
Software Ecosystem Healthcheck
             Om strategische beslissingen te maken moet een softwarebedrijf kennis hebben over het ecosysteem waarin  
 .  het opereert De U  niversiteit U          trecht doet onderzoek naar deze software ecosystemen en de strategische  

  beslissingen waarmee een    .  bedrijf succesvoller kan worden Voorbeelden    van een ecosysteem zijn het  
   Microsoft CRM ecosysteem en    .het Apple iPhone ecosysteem

         ,  De Universiteit Utrecht voert regelmatig Software Ecosystem Health Scans uit waarbij 

   gekeken wordt of uw            bedrijf en de ecosystemen waarin het actief is op een gezonde wijze 
.  functioneren Uw           bedrijf krijgt vervolgens de mogelijkheid om de kansen binnen het ecosysteem 

   .            te exploreren en evalueren Aan de hand van de scan wordt een adviesrapport opgesteld met 
         daarin concrete implementeerbare maatregelen waarmee een bedrijf haar strategische positie 

       "   ".kan verbeteren en kan groeien met de power of many

Onderzoeksvragen

            ,  Om tot de juiste strategische beslissingen te komen en de effecten te overzien stelt de 

              Universiteit Utrecht een aantal vragen om tot de kern van de mogelijkheden van een software 
  .      ecosysteem te komen De volgende vragen worden daarbij   onder andere :gesteld

•   Welke rol  vervult uw  bedrijf binnen   de ecosystemen    waarin u actief bent?
•   Welke beslissingen k   an u nemen  om 'opener'      te worden zonder intellectueel eigendom prijs 

 ?te geven

•             Wat zijn de sterke en zwakke punten van uw bedrijf binnen het ecosysteem? 
• H  oe    ?innovatief is het ecosysteem

•       Hoe zien klanten en partners van uw        bedrijf het ecosysteem en de rol van uw bedrijf 
?daarin

 De toegepaste   onderzoeksmethoden zijn   onder andere ,  , enquêtes boardroom meetings business 
 ,      .model evaluaties en het modelleren van het softwarenetwerk



Resultaten

        Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de resultaten   een goed     inzicht geven in de situatie 

   en mogelijkheden van uw .       ,bedrijf Sterke en zwakke concurrenten worden geïdentificeerd  
    ,     bedreigingen en kansen worden aangewezen en vermoedens over klant  en partnerperceptie 

 .      worden bevestigd Specifiek resulteert het onderzoek  in    een adviesrapport aangaande het 
            ecosysteem en de manier waarop het softwarebedrijf het ecosysteem naar eigen inzicht kan 

  ,   ,    .      gebruiken voor groei nieuwe klanten en strategische keuzes In het rapport wordt specifiek 
      ,     aandacht besteed aan software ecosysteemrol en positionering kansen en bedreigingen in het 

     ,  -     ecosysteem voor het productportfolio en platforms klant en partnerperceptie van het 
,       ,   softwarebedrijf openheidsevaluatie van de processen van het softwarebedrijf en de identificatie 

   .kansen en bedreigingen concurrenten

           .Het rapport wordt toegelicht met een uitgebreide presentatie door de Universiteit Utrecht  
              Drie en zes maanden na de scan en het opleveren van het rapport worden geïmplementeerde 

 .           maatregelen geëvalueerd De healthscans zijn per direct beschikbaar en worden kunnen deels  
     gesubsidieerd worden door innovatievouchers van . .www nlinnovatie nl,     een initiatief van het 

   .ministerie van economische zaken

Contact

              Voor meer informatie of het aanvragen van een healthcheck voor uw bedrijf kunt u contact 
opn  :emen met

.  Dr Slinger Jansen  , .Jaap Kabbedijk Msc

 Assistent professor . Phd onderzoeker

 Universiteit Utrecht  Universiteit Utrecht

slinger@cs.uu.nl jaap@jkabbedijk.nl

"  The   Software Ecosystem Healthscan        .has provided new insights into our software ecosystem  
              We see our expectations of partner perception confirmed and we have been made aware of  

       .         instruments to get more intimate with our customers The health scan is an essential step for any  
     ."software company that wishes to grow

    ,    Arnold van der Weide the Open Design Alliance
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