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ACHTERGROND
AKO is het hoofdbestanddeel van de ken-

nismanagement visie van de leiding van het

Amerikaanse leger: een veranderd leger met

ongekende mogelijkheden en aanpasbare

processen, gestuurd door een wereldwijde

toegang tot kennis, systemen en diensten,

en  interoperabel met de joint-, interdepar-

tementale- en coalitie omgeving. De AKO

biedt een “single point of entry” in een ro-

buust en aanpasbaar kennismanagement sys-

teem. De manier van zaken doen in het Ame-

rikaanse leger is hiermee strategisch

veranderd. Door de mogelijkheid van het

beter en meer delen van kennis en informa-

tie tussen alle leger organisaties en gemeen-

schappen zullen processen verbeteren en be-

slissingen sneller en meer doordacht worden

genomen door commandanten en besluit-

vormers. 

AKO is in de vorm van een startpagina be-

schikbaar voor alle militairen en burgers van

het actieve leger, de National Guard, ge-

pensioneerden en voor eventuele door het

leger gesponsorde gasten. De beveiligde toe-

gang tot de site met een password is in be-

heer bij organisaties van het leger, waardoor

onbevoegde toegang wordt voorkomen. De

kennis en informatie die beschikbaar is op

de AKO website heeft geen rubricering.

Voor bijzondere groepen in het Ameri-

kaanse leger (o.a. operatiën en inlichtingen)

is er ook een extra beveiligd AKO-S, waar-

door tot en met de rubricering geheim kan

worden gemaild en “Secret” informatie ter

beschikking staat.

ARMY HOMEPAGE
Naast AKO is er een publiekelijk toeganke-

lijke website, de Army Homepage: www.ar-

my.mil Deze startpagina is voor iedereen

toegankelijk en biedt voor het algemene pu-

bliek een toegang tot ongerubriceerde in-

formatie over de legerleiding, legernieuws,

legeronderdelen, kazernes, carrièremoge-

lijkheden en opleidingen; links naar andere

defensiesites, veteranen, gepensioneerden,

National Guard, reservisten, enzovoort. Bij

de Army Homepage gaat het om algemene

openbare informatie en de AKO website is

in feite een aanvulling met persoonlijke za-

ken en diensten, die alleen voor werknemers

van de US Army bestemd zijn.

ARMY KNOWLEDGE ONLINE
AKO biedt een scala aan mogelijkheden die

voor de gebruiker op elke willekeurige com-
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Het is een wens van alle militairen, dat ze overal ter wereld op een computer met
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Army Transformation en Army Knowledge Management strategie. In dit artikel
beschrijf ik de achtergrond, de mogelijkheden en diensten van AKO en wat dit
mogelijk voor de KL zou kunnen betekenen.
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puter met internettoegang beschikbaar zijn.

Na het inloggen met een password krijgt de

gebruiker beveiligde toegang tot de startpa-

gina en zijn persoonlijke omgeving die naar

eigen inzicht is aan te passen.

Het gebruik van het algemene US Army e-

mailadres (jurjen.hoekstra@us.army.mil)

heeft als groot voordeel dat dit gekoppeld

kan worden aan elk locatieafhankelijk e-

mailadres (jurjen.hoekstra.netherlands@

c3smail.monmouth.army.mil). Men ge-

bruikt zo het algemene e-mailadres om voor

altijd binnen de organisatie bekend te zijn

en laat alle binnenkomende mail op dit ac-

count doorleiden naar de geografische loca-

tie waar men op dat moment werkt. Geen

gedoe dus meer met het bekend stellen van

een nieuw e-mailadres bij verandering van

functie.

De opslagcapaciteit van 50 MB aan eigen

bestanden is een groot voordeel als men

werkt in een omgeving waar diskettes en

harddrives onbetrouwbaar zijn, zoals in het

stoffige en zanderige Afghanistan, Koeweit

en Irak, aldus majoor Ed Burke van 10th

Mountain Division, die onlangs terugkwam

van een missie in Afghanistan. Ook de toe-

gang tot de vele officiële regelingen en hand-

leidingen kwam hem uitstekend van pas. In

het bijzonder was het aanpassen van het ac-

count naar eigen inzicht, zoals bijvoorbeeld

met eigen favoriete links,  erg handig. Wel-

ke toevallig beschikbare computer hij ook

gebruikte, iedere keer had hij de beschikking

over zijn specifieke instellingen, gegevens en

links. De gebruiker kan tot zes eigen web-

pagina’s aanmaken.

DIENSTEN
Diverse diensten op de AKO startpagina ver-

aangenamen het leven van de Amerikaanse

militair. De militairen reizen veel en kunnen

via AKO  hun declaraties bijhouden. Ook

kan hij zijn eigen personeelsgegevens bekij-

ken en in samenspraak met de Personeels-

organisatie laten aanpassen. Verder heeft de

gebruiker toegang tot zijn opleidingsgege-

vens en carrièremogelijkheden. Hiermee

kunnen in overleg met een mentor online

verdere stappen in de carrière worden ge-

maakt, waarmee het gebruik van papier en

bureaucratie verder wordt verminderd.

Op afstand studeren is ook een veel gebruikte

dienst op de AKO. Er zijn zeven sites be-

schikbaar die allemaal e-learning, distance

learning of distributed learning aanbieden,

waarmee de militair zijn carrière kan verbe-

teren. Sommige opleidingen leveren punten

op voor promotie. De toegang tot de bibli-

otheken met de vele regelingen en handlei-

dingen wordt regelmatig geraadpleegd,

want waar anders vindt men de laatste ver-

sies van deze documenten? Het nut van le-

gerbrede aankondigingen en nieuws zijn evi-

dent. Voor de organisatie is het een goede

mogelijkheid om zoveel mogelijk personeel

snel en eenduidig te informeren. Het huidi-

ge systeem zorgt met een 128-bit encryptie

voor een beveiligde manier om informatie

uit te wisselen. Dit is vergelijkbaar met de

gangbare systemen die online banken ge-

bruiken.

STRUCTUUR EN ORGANISATIE
De AKO is bedacht en opgezet door de G6

van de Army-staff. De operationele leiding

en  management berusten bij het Network

Enterprise Technology Command (NET-

COM). NETCOM was voorheen het Army

Signal Command, die ook de verantwoor-

delijkheid heeft over de nationale netwer-

ken. De inhoud van de site wordt geleid door

een Content Management Configuration

Board. Zij zijn ook verantwoordelijk voor

de algemene lay-out en algemene informa-

tie. Momenteel zijn zij bezig met het vast-

leggen van de  eisen voor een programma

om de inhoud te beheren, zodat gezocht kan

gaan worden  naar een commercieel product

dat aan de eisen voldoet. Elke deelorganisa-

tie van de US Army die een link of een pa-

gina heeft op het AKO beheert momenteel

zijn eigen bestanden. 

De site is in gebruik sinds 1999. In oktober

2001 had nagenoeg iedereen een account.

Op dit moment schat men het aantal ge-

bruikers op circa 1,3 miljoen. Het extra be-

veiligde AKO-S heeft naar schatting circa

23.000 gebruikers. 

De diverse netwerken die toegang bieden

tot de AKO startpagina zullen de komende

jaren tot na 2011 sterk worden gemoderni-

seerd. In diverse projecten heeft men daar

De AKO mogelijkheden zijn:

- E-mail

- Eigen aanpasbare account

- Eigen personeelsgegevens

- Links naar andere militaire sites

- Instant messaging

- Chatten

- Discussiegroepen

- Militair telefoonboek

- Eigen financiële gegevens

- Eigen medische gegevens

- Eigen reisgegevens

- Bibliotheken

- Juridische zaken

- Mijn profiel

- Mijn links

- Interessegroepen (personeel, logistiek,

operatiën, inlichtingen, enz.)

- Speciale stafsecties (aalmoezenier, do-

minee, PR, voorlichting, geschiedenis,

veiligheid, enz.)

- Help functie

- Feedback

- Broadcast (omroep)

- Nieuws

- 50 MB persoonlijke opslag

- Het leger van A tot Z
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5,9 miljard dollar voor uitgetrokken, hier-

van is 1,6 miljard bestemd voor de tactische

netwerken. De separate netwerken van de

Active Army, National Guard en Army Re-

serve zullen  worden gekoppeld en worden

verbonden met de tactische netwerken te

velde. Er ontstaat een wereldwijd Global In-

formation Grid, waarbij de bandbreedte in

de komende jaren voor het statische deel zal

worden verhoogd, voor enkele belangrijke

locaties zelfs tot 10 Gigabits per seconde.

Voor het dataverkeer over satellieten zoekt

men naar oplossingen tot 102 Megabits per

seconde. 

EEN AKO VOOR DE KL?
In dit artikel komen al duidelijk een aantal

voordelen van kennismanagement naar vo-

ren. Toegang tot en het delen van belang-

rijke en essentiële informatie kunnen de di-

verse processen verbeteren. Momenteel

wordt bij de KL al het KL Intranet gebruikt,

maar dit is niet toegankelijk vanaf elke wil-

lekeurige internetcomputer. Om het ge-

bruik van het KL Intranet te verhogen, zal

er meer inhoud, functionaliteit en toepass-

ingen (o.a. toegang tot personeels- en op-

leidingsgegevens) beschikbaar moeten ko-

men. Essentieel is het mogelijk maken van

toegang voor uitgezonden militairen en in

het buitenland geplaatste militairen vanaf

een willekeurige internetcomputer. Op die

manier kunnen zij op de hoogte blijven van

de ontwikkeling bij de KL, belangrijke do-

cumenten raadplegen en communiceren

met de KL en het thuisfront. Zij kunnen bo-

vendien hun belevenissen, ervaringen en op-

gedane informatie delen met de overige de-

len van de KL in Nederland.

AKO ALS ULTIEM MIDDEL
Kennismanagement staat ook bij de US Ar-

my nog in de kinderschoenen. Alhoewel zij

een AKO hebben, wordt nog lang niet alle

informatie met elkaar gedeeld. Toegangs-

controle en rubricering van informatie blij-

ven belangrijke elementen in het wel of niet

bereiken van een volledig gedeelde omge-

ving. Ook is er nog geen koppeling tussen

nationale (army) netwerken en tactische net-

werken. Er moet nog een goed inhoudsbe-

heer programma komen en de bandbreedte

moet worden verhoogd om bijvoorbeeld

grote bestanden (video) voor iedereen be-

schikbaar te maken. Voor veel uitgezonden

en in het buitenland geplaatste Amerikaan-

se militairen is de beschikbaarheid van het

AKO een ultiem middel om over noodza-

kelijk informatie te beschikken en te com-

municeren met de organisatie, alle andere

militairen en de buitenwereld.

Voor meer informatie zie onder andere:

www.us.army.mil

Als u uw e-mailadres al bij de ledenadministrateur be-
kend heeft gesteld, dan heeft u inmiddels de derde
Nieuwsbrief ontvangen.
U heeft het nog niet gedaan? Dan heeft u ook de
Nieuwsbrief niet ontvangen.

Geef uw e-mailadres door aan de ledenadministrateur:
ledenadm@vovklict.nl


