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Mijn grote voorbeeld opa (Adriaan van Herwijnen) omdat hij ondanks zijn verschrikkelijke lijden aan
kanker, mij tot op het laatste moment aanmoedigde om niet op te geven, ook al had hij geen besef wat
een CMS precies inhield. Daarbij werkte ik elke weekend bij hem aan mijn verslagen en werd ik door
hem streng in de gaten gehouden. Mijn dank gaat ook uit naar mijn oma (Ali Verkaik) die de taak van
mijn opa naadloos heeft overgenomen en mijn altijd heerlijk verwend met heerlijke prakjes.
En ten slotte bedank ik al mijn familie en vrienden die mij constant motiveerde om niet op te geven en
gewoon door te gaan.

Breda, juni 2011

3
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

Inhoudsopgave
Voorwoord ........................................................................................................................ 3
Samenvatting .................................................................................................................... 6
Verklarende woordenlijst .................................................................................................. 8
1

Inleiding ................................................................................................................... 10
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

Huidige Situatie ........................................................................................................ 18
2.1
2.2

3

Eisen en wensen van JCore’s klanten............................................................................. 41
Eisen en wensen van JCore ............................................................................................ 48
Conclusie ........................................................................................................................ 49

Longlist resultaten .................................................................................................... 51
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

Wat is CMS ..................................................................................................................... 26
Varianten van CMS ......................................................................................................... 27
CMS bouw ...................................................................................................................... 30
Beheerders van een CMS ............................................................................................... 31
Drie verschijningsvormen............................................................................................... 33
De vier fasen van een CMS ............................................................................................. 35
Open Source / Commerciële CMS .................................................................................. 36
Gebruiksvriendelijkheid van een CMS ........................................................................... 37
Webrichtlijnen voor websites ........................................................................................ 38
Conclusie ..................................................................................................................... 39

Eisen en wensen aan een CMS .................................................................................. 41
4.1
4.2
4.3

5

Huidige situatie .............................................................................................................. 18
Conclusie ........................................................................................................................ 25

CMS.......................................................................................................................... 26
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4

Aanleiding ....................................................................................................................... 10
Het afstudeerbedrijf JCore IT Solutions vof ................................................................... 10
Afstudeeropdracht ......................................................................................................... 11
Hoofdvragen ................................................................................................................... 11
De aanpak ....................................................................................................................... 12
Verslagstructuur ............................................................................................................. 16
Conclusie ........................................................................................................................ 17

Longlist CMS pakketten .................................................................................................. 51
Algemene informatie over TYPO3 .................................................................................. 52
Algemene informatie over WordPress........................................................................... 54
Algemene informatie over Drupal ................................................................................. 56
Algemene informatie over Pinkweb Web Applications ................................................. 58

Shortlist resultaten ................................................................................................... 60
4

Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

shortlist........................................................................................................................... 60
Bevindingen TYPO3 ........................................................................................................ 61
Bevindingen Drupal ........................................................................................................ 63
Bevindingen Wordpress ................................................................................................. 64
Bevindingen PINKWEB ................................................................................................... 65

7

Conclusies en aanbevelingen .................................................................................... 67

8

Bronnenlijst .............................................................................................................. 70

1

Bijlagen .................................................................................................................... 72
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Bijlage - Literatuurstudie ................................................................................................ 72
Bijlage - Antwoorden en vragen van St. Antenna .......................................................... 73
Bijlage - Functionaliteiten van CMS ............................................................................... 75
Bijlage - CMS matrix ....................................................................................................... 79
Bijlage - Pinkweb Web Applications ............................................................................... 82
Bijlage – Functioneel Ontwerp Hanbey Administratiekantoor ...................................... 83

5
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

Samenvatting
JCore wil naast hun huidige CMS pakket kijken of er wellicht systemen zijn, die beter aansluiten op de
wensen van de klant op het gebied van gebruiksvriendelijke front-end en back-end, de kwaliteit van de
functionaliteiten, overzichtelijkheid, uitbreidingen, stabiliteit, veiligheid etc. De afstudeeropdracht
bestaat uit onderzoek naar diverse CMSen die aansluiten op de wensen van JCore’s klanten en waarover
JCore ondersteuning kan bieden.
De hoofdvragen die in deze afstudeeropdracht uitgebreid beantwoord gaan worden, bieden informatie
over de huidige situatie bij JCore, beschrijven het doel van CMS en wat er komt kijken bij de bouw van
een CMS. Vervolgens zijn de eisen en wensen van JCore en die van zijn klanten opgesteld waarmee de
nieuwe CMS pakketten getoetst worden. De laatste twee hoofdvragen geven antwoord op welke
pakketten het best aansluiten en met welke stappen JCore uiteindelijk het gewenste CMS pakket kan
implementeren.
De aanpak bestaat uit onderzoek naar huidige situatie van JCore, onderzoek naar CMS bouw en
functionaliteiten, onderzoek naar eisen & wensen JCore’s klanten, uitvoeren van de pakketselectie en
vervolgens beschrijving van implementatie van nieuwe CMS.
De huidige situatie beschrijft dat JCore de laatste jaren afstand heeft genomen van statische websites.
JCore maakt gebruik van het CMS pakket Joomla!. Joomla! is een CMS pakket waarmee niet alleen de
webdesigner, maar ook de klant / gebruiker op een eenvoudige manier aanpassingen aan kan brengen
in de website.
JCore wordt full-time gerund door twee eigenaren. De functie binnen de dienst webdesign is verdeeld in
webdesign, welke door Richard van Herwijnen wordt uitgevoerd en het technische onderhoud, dat door
Murat Celik wordt uitgevoerd. JCore beschikt daarnaast over een eigen Linux en Tomcat hosting
platform, waardoor JCore alle websites onder eigen beheer kan onderhouden.
JCore is tevreden met Joomla! vanwege de ervaring die in huis is, maar JCore is niet tevreden over
onduidelijke foutmelding van Joomla en de community die niet proactief is opgesteld om gebruikers te
motiveren om kennis te delen. De doelgroep van JCore bestaat voornamelijk uit grote bedrijven, nonprofit organisaties, eenmanszaken en hobbyisten. Wat betreft de capaciteit van JCore ligt deze bij de
beschikbaarheid van de twee eigenaren. Het bieden van een nieuw CMS systeem hangt af van de
implementatietijd die afhankelijk is van de complexiteit van het CMS.
Het onderzoek naar CMS beschrijft onder andere de definitie van CMS. Web content management
(WCM, de algemene benaming voor CMS) is namelijk het proces van creatie, categorisatie, beheer,
publicatie en opslag voor content die via web technologie ontsloten wordt.
De CMS bouw legt uit dat een CMS een beheeromgeving (back-end) heeft en bezoekersomgeving (frontend) en dat het systeem met een database werkt voor data opslag en samen met een template en
bestanden de website dynamisch maken. Daarnaast bestaan er in een CMS de rollen van
applicatiebeheerder en technische beheerder die meestal door de webdesigner worden vervuld en de
rol content beheer die door de klant vervuld kan worden.
Vervolgens kan een CMS ingezet worden als een publieke website op internet of als intranet wanneer de
website enkel bedoeld is voor de interne organisatie en als extranet als naast de interne organisaties
ook een externe organisatie toegang moet krijgen tot de website.
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Het onderdeel Open source en Commerciële CMS beschrijft de verschillen tussen deze varianten, maar
ook waar rekening gehouden moet worden als er een keuze gemaakt moeten worden tussen deze
varianten. De Open source CMS pakketten zijn gratis en commerciële CMS pakketten kosten geld. De
keuze voor een commercieel pakket of een open source hangt af van verschillende factoren. De
bepalende factoren zijn de wensen van de klant, de betrouwbaarheid van het systeem of van de
community, het budget van de opdrachtgever, de vraag naar ondersteuning en beschikbare helpdesk,
de veiligheid van het systeem en de gebruiksvriendelijkheid van de bediening.
De gebruiksvriendelijkheid is een essentieel onderdeel bij de bouw van CMS, maar ook een technisch
aspect waarbij een CMS er voor moet zorgen dat de website gebruiksvriendelijk inricht kan worden.
De webrichtlijnen zijn algemene standaarden die de webdesigner kan hanteren om er voor te zorgen dat
de website qua structuur en inrichting voldoet en om ervoor te zorgen dat de website toegankelijk blijft
voor bezoeker en met andere systemen.
Klanten waarvan de eisen zijn opgesteld, bestaan uit de huidige klanten van JCore en uit potentiele
klanten waar JCore zich in de toekomst op wil focussen als JCore het geschikte CMS pakket tot zijn
beschikking heeft. De grote verschillen in eisen en wensen van deze potentiele klanten zijn strengere
beveiligingstoepassingen, op maat gemaakte functionaliteiten, diepe lagen van gebruikersrechten en
grote hoeveelheid data die op efficiënte wijze beschikbaar gemaakt moeten worden.
Eisen en wensen van JCore zijn voornamelijk de aanwezigheid van geavanceerde functionaliteiten en de
stabiliteit van deze systemen. Daarbij moet de CMS flexibiel en stabiel zijn om stijl en inrichting,
gebruiksvriendelijk, naar eigen smaak en volgens gestandaardiseerde webrichtlijnen in te kunnen
richten.
De pakketselectie bestaat eerst uit een longlist die door middel van de longlistvoorwaarden is opgesteld.
Hieruit zijn vier pakketten geselecteerd, namelijk de CMS pakketten TYPO3, Drupal, Wordpress en één
commercieel pakket van Pinkweb.
Uit de shortlist zijn pakketten opgesteld aan de hand van de vooraf opgestelde selectie van eisen. Vanuit
deze criteria zijn dezelfde pakketten geselecteerd namelijk TYPO3, Drupal en Wordpress.
In het besluit is voorgelegd dat voor nu de CMS pakketten Drupal en Wordpress het meest in
aanmerking komen voor de dienst webdesign. De systemen zijn de meest toegankelijke systemen die
JCore qua capaciteit en beschikbare kennis het snelst kunnen beheersen. Het pakket Typo is voor een
latere status door de complexiteit van het systeem.
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Verklarende woordenlijst
In deze lijst zijn technische begrippen uit dit productverslag opgenomen en omschreven. De begrippen
met de betrekking tot functionaliteiten van een CMS zijn opgenomen in bijlage 1.3
Begrip

Omschrijving

Check in / Check out

De beveiliging zorgt ervoor dat gebruikers samen kunnen werken aan documenten met de
vertrouwen dat de veranderingen niet overschreven of verwijderd worden. Zodra iemand
aan een pagina werkt kan een ander gebruiker dit zien en wordt de pagina pas beschikbaar
wanneer de andere gebruiker zijn wijzigingen heeft opgeslagen.

CMS / Contentmanagement / Web content
manangementsysteem

Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing,
meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel
technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren
(contentmanagement).
Een documentmanagementsysteem (DMS) of documentbeheersysteem is over het
algemeen een database waarin beschrijvende kenmerken metadata van documenten
worden opgeslagen en makkelijk zijn terug te vinden zijn aan de hand van de [kenmerken
metadata zoals auteur, naam, omschrijving, datum, categorie en status. De documenten zelf
kunnen in ook in de database worden opgeslagen, of op een beveiligde (netwerk) locatie, die
via de database toegankelijk is.

DMS / Documentmanagement

Document Sharing

GNU

In dit document wordt met Document Sharing een functie bedoeld waarmee in het CMS
bestanden gecontroleerd en geautomatiseerd gedeeld kunnen worden met andere
gebruikers.
De GNU General Public License of kortweg de GPL is een copyleftlicentie voor software,
bedacht door Richard M. Stallman, die (in het kort) stelt dat je met de software mag doen
wat je wil (inclusief aanpassen en verkopen), mits je dat recht ook doorgeeft aan anderen en
de auteur(s) van de software vermeldt. Concreet komt dat er op neer dat als je software die
onder de GPL is gepubliceerd wilt verspreiden, je daar de broncode bij zult moeten doen.
Deze broncode mag dan weer verder worden verspreid onder de GPL. Iedereen kan ervoor
kiezen zijn of haar programma onder de voorwaarden van deze licentie te publiceren.

Inline editing

Een webpagina direct kunnen aanpassen door er op te klikken, zonder eerst naar een ander
pagina te hoeven gaan.

Linux hosting

Linux hosting wil zeggen dat de webserver draait op het besturingssysteem Linux

Meta tag

Een metatag is een veld in een document dat specifieke metadata bevat. Een document kan
doorgaans meerdere metatags bevatten, die informatie geven over het document.

Metadatering

Metadatering maakt het mogelijk om alle typen content op een website aan elkaar te
relateren

MySQL

MySQL is een opensource-managementsysteem voor relationele databases

News Feeds

Een newsfeed is een soort abonnement. De inhoud van de pagina waarop je je abonneert,
wordt automatisch ingelezen in een Module of een news feed extension.

Page Preview

Een functie om de wijzigingen aan de pagina te bekijken voordat deze worden doorgevoerd

Remository

Downloadmodule waarmee op een pagina gecontroleerd bestanden kan delen met
bezoekers, geregistreerde of specifieke gebruikers.
Opmaakset waarmee je de content van de pagina kan opmaken met stijlen, afbeeldingen en
extra functies.

Rich Text Editor
SEO/SEF

Template Manager

Search Engine Optimization / Search Engine Friendly. Zoekmachine optimalisatie of in het
Engels SEO: Search Engine Optimization is letterlijk je website of blog beter vindbaar maken
in de zoekmachine.
Module om template van de CMS te kunnen beheren

Tomcat Hosting
Versie onafhankelijke distributie

Dit systeem zorgt dat ouder versie direct worden vervangen door de nieuwste versie zodat
de gebruiker altijd de huidige versie van een documenten te zien krijgt.

8
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

WCMS / Web content management

Web content management (WCM) is het proces van creatie, categorisatie, beheer, publicatie
en opslag voor content die via web technologie ontsloten wordt. In de meest simpele vorm
betekent dit het aanmaken van content, het combineren van content met een sjabloon en
dit publiceren naar een website.

Webinar

Een webinar is eigenlijk een workshop of een lezing via de computer

Workflow

zorgt ervoor dat de juiste informatie, volgens de regels van het bedrijf, op inzichtelijke en
efficiënte wijze van de ene afdeling naar de andere afdeling komt

WYSIWYG Editor

Werkbalk waarmee de opmaak van de content beheer kan worden
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Dit verslag betreft het productverslag van de afstudeerstage van de opleiding Bedrijfskundige
Informatica. Het afstudeerbedrijf is JCore(JCore IT Solutions)1. JCore is een IT-bedrijf dat gevestigd is in
Breda. JCore biedt complete IT oplossingen voor particulieren en bedrijven. In dit afstudeerbedrijf is de
afstudeerde mede-eigenaar en voert hij de afstudeeropdracht uit. De afstudeeropdracht bestaat uit
onderzoek naar een geschikt CMS dat aansluit bij de dienst webdesign van het afstudeerbedrijf, de eisen
en wensen van de klanten van JCore IT Solutions en het leveren van een aanvulling op het huidige
aanbod.
Op dit moment beperkt het aanbod van JCore tot het CMS pakket van Joomla! Naast de positieve
ervaringen met dit systeem beseft JCore dat er wellicht systemen zijn die beter aansluiten op de wensen
van de klant op het gebied van gebruiksvriendelijke front-end en back-end voor de gebruiker. Daarom
ook voor de webdesigner, de kwaliteit van de functionaliteiten, overzichtelijkheid, uitbreidingen,
stabiliteit en de veiligheid.
Dit verslag beschrijft het onderzoek naar het geschikte CMS, de uitvoering van de pakketselectie en een
plan hoe JCore het verkozen pakket gaat implementeren binnen de dienst webdesign.

1.2 Het afstudeerbedrijf JCore IT Solutions vof
1.2.1 JCore IT Solutions V.O.F.
JCore is twee jaar een eenmanszaak geweest van Murat Celik, een Java-programmeur. Het bedrijf richtte
zich op het leveren van IT-netwerken, web hosting, software programmering en beveiligingssystemen
voor particulieren en het MKB. Narich IT, de eenmanszaak van Richard van Herwijnen bestaat sinds
februari 2007 en richtte zich op dezelfde diensten als JCore IT Solutions. Na jarenlang met tevredenheid
samen te hebben gewerkt, hebben beide eigenaren besloten om hun bedrijven tot één bedrijf te
vormen. Hierdoor is Narich IT opgeheven en is JCore IT Solutions sinds 19 februari en V.O.F. geworden.
JCore is 15 januari 2010 verhuisd naar de Charles Petitweg 7-1
in Breda, waar het bedrijf nu gevestigd is. Het pand van 140m2
bevindt zich op het industrieterrein van Breda -Noord en
bestaat uit een showroom, reparatieruimte en
administratie/werkkantoor.
Diensten en services
Het bedrijf biedt diverse IT-diensten aan, die door twee tot
Figuur 1 JCore kantoorpand
1

Voor het leesgemak wordt de bedrijfsnaam JCore IT Solutions afgekort met JCore.
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drie man op klantlocatie en binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Deze diensten zijn:
•
•
•
•

Hosting
Webdesign
Kantoorautomatisering
PC Services

De klanten
JCore biedt zijn diensten aan particuliere en zakelijke klanten. Het klantenbestand telt ruim 220 vaste
klanten. De klanten zijn voornamelijk gevestigd in de omgeving van Breda e.o. met een uitzondering van
een paar klanten in de omgeving van Amsterdam en Rotterdam.
Visie JCore
Sinds de fusie heeft JCore niet bewust een visie vastgesteld. Wel is het uitgangspunt bij JCore duidelijk,
en dat is; JCore te laten groeien tot een bedrijf met een grote klantenkring bestaande uit zakelijke en
particuliere klanten en de deze te voorzien van diverse IT diensten voor een betaalbare prijs.

1.3 Afstudeeropdracht
JCore heeft zich de afgelopen jaren gericht op het CMS pakket van Joomla. Naast de positieve
ervaringen met dit systeem beseft JCore dat er wellicht systemen zijn die beter aansluiten op de wensen
van de klant op het gebied van gebruiksvriendelijke front-end en back-end voor de gebruiker en
daarnaast voor de webdesigner, de kwaliteit van de functionaliteiten, overzichtelijkheid, uitbreidingen,
stabiliteit, veiligheid etc.
De afstudeeropdracht bestaat uit een onderzoek naar diverse CMS die aansluiten op de wensen van
JCore’s klanten en waarvoor JCore ondersteuning kan bieden. De afstudeeropdracht bestaat uit het
volgende onderdelen:
 Vaststellen van de huidige situatie bij JCore
 Eisen en wensen van de klanten van JCore opstellen
 Opstellen van een pakketselectie waaruit een keuze gemaakt kan worden voor het meest
geschikte CMS dat JCore kan bieden aan zijn klanten.
 Voorstel doen van de gewenste situatie
 Opstellen plan van aanpak voor implementatie

1.4 Hoofdvragen
In de afstudeeropdracht zullen de volgende hoofd- en subvragen beantwoord gaan worden.
1) Wat is de huidige situatie bij JCore?
2) Wat is een CMS en waar wordt het voor gebruikt?
3) Wat zijn de eisen en wensen van de klanten van JCore van een CMS?
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4) Welke pakketten sluiten het beste aan op de eisen en wensen van de klanten en de
mogelijkheden van JCore?
5) Hoe ziet de gewenste situatie eruit? En met welke stappen kan deze gewenste situatie het beste
bereikt worden.

1.5 De aanpak
De aanpak van de afstudeeropdracht bestaat uit een onderzoek en een pakketselectie. Dit onderdeel
beschrijft hoe de aanpak is uitgevoerd en welke middelen er zijn toegepast.

1.5.1 Onderzoek huidige situatie
Door middel van gesprekken met Murat en bestudering van de bedrijfsinformatie wordt een duidelijk
beeld gecreëerd over wat JCore kan bieden op gebied van webdesign / CMS implementatie, maar ook
wat de toekomstmogelijkheden van de dienst webdesign zijn. Dit onderdeel wordt behandeld in het
hoofdstuk “Huidige situatie”.

1.5.2 Onderzoek achtergrond CMS
Internetbronnen
Op internet is er ontzettend veel informatie te verkrijgen over CMS pakketten, omdat CMS gebruikers
volop hun ervaringen en informatie delen via dit medium. Daarbij publiceren de CMS ontwerpers vrijwel
alle informatie over hun CMS op internet. De gebruikte internetbronnen bestaan uit het volgende:
 Forums
 Trendwatcher
 CMS vergelijking sites
 Blogs van CMS experts
 Videofragmenten over functionaliteiten van CMS
 Videofragmenten met interviews van woordvoerders van grote bedrijven over het gebruik van
open source CMS in hun organisaties
Voor het onderzoek is ook een literatuurstudie uitgevoerd naar het boek Contentmanagement van J.W.
de Koning. In de bijlage 1.1 is beschrijving van deze literatuur opgenomen over de essentiële informatie
die gebruikt is.
College CMS
Tijdens een college van Marga Jacobs hebben studenten presentaties gegeven over CMS systemen en
andere vormen van managementsystemen. Door dit college bij te wonen is er basiskennis opgedaan
over het algemene doel van WCMS (Web Contentmanagementsysteem) en welke verschillende
varianten er van een CMS zijn.
Literatuur
Uit diverse boeken over CMS en Webdesign, is er verschillende informatie verzameld over de
functionaliteiten van verschillende CMS, implementatie methodieken gericht op CMS en specifieke
eigenschappen van populairste CMS pakketten.
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1.5.3 Onderzoek eisen & wensen klanten
De eisen en wensen van JCore zijn opgesteld door middel van gesprekken met Murat Celik en analyses
die door de afstudeerder zelf zijn uitgevoerd. De eisen en wensen van de klanten zijn opgesteld aan de
hand van opdrachten die JCore dit jaar en in het voorgaande jaar heeft uitgevoerd voor zijn klanten.
Daarbij zijn er eisen en wensen van potentiele klanten uitgezocht. Deze klanten worden aangeduid met
de termen bedrijf X, Y en Z. JCore ziet kans om in de toekomst zich ook op deze klanten te focussen.

1.5.4 Uitvoeren pakketselectie
Pakketselectie
De methode voor de pakketselectie bestaat uit een longlist en shortlist. Met deze methode worden
verschillende pakketten met elkaar vergeleken op functionaliteiten en worden ze getoetst aan de hand
van criterialijsten. De vergelijking binnen deze methode gebeurt in fases, waardoor je keuze voorzichtig
gemaakt wordt en je er ook zeker van bent dat het juiste pakket is gekozen omdat deze voldoet aan alle
vooraf gestelde criteria en voorwaarden. Eerst ontstaat er een longlist met CMS pakketten die vanuit
een criterialijst wordt opgesteld en daarna wordt een shortlist opgesteld die getoetst wordt met een
meer kritische / specifieke criterialijst.
De stappen waaruit de pakketselectie bestaat het volgende:
 Uitvoeren globale onderzoek
 Longlist
 Selectie van eisen
 Shortlist
Globaal onderzoek
De verschillende CMS pakketten worden beoordeeld aan de hand van de longlist-voorwaarden die
hieronder zijn opgesteld. De longlist is een lijst die uit open source CMS pakketten en eventueel uit
commerciële CMS pakketten kan bestaan.
Longlist-voorwaarden
 Het CMS pakket moet op internet een welbekend systeem zijn, en door professionele websites
al toegepast zijn.
 Voor een open source geldt een brede ondersteuning door middel van beschikbare
documentatie, handleidingen, community en forums.
 Voor de Case van Hanbey wordt CMS gekozen die aansluit op de eisen van Hanbey
 Maximaal drie pakketten naast het geschikte CMS pakket van Hanbey
Longlist
De longlist bestaat vervolgens uit een aantal CMS pakketten die vervolgens verder onderzocht en
getoetst worden aan de selectie van eisen.
De selectie van eisen
De selectie van eisen bestaat uit het volgende



Minimalen systeemeisen die JCore aan een CMS stelt
Systeemeisen van JCore’s klanten
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Groot ondersteunende community
Betrouwbaar forum en support pagina’s die aanbevolen zijn door officiële CMS
Populair bij webdesignbedrijven die langdurig marktspelers zijn op gebied van CMS
Aansluiting op de eisen van de Case Hanbey
Betaalbaar systeem voor JCore’s klanten

Shortlist
De shortlist bestaat vervolgens uit pakketten die voldoen aan de selectie van eisen. De shortlist kan
bestaan uit één pakket, maar dit kunnen er ook meerdere zijn. Met de shortlistpakketten gaat JCore aan
de slag. Zie hieronder het detailprocesschema van de pakketselectie.

INPUT

Voorwaarden van
globaal onderzoek

PROCES

OUTPUT

Uitvoeren globaal
onderzoek

Longlist
CMS 1

Opstellen longlist

CMS 3

CMS 4

CMS 6

Selectie van eisen

CMS 2

CMS 5

CMS 7

Testen CMS
pakketten

Shortlist
CMS 1

CMS 2

Opstellen shortlist
CMS 3

Figuur 2 Datailprocesschema pakketselectie

Benchmarktool - CMS Matrix
CMS Matrix is een webbased matrix waarin 1170 open source en commerciële pakketten zijn
opgenomen en met elkaar vergeleken kunnen worden. De CMS Matrix is een Engelse site die
onderhouden wordt door ervaren CMS gebruikers en door de makers van de CMS systemen.
De CMS pakketten kunnen simpelweg met elkaar vergeleken worden door de gewenste CMS pakketten
te selecteren en vervolgens de vergelijking uit te voeren. De functionaliteiten waarop vergeleken
kunnen worden daarbij ook naar keuze gefilterd worden om een duidelijker overzicht te genereren. De
CMS matrix-website is te vinden via de volgende link: http://www.cmsmatrix.org
De CMS functionaliteiten waarop vergeleken kan worden zijn:
 Beveiligingsniveaus
 Ondersteuning vanuit community of CMS bedrijf
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Performance
Gebruikersvriendelijkheid
Uitbreidingsmogelijkheden
Input van antenna.nl

Testomgevingen
Om de gewenste CMS pakketten te testen op de technische eisen van JCore, zijn shorlist CMS pakketten
geïnstalleerd in een testomgeving van het webdomein van JCore. Tijdens het testen is er ook gekeken
naar de gebruiksvriendelijkheid van de installatie, gebruiksvriendelijke indeling van de beheeromgeving
en volledigheid van de gewenste en vereiste functionaliteiten.
Input van Antenna
Voor het onderzoek is contact opgenomen met twee verschillende internetbedrijven. Netcreators en
Stichting Antenna. Dit zijn de twee langst bestaande internetbedrijven die zich gespecialiseerd hebben
in CMS pakketten TYOP3 en Drupal. Helaas heeft enkel Antenna meegewerkt aan het beantwoorden van
de onderzoeksvragen.
Stichting Antenna is een van de oudste webdesignbedrijven in Nederland en ondersteunt sinds 1986
wereldwijd vele maatschappelijke organisaties met internetdiensten. St. Antenna heeft de vragen
kunnen beantwoorden omtrent de CMS pakketten uit de shortlist.
De antwoorden en vragen zijn verwerkt in bijlage 1.2 -“ Antwoorden en vragen van St. Antenna”
Docent Sebastiaan de Mooi van Avans Hogeschool Breda
Sebastiaan de Mooi geeft les aan BI-studenten in Drupal en TYPO3. Bij hem is informatie verzameld
over hoe populaire CMS pakketten TYPO3 en Drupal functioneren en welke grote verschillen er tussen
deze pakketten zijn.
Deelname Drupal Gouvernement Days
Op 9 april organiseerde Drupal een conferentie met workshops waar iedereen die iets met Drupal
heeft, de gelegenheid kreeg om informatie over Drupal te delen met andere Drupal / CMS gebruikers.
Tijdens deze seminars is er informatie verzameld over de ervaringen met Drupal bij de gebruikers en
welke ervaringen zij met andere CMS pakketten hebben.

1.5.5 Aanpak implementatie
Door middel van een plan zal beschreven worden met welke stappen de gewenste situatie het beste
bereikt zal worden. De aanpak van de implementatie is afhankelijk van de resultaten die uit het
onderzoek en de pakketselectie zullen vloeien. Dit onderdeel wordt behandeld in hoofdstuk 7 –
“Conclusie en aanbevelingen”.
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1.6 Verslagstructuur
In hoofdstuk 1 wordt na de aanleiding aandacht besteed aan het afstudeerbedrijf JCore. Dit hoofdstuk
beschrijft de diensten van het bedrijf, de werknemers en zijn doelgroep. Verder wordt er dieper
ingegaan op de dienst Webdesign waar de afstudeeropdracht voor wordt uitgevoerd en ten slotte de
beschrijving van de aanpak.
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van JCore beschreven met vooral de focus op de huidige
situatie van de dienst webdesign waar uiteindelijk de grootste verandering binnen JCore zal
plaatsvinden.
In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd wat een CMS inhoudt, welke varianten er zijn en welke
verschijngingsvormen van een CMS toegepast kunnen worden. Daarna wordt de structuur van het CMS
beschreven, hoe de rollen van de beheerders van CMS verdeeld zijn en hoe de taken en verantwoording
verdeeld kunnen worden. Vervolgens een beschrijving over de verschillen tussen open source en
commerciële CMS pakketten en daarop volgend een deel theorie over de vier fases van een website.
Daarna worden de meest voorkomende functionaliteiten van een CMS beschreven. Ten slotte wordt de
gebruiksvriendelijkheid beschreven van CMS en de webrichtlijnen voor een website volgens de
internationale standaarden.
In hoofdstuk 4 worden eisen en wensen van JCore en die van zijn klanten beschreven. Van drie van deze
klanten zijn de eisen en wensen opgenomen uit opdrachten die vorig jaar en dit jaar zijn uitgevoerd. De
twee andere klanten zijn voorbeeld bedrijven die door de afstudeerder worden gezien als mogelijke
klant met uitzonderlijke wensen voor hun CMS. Bij de eisen en wensen die JCore verlangt van een CMS
wordt een onderscheid gemaakt in technische functionaliteiten en beheer functionaliteiten.
In hoofdstuk 5 worden de eerste CMS pakketten opgesteld die in de longlist naar voren zijn gekomen.
Ook wordt hier omschreven waarom deze gekozen zijn en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn.
In hoofdstuk 6 worden de geselecteerde CMS pakketten van de longlist opgesteld. Alle resultaten en
bevindingen van de shortlist worden per CMS pakketten in de paragrafen beschreven. Door middel van
een matrix wordt op een overzichtelijk manier de klant gekoppeld met het geschikte CMS pakket.
In hoofdstuk 7 worden alle resultaten van het onderzoek samengevat en wordt een conclusie van het
onderzoek gevormd en ten slotte is er een advies geboden waarbij wordt JCore geadviseerd welke
keuzes zij kunnen maken naar aanleiding van het onderzoek.
Ten slotte is het verslag aangevuld met een bronnenlijst waarin alle bronverwijzingen zijn opgesteld en
de bijlagen waarin alle overige informatie in ondergebracht is.
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1.7 Conclusie
JCore wil naast hun huidige CMS pakket kijken of er wellicht systemen zijn die beter aansluiten op de
wensen van de klant op het gebied van gebruiksvriendelijke front-end en back-end, de kwaliteit van de
functionaliteiten, overzichtelijkheid, uitbreidingen, stabiliteit, veiligheid etc. De afstudeeropdracht
bestaat uit onderzoek naar diverse CMSen die aansluiten op de eisen en wensen van JCore’s klanten
waarover JCore ondersteuning kan bieden.
De afstudeerbedrijfsbeschrijving licht toe dat JCore als IT bedrijf, volledige kantoorautomatisering biedt
aan de doelgroep particulieren en bedrijven.
De hoofdvragen die in deze afstudeeropdracht uitgebreid beantwoord gaan worden, bieden informatie
over de huidige situatie bij JCore, beschrijven het doel van CMS en wat er komt kijken bij de bouw van
een CMS. Vervolgens worden de eisen en wensen van JCore en die van zijn klanten waarmee de nieuwe
CMS pakketten getoetst worden. Ten slotte beantwoorden de laatste twee vragen welke pakketten het
best aansluiten en met welke stappen JCore uiteindelijk de gewenste CMS pakket kan implementeren.
De aanpak bestaat uit onderzoek naar de huidige situatie van JCore, onderzoek naar CMS bouw en
functionaliteiten, onderzoek naar eisen & wensen JCore’s klanten, uitvoeren van de pakketselectie en
vervolgens beschrijving van implementatie van nieuwe CMS.
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2 Huidige Situatie
Dit hoofdstuk beschrijft niet alleen de huidige situatie van de dienst webdesign van JCore, maar geeft
ook een beeld wat voor capaciteit JCore in huis heeft om zijn klanten kunnen voorzien van webdesign en
CMS implementaties. Dit hoofdstuk behandelt de eerste hoofdvraag namelijk, wat is de huidige situatie
bij JCore?

2.1 Huidige situatie
JCore biedt naast de kantoorautomatisering ook de dienst webdesign aan. Deze dienst bestaat uit het
ontwerpen van huisstijlen, de bouw van de website en volledige inrichting van de content met
afbeeldingen en video’s.
Voor elk website maakt JCore gebruik van het CMS pakket Joomla! Joomla! is een geavanceerd CMS
pakket waarmee niet alleen de webdesigner, maar ook de klant / gebruiker op een eenvoudige manier
aanpassingen kan brengen aan de website.
Voorheen maakte JCore websites die enkel met flash of HTML gebouwd werden, maar dat is niet meer
aan de orde. Dit soort websites miste namelijk een beheeromgeving, waardoor het heel veel tijd en geld
kostte om kleine wijzigingen aan te passen. Met een CMS als die van Joomla! is JCore instaat om een
simpele informatieve website te bouwen met een beheeromgeving die standaard bij het CMS geleverd
wordt. Daarbij biedt het ook de mogelijkheden om een complete online werkomgeving te bouwen voor
een organisatie (de klant met geen webdesign kennis), of een interactieve website waarbij bezoekers
hun persoonlijke gegevens kunnen beheren. Meer informatie over deze fases van een CMS is terug te
vinden onder 3.7 “De vier fases van een CMS”.

2.1.1 JCore Hosting Platform
JCore beheert zijn eigen hostingserver en biedt Linux en Tomcat hostingpakket aan. De Linux pakketten
gelden voor alle websites die gemaakt zijn met PHP en HTML. De Tomcat hosting is speciaal bedoeld om
websites te hosten die met Java zijn ontwikkeld. De servers zijn virtuele machines die op EXSi werken.
De servers draaien in de twee verschillende datacentra in Amsterdam. De back-ups van deze servers
worden dagelijks gestuurd naar de back-up server die bij JCore op kantoor staat. Zie hieronder de
webserver structuur van JCore Webhosting
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Webserver structuur
JCore Webhosting

VM Web Server 3, Linux / Tomcat / Hosting (Directadmin)
Locatie: Transip, Amsterdam

VM Web Server 5, Linux / Tomcat / Hosting (Directadmin)
Locatie: FXW, Amsterdam

Daily VM Back-up:
Back-up type: Full back-up
Bewaartermijn: 5 days

Daily VM Back-up:
Back-up type: Full back-up
Bewaartermijn: 5 days

VM Back-up / Replication Server , EXSi
Locatie: JCore, Breda

Figuur 3 Webserverstructuur JCore Webhosting Serverdocumentatie JCore IT Solutions. JCore IT Solutions.

2.1.2 Functies binnen de dienst webdesign
De taakverdeling binnen de dienst webdesign is verdeeld in technisch onderhoud en bouw van de
website. Murat zorgt voornamelijk voor het onderhoud aan de database, upgrades en patches van de
servers en Richard zorgt voor de inrichting en opmaak van de volledige websites. Indien een klant een
functionaliteit wenst die niet zonder programmering kan functioneren, dan wordt deze taak
overgedragen aan Murat.
Werkzaamheden Richard van Herwijnen (Webdeveloper)






Aanspreekpunt voor de klant
Klantsupport bieden
Webdesign & huisstijl ontwerp
CMS inrichting
Gebruikers trainen

Werkzaamheden ing. Murat Celik (programmeur)






Technisch beheer, upgrades, updates en patches installeren
Linux ondersteuning bieden
PHP programmering
Java programmering
Database programmering
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2.1.3 Proces Webdesign
Het proces webdesign start met opstellen van de eisen, wensen en de gewenste functionaliteiten van de
klant. Indien de klant akkoord gaat met de offerte, worden direct daarna de domeinnamen
geregistreerd indien dit nodig is en de naamservers van de domeinnamen worden toegekend aan de
daarbij bijhorende hosting, zodat elk DNS-server op internet weet waar de betreffende website te
vinden is. Vervolgens worden de voorbereidingen getroffen om de CMS pakket van Joomla! te kunnen
installeren. Dit zijn:




Aanmaken hoofd e-mailadressen van de beheerders van het CMS
Aanmaken van een FTP-account om de installatiebestanden te kunnen uploaden
Aanmaken van een MYSQL database waarin alle data in opgeslagen kunnen worden

Zodra het CMS is geïnstalleerd kunnen de gewenste modules en extensies geïnstalleerd en getest
worden. Daarna worden de gebruikers toegevoegd in het CMS en de juiste gebruikersrechten worden
aan de gebruikers toegekend. Vervolgens wordt een voorstel voor de huisstijl gedaan. Zodra de klant
hiermee akkoord gaat, wordt de stijl doorgevoerd op de site. Uiteindelijk wordt de site gevuld met tekst
en media die in de meeste gevallen door de klant wordt aangeleverd. Indien de klant geen afbeeldingen
heeft, worden deze gekocht op internet of maken wij de foto’s zelf. De laatste stappen zijn het testen
van alle functionaliteiten, trainen van de gebruikers van de site die de site enkel de tekst en media gaan
bijhouden en het opleveren van de site door deze online beschikbaar te stellen. Indien het nodig is
ontvangt de klant een handleiding op maat met daarin de uitleg hoe hij met het CMS om moet gaan.

2.1.4 Joomla! Het huidige CMS pakket van JCore
Korte omschrijving Joomla!
Joomla is misschien wel het populairste CMS van dit moment. Het is zoveel mogelijk modulair
opgebouwd. Het Joomla! Framework regelt de basis van de website, zoals het inloggen en de rechten
van bezoekers. Componenten zijn de daadwerkelijke PHP-scripts en deze zorgen ervoor dat de website
functioneel uit te breiden is. Modules zijn blokken die de hoofdinhoud tonen (bijvoorbeeld een menu of
kalender). De inhoud van een pagina wordt door mambots verwerkt. Mambots heten vanaf Joomla!
Versie 1.5 plugins. Joomla! Wordt zowel voor kleine, middelgrote als grote websites ingezet.
Joomla! is het lichte en efficiënte CMS onder de open source content management systemen. Door zich
niet te richten op een zeer breed scala aan uitbreidingsmogelijkheden maar op de ontwikkeling van een
solide applicatie, heeft het development team van Joomla! een ijzersterk product in de markt weten te
zetten. Joomla! Wordt zowel voor kleine, middelgrote als grote websites ingezet.
Dutch Joomla! Website’ .http://Dutchtjoomla.org /Geraadpleegd juni 2011

2.1.5 Statische website & Joomla! CMS
Het grote verschil tussen een statische website en een dynamische website / CMS is de structuur van de
site. Het CMS van Joomla! heeft een framework, opgebouwd met verschillende onderdelen die de
website genereren. Zie onderstaande afbeelding
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Figuur 4 Structuur van Joomla! Wikipedia’ Website. http://nl.wikipedia.org/wiki/Joomla/Geraadpleegd juni 2011

2.1.6 JCore en Joomla
JCore maakt als drie jaar lang gebruik van CMS Joomla! De eerste website werd gemaakt in 2008 met
Joomla! 1.0 voor EURO SME’s . Een organisatie die in opdracht van de Europese Unie maatschappelijk
projecten begeleidde in diverse Europese landen. Het doel van de website was publieke informatie
publiceren en bestanden delen onder de collega’s van het bedrijf.
JCore werkt nog steeds met Joomla! Inmiddels zijn er tientallen website gemaakt voor onze klanten die
ook via JCore Hosting worden gehost. Naast de bouw en de huisstijl van de site, zijn de CMS pakketten
ook uitgebreid met één van de volgende functionaliteiten:










Nieuwsbriefsysteem
Formuliersysteem
Contactformulier
Centraal agendasysteem
Remostory
Fotogalerijen
Afbeelding roulator
Workflow
Bannermodules
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2.1.7 De ervaringen met Joomla!
De eerste keer heeft het veel moeite gekost om een website met Joomla goed werkend te krijgen. De
structuur van een CMS is niet vergelijkbaar met een standaard website en daarbij is CMS afhankelijk van
verschillende factoren, waardoor één verkeerde instelling ervoor kan zorgen dat het volledige CMS niet
kan werken. Door middel van handleidingen, forums en Joomla! fan sites werden oplossingen geboden
waarmee problemen en foutmeldingen destijds opgelost konden worden en we de gewenste
functionaliteiten werkend kregen. Joomla! is een open source systeem en dat geldt ook voor de meeste
externe modules. Maar als je gebruik wilt maken van professionele goed werkende modules, dan zal je
deze moeten kopen. De gratis versies zijn wat dat betreft minder betrouwbaar en werken niet altijd
goed even goed.
Het grootse nadeel dat is geconstateerd met Joomla! zijn de onduidelijke foutmeldingen die Joomla!
weergeeft als het niet werkt. Bijv. Bij een mislukte wijziging van een instelling in de back-end van
Joomla! wordt de volgende melding vermeldt. “ Wijzingen kunnen niet verwerkt worden!” . Er wordt niet
aangegeven wat de oorzaak is van deze melding en hoe dit probleem opgelost kan worden. Hierdoor
moet je je vaak rot zoeken op internet. Soms is het probleem binnen een uur op te lossen, maar het
heeft ook weleens weken geduurd voordat de oplossing werd gevonden. De Community van Joomla is
wel erg actief, maar gebruikers worden door de Community niet genoeg gemotiveerd om informatie te
delen.
Naast dit nadeel is JCore door de opgebouwde ervaring met Joomla! via zijn eigen hosting in staat om
met een logo, bekende huisstijlkleuren en tekstuele inhoud van de site, een complete website in twee
uur tijd te bouwen en online beschikbaar te maken.
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De Joomla! websites die door JCore tot nu zijn gemaakt, zijn voornamelijk informatieve websites met
hooguit twee tot drie modules. De klanten van deze website verschillen van grote bedrijven, non-profit
organisaties, eenmanszaken en hobbyisten. Zie hieronder een klein overzicht van de door JCore
gebouwde websites in Joomla!
Klant:
Branche:
Site:

Duizend en één Kracht Meeting
Non-profit organisatie
www.1001-ldo.nl

Doel CMS
 Informatieve site
 Front-end content beheer

Klant:
Branche:
Site:

Addo kids
Kinderdagverblijf
www.addokids.nl

Doel CMS
 Informatieve site
 Front-end content beheer
 Formuliermodule

Klant :
Branche:
Site:

Ado Bike
Fietsenhandel
www.adobike.nl

Doel CMS
 Informatieve site
 Front-end content beheer
 Artikelbeheer systeem
 Carrousel effect voor producten
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Klant :
Branche:
Site:

Embregts Theunis Racing Pigeons
Duivensport
www.embregts-theunis.com

Doel CMS
 Informatieve site
 Front-end content beheer
 Bezoekersteller
 Gastenboek

Klant :
Branche:
Site:

Bouvigne Paradijs
Japans Restaurant
www.bouvigneparadijs.nl

Doel CMS
 Informatieve site
 Front-end content beheer
 Vacatures formulieren
 Offerte formulieren

Klant :
Branche:
Site:

FF stilstaan
Relatietherapeut
www.ffstilstaan.nl

Doel CMS
 Informatieve site
 Front-end content beheer

Klant :
Branche:
Site:

Paradijs Oosterhout
Japans / Chinees restaurant
www.paradijsoosterhout.nl

Doel CMS
 Informatieve site
 Front-end content beheer

24
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

2.1.8 Capaciteit van JCore
Bouw van CMS
De capaciteit van JCore hangt af van een aantal factoren. Indien de klant exact weet wat zijn eisen en
wensen zijn, de inhoud van de site op orde heeft en de huisstijl en het logo staat vast, dan kost het
gemiddeld tien tot twintig uur tijd om CMS in te richten. Indien de klant uitzonderlijke functies wil
hebben, dan wordt er extra tijd in rekening gebracht om deze functionaliteiten te onderzoeken en goed
te testen.
Opnemen nieuw CMS pakket
JCore beschikt over twee man personeel die beide full-time ingezet worden. Door middel van trainingen
en het oefeningen in testomgevingen zal het mogelijk zijn, om op een korte termijn een andere CMS te
kunnen beheersen en beheren. De tijd die hiervoor nodig is hangt af van de complexiteit van het CMS.
Een CMS met geavanceerde mogelijkheden en complexe structuren vergt meer praktijk ervaring, dan
een CMS met minimale mogelijkheden en een eenvoudige beheeromgeving.
Voor het opnemen van een nieuw CMS pakket is het van belang dat JCore d.m.v. onderzoek hoe
complex het CMS is zodat er voldoende tijd vrijgemaakt kan worden om het volledige nieuw CMS pakket
te kunnen beheersen op applicatieniveau en gebruikersniveau.

2.2 Conclusie
JCore heeft de laatste jaren afstand genomen van statisch websites. JCore maakt gebruik van het CMS
pakket Joomla! Joomla! is een CMS pakket waarmee niet alleen de webdesigner, maar ook de klant /
gebruiker op een eenvoudige manier aanpassingen kan brengen aan de website.
JCore wordt full-time gerund door twee eigenaren. De functie binnen de dienst webdesign is verdeeld in
webdesign, welke door Richard van Herwijnen wordt uitgevoerd en het technische onderhoud dat door
Murat Celik wordt uitgevoerd. JCore beschikt daarnaast over een eigen Linux en Tomcat hosting
platform, waardoor JCore alle websites onder eigen beheer kan onderhouden.
JCore is tevreden met Joomla! door de ervaring die in huis is, maar daarnaast dat is JCore niet tevreden
over onduidelijke foutmelding van Joomla! en de community die niet proactief is opgesteld om
gebruikers te motiveren om kennis te delen. De doelgroep van JCore bestaat voornamelijk uit grote
bedrijven, non-profit organisaties, eenmanszaken en hobbyisten. De capaciteit van JCore ligt bij de
beschikbaarheid van de twee eigenaren. Het bieden van een nieuw CMS systeem hangt af van de
implementatietijd die afhankelijk is van de complexiteit van het CMS.
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3 CMS
In dit hoofdstuk wordt uitgebreid beschreven wat een CMS inhoudt, hoe de structuur van een CMS is
opgebouwd en welke factoren een belangrijk rol spelen bij de bouw van een website. Dit onderdeel
beantwoordt de tweede hoofdvraag, namelijk wat een CMS is en doet. Dit onderdeel is van belang,
zodat een duidelijk beeld ontstaat over het CMS en er geen misvattingen ontstaan door de varianten die
er erg veel op lijken.

3.1 Wat is CMS
Web content management (WCM) is het proces van creatie, categorisatie, beheer, publicatie en opslag
voor content die via web technologie ontsloten wordt. In de meest simpele vorm betekent dit het
aanmaken van content, het combineren van content met een sjabloon en dit publiceren naar een
website.
Wikipedia’ Website. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_content_management_system/Geraadpleegd juni 2011

3.1.1 Kenmerken van CMS:
Voor een volledig overzicht en betekenis van alle onderstaande termen, zie de verklarende woordenlijst
op blz. 8.







check in check out
single use only document locking
versie onafhankelijke distributie
workflow
meta tagging
dynamisch werkomgeving

Een volledig overzicht van alle functionaliteiten en kenmerken van een CMS is opgenomen in bijlage 1.3

3.1.2 Waarom een CMS
Voor het regelmatig veel content publiceren van verschillende auteurs is een CMS een geschikt systeem.
Een goed CMS kan je helpen bij het stroomlijnen van de publicatieprocessen. Het kan ook helpen bij het
opzetten van een informatie-architectuur die zowel robuust als flexibel is. En het zorgt er voor dat je je
content effectief en (kosten)efficiënt kunt managen.
Een CMS maakt het makkelijker voor mensen om stukken op een website te creëren, corrigeren en
publiceren. Vroeger was het zo dat je behoorlijk technisch onderlegd moest zijn (in HTML en
programmeren) om iets te kunnen publiceren op een website. Een goed CMS zorgt ervoor, dat ook niet
zo technische auteurs en redacteurs snel en gemakkelijk hun artikelen kunnen publiceren.
Een CMS maakt het makkelijker voor jou om bij te houden wie er toestemming hebben voor het
schrijven, corrigeren en publiceren van content. Omdat het vaststaande processen definiëert rond de
publicatie kun je bepaalde rechten toekennen aan verschillende personen.
Een goed CMS kan er ook voor zorgen dat er minder budget nodig is voor training, doordat de
technische moeilijkheden verkleind worden, terwijl tegelijkertijd meer mensen de mogelijkheid krijgen
om mee te doen. En het verlaagt ook de druk op de IT-afdeling, doordat er minder telefoontjes zullen
komen met een verzoek om iets op de website te veranderen.
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Een CMS reduceert de tijd tussen schrijven en publiceren, zodat je sneller kunt publiceren. Dit is
tegenwoordig een belangrijk voordeel voor organisaties. Hoe sneller je cruciale informatie kunt
publiceren, hoe meer het oplevert.
Een CMS geeft je de mogelijkheid om een heldere, consistente informatiearchitectuur op te zetten
(metadata, classificatie, navigatie, zoeken, layout en ontwerp). Een niet-consequente en slecht
ontworpen informatiearchitectuur is een groot probleem op veel websites.
Een CMS biedt de mogelijkheid om metadata goed te managen, door gebruik te maken van templates
voor de content. Dit heeft veel voordelen, waarvan de belangrijkste waarschijnlijk een verbetering van
het zoekproces is. In het kort komt het er op neer dat wanneer de juiste metadata bestaat voor alle
documenten, het veel makkelijker wordt voor bezoekers om de juiste content sneller te vinden.
Beveiliging is een belangrijk punt, vooral voor intranettoepassingen. Een CMS kan ook een betere
beveiliging van de content verzorgen. Het regelt namelijk wie er toestemming hebben om content te
publiceren, maar ook wie toestemming heeft om deze content te lezen.
Een CMS kan ook meer inzicht geven in de opbrengsten van de energie die in het publiceren wordt
gestoken. Je kunt bijhouden wie wat publiceert, hoe snel het gepubliceerd wordt, of men zich aan het
publicatieschema houdt, of verouderde content op tijd verwijderd wordt, etcetera.
Een CMS komt het beste tot zijn recht wanneer je werkt met veel auteurs en redacteurs, die zich op
verschillende locaties bevinden en regelmatig veel content publiceren. Zonder een CMS zou zo’n site
een verschrikking worden om te managen.
Zonder CMS wordt een dergelijke website vaak een onoverzichtelijk rommeltje. De kwaliteit van de
content wordt onvoldoende in de gaten gehouden en wordt daardoor ongelijk. De navigatie en layout
zijn anders in de verschillende gedeeltes van de site. En dat levert frustraties op voor de lezers.
Naar Voren’ Website. http://naarvoren.nl/artikel/voordelen_van_een_cms /Geraadpleegd juni 2011

3.1.3 Populairste CMS:
Joomla CMS
Wordpress
TYPO3
Drupal
Mambo
Alfresco
Tridion
Green Valley
Sitecore
Dynamicweb

url: http://www.joomla.org/
url: http://nl.wordpress.org
url: http://TYPO3.com/
url: http://drupal.com
url: http://www.mamboserver.com/
url: http://www.alfresco.com
url: http://www.tridion.nl
url: http://www.greenvalley.nl
url: http://sitecore.net
url: http://dynamicweb.nl

College CMS 5-10-2010. Avans Academie ICT en Business. CMS en varianten

3.2 Varianten van CMS
Toelichting
Naast CMS zijn er andere systemen die er veel op lijken, maar toch voor verschillende doeleinden
gebruikt worden.
Deze varianten zijn
 Documentmanagement
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Recordmanagement
Enterprise Contentmanagement

3.2.1 Documentmanagement
Een documentmanagementsysteem (DMS) of documentbeheersysteem is over het algemeen een
database waarin beschrijvende kenmerken meta data van documenten worden opgeslagen en makkelijk
zijn terug te vinden zijn aan de hand van de kenmerken meta data zoals auteur, naam, omschrijving,
datum, categorie en status. De documenten worden in een database opgeslagen, of op een beveiligde
(netwerk) locatie, die via de database toegankelijk is.
Kenmerken van DMS:








Archivering
check in check out
single use only document locking
versie onafhankelijke distributie
Routing & workflow
meta tagging
dynamisch werkomgeving

Voorbeeldpakketten van DM
Alfresco
url: http://www.alfresco.com/products/dm
Opendocman url: http://www.opendocman.com/
Decos
url: http://www.decos.nl/producten/document-management-systeem/decos-d5
College CMS 5-10-2010. Avans Academie ICT en Business. CMS en varianten

3.2.2 Recordmanagement
Records management is het identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen van
records. Hoewel de definitie van een record vaak overeenkomt met die van een document, kan een
record, in tegenstelling tot een document, zowel tastbaar als digitaal zijn, zolang het waarde heeft voor
een bedrijf. Geboortebewijzen, medische röntgenfoto's, ambtelijke documenten, databases en e-mail
zijn allemaal voorbeelden van records.
Kenmerken van Recordmanagement:
 beheer van koude deel van documentsysteem
 statisch archief
 toegankelijkheid speelt een kleine rol
 ongestructureerde en semigestructureerde informatie
 opzoekbaarheid
 structurering van meta data
 duurzaamheid
Voorbeeldpakketten van RM
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Decos
RMS

url: http://www.decos.nl/producten/record-management-applicatie/decos-d5
url: http://www.recordsmanager.com/

College CMS 5-10-2010. Avans Academie ICT en Business. CMS en varianten

3.2.3 Enterprise Content Management
ECM is er primair op gericht om de levenscyclus van ongestructureerde informatie (van initiële creatie
via bijvoorbeeld publicatie tot aan archivering en verwijdering) te ondersteunen. Eigenlijk is ECM een
paraplubegrip, waaronder deeloplossingen als Document management, Web content management,
zoeken, samenwerken , Records management, Digital asset management, Workflow management en
Scanning thuishoren. Al deze deelgebieden hebben gemeen dat er oplossingen worden gezocht voor het
omgaan met ongestructureerde informatie. In het ene geval gaat dat specifiek over het beheren van een
website, in het andere geval bijvoorbeeld om het digitaal beheren van contracten of het intern
doorsturen van gescande inkomende post.
Voorbeeldpakketten van ECM
Oracle
url: http://www.oracle.com/us/products/middleware/content-management/index.html
Alfresco
url: http://www.alfresco.com/services/subscription/

Kenmerken van ECM:





combinatie van systemen
integrale aanpak
verschillende media
beheer van ongestructureerde informatiestromen

College CMS 5-10-2010. Avans Academie ICT en Business. CMS en varianten
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3.3 CMS bouw
De CMS bouw is onder te verdelen onder de back-end, database, bestanden, sjabloon, tekstuele inhoud,
grafische elementen en de front-end. Deze onderdelen zijn kenmerkend voor een CMS. Zie hieronder de
tabel en figuur voor verdere toelichting.
Onderdeel
Back-end (beheerders pagina)
Database
Files /Script (bestanden)
Template (sjabloon)
Text Content (tekstuele inhoud)
Grafische content (grafische elementen: video,
audio)
Front-end (bezoekers pagina)

Omschrijving
De beheerderomgeving waarmee alle onderdelen
in de site beheerd kunnen worden.
Bevat alle opgeslagen data. Bijv. MySQL
Hiermee worden gegevens geraadpleegd uit de
database en weergegeven op de webpagina
De sjabloon die het ontwerp / de huisstijl van een
website bepaalt
De tekstuele informatie op de webpagina
De afbeeldingen of videofragmenten op de
webpagina
Voorpagina die toegankelijk is voor de bezoekers
van de webpagina

Tabel 1 CMS bouw onderdelen
Brand Online Guide’ Website. http://www.brandonlineguide.com/2010/05/20/how-does-a-website-work /Geraadpleegd juni 2011

De onderdelen op van een CMS:

Figuur 5 Onderdelen CMS

Brand Online Guide’ Website. http://www.brandonlineguide.com/2010/05/20/how-does-a-website-work /Geraadpleegd juni 2011
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3.4 Beheerders van een CMS
Een CMS kan op verschillende gebieden beheerd worden. Namelijk op het gebied van content, applicatie
en het technische beheer. Het beheer op deze gebieden kan verdeeld worden in rollen. De verdeling
van deze rollen hangt af van de grootte van de website van de organisatie en hoe de rollen volgens de
voorschriften van vanuit een organisatie vervuld moeten worden. Zie onderstaande afbeelding en tabel
voor verdere toelichting.

Figuur 6 beheerders van een CMS
The Best webhosting’ Website. http://the-best-web-hosting-service.com /Geraadpleegd juni 2011

Gebruikers
Contentbeheerders

Applicatiebeheerders

Omschrijving
Voorzien van teksten en multimedia-elementen.
Bepalen van structuur en welke pagina’s op welke
manier worden weergegeven.
Aanmaken van beheerders en bepalen op welk
gebied de beheerders de pagina’s mag bewerken,
verwijderen en aanmaken.
Bijhouden van systeemdocumentatie en beheren
van de gebruikersnaam en wachtwoord.
Verantwoordelijk voor de beveiliging van het
systeem en controleren foutieve inlogpogingen.
Uitbrengen van rapporten over de statistieken
voor bepaalde periode en zorgen dat zaken
worden overgedragen bij ziekte, afwezigheid van
beheerders.
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Technische beheerders

Verantwoordelijk voor het maken van back ups
Beheren en onderhouden van broncode.
Verantwoordelijk voor het maken van onderdelen
die nog niet in het CMS pakket standaard
inbegrepen zijn.
Modules testen, documenteren en overdragen.

Tabel 2 Beheerders van een CMS
Koning, Jan-Willem. de. (2006). Content Management. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

3.4.1 Rolverdeling van beheerders in organisaties
In een kleine organisatie wordt de rol van content beheer opgenomen door de medewerkers van de
organisatie. De rollen van de applicatiebeheerders en technische beheerders worden uitgevoerd door
het webdesign bedrijf. Grote organisaties die zelf een CMS specialist in huis hebben nemen ook de rol
van de applicatiebeheerder over. In de meeste gevallen wordt de rol van de technische beheerder
uitbesteed aan het webdesign bedrijf.
De taken van het technische beheer vereisen programmeer kennis en daarbij komt het technische
beheer enkel van pas in gevallen van storingen en updates aan CMS. De content beheerder daarentegen
voert regelmatig onderhoud aan de website en is door de gebruiksvriendelijkheid uit te voeren door de
simpele computergebruiker. Bij een grote organisatie die veel wijzigingen aanbrengt aan hun CMS zal de
applicatiebeheerder zijn handen vol hebben en daardoor is het logischer dat deze taken worden
uitgevoerd door een interne medewerker.
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3.5 Drie verschijningsvormen
Veel organisaties gebruiken web technologie niet alleen voor hun communicatie met de buitenwereld
(internet), maar ook voor de interne (intranet) en die met speciale contacten (extranet).

Figuur 7 Drie verschijningsvormen van CMS
Bron: Marketing Online’ Website. marketing-online.co.uk

3.5.1 Internet
Content die via internet wordt ontsloten, is gericht aan alle stakeholders van de onderneming en vereist
een goede controle: indien de content op wat voor manier dan ook fouten bevat of te vroeg wordt
vrijgegeven, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de organisatie. Workflow kan in deze gevallen
een goede manier zijn om de kans op fouten te minimaliseren, hoewel dit fenomeen in WCMomgevingen maar mondjesmaat wordt toegepast. De meest toegepaste vorm is proefpublicatie in een
testomgeving. In de meeste gevallen volstaat dit.
De omvang van de internetsite varieert: een commerciële onderneming met een beperkt assortiment
producten en diensten zal een niet al te grote website hebben. Een organisatie die tot taak heeft
informatie te verstrekken (zoals een overheidsinstantie), beschikt doorgaans over een grote website. In
bijna alle gevallen is er een nauwe samenhang tussen de omvang van de website en het aantal content
leveranciers
Koning, Jan-Willem. de. (2006). Content Management. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

3.5.2 Intranet
Content op een internet is per definitie gericht op de internetorganisatie, in de regel op de
medewerkers. De grootte van de organisatie is meestal bepalend voor de omvang van het intranet en
daarmee ook voor het aantal redacteuren. In tegenstelling tot veel internetsites wordt de dagelijkse
verversing van het intranet verzorgd door de mensen die een beperkte of geen affiniteit hebben met
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web technologie. Daarmee dient zich ook gelijk een beheerkwestie aan: aangezien de beheerders van de
WCM-omgeving minder kennis hebben van de totale werking van het systeem, moet het CMS minder
ruimte geven voor gebruikersfouten. Een database-driver oplossing biedt in een dergelijk geval uitkomst
(zie de eerdergenoemde voor- en nadelen van beide hoofdvormen). Het nadeel van de dynamische
omgeving speelt minder aangezien het intranet minder risico loopt op aanvallen van buitenaf. Bij een
groot intranet kan de performance echter wel een bottleneck vormen.
Koning, Jan-Willem. de. (2006). Content Management. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

3.5.3 Extranet
Een extranet is gecreëerd voor een doelgroep waar de organisatie een speciale band mee heeft; de
bezoekers zijn bekend bij de organisatie en ze hebben een code gekregen voor toegang tot de
afgeschermde website. De doelgroep kan bijvoorbeeld bestaan uit klanten, leveranciers en pers. Het feit
dat er een speciaal extranet gecreëerd is, geeft aan dat de organisatie er een extra groot belang aan
hecht om deze doelgroep van goede informatie te voorzien. Daarnaast kan de behoefte bestaan om
content te personaliseren. Er is vaak sprake van interactie met, of transacties van de deelnemers. Vaak
is er een klein aantal redacteuren dat bekend is met de doelgroep. Het is belangrijk dat de content geen
fouten bevat, waarbij een workflow de foutmarge kan verkleinen. Echter, met een klein aantal
redacteuren kan een workflow ook onnodige bureaucratie opleveren. Naast het beheer van content
komt er bij een extranet overigens nog een aspect aan de orde van het beheer van de contactgegevens.
Aangezien een WCM-toepassing zich hier niet altijd voor leent, ontstaat er steeds vaker de behoefte aan
koppeling /integratie met de customer-relationship-managementomgeving (CRM)

Doelgroep

Omvang
Aantal auteurs
Soort content

Internet
In principe de hele
wereld, cliëntcapaciteit
onbekend
Varieert per organisatie
Varieert
Algemene informatie
over de organisatie en
ook informatie over
producten en/ of
dienstverlening

Intranet
Medewerkers,
cliëntcapaciteit bekend
Relatie met de omvang
van de organisatie
Veel
Intern gericht: nieuws
(veel mededelingen),
organisatorische
indeling en formulieren

Tabel 3 Toelichting Internet, intranet & extranet
Koning, Jan-Willem. de. (2006). Content Management. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.
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Extranet
Speciale contacten,
cliëntcapaciteit
voorspelbaar
Beperkt
Beperkt
‘ insiders’ – informatie,
persberichten,
documenten, enzovoort
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3.6 De vier fasen van een CMS
Een CMS systeem kan zich in vier fasen bevinden. De fase waarin een CMS zich bevindt is afhankelijk van
de functionaliteiten die een bezoeker of een gebruiker op de site heeft. Zie hieronder in welke fase een
CMS zich kan bevinden.
1e fase: Informatie
De website heeft een informatief karakter. Er wordt alleen informatie geboden aan de bezoeker.
Bijvoorbeeld:
Een site bestaande uit tekst, afbeeldingen en videofragmenten
2e fase: Interactie
In deze fase vindt interactie plaats op of via de site.
Bijvoorbeeld:
 De bezoeker kan een e-mail via een web formulier sturen
 De bezoeker stemt mee door een hokje aan te vinken in een poll op de website en direct het
resultaat van alle gestemde bezoekers zien
3e fase: Transactie
De site wordt gebruikt als kanaal om transacties uit te voeren.
Bijvoorbeeld:
 Het bestellen van goederen of diensten in een web shop
 Het registreren op een site om gebruik te maken van afgeschermde diensten
4e fase: Integratie / Transformatie
Er is sprake van vergaande integratie waardoor in de bedrijfsprocessen een transformatie plaatsvindt.
Bijvoorbeeld:
 Een site die fungeert als online-‘loket’. Via dit loket kan de bezoeker direct gegevens opvragen
of muteren in de achterliggende systemen die samenwerken met het CMS.
Een CMS bevindt zich al heel snel in de 3e fase. Zodra het CMS de mogelijkheid biedt om via
contactformulier en bericht te sturen naar de postmaster, is er al sprake van interactie; de 2e fase. In de
meeste CMS zit een standaard registratiesysteem in waarmee bezoekers zich registreren en
wachtwoord kunnen wijzigen. Er is dan sprake van transactie; de 3e fase.
Koning, Jan-Willem. de. (2006). Content Management. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.
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3.7 Open Source / Commerciële CMS
CMS zijn open source en commercieel verkrijgbaar. Bij een open source CMS is de broncode vrij
beschikbaar en in het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software
en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken,
verbeteren, aanvullen en distribueren. De open source licentie is ook bekend als GPL (General Public
License).
Commerciële CMS zijn doorgaans niet gratis te gebruiken. Het is mogelijk om bij softwareleverancier het
pakket met Right of ownership te kopen of jaarlijkse de licentiekosten te betalen.
De keuze tussen een commerciële CMS of een open source pakket worden door een aantal factoren. De
informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit diverse bronnen die door verschillende internet &
marketingbureaus zijn opgesteld.

3.7.1 Bepalende Factoren voor open source of commerciële CMS
1. Een standaard website of specifieke wensen
Voor een standaard website met weinig uitbreidingen kan een open source CMS een uitkomst
zijn. Een website met veel specifieke onderdelen is lang niet altijd goedkoper met een open
source CMS. Het is veel makkelijker voor een CMS bedrijf om een aanpassing en of uitbreiding
uit te voeren in zijn eigen systeem, dan in een open source systeem waar minder kennis van in
huis is.
2. De betrouwbaarheid van de community van open source
Open source software is afhankelijk van vrijwilligers. Via een Community (digitale gemeenschap)
en allerlei fora wordt via internet ondersteuning geboden voor open source CMS. Daarbij
bestaat niet de garantie, dat de community blijft bestaan.
Om deze redenen zijn grote organisatie in het verleden erg voorzichtig geweest met het
toepassen van een open source CMS. Maar de laatste jaren maken de overheden en andere
grote organisaties steeds meer de overstap naar open source CMS. Een goed voorbeeld is de
open source CMS Drupal, die door vele overheden worden ingezet. De community van Drupal is
groot, professional en wordt door overheden ook gesteund in het bestaan van de community,
waardoor de betrouwbaarheid en de kwaliteit van dit open source gewaarborgd blijft.
Bron: Media CT’ Website. http://www.mediact.nl/weblog/kiezen-tussen-een-open-source-en-een-commercieel-cms

3. Kosten
Een open source CMS is in aanschaf goedkoper dan een commerciële CMS. Het pakket is gratis
en uitbreidingsmodules zijn bij de meeste CMS ook gratis. Anders kosten ze tussen de 10, - en
250, - euro.
De hoogte van het kostenplaatje is afhankelijk van het arbeidstarief en de hoeveelheid werk die
de webdesigner moet stoppen in de bouw van de site.
Een commerciële CMS pakket kost geld. Afhankelijk van het CMS bedrijf betaal je voor het
volgende:
 Aanschaf van het systeem (licentie)
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Bouwkosten
Hostingkosten
Service en beheerkosten

Bron: Webdesigning.nl’ Website. http://www.webdesigning.nl/page/153/onderhoud-TYPO3-mambo-joomla-uitbreiden.html

4. Ondersteuning & helpdesk
Indien de website commerciële doeleinden heeft en de organisatie zonder de website geen
omzet kan draaien, is het van belang dat bij storing aan de website, direct professionele hulp
geboden wordt, om de site in een korte tijd te kunnen herstellen. Open source systemen
kunnen die garantie niet bieden. Met een bedrijf dat het commerciële pakket aanbiedt kunnen
die afspraken wel gemaakt worden.
5. Veiligheid
Indien een open source systeem niet wordt bijgehouden, loopt dit meer kans op aanvallen door
hackers. Bekende open source systemen worden veel toegepast door webdesigners, waardoor
het voor hackers interessanter is om deze systemen aan te vallen. Het is daardoor heel
belangrijk om constant het open source systeem te voorzien van nieuwe updates en patches.
Bij een commerciële CMS zal er standaard vanuit moeten worden gegaan dat dit pakket voldoet
aan de laatste veiligheidseisen en dit ook constant wordt bijgehouden door het bedrijf waarbij
het commerciële CMS wordt afgenomen.

6. Gebruikersvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijk is een open source CMS meestal niet. Deze bevatten veel mogelijkheden,
waardoor een basiscursus vereist is om goed met het systeem om te kunnen gaan. Een
commerciële CMS kan gebruiksvriendelijk ontworpen worden indien de klant dat wenst.
Kortsluiting’ Website. http://www.kortsluiting.com/blog/artikel/9/open-source-versus-commercile-websoftware/ /Geraadpleegd juni 2011

3.8 Gebruiksvriendelijkheid van een CMS
Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijke factor die er voor zorgt dat een gebruiker een systeem zal
accepteren en functioneel zal toepassen. Voor een CMS geldt dit ook. Hiervoor heb ik bij verschillende
bronnen op internet gezocht om er achter te komen welke aspecten er bij gebruiksvriendelijkheid
komen kijken.

3.8.1 Gebruiksvriendelijkheid
Definitie gebruiksvriendelijkheid
Gebruiksvriendelijkheid is een concept dat door ergonomen wordt bestudeerd.
Iets is gebruiksvriendelijk wanneer een beoogde eindgebruiker van een product, het effectief, efficiënt
en naar tevredenheid kan gebruiken.
Bron: Wikipedia
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Gebruiksvriendelijke elementen voor het beheer van een CMS
 de bediening moet logisch zijn (termen, menu's, pictogrammen en knoppen moeten
overeenkomen met de functie die een gebruiker ervan verwacht)
 de bediening moet consequent zijn (eenzelfde term, menu, knop of pictogram heeft in alle
gevallen een gelijke betekenis)
 de bediening en indeling van standaardelementen (onder andere menu's en functietoetsen)
moet liefst overeenkomen met standaarden die er in andere programma's zijn.
 overbodige/onnodige gebruikershandelingen moeten zoveel mogelijk door het programma
voorkomen worden.
 het systeem moet helpen voorkomen dat de gebruiker een fout maakt
 het systeem moet de gebruiker van goede feedback voorzien
 bij sporadisch gebruik moet het programma zonder problemen te begrijpen zijn.
 de bediening moet eenvoudig te leren zijn
 Is de tekstgrootte in het CMS te definiëren in em’s of procenten?
 Zijn koppen in het CMS op te maken in H1, H2 en H3? Vooral voor mensen die blind of
slechtziend zijn is deze functie handig, omdat de tekst met screen reader gemakkelijk te scannen
is.
 Kunnen in het CMS alt-tags worden toegevoegd aan plaatjes? Met deze tags is de website ook
zonder afbeeldingen te gebruiken.
 Zit er een goede zoekfunctie op, of kan die in het CMS worden toegevoegd? Een zoekfunctie
maakt het voor gebruikers makkelijker om op de gewenste pagina terecht te komen.
 Is de laadtijd van de in het CMS opgestelde pagina’s snel? Zit er geen onnodige broncode
achter? Onnodige broncode zorgt niet alleen voor langere laadtijd, maar maakt het
zoekmachines ook moeilijker om de website goed te indexeren.
 Kan in het CMS voor pagina’s een unieke titel worden aangemaakt? Een unieke titel maakt
pagina’s beter vindbaar.
 Maakt het CMS het opstellen van korte en logische URL’s mogelijk? Een URL bestaat bij voorkeur
uit een logische woordcombinatie (het liefst één die overeenkomt met de paginatitel) en bevat
geen onlogische parameters.
Rankinspector’ Website. http://www.rankinspector.com /Geraadpleegd juni 2011

3.9 Webrichtlijnen voor websites
Toelichting
De webrichtlijnen zijn een handig instrument om te waarborgen dat de website voor iedereen werkt en
op moderne wijze wordt gebouwd. Een CMS zal de mogelijkheid moeten bieden om een website te
kunnen richten volgens deze richtlijnen.
De webrichtlijnen
De webrichtlijnen zijn dus een handig instrument om te waarborgen dat de website voor iedereen werkt
en op moderne wijze is gebouwd. De webrichtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van
websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid, en op in
de praktijk beproefde oplossingen van professionals. In 2004 zijn ze ontwikkeld door Stichting ICTU, TNO
en Cinnamon Interactive, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK).
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Voordelen van webrichtlijnen
 Meer mensen bereiken
 Vindbaar zijn in zoekmachines
 Een website die werkt in alle browsers, en op alle apparaten en besturingssystemen
 Heldere afspraken maken over bouwkwaliteit
 Een snellere website en kostenbesparing
 Een duurzame en flexibele website die klaar is voor de toekomst
 Een prettige gebruikservaring voor de bezoekers

Toevoeging aan het onderzoek
Een CMS zal de vrije mogelijkheid moeten kunnen bieden om de vormgeving en huisstijl van de website
te kunnen inrichten volgens de internationale standaarden. In feite kan een webdesigner deze
webrichtlijnen altijd doorvoeren door deze te programmeren, maar een geavanceerde CMS zal deze
toepassingen inbegrepen moeten hebben, zodat een standaard gebruiker ook de mogelijkheid krijg om
een eenvoudige manier de vormgeving te kunnen aanpassen.
De webrichtlijnen’ Website. http://www.webrichtlijnen.nl

3.10 Conclusie
Web content management (WCM) is het proces van creatie, categorisatie, beheer, publicatie en opslag
voor content die via web technologie ontsloten wordt. In de meest simpele vorm betekent dit het
aanmaken van content, het combineren van content met een sjabloon en dit publiceren naar een
website. Naast CMS zijn er andere varianten die veel lijken op het document management systeem,
Record management en Enterprise management systeem.
De CMS bouw legt uit dat een CMS een beheeromgeving (back-end) heeft en bezoekersomgeving (frontend) en dat het systeem met een database werkt voor data opslag en samen met een template en
bestanden de website dynamisch maken. Daarnaast bestaan er in een CMS de rollen
applicatiebeheerder en technische beheerder die meestal door de webdesigner worden vervuld en de
rol content beheer die door de klant wordt vervuld.
Een CMS kan ingezet worden als een publieke website op internet of als intranet wanneer de website
enkel bedoeld is voor de interne organisatie en als extranet als naast de interne organisaties ook een
externe organisatie toegang moet krijgen tot de website.
Open source CMS pakketten zijn gratis en commerciële CMS pakketten kosten geld. De keuze voor een
commercieel pakket of een open source hangt af van verschillende factoren. De bepalende factoren zijn
de wensen van de klant, de betrouwbaarheid van het systeem of van de community, het budget van de
opdrachtgever, de vraag naar ondersteuning en beschikbare helpdesk, de veiligheid van het systeem en
de gebruiksvriendelijkheid van de bediening.
De gebruiksvriendelijkheid is een essentieel onderdeel bij de bouw van CMS, maar ook een technisch
aspect waarbij een CMS er voor moet zorgen dat de website gebruiksvriendelijk inricht kan worden.
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De webrichtlijnen zijn algemene standaarden die de webdesigner kan hanteren om ervoor te zorgen dat
de website qua structuur en inrichting voldoet, zodat de website toegankelijk blijft voor de bezoeker,
ook met andere systemen.
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4 Eisen en wensen aan een CMS
Dit onderdeel beschrijft de eisen en wensen van de klanten van JCore en die van JCore. In hoofdstuk
2“Huidige situatie” is aangegeven wat de JCore vereist om een CMS op de webserver te kunnen draaien.
Dit hoofdstuk beschrijft wat JCore verwacht van functionaliteiten van een CMS.
De eisen en wensen van JCore zijn opgesteld door middel van een kort interne onderzoek binnen de
dienst webdesign. De eisen en wensen van de klanten zijn opgesteld aan de hand van opdrachten die
JCore dit jaar en in het voorgaande jaar heeft uitgevoerd voor zijn klanten.
De vooraf gestelde eisen en wensen maken het mogelijk om criteria op te stellen waar de geselecteerde
CMS pakketten mee getoetst kunnen worden. Dit hoofdstuk beantwoordt de derde hoofdvraag, “Wat
zijn de eisen en wensen van de klanten van JCore van een CMS?”

4.1 Eisen en wensen van JCore’s klanten
De systeemeisen van klanten beschrijven welke functionaliteiten en eisen de klanten van JCore stellen
aan hun website. Voor dit overzicht zijn vijf bedrijven uit verschillende branches uitgekozen. Drie van
deze klanten zijn het type klant die JCore momenteel voorziet van CMS en de andere bedrijven zijn
potentiële klanten die JCore in de nabije toekomst wil voorzien van een CMS. Deze voorbeeld bedrijven
worden aangeduid met bedrijf X en bedrijf Y. JCore heeft deze bedrijven voor een niet gezien als
mogelijke klant, hoewel JCore ook dit type klanten kan voorzien van een CMS als het CMS pakket maar
voldoet aan de wensen van deze klant. De (voorbeeld)bedrijven zijn:







Hanbey Administratie & Adviesbureau (Accountancykantoor)
Centrum voor Persoonsontwikkeling (Projectenbureau)
Adobike B.V. (Fietsengigant)
Bedrijf X (Journalistiek bedrijf)
Bedrijf Y (Enterprise met interactieve website)
Bedrijf Z (klant met eenvoudige website en een klein budget)
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4.1.1 Bedrijfs: Hanbey Administratie & Adviesbureau
Branche: Administratiekantoor & Adviesbureau
Bedrijfswebsite:
hanbey.nl
Algemene informatie
Hanbey is een administratiekantoor en houdt zicht voornamelijk bezig met de volgende activiteiten:
 Het inrichten en opzetten van bedrijfsadministratie
 Het bijhouden van de boekhouding
 Het verzorgen van salarisadministratie
 Het samenstellen van jaarrekeningen
Contentbeheerders van CVP
De contentbeheerders zijn de medewerkers van Hanbey zelf. De functies van de medewerkers
verschillen van secretariaat tot accountant. Alle medewerkers beschikken over algemene tot gevorderde
computervaardigheden en zijn gespecialiseerd in financiële softwaresystemen. Het bedrijf heeft ervaring
met Front-end editing in een CMS. De medewerkers beschikken niet over websiteprogrammering
vaardigheden.
Doel van de website:
 Informatie bieden over het bedrijf en hun diensten
 Overzichtelijke documenten delen met cliënten
 Nieuws artikelen plaatsen m.b.t. financiële zaken
Gewenste functionaliteiten van CMS
 News feeds van actuele financiële zaken
 Nieuwsbriefsysteem
 Documenten delen met geauthentificeerde gebruikers
 Content in eigen beheer
 Contacteren via de site
Technische vertaling gewenste functionaliteiten van CMS
 Newfeeds module
 Nieuwsbriefsysteem
 Remository
 Contactmodule
Voor deze klant is vorig jaar voor het afstuderen een functioneel ontwerp voorgemaakt. Dit is deels
aangevuld en opgenomen in bijlage 1.6.
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4.1.2 Bedrijf CVP
Branche: instantie / overheidsinstelling
Bedrijfswebsite:
centrumvoorpersoonsontwikkeling.nl

Algemene bedrijfsinformatie
Het algemene doel van het Centrum is een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijke participatie van mensen in het algemeen en van mensen in een kwetsbare positie in
het bijzonder door het vergroten van het zelf-organiserend vermogen.
Contentbeheerders van CVP
De content beheerders zijn de medewerkers van CVP. De functies van de medewerkers verschillen van
secretariaat tot jongerencoaches. Alle medewerkers beschikken over algemene computervaardigheden
en sommigen hebben ervaring met Front-end editing in een CMS. De medewerkers beschikken niet over
websiteprogrammering vaardigheden.
Doel van de website:




Informatie bieden over het bedrijf en hun diensten
Informatie bieden over actuele zaken en lopende projecten
Agendapunten aanmaken en publiceren aan projectleden

Gewenste functionaliteiten van CMS
 Centraal agenda systeem met mailing functie
 Nieuwsbriefsysteem
 Contentbeheer mogelijkheden
o Contentbeheer mogelijkheden op de front-end van de website
o Contentbeheer mogelijkheden voor het nieuwsbriefsysteem
o Contentbeheer mogelijkheden voor het centrale agenda systeem
 Gebruiksvriendelijk contentbeheer
o Contentbeheer zonder onnodige toepassingen in beeld
 Moderne vormgeving
 Gebruiksvriendelijke toepassingen
Technische vertaling gewenste functionaliteiten van CMS
 Agenda module
 Nieuwsbriefsysteem
 Front-end editing
 Contactmodule
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4.1.3 Bedrijf Ado Bike
Branche: Fietsenverkoop
Bedrijfswebsite:
adobike.nl
Contentbeheerders van CVP
De content beheerders zijn de medewerkers van Ado Bike. De functies van de medewerkers verschillen
van secretariaat tot fietsenverkoper. Alle medewerkers beschikken over algemene
computervaardigheden en sommigen hebben ervaring met Front-end en Back-end editing in een CMS.
De medewerkers beschikken niet over websiteprogrammering vaardigheden.
Doel van de website:



Informatie bieden over hun filialen
Informatie bieden over het assortiment

Gewenste functionaliteiten van CMS
 Assortiment zelf beheren
 Nieuwsbriefsysteem
 Contentbeheer mogelijkheden
o Contentbeheer mogelijkheden op de front-end van de website
o Contentbeheer mogelijkheden voor het nieuwsbriefsysteem
 Banner en advertisement modules
 (module waarin roulerend afbeeldingen worden weergeven)
 Bedrijfsbestanden delen met enkel franchise partners
Technische vertaling gewenste functionaliteiten van CMS
 E-commerce module
 Nieuwsbriefsysteem
 Bannermodule
 Carrousel
 Remository
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X

4.1.4 Bedrijf X
Branche: Journalistiek, Magazine

Doel van de website
Het doel van dit bedrijf is om met een team van front-end beheerders artikelen te plaatsen en deze
goed vindbaar te maken voor de lezers/bezoekers van de website. Het gaat hier om een groot
hoeveelheid artikelen, videofragmenten die dagelijks aangevuld worden en online beschikbaar gemaakt.

Voorbeeld sites:
Nieuwsbanken
Nieuwswebsite
Online Magazines
Gewenste functionaliteiten van CMS
 Artikelen classificeren aan gerelateerde onderwerpen of zoektermen
 Workflow
 Gebruiksvriendelijke contentbeheer
 Bezoekers up te date houden met nieuwsbriefsysteem
Technische vertaling gewenste functionaliteiten van CMS
 Front-end beheer
 Nieuwsbriefsysteem
 Metadata
 SEO optimalisatie
 Classificatie Manager (Taxonomie)
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Y

4.1.5 Bedrijf Y
Branche: Enterprise (grote bedrijven)

Doel van het CMS
Veiligheid en functiescheidingen staan hoog in de verlanglijst. Daarbij moet het systeem een grote
hoeveelheid aan mogelijkheden kunnen bieden om grote bedrijven / corporaties te kunnen voorzien in
hun wensen. Het CMS zal verschillende divisies van de organisaties in één CMS kunnen beheren. De
functiescheiding en policy’s van de medewerkers zullen gestroomlijnd ingesteld kunnen worden met de
beveiliging van het CMS en integratietoepassing zullen aanwezig moeten zijn om met andere
informatiesystemen zoals CRM pakketten te kunnen koppelen.
Vergelijkbare websites

Figuur 8 Screenshot inlogscherm Website Accenture

Gewenste functionaliteiten van CMS
 Inloggen met Windows accountgegevens
 Geavanceerd beveiligingssysteem dat toepasbaar is met de beveiliging van het bedrijf
 Workflow
Technische vertaling gewenste functionaliteiten van CMS
 SSO (Single Sign On)
 Geavanceerde User level Security
 Workflow
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Z

4.1.6 Bedrijf Z

Doel van het CMS:

Deze klant wil graag een simpele website waar hij zijn hobby of bedrijfsinformatie op kwijt kan. De klant
wil enkel zijn informatie over zijn hobby publiceren en gevonden kunnen worden via zoekmachines. De
site zal hooguit uit drie tot 5 pagina’s bestaan en het budget voor de bouw van de website zit maximaal
op EUR 500, -

Gewenste functionaliteiten van CMS
 Zelf kunnen beheren
 Gebruiksvriendelijk
 Gastenboek
 Fotogalerij
Technische vertaling gewenste functionaliteiten van CMS
 Front-end beheer
 Nieuwsbriefsysteem
 Gastenboek module
 Fotogalerij module
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4.2 Eisen en wensen van JCore
Toelichting
De systeemeisen van JCore beschrijven welke functionaliteiten en eisen JCore stelt aan een CMS. Er is
een onderscheid gemaakt in technische functionaliteiten en content functionaliteiten. De technische
functionaliteiten betrekken de vereiste technieken die nodig zijn om het CMS naar wens in te richten en
te beheren. De content functionaliteiten betrekken de toepassingen waarover een CMS moet
beschikken om de content van de site te kunnen beheren.
Algemene eisen
Betrokken community of betrouwbare
organisatie
Central extension platform
Betaalbare toepassingen of open source
Technische functionaliteit
Databaseconnectie met MYSQL, MSSQL
Programmeertalen PHP, JAVA, CSS, HTML
Geïntegreerd installatiebeheer
Gedetailleerde errormeldingen
Content functionaliteit
WYSIWYG
Module beheer
Gebruiksvriendelijke / geavanceerde editor

Metadata toepassing

Nieuwsartikelen / Voorpagina beheer
Formulieren beheer
Modern en geavanceerde banner, Advertentie
beheer

Geavanceerd galerijbeheer

Toelichting
De officiële organisatie van het CMS die actuele
informatie en alle vormen van ondersteuning biedt
aan de gebruikers het CMS
Eén centrale omgeving waar alle softwarematige
oplossingen van het CMS te vinden zijn.
Gratis CMS, extensions, modules en plugins
Toelichting
MySQL MSSQL zijn het type database software dat
JCore toepast in zijn hostingpakket
Deze programmeertalen die bij JCore bekend zijn.
Installatiemodule om componenten, plugins,
templates en modules te installeren
Duidelijke erroromschrijvingen wanneer er
problemen op treden in het CMS
Toelichting
Pagina’s ontwerpen die exact hetzelfde uitzien na
het publiceren ervan.
Locatie van module bepalen en opmaak van
modules beheren
Naast de standaard opmaaktoepassingen, zal het
simpel moeten zijn om embedded media te
kunnen beheren
Metadata koppelen aan pagina’s, zodat zij
makkelijk door zoekmachines gevonden kunnen
worden.
Voorpagina beheren met actuele artikelen
Webbased formulieren aanmaken en publiceren
Een systeem waarmee banners met opvallende
effecten gepubliceerd kunnen worden en verder is
aangevuld met registratie en statistieken
toepassingen om interessante informatie over bij
te houden.
Een galerijbeheer die naast uploaden van foto’s en
categoriseren, ook over intelligente
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functionaliteiten beschikt. Bijv. het automatisch
verkleinen van groot formaat afbeeldingen.
Webpagina’s aanmaken en beheren in back-end
maar ook voor het gemak in front-end
Het toevoegen van bestanden aan webpagina’s

Contentbeheer
Mediabeheer
Tabel 4 Eisen en Wensen van JCore

4.3 Conclusie
Klanten waar de eisen van zijn opgesteld bestaan uit de huidige klanten van JCore en uit potentiele
klanten waar JCore zich in de toekomst op wil focussen als JCore het geschikte CMS pakket tot zijn
beschikking heeft. De grote verschillen in eisen en wensen van deze potentiele klanten zijn strengere
beveiligingstoepassingen, op maat gemaakte functionaliteiten, diepe lagen van gebruikersrechten en
grote hoeveelheid data die op efficiënte wijze beschikbaar gemaakt moet worden.
Eisen van JCore zijn voornamelijk de aanwezigheid van geavanceerde functionaliteiten die stabiel
werken, daarbij moet de CMS flexibiel en stabiel zijn om stijlen en inrichting, gebruiksvriendelijk, naar
eigen smaak en volgens gestandaardiseerde webrichtlijnen in te kunnen richten.
De volgende tabel geeft een overzicht weer van de eisen en wensen van JCore en zijn klanten

Overzicht eisen en
wensen van JCore en de
klanten
Betaalbare toepassingen
of open source
Centrale extension
platform
Betrokken community of
betrouwbare organisatie

Hanbey

x

CVP

Ado Bike

Bedrijf X

Bedrijf Y

Algemene eisen
x
x

Bedrijf Z

JCore

x

x
x
x

Content functionaliteiten
Geavanceerd galerijbeheer
Contentbeheer
Modern en geavanceerde
banner, Advertentie
beheer
Mediabeheer
Nieuwsartikelen /
Voorpagina beheer
Formulieren beheer
Metadata toepassing
Gebruiksvriendelijke /
geavanceerde editor
Module beheer
WYSIWYG
Front-end beheer
Back-end beheer

X
X

X
X

x

x
x

x
x
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X
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x
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X
X
X

x
x
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X
X
X
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Nieuwsbriefsysteem
Gastenboekmodule
SSO (Single Sign On)
Geavanceerde User level
Security
Security
SEO Optimalisatie
Workflow
Classificatie Manager
(Taxonomie)
E-commerce module
Bannermodule
Carrousel
Agenda module
Remository
Document Sharing module
News feeds
Contact beheer

x

Databaseconnectie met
MYSQL, MSSQL
Programmeertalen PHP,
JAVA, CSS, HTML
Geïntegreerd
installatiebeheer
Gedetailleerde
errormeldingen

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x

x

x
Technische functionaliteiten
x
x
x

X
X
X
x
X
X
X
X

x
x
x

x

x

x
x
x

x

Tabel 5 Overzicht eisen en wensen van JCore en zijn klanten
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5 Longlist resultaten
5.1 Longlist CMS pakketten
Na het uitvoeren van het onderzoek naar de geschikte CMS pakketten, zijn de volgende systemen
gekozen die voldoen aan de eisen van de longlist.





TYPO3
Drupal
Wordpress
Pinkweb (uitzondering )

Samenstelling longlist
TYPO3 en Drupal zijn de grootste en de populairste CMS pakketten die in gebruik zijn door gebruikers
die gekenmerkt worden aan de potentiele klanten van JCore. Uit vele bronnen op internet en in boeken
worden deze systemen ook gezien als de meest bekende CMS pakketten. Daarbij zijn het één van de
langst bestaande open source systemen op de markt. Vele professionele websites zijn er mee gebouwd
en worden door erkende webdesign bedrijven al jaren in gebruik genomen. Wordpress bestaat wat
minder lang dan TYPO3 en Drupal, maar behoort nu ook tot één van de grootste CMS pakketten van de
wereld. Wordpress staat voornamelijk bekend om zijn eenvoud en de gebruiksvriendelijkheid.
Pinkweb
Het Pinkweb CMS systeem is in de pakketselectie opgenomen, omdat dit behoort tot de extra opdracht
van de afstudeeropdracht. Pinkweb biedt commerciële web oplossingen waaronder CMS pakketten die
speciaal voor de accountancy branche zijn ontwikkeld. Door middel van een webinar met Victor Huiting
van Pinkweb is er kennis gemaakt met het CMS pakket. Het pakket lijkt op eerste gezicht een zeer
geschikt systeem voor de eisen en wensen van Hanbey. Bij de selectie van eisen zal de Pinkweb
nogmaals getoetst worden.
Commerciële CMS
Er is ook gekeken naar andere commerciële pakketten maar deze vallen niet direct in de smaak. Voor de
klanten van JCore is er geen overweging geweest die neigde naar de mogelijkheden van commerciële
systemen en daarbij zijn nog andere nadelen. Bij de een commerciële CMS heb je altijd te maken met
aanschaf kosten, jaarlijkse licentie kosten en onderhoudskosten. Deze kosten zijn er niet bij een Open
Source systeem. Waardoor een Open Source systeem in de meeste gevallen goedkoper zal uitpakken
dan JCore deze volledig in eigen beheer zal kunnen aanbieden. Met commerciële CMS bedrijven zal
JCore als tweede partij / tussenpersoon fungeren. Daardoor bestaat er een kans om uitgesloten te
worden en de klant te verliezen, omdat deze liever direct met een CMS leverancier werkt. Bij
commerciële pakketten ben je als tussenpersoon ook afhankelijk van een CMS bedrijf in verband met
onderhoud. Daarnaast bestaat er een risico in geval van faillissement van het CMS bedrijf, wat betekent
dat de website van de klant op losse voeten staat. Om deze redenen is het JCore niet interessant om
zich te focussen op commerciële pakketten
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5.2 Algemene informatie over TYPO3
Officiële website:
http://TYPO3.org
Open Source / Commercieel:
Open Source
TYPO3 is een robuust systeem met veel mogelijkheden, maar de leercurve is over het algemeen hoger
dan Joomla! en Drupal. TYPO3 wordt gebruikt voor middelgrote en grote websites. TYPO3 wordt onder
andere gebruikt door de Technische Universiteit Eindhoven, diverse omroepverenigingen en diverse
overheidssites.
TYPO3 is een in 1998 voor het eerst gepubliceerd gratis Open-Source-Web-Content-ManagementSysteem voor middelgrote en grote websites. Het CMS werd in eerste instantie gepubliceerd als
commercieel systeem maar begin 2000 gelicenseerd onder de GNU General Public License. Sinds eind
2001 is de software en documentatie van TYPO3 in het Nederlands beschikbaar door inzet van de
marktleiders Netcreators en alterNET. TYPO3 is gebaseerd op de server-scripttaal PHP. Als database
wordt meestal MySQL ingezet.
TYPO3 NL’ Website. http://TYPO3.org /Geraadpleegd juni 2011

Figuur 9 Screenshot TYPO3 officele website

52
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

5.2.1 Voorbeeld websites gebouwd met Wordpress
Vodafone. De website heeft een Integratie met CRM,
waarmee hun klanten kunnen inloggen en gegevens
van hun mobiele aansluiting kunnen wijzigen.

Mediq Apotheek Online. De website biedt
informatie en heeft een webshop waar klanten
online medicijnen kunnen bestellen

Mijn Zorg Keuze. Een website waarin bezoekers
verschillende zorginstellingen met elkaar kunnen
vergelijken.

Gemeente Groningen. Een website waar
bezoekers allerlei informatie over de gemeente
Groningen kunnen vinden.

Werken In Voorst. Een vacaturebank waarin
bezoekers kunnen zoeken naar vacatures in de
omgeving van Voorst.

Door Rood, een reclamebureau die zijn
portfolio op internet publiceert.

BRP’ Website. http://www.brpinternet.nl /Geraadpleegd juni 2011
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5.3 Algemene informatie over WordPress
Officiële website:
http://nl.wordpress.org/
Open Source / Commercieel:
Open Source

5.3.1 Korte omschrijving over Wordpress
WordPress is vrije weblog-software, die onder de GPL-licentie wordt gepubliceerd. WordPress is
ontwikkeld door Matthew Mullenweg, maar het wordt door een flinke groep ontwikkelaars
ondersteund. WordPress maakt gebruik van de PHP-programmeertaal. Alle content wordt opgeslagen in
een MySQL-database. Wordpress wordt vooral als blog gebruikt, maar is ook prima in te richten als
website. Het installeren en in gebruik nemen van Wordpress is niet moeilijk. Wordpress heeft een erg
uitgebreide community. Door middel van thema’s (templates) kan de vormgeving eenvoudig worden
aangepast. Op internet staan honderden thema’s die (meestal) gratis zijn te downloaden. Wordpress
wordt meestal gebruikt voor blogs en kleinere websites.
Wordpress NL’ Website. http://nl.wordpress.org /Geraadpleegd juni 2011

Figuur 10 Screenshot website Wordpress
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5.3.2 Voorbeeld websites gebouwd met Wordpress
The Ford story is een website in vorm van een blog
voor de Ford Motor Company. Op dit moment
gebruiken zij Wordpress voor verschillende
blogwebsites

Mashable, een van grootste blog website voor
onderwerpen over social media.

Nieuwsbank met actuele nieuwsberichten voor de
Texas Tech Campus

Digital Photography School, een van de meest
populaire fotografie websites. De gehele
website draait op Wordpress

The CNN Potical Ticker. Een website met
nieuwsartikelen van verslaggevers

We, The Savers is een blog van spaarders. deze
website wordt onderhouden door INGDirect.

ZOOPMEDIA’ Website. http://www.zoopmedia.com/websites-that-use-wordpress-1674 /Geraadpleegd juni 2011
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5.4 Algemene informatie over Drupal
Officieel webadres:
www.drupal.org
Open Source / Commercieel:
Open Source

5.4.1 Korte omschrijving over Drupal
Drupal is een softwarepakket dat toelaat om eenvoudig een grote verscheidenheid aan inhoud te
publiceren, beheren en organiseren op een website. De populariteit van Drupal is vergelijkbaar met die
van Joomla! Ook Drupal is modulair opgebouwd en heeft een grote community. Drupal wordt door
tienduizenden mensen gebruikt om verschillende soorten websites te maken, waaronder:
 community portaalsites en discussiesites
 intranet portaalsites en websites van bedrijven
 persoonlijke websites
 fan-sites
 e-commerce applicaties
 resource directories
Drupal draait op de besturingssystemen Windows, Mac OS X, Linux en op elk ander platform dat de
webserver Apache (versie 1.3+), of IIS (versie IIS5+) en PHP (versie 4.7.5+) ondersteunt. Omdat Drupal
een database nodig heeft om inhoud en instellingen op te slaan, is toegang tot een database zoals
MySQL of PostgreSQL nodig.
Drupal’ Website. http://www.drupal.org /Geraadpleegd juni 2011

Figuur 11 Screenshot website Drupal
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5.4.2 Voorbeeld websites gebouwd met Drupal
Examiner. Een website met nieuwsartikelen
over diverse onderwerpen

Men’s Health. Informatieve site van het
gelijknamige tijdschrift. Bevat artikels, nieuws en
tips over gezondheid, fitness, voeding, seks en
mode.

CCN Go. Een website met nieuwsartikelen over
diverse steden in Azië.

Economist. Een website met nieuwsartikelen over
internationale politiek en economie.

Fastcompany. Een website met nieuwsartikelen
voor en over ondernemers

White House. De officiële website van de White
House
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5.5 Algemene informatie over Pinkweb Web Applications
Pink Web Applications B.V.
Utrechtseweg 29H
3811 NA AMERSFOORT
Contact algemeen
tel. 033 750 13 34
fax. 033 750 13 35
e-mail. info@pinkweb.nl

Officieel webadres:
http://www.pinkweb.nl/
Open Source / Commercieel:
Commercieel
Korte omschrijving
Pinkweb helpt zijn klanten om hun werkprocessen te optimaliseren.
Pinkweb ontwikkelt innovatieve online software: webportals en cliëntportals. Pinkweb is de uitvinder van
de accountancy webportal en daarin al negen jaar marktleider. De webportals worden ingezet bij zowel
'het kantoor op de hoek' als bij de grootste organisaties van Nederland.

Figuur 12 Screenshot website Pinkweb

Content Online
Content Online is een volledig nieuw CMS (Content Management Systeem) van Pinkweb. Met Content
Online kan er website(s) mee beheerd worden, maar ook een afgeschermd intra- of extranet maken.
Op de aangemaakte pagina's kunnen teksten en plaatjes kwijt. Ook kan er gelinkt worden naar
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bestanden uit Dossier Online. Tot slot kunnen ook pagina’s afschermt worden voor bepaalde
gebruikers(groepen) o.b.v. persoonlijke instellingen of profielen.

Dossier Online
Veilig bestanden en dossiers delen met cliënten, groepen of alle gebruikers. De integratie in de
Verkenner en diverse CRM- en dossierpakketten, maakt het delen van bestanden met cliënten
eenvoudiger dan ooit. Voor een volledig overzicht van de web-producten Pinkweb Web Applications zie

bijlage 1.5
Bron: Pinkweb Applications’ Website. http://pinkweb.nl

5.5.1 Voorbeeld websites gebouwd met Pinkweb

Figuur 13 Screenshot website Flexaccount
Flexaccount’ Website. http://www.flexaccount.org/Geraadpleed juni 2011
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6 Shortlist resultaten
6.1 shortlist
Hieronder volgt een toelichting van de CMS systemen die uit de shorlist naar voren zijn gekomen en ook
volgens de bevindingen uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De CMS pakketten van de shortlist
zijn:




TYPO3
Drupal
Wordpress

Toelichting shortlist
Dezelfde CMS pakketten in de longlist komen overeen met de pakketten in de shortlist met uitzondering
van het CMS Pinkweb. Na input op de vragenlijst die door stichting Antenna is ingevuld, is het resultaat
van de shortlist sterk veranderd. Stichting Antenna is een voorstander van Drupal, maar door de diverse
wensen van hun klanten bieden zij naast Drupal ook andere CMS pakketten aan die beter aansluiten. De
onderzoeksmethoden die verder ook een sterke rol hebben gespeeld is het vergelijking systeem CMS
Matrix, de testomgevingen die een eerste indruk hebben geleverd, de seminars van Meeting Drupal
Government Day waarmee volop input van ervaren Drupal gebruikers zijn verzameld en de Input van
Docent Sebastiaan Mooi over Drupal en TYPO3.
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6.2 Bevindingen TYPO3
TYPO3 is een zeer professioneel en complex CMS pakket waarbij alle functionaliteiten aanwezig zijn die
je ook van CMS verwacht. Vergeleken met Drupal en Wordpress bevat TYPO3 in een kale standaard
installatie de meeste opties en toepassingen. Het CMS van TYPO3 is zeer geschikt om ingezet te kunnen
worden bij organisaties waarbij veiligheid, policy, rechten en functiescheidingen aan strenge eisen
moeten voldoen. Een ander opvallend kenmerk is dat TYPO3 over een eigen programmeertaal beschikt
namelijk Typoscript. Volgens de kenners is deze programmeertaal eenvoudig te leren indien de
gebruiker enige programmeerkennis in huis heeft. Met Typoscript kan de gebruiker op maat de
gewenste functionaliteiten programmeren die anders niet mogelijk zijn met de standaardinstellingen
van het CMS. TYPO3 is daarom goed inzetbaar bij klanten met specifieke wensen en die
integratiekoppeling willen realiseren met andere informatiesystemen.
Het technisch beheer van TYPO3 is voor JCore goed te doen. Net als Wordpress en Drupal vereist TYPO3
ook PHP en MYSQL en ook dit is qua onderhoud geen issue. De installatie oftewel het opzetten
daarentegen vergt zeker de nodige ervaring voordat dit in één keer vlekkeloos verloopt. Vanwege
veiligheidsoverwegingen zijn er veel stappen die gemaakt moeten worden om een eenvoudige website
op te kunnen zetten. Uiteraard is dit niet verkeerd, maar levert wel ergernissen op als bij de geringste
fout direct problemen optreden waardoor de CMS crasht.
Het controlepaneel van TYPO3 verschilt enorm met andere pakketten, waardoor het op het eerste
gezicht erg complex lijkt. Het bevat ontzettend veel opties en weinig toelichting , waardoor je verplicht
wordt eerst beginnerstraining te gaan volgen of dat je uit je eigen eerst een lange tijd flink moet
aanrommelen om enigszins te gaan begrijpen hoe TYPO3 werkt. TYPO3 heeft vergeleken met andere
CMS pakketten een ingewikkelde indeling en structuur voor het beheren van de website. Ondanks dat
bevat TYPO3 zeer professionele beheertools om de website te voorzien van allerlei mogelijkheden.
Daarbij is ook een monitortool aanwezig die exact de status aangeeft van alle essentiële onderdelen van
het CMS. TYPO3 biedt net als Drupal en Wordpress de mogelijkheid om direct plugins, componenten en
modules te downloaden vanuit een centrale locatie. Dit biedt de garantie dat alle externe modules
gecontroleerd worden en de beheerder deze extensies vanuit de beheeromgeving van het CMS kan
benaderen en installeren.
Gebruiksvriendelijkheid vind je bij TYPO3 niet aan het technische beheer zijde.
Het niveau van gebruiksvriendelijkheid kan je als technische beheerder instellen naar de wens van de
gebruiker. Een gebruiker kan bijvoorbeeld inloggen en enkel maar twee functionaliteiten zien en
gebruiken om de site te beheren.
De back-end van TYPO3 kan door de applicatiebeheerder zo gebruiksvriendelijk mogelijk ingericht
worden. TYPO3 biedt namelijk de mogelijkheid om in detail om overige functionaliteiten waarvan de
gebruikers niet van doen hebben, af te schermen. Dit kan naast de gebruiksvriendelijkheid ook gelden
als een beveiligingsmaatregel.
De betrouwbaarheid van TYPO3 spreekt voor zich op de wijze hoe het CMS pakket zich profileert bij een
wereldwijd publiek. TYOP3 biedt zoveel mogelijkheden in het toekennen van securitylevels waardoor de
veiligheid structuur van de organisatie gestroomlijnd kan worden naar de instellingen binnen CMS.
Daarbij beschikt TYPO3 standaard over alle security toepassingen die bij een CMS mogelijk zijn.
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Voor JCore is TYPO3 op dit moment erg hoog gegrepen. De complexiteit van het CMS betekent dat daar
de nodige tijd, geld en energie in gestoken moet worden voordat JCore dit systeem goed kan beheren.
Daarbij is dit CMS het meest geschikt voor de potentiele klanten van JCore, die we nog niet hebben en
minder voor onze huidige klanten.
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6.3 Bevindingen Drupal
6.3.1 Ervaring met Drupal
Drupal staat bekend als zeer stabiele en krachtige CMS vanwege zijn modulaire bouw, flexibiliteit en de
ondersteuning van een zeer betrokken community. Drupal biedt naast zijn standaard functionaliteiten
nog ongeveer 9000 extra beschikbare modules waarmee het CMS uitgebreid kan worden met extra
functionaliteiten.
Over de betrouwbaarheid van Drupal zijn bij de ervaren gebruikers geen twijfels. Vele grote organisaties
zijn overtuigd en tevreden over de werking van allerlei modules die met Drupal samen kunnen werken.
Dit komt door de wijze hoe elke update en module uitvoerig door de community wordt getest en pas
wordt vrijgegeven wanneer deze aan strenge criteria voldoen. Deze procedure waarborgt de kwaliteit
en biedt zekerheid, waardoor het CMS inzetbaar is bij grote organisaties waar kwaliteit en stabiliteit
voorop staan.
Technisch gezien kan Drupal zonder problemen door JCore gehost en beheerd worden. Dit geldt
voornamelijk voor onderhoud aan PHP en MYSQL. Qua onderhoud, zoals updates, upgrades en patches
is JCore afhankelijk van de community die de ondersteuning voor Drupal biedt. Volgens andere ervaren
gebruikers is de ondersteuning van de community uitstekend en erg professioneel.
Het applicatiebeheer van Drupal is niet zo eenvoudig als die van Wordpress en die van Joomla!. Het
vergt wel degelijk de nodige oefeningen en voor complexe functionaliteiten wellicht de nodige
trainingen van externe bedrijven. Ook is opmerkelijk dat het uiterlijk van de back-end er erg saai uit ziet.
Dit maakt de bediening in de beginfase minder gebruiksvriendelijk voor de beheerder. Drupal biedt wel
de mogelijkheid om de gebruiksvriendelijkheid aan de kant van het gebruikersbeheer naar wens in te
stellen.
Over het algemeen is Drupal voor elk website inzetbaar, maar voor de simpele websites is Drupal
wellicht overbodig, vanwege de hoeveelheid instellingen die eerst aangepast moeten worden voordat
een website pas functioneel wordt. Voor JCore is Drupal een ideaal CMS, omdat JCore als klein bedrijf
kan steunen op een community die graag gratis professionele kennis deelt en biedt.
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6.4 Bevindingen Wordpress
6.4.1 De ervaring met Wordpress
Wordpress wordt door velen gezien als een blog, maar Wordpress kan nu gezien worden als een
volwaardig CMS die over allerlei mogelijke functionaliteiten beschikt.
Wordpress is vergelijking met TYPO3 en Drupal veruit de meest simpele CMS als het komt op installatie,
inrichting en beheer. De beheeromgeving van Wordpress is erg overzichtelijk waardoor de gebruiker
binnen no-time de website kan inrichten. Tijdens het testen heeft het niet langer dan een uur geduurd
om een Wordpress te installeren en het menu en webpagina’s aan te passen. De functionaliteiten lijken
op eerste gezicht vrij compleet, maar zodra je het vergelijkt met een CMS als Drupal en TYPO3 is
Wordpress wat mager en bevat het voornamelijk de hoofdfunctionaliteiten. Deze hoofdfunctionaliteiten
zijn voor de weinig eisende gebruikers voldoende.
Technisch gezien kan Wordpress zonder problemen door JCore gehost en beheerd worden. Dit geldt
voornamelijk voor onderhoud aan PHP en MYSQL. Qua onderhoud aan Wordpress, zoals updates,
upgrades en patches is JCore afhankelijk van ondersteuning die Wordpress biedt. De service hiervoor is
nog niet goed bekend bij JCore en zal voordat JCore hier verder ingaat nog goed moeten uitzoeken hoe
betrouwbaar de ondersteuning is.
Op gebied van applicatiebeheer heeft Wordpress net als TYPO3 en Drupal een integratie met zijn
community, waardoor je vanuit het CMS direct vanuit de community de laatste updates binnen krijg van
de reeds geïnstalleerde modules en de nieuwe beschikbare modules.
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6.5 Bevindingen PINKWEB
Het CMS van Pinkweb is een eenvoudig CMS waarmee de gebruiker menubalken en webpagina’s kan
aanpassen. De specialiteit van Pinkweb zijn de modules die speciaal ontworpen zijn voor de accountancy
branche. De module Document Sharing waaruit voornamelijk de opdracht van Case van Hanbey
bestond, is gedemonstreerd door middel van een Webinar door Victor Huiting, Sales Manager van Pink
Web.
Via webinar werd uitgelegd hoe het systeem de gehele postverwerking heeft geautomatiseerd. Via het
systeem worden cliënten gekoppeld aan de Document Sharing module en de bestanden worden
vervolgens gelinkt aan de betreffende cliënten. De cliënten kunnen via de site inloggen en vervolgens
ook andersom hun documenten delen.
Het programma werkt simpel en eenvoudig. Het bevat ook geen overige functionaliteiten die bij een
open source software wel aanwezig zijn en er voor zorgen dat de beheeromgeving verwarrend
overkomt. De werking van het systeem is eenvoudig waardoor het voor gebruikers makkelijk geleerd
kan worden.
Pinkweb biedt JCore de mogelijkheid om als business partner de pakketten van Pinkweb te verkopen. De
voorwaarde is dan wel dat Pinkweb de eerste contactpersoon is van de klant en JCore de provisie
opstrijkt voor elk verkocht systeem.
Hoe interessant dit pakket voor JCore is, hangt af van de mogelijkheden die open source pakketten
kunnen bieden.
Op korte termijn zal JCore wellicht niet een gelijk systeem kunnen leveren als dat van Pinkweb en zal
JCore het systeem van Pinkweb kunnen doorverkopen aan Hanbey, zodat JCore uiteindelijk wel een
oplossing van Hanbey heeft kunnen regelen.
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6.5.1 Geschikte CMS voor JCore’s Klanten
In deze matrix wordt weergegeven welk CMS het meest geschikt is voor JCore’s klanten.

1
2
3
4
5
6

Hanbey administratiekantoor
Centrum voor Persoonsontwikkeling
Adobike
Bedrijf X
Bedrijf Y
Bedrijf Z

Joomla
x
x
x

TYPO3

Drupal
x
x

Wordpress

Pinkweb
x

x
x
x

Figuur 14 Geschikte CMS pakketten voor JCore's klanten

1. Geschikte CMS pakketten voor Hanbey Administratiekantoor zijn voor nu Joomla! in combinatie
met de module Pinkweb. Joomla!, omdat JCore, Hanbey kan voorzien in al zijn eisen en wensen
op Document Sharing na. Dit onderdeel kan door middel van de module van Pinkweb
geïntegreerd worden met Joomla, waardoor Hanbey naast zijn website de geschikte oplossing
heeft om zijn cliënten te voorzien van een goed werkende omgeving om bestanden te delen.
Daarnaast zou Drupal een zeer geschikt systeem zijn omdat deze ook in de wensen en eisen van
Hanbey kan voorzien en omdat deze namelijk zonder de integratie van Pinkweb ook zal
functioneren.
2. Het geschikte CMS pakket voor CVP is voor nu Joomla. De eisen en wensen van CVP kunnen met
Joomla makkelijk voorzien worden. Uiteraard zullen Wordpress en Drupal ook voldoen maar tot
op heden gaat de voorkeur naar Joomla!, omdat JCore hier het meest ervaring mee heeft en de
werknemers van CVP over voldoende computervaardigheden beschikt om Joomla te kunnen
leren.
3. Het geschikte CMS pakket voor Adobike is voor nu ook Joomla. De gewenste functionaliteiten
kunnen makkelijk door Joomla ondersteund worden en omdat JCore tot nu de meeste ervaring
heeft met Joomla heeft dit CMS pakket ook het voorkeur.
4. Het geschikte CMS voor bedrijf X is Drupal. Drupal is zeer geschikt in het omgaan met publiceren
van grote hoeveelheid data en gebruikers die door middel van workflow een samenwerken.
5. De geschikte CMS pakketten voor bedrijf Y is TYPO3. Vanwege de beveiligingsmogelijkheden en
integratie technieken is TYPO3 het meest geschikte pakket.
6. Het geschikte CMS pakket voor bedrijf Z is Wordpress. Voor de eenvoudige functionaliteiten is
Wordpress het meest geschikt. De gebruiker zal op snelle manier leren omgaan met het systeem
vanwege het gemak en daarbij is Wordpress voor JCore op korte termijn beheersbaar om dit te
kunnen aanbieden aan zijn “eenvoudige eisende klanten”
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7 Conclusies en aanbevelingen
Conclusie
Het onderzoek naar geschikte CMS pakketten en de pakketselectie hebben er toe geleid dat vanuit de
pakketselectie uiteindelijk drie CMS pakketten in aanmerking komen als CMS pakket opgenomen te
kunnen worden in de dienst webdesign van JCore.
De huidige klanten van JCore wensen eenvoudige websites met standaard functionaliteiten en vereisen
daarbij een eenvoudige manier hun websites, zonder allerlei complexe handelingen te kunnen
onderhouden. Voor deze klanten zijn de CMS pakketten Wordpress en Joomla! de aangewezen
pakketten. Joomla!, omdat JCore deze al beheerst en Wordpress, omdat deze van alle CMS pakketten,
het meest eenvoudigst is, vrij simpel is te begrijpen en gemakkelijk voor standaard gebruikers onder de
knie te krijgen. De klanten waar JCore zich in de toekomst op wil focussen vereisen meer. Hiervoor zal
JCore een CMS pakket moeten aanbieden dat zich kenmerkt aan hoge performance, stabiliteit,
geavanceerde modules, integratiemogelijkheden, uitgebreide beveiligingstoepassingen, flexibele
beheeromgevingen en een sterke betrokkenheid van de community die de betreffende open source
CMS ondersteunt.
Het huidige CMS Joomla! is tot nu toe het meest voor de hand liggende systeem om toe te passen op de
eisen en wensen van de huidige klanten. Zodra JCore Wordpress goed beheerst zal Wordpress een
geschikter systeem zijn voor simpele websites en voor de minder ervaren gebruikers die het
contentbeheer toch in eigen handen willen hebben.
Voor de klanten waar JCore zich in de nabije toekomst op wil focussen is het CMS van Drupal het meest
geschikte systeem. Alle functionaliteiten die een commercieel CMS kan bieden, biedt Drupal met grote
zekerheid en daarbij is alles van Drupal gratis. Daarbij heeft Drupal een enorme, internationale en zeer
professionele Drupal community waar JCore op terug kan vallen indien ondersteuning nodig is.
Het CMS pakket TYPO3 is vergeleken met Drupal iets minder interessant voor JCore. TYPO3 biedt in alle
opzichte ook dezelfde functionaliteiten als Drupal, alleen is de leercurve van dit systeem hoger en zal
het JCore meer tijd kosten om het systeem te kunnen beheersen. Uit ervaringen van Drupal gebruikers
blijkt ook dat het zonder toegevoegd programmeerwerk mogelijk is om vrijwel elke functionaliteit
operationeel werkend te krijgen in een Drupal website, tenzij de website afwijkt wanneer van standaard
functionaliteiten, maar ook dan is de Drupal flexibel is in omgang met aangevuld maatwerk.
JCore wil zijn klanten de meest geschikte mogelijkheden aanbieden om de websites functioneel en
beheersbaar te maken voor de klant. Omdat de klanten van JCore qua eisen en wensen verschillen en
JCore zijn doelgroep wil uitbreiden met klanten met complexe eisen en wensen, zal JCore meer opties
moeten gaan aanbieden om elk klant te kunnen voorzien van het meest geschikte CMS pakket.
Het is uit het onderzoek gebleken dat Joomla! Wordpress en Drupal voorlopig zullen voldoen aan alle
eisen en wensen die JCore vereist en zijn klanten vereisen. JCore zal op korte termijn deze laatste twee
pakketten moeten opnemen binnen de dienst Webdesign.
Besluit
Joomla! blijft omdat Joomla! nog steeds voldoet en JCore dit CMS momenteel het beste beheerst.
Wordpress is vanwege het gemak voor de gebruiker een tweede pakket dat JCore wil opnemen in de
webdesign.
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Drupal is vanwege de goed werkende functionaliteiten mogelijkheden en professionele community het
derde pakket dat JCore graag wil opnemen in de dienst webdesign.
Het CMS pakket TYPO3 is voor JCore voorlopig het minst interessante pakket voor JCore. De stap naar
TYPO3 is voor JCore nu te groot en daarbij is score uit voorlopig onderzoek niet overtuigd dat de
community van TYPO3 net zo’n goede ondersteuning kan bieden als de community van Drupal. Een
eventueel vervolgonderzoek zal kunnen uitwijzen of TYPO3 als een extra CMS pakket binnen de dienst
webdesign opgenomen moet gaan worden.
Aanbeveling - Implementeren van Wordpress en Drupal
JCore beschikt over twee man personeel die beide full-time bezet zijn. Door middel van externe
trainingen en het oefeningen in testomgevingen zal het mogelijk zijn, om op een korte termijn een
andere CMS te kunnen beheersen en aan te bieden aan zijn klanten. De hoeveeltijd die hiervoor nodig is
hangt af van de complexiteit van het CMS. Een CMS met geavanceerde mogelijkheden en complexe
structuren vergt meer praktijkervaring, dan een CMS met minimale mogelijkheden en een eenvoudige
beheeromgeving.
De webdesigner van JCore zal simpelweg de start moeten maken met de beschikbare trainingen die
online beschikbaar zijn en met behulp van trainingsboeken waarin alle functionaliteiten van Wordpress
en Drupal stap voor stap worden uitgelegd. Daarnaast is het van essentieel belang dat JCore zich
aansluit bij de community van deze CMS pakketten. Op die manier vergroot JCore zijn kennis sneller en
blijft JCore op de hoogte van actuele zaken en nieuwtjes. De community van Wordpress is te vinden via
Website. http://nl.forums.wordpress.com/ en die van Drupal is te vinden via http://groups.drupal.org/,
de Nederlandse Drupal Community is te vinden via http://drupal.nl
Daarnaast is het ook mogelijk om trainingen te volgen bij CMS Expert via een online
trainingsprogramma. Een voorbeeld van een online trainingsprogramma is die van Open Source training.
Deze training beschikt over talloze oefeningen en daarbij zijn er altijd leraren die via chatsessies
beschikbaar zijn voor vragen. Naast de documentaties zijn de oefeningen ook te bekijken via
videofragmenten. OStraining is te vinden via de volgende websites. Voor Wordpress geldt de volgende
link http://www.ostraining.com/wordpress-training/ en voor Drupal geldt deze link.
http://www.ostraining.com/drupal-training/
Ook kan de webdesigner met behulp van beginnersboeken stap voor stap kennismaken met het CMS
van Wordpress. Een aantal voorbeeld boeken zijn:
Wordpress
 Flexibele websites en blogs met WordPress | Veerle Verbert & Bert-Jan Groenewolt
 Succesvol publiceren met WordPress | Rogier Mostert
 Kickstart WordPress | Robbert Ravensbergen
 Wordpress For Dummies | Lisa Sabin-Wilson
Drupal
 Beginning Drupal 7., Todd Tomlinson & Tomlinson Engels - Paperback | 2010
 Foundation Drupal 7., R. J. Townsend, Robert Townsend & Leroy Ed. Townsend |Learn How To
Use The Drupal Framework To Quickly Build Feature-Rich Websites

68
Richard van Herwijnen – stdnr: 2004469

JCore IT Solutions V.O.F.

Met behulp van testomgevingen die JCore binnen zijn eigen hosting platform beschikbaar kan maken,
kan de webdesigner installaties van Wordpress en Drupal installeren en uitvoerig testen in een
praktijkomgeving.
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1 Bijlagen
1.1 Bijlage - Literatuurstudie
Boeken:
Titel
Contentmanagement
Auteur
J.W. de Koning

Beantwoording vraagstuk
Wat is een CMS en waar wordt het voor gebruikt?
Content Management Content management is een verzamelterm voor het managen van
informatiestromen vanaf het moment van het ontstaan van de content tot het opleveren of publiceren
daarvan. Naast Web Content Management zijn ook Enterprise Content Management, Product Content
Management, Document Management, Workflow en de relaties hiertussen onderwerpen in dit gedegen
naslagwerk. Content betreft informatie die in het papieren tijdperk beperkt was tot tekst en beeld en
die tegenwoordig door de opkomst van elektronische media is uitgebreid met video, geluid en
animaties. Het is vooral de inhoud in de vorm van bedrijfspresentaties en productvoorlichting zoals die
verschijnt op internetpagina’s, maar ook de tekst op het display van een geldautomaat of een telefoon is
content. Management daarvan is nodig vanwege de voortdurende bewerkingen en aanvullingen die
content met name in een dynamisch medium als internet ondergaat en vanwege de wisselwerking die
er is tussen de content en de bedrijfsprocessen die content produceren. Ook de toenemende druk om
verantwoording af te leggen maakt het belang van correcte en actuele content groter. Dit boek is een
weerslag van de uitgebreide ervaringen die binnen Capgemini zijn opgedaan met content management.
Voor met name professionals bij marketing- en communicatieafdelingen is dit boek een handleiding met
werkwijzen, checklists, valkuilen en best practices. Content management wint aan belang, enerzijds
omdat websites complexer zijn geworden en steeds belangrijker als communicatiemiddel, anderzijds
omdat vrijwer elke organisatie zich geconfronteerd ziet met de wens om via verschillende kanalen te
communiceren. Content management is dan ook een hulpmiddel om interne processen te verbeteren.
Kortom: dit boek is een must voor elke professional die met content management heeft te maken!
Bol.com’ Website. http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/content-management-druk-1/1001004004548534/index.html/Geraadpleegd
juni 2011

Overige literatuur
Groenendaal, H. van. (2009) Webdesign: van concept naar realisatie (3e druk). Den Haag: Sdu Uitgevers
bv.
Graf, Hagen. (2008). Essentie van Joomla! 1.5. Amsterdam: Pearson Education Benelux B.V.
Hoogland, Wim., Brand, Ingrid, Dik, Roel,. (2010) Rapport over rapporten: Drie cursussen voor een
professioneel (digitaal) rapport (14e druk). Groningen: Noordhoff bv.
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1.2 Bijlage - Antwoorden en vragen van St. Antenna
E-mail verkeer met St. Antenna
Gebruiken jullie naast Drupal ook andere CMS systemen? Ja, waarom?
Cobra is ons eigen OS CMS, we gebruiken dat voor complexe database operaties (veel data I/O en
scripting of te wel als er geen Drupal modules voor zijn)
Wordpress gebruiken we voor eenvoudige websites, een WP CMS inrichten is bij ons incl. Domein en
aanpassing van een bestaand gratis theme 500 Euro. Maar de trend is dat wel zelfs Drupal CMS al
inzetten in sites vanaf 1500 Euro.
Voldoet Drupal als een CMS in alle opzichten? Nee, in welke opzichten niet?
Robin zal zijn kant belichten, vanuit klantcontact vind ik wel dat er omdat het om een zeer robuust en
extended CMS gaat er veel meer inrichtingswerkzaamheden nodig zijn.
Drupal is op dit moment technisch het meest geavanceerde & krachtige open source CMS. Dat zit hem
in de uitstekende betrouwbaarheid, veiligheid, technische kwaliteit en modulaire opbouw. Dat laatste
betekent ook dat een “kale” Drupal niet zoveel spectaculairs doet. Om Drupal tot zijn recht te laten
komen, is het zaak de juiste (open source, altijd gratis) modules voor de gewenste functionaliteit te
kiezen & deze vervolgens naar wens te configureren. In het geval er heel specifieke wensen zijn is het
mogelijk zelf buitengewoon krachtige modules te schrijven.
Examiner.com <http://examiner.com/http://www.menshealth.com/
http://www.cnngo.com/ http://www.economist.com
http://www.fastcompany.com/en bv http://www.whitehouse.gov/
<http://www.whitehouse.gov/zijn enkele voorbeelden van grote Drupal sites.
Welke technische kennis is er minimaal nodig om Drupal te kunnen inrichten tot een professionele
site?
Robin?
Hangt allemaal erg af van je wensen. Een eenvoudige site, bv een blog, met een eenvoudig ontwerp,
door Antenna geplaatst met ons Aegir systeem, vraagt geen technische kennis van de client& is voor een
editor snel onder de knie te krijgen. Een grote site als een van de bovenstaande vraagt een team van
ontwerpers, mysql/apache server admins&php/drupal programmeurs.
Kortom, het hangt af van je wensen & hoe de taakverdeling voor wat betreft
bouw/onderhoud ligt (wil je zelf ook coden? wil je dat laten doen? wil je
een standaard ontwerp? een aangepast standaard ontwerp? een speciaal design?
custom functionaliteit? etc. etc. )

Wat is er op gebied van beveiliging belangrijk bij een CMS systeem.
Welke maatregelingen nemen jullie bij het hosten van een CMS systeem?
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We hosten enerzijds Drupal cliënts op een aparte Productie server en
gebruiken een andere server voor Drupal ontwikkelaars. We onderhouden Drupal ook binnen een
versie met de benodigde en noodzakelijke upgrades en updates. Waar nodig ook de gebruikte
modules.
Dat doen we niet alleen bij sites die wij gebouwd hebben met Drupal maar ook voor diverse andere
ontwikkelaars en Drupal klanten omdat bouwers meestal geen zin in onderhoud hebben en de meeste
ISP ook geen Drupal management erbij leveren, bij ons dus wel.
In welke opzichte onderscheidt volgens jullie een Drupal met een commerciële CMS?
Robin? (Zijn er andere CMS die te vergelijken zijn? ;-)
Er zijn weinig nadelen van Drupal te bedenken tav een commercieel CMS. Alle functionaliteit die een
commercieel CMS kan bieden, biedt Drupal met grote zekerheid eveneens, met dank aan de modulaire
structuur. Extra voordeel is de enorme, internationale & zeer professionele Drupal community.
Drupal.org kent bijvoorbeeld een miljoen users. Dat betekent dat Drupal geen “vendorlock-in” kent. Het
is altijd mogelijk met je Drupal site naar een ander op Drupal gericht bedrijf te stappen, als daar reden
voor zou zijn.
Voor eenvoudige, out of the box sites (met name blogs) is Wordpress ook een prima mogelijkheid.
Joomla geeft wat meer opties direct bij installatie, maar kan technische problemen op gaan leveren als
je wat uitgebreidere mogelijkheden wenst. Bijkomend nadeel is dat Joomla extensies vaak geld kosten &
het architectonisch minder solide in elkaar steekt dan Drupal.
TYPO3 is in Duitsland erg groot, maar heeft een onnodig ver geabstraheerde
architectuur. Je moet al snel met een speciale scripttaal aan de slag, TypoScript. In mijn ervaring is het
veruit het lastigste te buigen naar je wensen. Samenvattend doet TYPO3 overbodig ingewikkeld, waar
het eenvoudiger zou kunnen.
Vanuit mijn ervaring is Drupal met stip de beste keuze voor sites die meer kunnen dan alleen bloggen &
wat basisfunctionaliteit.
Welke implementatie methodieken passen jullie toe bij het implementeren van Drupal bij een
organisatie?
Robin? Hij zal hier in gaan om Agile Development met 2-wekelijkse iteraties, ondersteuning met een
CRM (Redmine) voor alle support en management en Aegir om Drupal binnen ons server park te
beheren, updaten, clonen etc. Etc.

PS
We zijn ons duidelijk in de Drupal hosting markt aan het profileren en zien met grote tevredenheid dat
grotere ontwikkelaars ons ook vinden voor het hosten van hun klanten.
We bouwen hier met 2 mensen aan Drupal sites en 1 persoon doet daarnaast de enduser support net
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als bij Cobra en Wordpress. We zijn verheugd dat ook Drupal Nederland ons als hostingplek heeft
uitgezocht.

1.3 Bijlage - Functionaliteiten van CMS
Toelichting
Dit hoofdstuk beschrijft de standaard functionaliteiten en de externe modules van CMS. Deze standaard
fuctionaliteiten zijn onderverdeeld in functionaliteiten voor content editors, administrator (beheerders
functies) en security.Voor de volledige overzicht van functionaliteiten zie bijlage...

1.3.1 Functionaliteiten voor content editors
Welke standaard functionaliteiten komt je tegen in een CMS
Functie

Omschrijving

Frontendand Backend editing

Aanpassingen vanuit de webpagina (front-end ) of in
een controlepaneel ( back-end )
Zoekmachine
Spellingcontrole in het tekstverwerkeromgeving
Tekstverwerkeromgeving die direct content weergeeft,
zoals die ook op de website wordt gepubliceerd.

Internal Search Engine
Spell Checker
WYSIWYG (WhatYou See Is WhatYou Get) Editor /
Richtext Editor
Inline editing
Preview Content
Metadatering
Metatagging
Mediamanagement
Categoriereen en Sectiebeheer
Undo /History
Positiebeheer
Clipboard

Het resultaat van de content bekijken, voordat deze
gepubliceerd wordt.

Beheren van afbeelding, videobestanden en
audiobestanden
Structuren van artikelen
Wijzigen ongedaan maken
Positie van content bepalen
Tijdelijke opslag om gekopieerde foto’s te bewaren om
de content mee op te vullen

1.3.2 Administrator functionaliteiten
Functie

Omschrijving

Compare Backend users
Flexformconfiguration

Gebruikersrechten vergelijken
Formulieren ontwerpen zonder programmeercodes toe
te voegen
Groepen en gebruikers beheren
Installatietoepassing voor extencies
Templatebeheer
CSS toepassingen

Manage backend users &groups
Upgrade / install manager
Template management
CSS Styled Content

1.3.3 Security functionaliteiten
Functie

Omschrijving
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Content Approval / Workflow

Routeringfuctionaliteit waarbij content is goedgekeurd
wordt, voordat deze gepubliceerd wordt
Gebruikersinstellingen
Toegangsbeveiliging
Historie van gebruikers die hebben ingelogd
Melding per e-mails verzenden
Compatibiliteit met SSL toepassingen
Ondersteuning voor inloggen met SSL
Ondersteuning voor SSL beveiliging

User Privileges
Authentication
Login History
Email alerts
SSL Compatible
SSL Logins
SSL Pages

1.3.4 Voordelen en Nadelen Open Source CMS
Media CT
Voordelen Open Source


Regelmatig updates

Nadelen Open Source


De populaire open source Content
Management Systemen zoals Joomla! En
TYPO3 worden constant verbeterd. Dit
komt omdat er een grote groep van
programmeurs aan werkt.







Onafhankelijkheid
De code van een open source CMS is vrij
beschikbaar. Dit betekent dat de gebruiker
ervan relatief eenvoudig en goedkoop over
kan stappen naar een ander internetbureau
dat hetzelfde CMS hanteert.

Persoonlijke wensen zijn niet altijd mogelijk
Hoewel er ontzettend uitgebreide open source Content
Management Systemen bestaan, is de gebruiker toch vaak beperkt
in ‘customization’. Het kan erg lastig zijn voor een internetbureau
om een open source CMS precies naar wens van de klant af te
leveren.



Weinig ‘bugs’
Door de grote community achter de grote
open source systemen worden bugs snel
gevonden én opgelost. Relatief nieuwe
commerciële Content Management
Systemen bevatten regelmatig bugs, die
vaak niet op korte termijn kunnen worden
opgelost.



De gebruiksvriendelijkheid van open source Content Management
Systemen laat vaak te wensen over. Bij TYPO3 bijvoorbeeld zal de
gewone gebruiker verdwalen in de rommelige structuur en het
gebruik van moeilijke termen als Extrep, Ext manager en
phpMyAdmin. Dit komt omdat de software is ontwikkeld door
techneuten die met een ander oog naar het product kijken dan dat
een gebruiker doet.

Geen licentiekosten
Bij een commercieel CMS zit je als
gebruiker meestal vast aan jaarlijkse
licentiekosten. Voor een niet veeleisende
gebruiker zal dit enorm in kosten schelen in
vergelijking met een commercieel CMS.
Hierbij wordt niet rekening gehouden met
de kosten van het implementeren van
persoonlijke wensen in het CMS.

Gebruiksvriendelijkheid vaak onder de maat

Een open source CMS kan duurder uitvallen dan een
commercieel CMS
Veel bedrijven zien de termen ‘free’ of ‘gratis’, en gaan in zee met
een internetbureau die een open source CMS levert. De support,
of het doorvoeren van uitbreidingen kan duur uitvallen. Het is niet
ongebruikelijk dat dit meer kost dan bij een commercieel CMS. Het
is aan te raden om een TCO-analyse uit te werken. Hierin wordt
duidelijk wat het product daadwerkelijk gaat kosten.



Er is geen doorontwikkel garantie
Een open source CMS is afhankelijk van de input van
programmeurs die in hun vrije tijd aan het CMS werken. Deze
programmeurs werken vrijwillig en worden gedreven door hun
enthousiasme voor het product.
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Webdesigning.nl
Nadelen Open Source
Gebruik is gratis, maar de inrichting en opzet van de functionaliteiten van de website is veel
belangrijker dan alleen het kostenplaatje. Het is belangrijker dat u met uw website uw doelen
bereikt (meer omzet, minder kosten, hogere kwaliteit, et cetera) dan dat de website “gratis” is.
Anders is het namelijk geen investering maar een “lagere” kostenpost.
Met het gebruik van standaard (joomla, mambo, TYPO3) templates (vormgevingen) ben je vaak
beperkt in de invulling van de huisstijl en krijg je soms al snel een website die teveel lijkt op een
standaard website.
Door het enorme aantal mogelijkheden van open source systemen is het vaak lastig om alle
functionaliteiten en mogelijkheden te begrijpen.
Tijdens het inrichten van een joomla, TYPO3, mambo of andersoortig opensource cms komen vaak
vragen naar voren. Je kunt deze gemakkelijk in forums opzoeken, maar vaak moet je lang wachten
of zoeken tot je een antwoord hebt. Dit omdat de mensen die de vragen beantwoorden of met uw
uitbreiding wensen aan de slag gaan vrijwilligers zijn die u niet kent. Deze personen kunt u dus niet
aanspreken op garantie voorwaarden of iets dergelijks (wat u bij een ingehuurd bedrijf wel kunt).
Het testen en inrichten van joomla, TYPO3 of mambo websites vereist vaak veel kennis van de
opbouw van open source systemen. Daar kunt u uw afdeling of klanten niet mee belasten, de
leercurve is te stijl in veel gevallen. U kunt waarschijnlijk het beste ervaren opensource leveranciers
hiervoor uitzoeken.
Tijdens het gebruik van een website komen meestal naar verloop van tijd nieuwe wensen naar
voren. Om deze te implementeren en integreren in een open source systeem is erg lastig en vaak
zelfs onmogelijk. Bovendien krijgt u in de toekomst vaak problemen bij noodzakelijke updates (zie
ook het volgende punt) van de software. Die updates weten namelijk niet dat u er maatwerk op
hebt verricht en kunnen dus fouten ontstaan die niet of nauwelijks zijn op te lossen (vaak wil de
opensource community u hiermee ook niet helpen omdat de fouten door uw eigen toedoen zijn
ontstaan). Realiseert u daarbij goed dat eventueel uw externe opensource leverancier ditzelfde
probleem heeft! Bijna niemand begrijpt de complete structuur van grote CMS systemen, omdat
teveel mensen eraan hebben gewerkt (ook uw joomla, mambo of TYPO3 leverancier niet). Zoekt u
bijvoorbeeld eens op forums op het internet naar het grote aantal (ook expert!) bedrijven dat op
zoek is naar een Joomla of een Mambo expert omdat ze ergens niet uitkomen.
Over CMS systemen (zeker bij de open source systemen) wordt veel geschreven. Een deel van deze
discussies gaat ook over veiligheid en beveiliging. Doordat de lekken in uw systeem dus overal
bekend zijn is het een fluitje van een cent voor hackers om uw website te kraken (ze kunnen zelfs in
uw broncode zien welke lekken uw systeem nog bevat!). Wanneer uw website geen vertrouwelijke
gegevens bevat (denk aan klantgegevens of online betaling) of niet gekoppeld is aan een dergelijk
systeem dan zullen hackers zich minder snel tot u richten en is het risico beperkt. In elk ander geval
is een veel gebruikt opensource CMS systeem zonder dat u regelmatig (dagelijks!) onderhoud en
updates pleegt, sterk af te raden.
Opensource CMS systemen zijn vrijwillig ontwikkeld door programmeurs en niet door marketing
mensen. Dit betekent dat de systemen zijn gebaseerd op technische functionaliteit, maar veel
minder gericht zijn op het verkrijgen van nieuwe bezoekers via internet en het verhogen van het
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aantal bezoekers tot klant. Losstaand nog zijn de gebruiksvriendelijkheid van het CMS systeem en
de website. Mochten dit voor u belangrijke doelstellingen zijn, dan is het wellicht beter om een CMS
te kopen van een op dit gebied ervaren commerciële partij voor juist dit doel. Probeert u maar eens
een professioneel zoekmachine marketing bedrijf te vinden die een opensource CMS systeem
adviseert (tip: dat gaat u niet lukken!).
Opensource CMS initiatieven worden gedragen door de vrijwilligers, maar zijn ook grillig. Er zijn in
het verleden vele initiatieven geweest die een stille dood zijn gestorven, doordat een nieuwe
ontwikkeling op komt en de vrijwilligers daar weer mee doorgaan. Het oude initiatief wordt dan niet
meer ondersteund met alle onderhoudsconsequenties voor de websites vandien). PHP nuke is een
goed voorbeeld hiervan. Ook Mambo is met de opkomst van Joomla op sterke achterstand gezet in
de markt en het is maar de vraag of dit systeem gaat overleven. Wanneer er geen ondersteuning
meer is voor het opensource CMS systeem, zult u opnieuw moeten overschakelen naar een nieuw
systeem. Eventueel maatwerk zal compleet opnieuw ontwikkeld moeten worden voor het nieuwe
systeem (aandachtspunt: hopelijk kan de data worden overgezet!). Tip: Lees hiervoor ook ons
artikel over het voorkomen van een lock-in situatie.
Professionele ervaren websitebouw bedrijven (vanaf tien medewerkers die zich fulltime bezig
houden met bouwen van websites) weten hoe lastig het is om onderhoud te doen aan en
uitbreidingen te doen op opensource CMS systemen. Daarom zullen de meeste dit niet willen doen
op het moment dat u uw website wilt uitbreiden.
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1.4 Bijlage - CMS matrix
Bron: http://www.cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix
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1.5 Bijlage - Pinkweb Web Applications
Cliënt Online
Cliënt Online is het klantenportaal waar u veilig informatie kunt uitwisselen met cliënten, medewerkers,
software in de backoffice en uitvragende partijen. Door de continue optimalisatie en nieuwe functionaliteit
bent u altijd klaar voor actuele marktontwikkelingen.

Accordering Online
Met Accordering Online vraagt u uw cliënten eenvoudig en veilig om een formeel elektronisch akkoord op
belastingaangiften en jaarrekeningen. Hiermee regelt u de inperking van uw beroepsaansprakelijkheid
optimaal en efficiënt.

Dossier Online
Veilig bestanden en dossiers delen met cliënten, groepen of alle gebruikers. De integratie in de
Verkenner en diverse CRM- en dossierpakketten, maakt het delen van bestanden met uw cliënten
eenvoudiger dan ooit.

Personeel Online
Ontvang de mutaties van de medewerkers van uw cliënten online. Alle mutaties (stamgegevens en
variabelen) van meerdere cliënten verwerkt u met enkele klikken in uw salarispakket. Dat bespaart u veel
tijd en beperkt de kans op over typefouten.

Actueel Online
Actueel Online biedt actuele informatie gericht op cliënten van accountants. Nieuwsberichten verschijnen
automatisch op uw website en in de portal en kunnen in een e-mailnieuwsbrief aan cliënten worden
verstuurd

Single SignOn
Via Cliënt Online hebben al uw cliënten en medewerkers direct toegang tot alle andere online software
die in uw organisatie in gebruik is.

Content Online
Content Online is een volledig nieuw CMS (Content Management Systeem) van PinkWeb. U kunt
hiermee uw website(s) beheren, maar ook een afgeschermd intra- of extranet maken. Daarnaast is
Content Online volledig geïntegreerd in de webportal Cliënt Online, zodat u daar zelf extra
modules/tabbladen en pagina's kunt aanmaken.
Op de aangemaakte pagina's kunt u teksten en plaatjes kwijt. Ook kunt u linken naar bestanden uit
Dossier Online. Tot slot kunt u de pagina's afschermen voor bepaalde gebruikers(groepen) o.b.v.
persoonlijke instellingen of profielen.
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1.6 Bijlage – Functioneel Ontwerp Hanbey Administratiekantoor

Functioneel Ontwerp
Project: Uitbreidingen in de CMS Hanbey.nl
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1 Inleiding
Dit FO is opgesteld voor de website van Hanbey te vinden via de link hanbey.nl In maart 2010 is de
website van hanbey online gegaan. In september 2010 heeft Hanbey aangegeven de site te willen
uitbreiden met een aantal functionaliteiten. De website is een CMS die technisch onder beheer valt van
JCore IT Solutions en inhoudelijk onder beheer valt van Ahmed Beyaztas (eigenaar van Hanbey
Administratie & Adviesbureau).
In FO is vastgelegd welke functionaliteiten en toegevoegd gaan aan het CMS en hoe deze
functionaliteiten exact moeten gaan werken.

1.1 Bedrijfsinformatie
Hanbey ( Hanbey administratie & adviesbureau) is een administratiekantoor in Oosterhout. Het
administratiekantoor van Hanbey bestaat uit zes man personeel en beschikt over de capaciteit om
stageplaatsen aan MBO en HBO-studenten aan te bieden.
Het bedrijf levert zijn administratieve diensten aan MKB-bedrijven en particulieren. Deze diensten
bestaan uit:




Financiële administratie
Fiscaal advies
Financieel advies

Algemene informatie
Bedrijfsnaam:
Adres:

Hanbey Administratie & Adviesbureau
Meerpaal 6
4904 SK Oosterhout

Telefoon:

0162 - 42 73 22

Branche:
Contactpersoon:

Administratie / Accountancy
Ahmed Beyaztas

Webdesignbedrijf:
Webdesigner / IT Consultant:

JCore IT Solutions
Richard van Herwijnen

1.2 Opdrachtomschrijving
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De wens van Hanbey is om zoveel mogelijk gebruik te maken van weboplossingen die de communicatie
tussen Hanbey en zijn klanten zal optimaliseert, kosten bespaard en aantrekkelijk maakt voor potentiële
klanten.
De gewenste functionaliteiten in de website hanbey.nl




De website Hanbey zal naast bedrijfsinformatie ook de mogelijkheid willen hebben om
financiële nieuwsberichten te kunnen plaatsen.
Met een automatisch nieuwsbericht zal Hanbey klanten en leden van de site terug naar de site
willen lokken.
Een systeem in de website zal de communicatie via mail en post efficiënter moeten laten
verlopen en de arbeidsuren en kosten terug laten dringen. Dit systeem zal voor elk klant een
persoonlijk pagina beschikbaar stellen, waarbij de accountant en klant overzichtelijk alle
documenten kunnen inzien.

Hanbey (Hanbey Administratie- Adviesbureau) beschikt over een CMS, waarmee hij zijn
bedrijfinformatie onder eigen beheer op internet kan publiceren. Zijn CMS bevindt zich in een
informatieve fase. Dat wilt zeggen dat zijn CMS enkel informatie publiceert. Hanbey wilt zijn CMS op
korte termijn uitbreiden met een aantal functionaliteiten, waarmee hij kosten kan bespraren op het
sturen van documenten en updates van actuele zaken en zijn clienten het gemak te bieden door allerlei
documenten ten alle tijden beschikbaar te maken.
Het gaat men name om de volgende onderdelen.
Document Sharing module
Met de document sharing module kunnen Hanbey en zijn clienten documenten delen. Het doel hiervan
een duidelijk overzicht te behouden op alle verkeer van documenten die naar elkaar gestuurd worden.
Voordeel:
Beheren van verstuurde documenten
Behouden van een duidelijk overzicht van alle documenten
Besparen op verzendkosten

Online nieuwsbriefsysteem
Met een nieuws brief kan Hanbey regelmatig informatie per mail naar zijn clienten en aangemelde
bezoekers sturen die opgenomen zijn in zijn maillinglist. Met een nieuwsbriefsysteem wilt hanbey
informatie sturen omtrent zijn diensten en informatie over financiele zaken en bedrijfsinformatie.
Voordeel:
Alternatief van reclame folders
Besparen op verzendkosten
Beheren van verstuurde nieuwsbrieven

News Feeds
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Een systeem waarmee je informatie op internet op jou webpagina wordt gepubliceerd. Hiermee kan
Hanbey betrouwbare financiele informatie laten publiceren op zijn website.
Voordeel:
Voorzien van actuele informatie omtrent belasting en financiele zaken
Geautomatiseerd actuele informatie laten wisselen
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1.3 Opdracht van JCore
Voor de opdrachtgever ( Hanbey) is het van belang dat de drie eerder genoemde functionaleiten gaan
werken in een CMS Systeem. Als dit betekent dat de huidige CMS vervangen moet worden met ander
CMS, is dat geen probeem zolang de huisstijl niet verandert en content-beheer uitgevoerd kan blijven
worden door het personeel van Hanbey.
Indien het huidige CMS niet voldoet om de nieuwe functionaliteiten te kunnen ondersteunen, zal de
JCore naast het inbrengen van die functionaliteiten ook nog een volledige CMS moeten installeren en de
huisstijl opnieuw moeten inbrengen.
Werkzaamheden
 Toevoegen van Document Sharing module
 Toevoegen van nieuwsbriefsysteem
 Toevoegen van Newsfeeds
Bijkomende werkzaamheden indien huidige CMS niet voldoet.
 CMS systeem inrichten
 Navigatiestructuur aanbrengen
 Huisstijl van Hanbey doorvoeren in CMS
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2 Content plan
Dit conten plan beschrijft met welk structuur de opmaak van de website wordt opgebouwd. Dit
contentplan geldt voor de algemene webpagina’s die, de voorpagina, het newsfeedsysteem en het
nieuwsbriefsysteem.

2.1 Content van webpagina’s
2.1.1 Voorpagina





Koptekst
Artikel
introductietekst
Lees meer functie naar volledige artilel

2.1.2 Algemene webpagina’s




Koptekst
Titel
Afbeeldingen

2.1.3 Newsfeeds



Teksten in Qoute tekens met datum
Normale lettertype

2.1.4 Nieuwsbriefsysteem




Koptekst met vaste opmaak
 Logo en bedrijfnaam
 Nieuwsbrieftitel
 Nieuwsbriefnummer
 Publicatiedatum
 Link naar artikel op de site hanbey.nl
Voettekst met vaste opmaak
 Link met afmelding van nieuwsbriefsysteem
 Volledige bedrijfgegevens van hanbey.nl
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3 Indeling Content Management
De content management indeling omschrijft de inleding waarmee het CMS wordt ingericht, hoe deze
toegankelijk wordt gemaakt en welke functionaliteiten daarbij komt kijken. Het gaat om de volgende
items.
 Back-end beheer
 Front-end beheer
 Nieuwsbriefbeheer
 Document sharing beheer
 Userbeheer

3.1.1 Back-end beheer
Toegankelijkheid
1. Link: (websitenaam)/administrator
2. Inloggen met inloggegevens
Mogehelijkheden:


Volledige beheer over alle onderdelen in het CMS

3.1.2 Front-end beheer
Toegankelijkheid


via openbare deel van de website

Mogehelijkheden:




Contentbeheer van artikel door middel van editor
Publicatiedata beheren
Publicatievorm beheren

3.1.3 Nieuwsbriefbeheer in back-end
Toegankelijk:
1. Link: (websitenaam)/administrator
2. Inloggen met inloggegevens
3. Menunavigatie Componenten – Nieuwsbrief - Controlepaneel
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Mogehelijkheden:






Overzicht opstellen nieuwsbrief
Nieuwsbrieven aanmaken en opmaken met editor
Aangemaakte nieuwsbrieven beheren
Beheren van mailingslist
Nieuwsberieven versturen

3.1.4 Newsfeedsbeheer
Toegankelijk:
1. Link: (websitenaam)/administrator
2. Inloggen met inloggegevens
3. Menunavigatie Module – Newsfeeds
Mogehelijkheden:



Toevoegen Newsfeed url
Verwijzing opgeven van style CSS

3.1.5 Documentsharingbeheer
Toegankelijk:
1. Link: (websitenaam)/administrator
2. Inloggen met inloggegevens
3. Menunavigatie Component – Remository
Mogehelijkheden:




Behereren van gebruikers voor documentsharing aan documentbeheergroepen
Beheergroepen aanmaken
Opties van donwloaden uploaden instellen
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4 Navigatie
Nagivatie omschrijft de structuur van het menu op de site van hanbey.nl, waarmee de bezoeker op de site kan navigeren.
Menu
HANBEY
DIENSTEN

LINKS
NIEUWS
VACATURE
STAGE EN
AFSTUDEREN
CONTACT
ZOEKEN
LOGIN
DOWNLOADS
Tabel 1 Navigatietabel

Alias
Startpagina

Inloggen
Download

Vorm van publicatie
Openbaar
Openbaar

Omschrijving
Menuknop
Menuknop
Koppeling subknop

Submenu
a) Financiele
administratie
b) Fiscaal advies
c)
Financieel advies

Openbaar
Openbaar
Openbaar
Openbaar

Menuknop
Menuknop
Menuknop
Menuknop

Verwijzing naar Links pagina
Verwijzing naar Nieuws pagina
Verwijzing naar Vacature pagina
Verwijzing naar Stage en afstuderen pagina

Openbaar
Openbaar
Openbaar
Geregistreerd

Menuknop
Formulier
Formulier
Menuknop

Verwijzing naar Contact pagina
Invoer Zoekmachine
Invoer inlogsysteem
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Verwijzing naar Homepagina
Verwijzing naar
a.
Finciele adminstratie pagina
b. Ficaal advies pagina
c.
Finacieel advies pagina
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5 Functies
Naast de genoemde onderdelen zijn er vaak allerlei specifieke functies die verder beschreven kunnen worden. Om
elke functie helder te beschrijven is het van belang om aan te geven op welke requirements deze is gebaseerd, op
welke schermen het wordt toegepast, voor wie deze is bedoeld en hoe deze visueel vorm krijgt.

5.1 Standaardfucnties







Contentbeheer
Menubeheer
Artikelbeheer
Voorpaginabeheer
Contactformulierbeheer
Specifieke functies

Klantindeling in Document Sharing
Eigen gegevens
Nieuwsbriefsysteem
Aanmelden
Afmelden
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