reasonn to believe now than there was then that Rl has all of the knowledge relevant to its 
configurationn task. This coupled with the fact that Rl deals with an ever-changing domain, 
impliess its development will never be finished. Thus users of systems like Rl will have to be 
emotionallyy prepared to interact with a less than perfect program."89 

Dee periode hierop volgend (1984-1989) heeft laten zien dat hun voorspelling juist is gebleken: 
dee ontwikkeling van configuratiesystemen blijf t een voortdurende bezigheid. 

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie 
Dee belangrijkste actoren bij de ontwikkeling XCON en de integratie van XCON in het fabri-
cageprocess in de Verenigde Staten zijn: onderzoekers op het gebied van kennistechnologie 
vann Carnegie Mellon University (CMU) en de AI-groep Digital ('technical engineers': 
domeindeskundigenn en kennisanalisten). In een later stadium raken ook de technical editors 
vann Digital erbij betrokken. 
Bijj  de ontwikkeling van het prototype is Digital 'leading edge consumer'. CMU kon haar 
ideeënn over kennistechnologie in de praktijk uitwerken. In de begintijd stelt Digital één 
configuratie-expertt ten behoeve van het ontwerpproces beschikbaar. Er zijn dan nog geen 
gebruikerss (i.e. technical editors) bij betrokken. Bij de verdere ontwikkeling zijn als de 
belangrijkstee experts 'hardware design engineers' en 'manufacturing engineers' betrokken. 
Ookk zijn toen technical editors ingeschakeld, met name voor het geven van feedback over het 
systeem.. Achteraf heeft men bij Digital geconstateerd dat de feitelijke gebruikers eerder bij 
hett ontwikkelproces betrokken hadden moeten worden. Barker en O'Connor: "In expert 
systemss development, it can be easy to get so focused on whether the technology can 
adequatelyy address the problem and how to represent the knowledge effectively that the users' 
perspectivee gets inadequate attention. This happened in the early years of XCON and it took 
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uss several years to get back on track with the users in manufacturing."90 Hoewel er sprake was 
vann een hechte relatie tussen de producent en de gebruikersorganisatie blijkt uit dit citaat dat 
participatiee van de gebruikers in een eerder stadium wenselijk zou zijn geweest. 
Bijj  de ontwikkeling van XSEL wordt daarom gekozen voor een meer participatieve benade-
ring.. De centrale actoren bij de ontwikkeling van XSEL en de integratie in het verkoopproces 
inn de Verenigde Staten zijn: onderzoekers op het gebied van kennistechnologie van Carnegie 
Mellonn University (CMU), de AI-groep van Digital en vertegenwoordigers van de verkopers 
vann Digital in de 'user design group'. 
Bijj  de ontwikkeling van het prototype heeft Digital weer de positie van 'leading edge con-
sumer'' ingenomen. Gedurende het ontwikkelproces was gebruikersparticipatie van grote 
invloed.. Na invoering is er toch sprake van een matige 'match' tussen technologie en organi-
satie.. Bij het verkoopmanagement bestond weinig draagvlak voor XSEL. Er werd niet altijd 
voldoendee hardware vrijgemaakt om het programma op te laten draaien. Ook gebruikten de 
verkoperss het systeem anders dan bedoeld. 
Bijj  de mislukte invoering van XSEL in Europa waren als belangrijke actoren betrokken: de 
AI-groepp van Digital, Digital's European Sales Headquarters en Field/Manufacturing 
Informationn Centre (FMIC) Digital Europa. Vanuit de Verenigde Staten is te laat aandacht 
besteedd aan een verkenning van de behoeften in Europa. In Europa had men gekozen voor een 
organisatorischee oplossing van het configuratieprobleem in de verkoopafdelingen. 
Dee secundaire analyse van de XCON- en XSEL-projecten laat zien dat de noodzakelijke 
wederzijdsee aanpassing tussen kennistechnologie en de organisatie afhankelijk is van samen-
werkingg tussen de gebruikers en de producenten. 
Dee succesvolle 'alignment' tussen het systeem en de organisatie steunde in het ontwerpproces 
vann XCON op de nauwe samenwerking tussen producent en gebruikersorganisatie. Wel stelt 
menn achteraf, dat men eerder de feitelijke gebruikers erbij had moeten betrekken. 
Sommigee 'technical editors' (TE) zagen hun rol als deskundige gebruikers veranderen in 
kennisconsultantkennisconsultant voor het ontwikkel- en onderhoudsteam van XCON. Sviokla: "Those TEs 
whoo were active in feeding back information and corrections to the knowledge-engineering 
teams,, found a shift in their roles as checkpoints in the order flow to roles as expert 
consultantss to the XCON user-design and knowledge engineering."91 Voor het gebruik van het 
systeemm is steeds minder kennis vereist. De 'technical editors' werken mee aan het overbodig 
makenn van hun eigen werk. 
Bijj  het ontwerpproces van XSEL is een participatieve benadering gehanteerd. Toch resulteer-
dee dit slechts in een 'matige match' tussen het systeem en de organisatie. Participatie van ver-
koperss in het ontwikkelproces bleek een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde 
voorr succes. Invoering van het systeem werd in sommige gevallen belemmerd door midden-
managers.. Verkopers voelden zich niet altijd verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van 
dee orders. Omdat XSEL een 'front end' was op XCON, werd het in de verkooporganisaties 
gezienn als 'iets voor de fabriek'. 
Participatiee van gebruikers kan resulteren in technologische en organisatorische alternatieven 
enn daarmee tot alternatieve 'alignments', die weer tot andere sociale en organisatorische 
effectenn kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de ontwikkeling van mini-XSEL. 
Eenn 'misalignment' tussen het systeem en de organisatie trad op vanwege een gebrek aan 
samenwerkingg tussen gebruikers en producenten, in het geval van de introductie van XSEL in 
Europa. . 
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Structureringsprocessen Structureringsprocessen 
Analoogg aan de analyse van Orlikowski die de structureringstheorie van Giddens heeft toege-
pastt op de ontwikkeling en het gebruik van CASE-tools (zie paragraaf 4.4), is het mogelijk de 
structurerendee werking van de kennissystemen XCON en XSEL te beschrijven. Een derge-
lijkee analyse verschaft inzicht in de beweegredenen voor het handelen van actoren gedurende 
dee ontwikkeling, de invoering en het gebruik van XCON en XSEL. Hieronder worden de 
structurenn van betekenisgeving, legitimering en overheersing beschreven. Zoals gesteld in 
hoofdstukk 4 betreft het een analytisch onderscheid. Uit onderstaande beschrijving valt op te 
makenn dat macht ook wordt uitgeoefend via betekenissen (interpretatieve schema's) en 
normatievee regels. 

StructuurStructuur van betekenisgeving 
Omm de kennis in het systeem vast te leggen, is eerst bepaald wat onder de benodigde kennis 
dientt te worden verstaan. Deze kennis ligt vast in handboeken, maar bij de kennisanalyse 
wordenn ook experts ingeschakeld. De kennis die in de systemen is vastgelegd, is gedetail-
leerder.. Hiermee is vastgesteld wat onder een juiste configuratie wordt verstaan. Doordat de 
kenniss in de systemen is vastgelegd wordt de structuur van betekenisgeving via het gebruik 
vann de systemen afgedwongen. Het systeem schrijft voor wat onder configuratie wordt 
verstaann en hoe een configuratie dient te worden uitgevoerd. Omdat XCON de configuratie 
uitvoert,, is er weinig ruimte voor de technical editor om in het proces te interveniëren. 
Dee configuratietaak in het verkoopproces zou via het gebruik van XSEL volgens een 
standaardd wij ze verlopen. XSEL wordt in de Verenigde Staten slechts door een deel van de 
verkoperss gebruikt. De betekenisgeving wordt slechts ten dele via het kennissysteem afge-
dwongen. . 
Inn Europa is de invoering van XSEL mislukt. Standaardisatie van de configuratie in het 
verkoopprocess wordt hierdoor niet via XSEL gerealiseerd. In Europa krijgt de structuur van 
betekenisgevingbetekenisgeving vorm via de menselijke experts, de 'Configuration Technical Specialists'. 
XCONN heeft geleid tot een aanzienlijke kostenbesparing als gevolg van de overgang van een 
'finall  assembly and test' strategie, naar een 'point of manufacturing' strategic Dit kon worden 
gerealiseerd,, doordat het door XCON mogelijk is om te vertrouwen op een symbolische 
representatiee van een configuratie. Het vertrouwen op de representatie van de fysieke werke-
lijkheidd is zo groot dat men de productiestrategie eraan aanpast92. Dit betekent wel dat de 
kenniss veel gedetailleerder moet worden vastgelegd. Om een computer te kunnen assembleren 
bijj  een klant op basis van de XCON-output, dienen de juiste onderdelen precies te zijn 
gespecificeerd. . 
Viaa XCON worden nieuwe kwaliteitsnormen afgedwongen. De AI-groep van Digital en de 
technicall  editors verschilden van mening over de mate van correctheid van de handmatig 
geconfigureerdee orders. Volgens de maatstaven van de AI-groep was 65% correct. De 
technicall  editors vonden 90% correct: fouten die tijdens de assemblage eenvoudig te corri-
gerenn waren, telden zij niet mee. Met XCON steeg het aantal correcte configuraties en werd 
eenn configuratie gedetailleerder vastgelegd. 
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StructuurStructuur van legitimering 
Err waren verschillende redenen bij Digital om het configuratieproces te standaardiseren. Een 
belangrijkk gegeven hierbij was dat Digital wilde vasthouden aan de strategie om maatwerk-
computerss te leveren. Dit vormde een belangrijke legitimatie voor standaardisatie van het 
configuratieprocess en daarmee voor XCON en XSEL; zoals vastgelegd in de systemen dient 
hett configuratieproces te verlopen. 

StructuurStructuur van overheersing 
Dee configuratiekennis ligt in de kennissystemen besloten: via het gebruik van de tools wordt 
hett toepassen van die kennis afgedwongen. Technical editors hebben invloed op het configu-
ratieprocess verloren: zij controleren alleen nog de output van XCON. De macht van de 
technicall  editors om in te grijpen in het proces neemt af; zij kunnen de assemblage van een 
orderr niet meer tegenhouden. 
Vóórr de invoering van XCON verschilde het configuratieproces van fabriek tot fabriek. Door 
XCONN wordt consistentie in het configuratieproces afgedwongen. Het aantal vrijheidsgraden 
bijj  de uitvoering van het configuratieproces neemt hierdoor af. 
XSELL wordt door de helft van de verkopers in de Verenigde Staten gebruikt. De AI-groep van 
Digitall  voert als argument aan dat verkopers niet worden afgerekend op foutloze orders 
(structuurr van overheersing). Het is niet duidelijk in hoeverre verkopers verantwoordelijk 
kunnenn worden gesteld voor het aanleveren van foutloze orders. Voor de verkopers valt hier-
meee de legitimering van het gebruik van de tooi weg (structuur van legitimering). 

Inn dit hoofdstuk is een secundaire analyse uitgevoerd van het ontwikkel- en invoeringsproces 
vann XCON en XSEL. Op basis van omvangrijk beschikbaar onderzoeksmateriaal zijn deze 
processenn geherinterpreteerd aan de hand van elementen van het analysekader van deze 
studie.. Hierdoor is inzicht verkregen in de samenhang tussen keuzen in het ontwikkel- en 
invoeringsprocess en de effecten van de kennissystemen. Uit deze analyse blijkt dat met het 
analysekaderr inzicht kan worden verschaft in de vraag waarom in het ene geval wel en in het 
anderee geval geen sprake is van een 'match' tussen technologie en organisatie. 

110 0 



Noten n 

4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 0 
11 1 
12 2 
13 3 
14 4 
15 5 
16 6 
17 7 
IS S 
19 9 
20 0 
21 1 
22 2 
23 3 
24 4 
25 5 
26 6 
27 7 
28 8 
29 9 
30 0 
31 1 

Johnn McDermott, Rl, The formative years, in: AImagazine, summer 1981, p.21-29. 
Judithh Bachant, John McDermott, 1984, Rl Revisited: Four years in the trenches, in: AI magazine, vol. 5, no. 3, 
falll  1984, p.21-32. 
Dorothyy Leonard-Barton, 1987, The case for integrative innovation: An expert system at Digital, in: Sloan 
ManagementManagement Review, Fall 1987, p.7-19. 
Enidd Mumford, W. Bruce MacDonald, 1989, XSEL'sprogress, The continuing journey of an expert system, 
Johnn Wiley & Sons. 
Johnn Julius Sviokla, 1986, Planpower, XCON and Mudman: an in-depth analysis into three commercial expert 
systemssystems in use, Harvard University, U.M.I. Dissertation Information Service. 
Johnn J. Sviokla, 1990, An examination of the impact of expert systems on the firm: The case of XCON, in: MIS 
Quarterly,Quarterly, vol. 14, no. 2, June 1990, p.126-140. 
Virginiaa E. Barker, Dennis E. O'Connor, Expert systems for configuration at Digital: XCON and beyond: in 
CommunicationsCommunications of the ACM, ACM, march 1989, vol.32, nr.3, p.298-318. 
Dezee paragraaf is gedeeltelijk gebaseerd op: 
Carolienn Metselaar, Matching knowledge based systems with organizations through user-producer interaction, 
in:: G.E. Bradley, H.W. Hendrick eds., Human Factors in Organizational Design and Management-IV, North-
Holland,, Amsterdam, 1994, p.443^48. 
Dorothyy Leonard-Barton, 1988, Implementation as mutual adaptation of technology and organization, in: 
ResearchResearch Policy 17, p. 251-267. 
Dee pijl ov komt overeen met pijl I en de pijl tv komt overeen met pijl II uit figuur 4.6 van hoofdstuk 4. 
Johnn Julius Sviokla, 1986, p.151-152. 
Johnn J. Sviokla, 1990, p. 132. 
Johnn McDermott, 1981, p.22. 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 
Johnn McDermott, 1981 

p.22. . 
p.22. . 
p.22-23. . 
p.23. . 
p.23. . 
p.21. . 
p.23. . 
p.23. . 
p.24. . 
p.24. . 
p.24. . 
p.25. . 
p.25. . 
p.26. . 
p.26-27. . 
p.29. . 
p.22-23. . 
p.23. . 
p.28. . 

Judithh Bachant, John McDermott, 1984, p.28 
Judithh Bachant, John McDermott, 1984, p.23. 
Judithh Bachant, John McDermott, 1984, p.21. 
Judithh Bachant, John McDermott, 1984, p. 21-32. 
Judithh Bachant, John McDermott, 1984, p.22 

111 1 



322 John J. Sviokla, 1990, p.126-140. 
333 John J. Sviokla, 1990, p.126-140. 

Leonard-Bartonn schijft dat XCON gebruikt wordt in 98% van de orders, in: Dorothy Leonard Barton, 1988, 
p.254. . 

344 John Julius. Sviokla, 1986, p.230. 
355 John J. Sviokla, 1990, p. 13 7. 
366 John J. Sviokla, 1990, p. 135. 
377 John J. Sviokla, 1990, p. 126-140. 
388 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.304. 
399 John J. Sviokla, 1990, p.126-140. 
400 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.301. 
411 John J. Sviokla, 1990, p.131. 
422 John Julius Sviokla, 1986, p.225. 
433 John Julius Sviokla, 1986, p.227-228. 
444 John J. Sviokla, 1990, p.135. 
455 John J. Sviokla, 1990, p.135. 
466 John Julius Sviokla, 1986, p.230. 
477 John J. Sviokla, 1990, p. 132. 
488 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.301. 
499 Dorothy Leonard-Barton, 1987. 
500 Enid Mumford, W. Bruce MacDonald, 1989, p. 103. 
511 Enid Mumford, W. Bruce MacDonald, 1989, p.216. 
522 Dorothy Leonard-Barton, 1988, p.254. 
533 Enid Mumford, W. Bruce MacDonald, p.227. 
544 Dorothy Leonard-Barton, 1987. 
555 Dororthy Leonard-Barton, 1987, p.8 
566 Dororthy Leonard-Barton, 1987, p.7-19. 
577 Dorothy Leonard-Barton, 1987, p.7-19. 
588 Enid Mumford, W. Bruce MacDonald, 1989, p. 155-156. 
599 Enid Mumford, W. Bruce MacDonald, 1989, p.90. 
600 Enid Mumford, W. Bruce MacDonald, 1989. 
611 John Julius Sviokla, 1986, p.260-261. 
622 Judith Bachant, John McDermott, 1984, p.28. 
633 John Julius Sviokla, 1986, p.229. 
644 In het kader van een afstudeerproject heeft M. Veltenaar een secundaire analyse uitgevoerd met betrekking tot de 

effectenn van XCON en XSEL op de kwaliteit van de arbeid. 
Martijrtt Veltenaar, WEBA en de effecten van kennissystemen, Een analyse van de invloed van kennissystemen op 
dee kwaliteit van functies op de basis van de WEBA-methode, doctoraalscriptie, vakgroep Sociaal Wetenschap-
pelijkee Informatica, Amsterdam, maart 1994. 

655 John Julius Sviokla, 1986, p.225. 
666 John J. Sviokla, 1990, p.135. 
677 John Julius Sviokla, 1986, p.153. 
688 John Julius Sviokla, 1986, p.229-230. 
699 Dorothy Leonard-Barton, 1987. 
700 John Julius Sviokla, 1986, p.215. 
711 Dorothy Leonard-Barton, 1987. 
722 John Julius Sviokla, 1986, p.261. 
733 John Julius Sviokla, 1986, p.159. 
744 Luc Steels, Kennissystemen, Addison-Wesley Publishing Company, Amsterdam, 1992, p.44. 
755 John Julius Sviokla, 1986, p.260. 
766 John Julius Sviokla, 1986, p.298. 

112 2 



777 John Julius Sviokla, 1986, p.261. 
788 Judith Bachant, John McDermott, 1984, p.32. 
799 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.307-308. 
800 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.307. 
811 Luc Steels, 1992, p.44. 
822 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.298-299. 
833 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.305 
844 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.302. 
855 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.305. 
866 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.304. 
877 Judith Bachant, John McDermott, 1984, p.28. 
888 Judith Bachant, John McDermott, 1984, p.31. 
899 Judith Bachant, John McDermott, 1984, p.27. 
900 Virginia E. Barker, Dennis E. O'Connor, 1989, p.308. 
911 John Julius Sviokla, 1986, p.230. 
922 Door informatietechnologie wordt de afstand tot fysieke producten en productieprocessen vergroot. Er is sprake 

vann een toenemende abstractie van werkprocessen, zie Shoshana Zuboff, In the age of the smart machine, The 
futuree of work and power, BasicBooks, U.S.A.,1988. 

113 3 



114 4 


