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Recente historie
Op 1 juli 2010 zijn ABN
AMRO en Fortis Bank
Nederland samengevoegd
tot één sterke
gecombineerde bank, onder
de vlag ABN AMRO



ABN AMRO Holding N.V. (‘ABN AMRO’) was acquired by a consortium of banks through RFS Holdings (‘RFS’) on 17 October 2007. The
consortium consisted of The Royal Bank of Scotland, Fortis and Banco Santander.



Autumn 2008, the international financial crisis lead to acute liquidity problems for Fortis



In October 2008 the Dutch State acquired Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., including its stake in RFS Holdings B.V.. Fortis Bank
Nederland was separated from the exchange listed Fortis



On 24 December 2008 the share in RFS held by Fortis Bank Nederland was transferred to the Dutch State



In December 2009 the Dutch State supported the businesses they acquired with a re-capitalisation of EUR 4.4bn



On 1 April 2010, the ABN AMRO business units that were acquired by the Dutch State were legally separated from the RFS Holdings B.V.
and named ABN AMRO Bank N.V.

Ownership ABN AMRO

Dutch network

Wholesale clients

Antonveneta

Private Banking

Global clients

Banco Real

Asset Management

(Europe & Asia)

- Dutch network

October 2007
Consortium of Fortis, RBS and
Banco Santander acquire
ABN AMRO Holding N.V. for
EUR 71bn or EUR 38 per share

2007-2008
Fortis, RBS and Banco Santander
initiate integration of the acquired
parts of the former ABN AMRO
group

- Private Banking
October 2008
Dutch government takes control
over FBN and certain former ABN
AMRO group activities acquired by
Fortis

2010 - 2011
ABN AMRO standalone and FBN
merge to form a new bank with
strong Dutch roots
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Geschiedenis van outsourcing bij ABN AMRO
1ste generatie

ABN AMRO wholesale
besteedt alle IT uit aan
EDS

Dec. ‘02
Apr. ’01
Start onderzoek
outsourcing

3e generatie

2e generatie

De uitbestedingaanpak wordt
uitgebreid naar de gehele bank.
Een multi-vendor aanpak wordt
getekend met o.a. IBM en HP

ABN AMRO vernieuwt de
contracten met de strategische
leveranciers. Tevens wordt de
Fortis infrastructuur inbegrepen
in de uitbesteding.

Okt. ’10

Aug. ’05
Mrt. ‘07
IT outsourcing
Anton Veneta

Okt. ‘08
De nederlandse staat neemt
Het Nederlandse deel over van Fortis en
ABN AMRO

Jul. ‘07
Aanschaf ABN AMRO door
RBS – Banco Santander - Fortis
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Gemeenschappelijke KPI’s

4

Vanuit een unieke visie hebben alle Business Lines overeenkomstige
principes op ”Web Oriënted Architectuur en Multi Channel Banking”
Privat Banking NL

Particulieren

Commercial &
Merchant Banking

Deze zijn de basis voor de nieuwe Bankieren Anno Nu Architectuur
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In de nieuwe architectuur zijn processen en services kanaalonafhankelijk,
genereren management informatie en zijn gekoppeld aan centrale CRM
• Een proces wordt in alle kanalen gebruikt

• Een proces wordt centraal geregistreerd en gemanaged

• De klant kiest het kanaal van zijn voorkeur

• De proces status en voortgang wordt centraal
gemonitord

• Online inzicht in de status van lopende processen

• BPM zorgt voor initiatie van Management Info

• Gemakkelijker (minder complex) methodes
bij de toegang tot een kanaal
• Vloeiende navigatie, zowel in een
kanaal als over de kanalen heen

User
Experience

• Kanaal en device onafhankelijk

Business
Process
Management

• Inclusief security en anti fraude
maatregelen

• BAN-proof processen: CRM wordt
automatisch gekoppeld aan het proces

Customer
Relationship
Management

1. Service aanvraag: CRM bevat alleen het entry point naar
de proces details

• BPM zorgt voor de triggering van de
notificatie van klant en/of medewerker
• Processen/applicaties gebruiken
generieke componenten, zoals signing,
notificeren, document handling
• Het centrale workflow management
(BPM) wordt geïntegreerd in het
proces wanneer tijd en/of kanaal
overbrugd moeten worden
• Andere CRM processen gebruiken deze
CRM proces info als startpunt

• Eén CRM omgeving voor alle klanten, dus één versie van
de waarheid. Altijd en overal (in alle kanalen) up-to-date

2. Verkoopproces: CRM ontvangt status updates van BPM
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Klantbeleving

Mobiel

Pre filling

ASC

Generiek Signeren

Kantoor

Workflow
Notificatie

BPM

Monitoring
MI

User
Experience

Business
Process
Management

Track & Trace

Seduce the Customer

Internet

DCF

Lead and
actions

Softlogon

Bridge time
and place

IT heeft een architectuur opgesteld
die in lijn is met de Guiding Principles van alle Business Lines

Customer
Relationship
Management

Campagne mgt

CRM
Know and use
(next best actions)

Klant portret
Close loop
Single client view
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Architectuur visie – overview
Easy to use and
transparent
process

Next generation
in Customer
experience

Pre filling

Customer
chooses when,
where and how

New reference
process

Notification

…..

Generic Sign

Softlogon
Navigation

Channel
s

Customer exp
Mobile

Process

….

Admin
Bridge time and place

Lead and actions
DCF

Seduce the
Customer

Process Req.

Campagn mgt
Customer portrait

Notification

CRM

BP
M

Close loop
Single client view

Know and use

Monitoring
Mangement
info
….

(next best actions)
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Overall Applicatie Architectuur
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Samenwerken van bedrijfsonderdelen
•

Toepassing bestaand governance model

•

Primair zijn drie subdomeinen betrokken

•

Formele communicatie lijn via het Incident management proces en de daaraan gerelateerde Service
Administratie

•

Klant meldt zich via één kanaal (ASC)

•

Medewerkers melden zich via één kanaal (ICT Helpdesk)
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Samenvattend





Implementatie van Ketenregie is maatwerk.
Verwacht van de outsourcing partijen geen “standaard” kennis
en inbreng op Ketenregie. Je krijgt wat je vraagt.
Gemeenschappelijke KPI’s helpen in het realiseren van de
doelstellingen



Belangrijk is dat er een goede Administratie en vastlegging is
van de gedefinieerde Ketens



Van zeer groot belang is de functionele kennis van de
gedefinieerde Ketens
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