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Referaat
Broch, Jerry, Afstudeerverslag/ eindverslag, Ontwikkeling van Web Applicaties t.b.v. demo
materiaal, Winvision BV, Nieuwegein, Juni 2004
Dit verslag is tot stand gekomen in het kader van de afstudeerstage van de auteur bij
Winvision BV te Nieuwegein. In de afstudeerperiode (februari 2004 tot juli 2004) heeft de
afstudeerder een systeemontwikkelingtraject doorlopen voor het ontwikkelen van een demo
omgeving waarin duidelijk wordt hoe de Microsoft producten CMS, CRM en SPS samen het
onderwijs kunnen ondersteunen.
Het verslag moet de lezer inzicht geven in de werkzaamheden die de afstudeerder tijdens
zijn afstudeerperiode heeft verricht. Dit inzicht wordt gegeven door de periode te beschrijven
waarin de afstudeerder de demo omgeving heeft ontworpen door gebruik te maken van een
ontwikkelmethode. Tevens wordt dit inzicht gegeven in de periode dat de afstudeerder de
demo omgeving heeft ontwikkeld. Hierna wordt de afstudeerperiode geëvalueerd.
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1. Inleiding
Dit document is geschreven in het kader van het ontwikkelingstraject dat is doorlopen tijdens
de afstudeerperiode. Het document is bedoeld voor de examinatoren van de Haagse
Hogeschool die aan mij zijn toegewezen en voor het lid van de commissie van toezicht. De
doelstelling van dit document is het verkrijgen van een duidelijk beeld over het
afstudeertraject dat ik heb doorlopen in de periode van 9 februari tot en met 11 juni 2004. Ik
zal in dit document proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen door mijn
ervaringen, werkzaamheden en problemen (die tijdens de afstudeerperiode naar voren zijn
gekomen), te beschrijven.
Hierbij zal niet alleen een omschrijving van de werkzaamheden en problemen gegeven
worden, maar ook de keuzes die hierbij gemaakt moesten worden. En er zal gekeken
worden naar de effecten die deze keuzes hebben gehad op het eindproduct of het verloop
van het project.
In hoofdstuk 2 wordt de organisatie van Winvision beschreven. Allereerst wordt de
organisatiestructuur van Winvision beschreven. Hierin wordt duidelijk waar Winvision voor
staat en welke kennis er binnen de organisatie aanwezig is. Vervolgens wordt de
organisatiestructuur van Winvision beschreven met een organogram als verduidelijking. Als
laatste word de plaats van de afstudeerder in de organisatie beschreven.
In hoofdstuk 3 zal de probleemstelling gecombineerd met de doelstelling beschreven worden
waar dit project op gebaseerd is. Hierna komen de werkzaamheden aanbod die dit project
met zich meebrengt. Als laatste zullen de producten naar voren komen welke opgeleverd
worden t.b.v. dit project.
In hoofdstuk 4 staat het Plan van aanpak beschreven. Hierin komen o.a. de organisatorische
projectkeuzes naar voren. Hierin worden tevens de voor en nadelen van twee
ontwikkelmethoden met elkaar vergeleken en wordt er een methode gekozen. Vervolgens
worden in de Microsoft producten benoemd, welke in dit project sterk naar voren zullen
komen. Hierna volgt de projectplanning doormiddel van een GANTT diagram, welke tevens
zal worden toegelicht. Aan het einde van dit hoofdstuk zullen de projectrisico’s worden
beschreven.
In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe het rapport “de Definitie van eisen” is opgesteld. Een
belangrijk gedeelte in dit rapport zijn de functionele eisen. In dit hoofdstuk staat beschreven
hoe deze tot stand zijn gekomen.
In hoofdstuk 6 worden de 4 gebruikte UML diagrammen beschreven en toegelicht. Naast de
vier gebruikte UML diagrammen zal er ook naar voren komen waarom de andere vijf
diagrammen niet zijn ontworpen tijdens dit project. Na de UML diagrammen worden de
verschillende schermen beschreven welke terugkomen in de demo omgeving. Als laatste
punt in dit hoofdstuk wordt het database ontwerp nader toegelicht.
In hoofdstuk 7 word het test rapport beschreven en hoe deze tot stand is gekomen voor en
tijdens dot project.
In hoofdstuk 8 zal er een evaluatie worden geven over het proces tijdens de
afstudeerperiode en over de producten die hieruit voort zijn gekomen. Hierna zal er het
seminar worden beschrijven waar de demo omgeving is gepresenteerd en zal er tot slot aan
het eind van dit hoofdstuk de diepgang beschreven worden van deze afstudeerperiode.
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2. Organisatie van Winvision
In dit hoofdstuk wordt de organisatie van Winvision beschreven. Allereerst komt de
organisatiestructuur van Winvision aan bod, hierin wordt duidelijk waar Winvision voor staat
en welke kennis er binnen de organisatie aanwezig is. Vervolgens wordt de
organisatiestructuur van Winvision beschreven met een organogram als verduidelijking. Als
laatste van dit hoofdstuk komt de plaats van de afstudeerder in de organisatie aan de orde.
2.1. Organisatiestructuur van Winvision
Winvision levert kennis en oplossingen in de vorm van consultancy, software ontwikkeling en
projectmanagement gebaseerd op het Microsoft platform, met als doel onze klanten beter in
staat te stellen om hun core business te bedrijven opdat zij beter kunnen presteren dan hun
concurrenten.
Winvision ziet haar dienstverlening als 100% complementair aan hetgeen Microsoft biedt en
ontleent hier dan ook haar missie aan.
Het bedrijf Winvision is in november 2002 gestart en bestaat inmiddels 2 jaar. Winvision
heeft op dit moment ongeveer 20 medewerkers die werkzaam zijn binnen de organisatie.
Ondanks de negatieve trend in de informatica branche weet Winvision als een van de
weinige ICT bedrijven toch door te groeien. Aan het hoofd van de organisatie staan Ronald
Eleveld en Jeroen Vermeulen. Beide waren eerder werkzaam bij Getronics.
Het kennisniveau binnen Winvision ligt vrij hoog. Winvision beschikt over certificaten in
onderstaande gebieden:
• Microsoft:
Certified Partner
Project Solution Provider
MCSE NT 3.51
MCSE NT 4.0
MCSE Windows 2000
MCSE Windows 2003
MCDBA SQL 2000
MCT (20 producten)
MCSD Visual Basic
MCSD C#.NET (Early Achiever)
• Overigen:
Master of Business Administration
Master of Information Management
Rapid Deployment Program Sharepoint 2003, juni 2003
Er heerst binnen Winvision een fijne informele sfeer, iedereen wordt met zijn voornaam of “je
en jij” aangesproken en de deuren van alle kantoren staan altijd open. Als medewerker kan
je bij iedereen zo binnenlopen voor een vraag of een sociaal praatje.
Er is bij Winvision een vrij platte organisatiestructuur. Boven in de hiërarchie staan de twee
directeuren die worden ondersteund door een administratief medewerker, daaronder komen
direct de consultants en de senior software developers zoals uit het onderstaande
organogram valt op te maken.
Winvision kenmerkt zich door het feit dat het meer medewerkers heeft dan bureaus. Dit
houdt in dat merendeel van de medewerkers bij klanten op locatie werkzaam zijn. Hierbij
moet worden opgemerkt dat Winvision geen detacheringbureau is.
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Directeur
Jeroen Vermeulen
Ronald Eleveld

Administratie / P& O

Consultants

Software developers

Afstudeerder

2.2. Afstudeerder binnen het bedrijf
Zoals uit het organogram valt op te maken sta ik als afstudeerder onder de consultant en de
software developers. Tijdens het afstudeerproject heb ik contact met Frank Voortman als
consultant die de klant vertegenwoordigd. Hij is de persoon die de wensen en eisen kenbaar
maakt en waar ik terecht kan met vragen over de functionaliteiten van de demo omgeving.
Voor technische vragen omtrent de realisatie van de demo omgeving met o.a. betrekking tot
het programmeren in C# kan ik terecht bij de software developers Frank Jutte en David van
Dam.
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3. Opdrachtomschrijving t.b.v. het afstudeerproject
Bij het doorlezen van dit hoofdstuk zal de lezer een duidelijk beeld krijgen over de inhoud
van het project. Als eerste wordt de probleemstelling beschreven waar dit project op
gebaseerd is. Daarna volgt de doelstelling van dit project waarin duidelijk wordt beschreven
dat er een demo omgeving zal worden ontwikkeld. Hierna komen de werkzaamheden
aanbod die dit project met zich mee brengt. Als laatste in dit hoofdstuk zullen de producten
worden beschreven welke opgeleverd worden t.b.v. dit project.
3.1. Probleemstelling
Er is binnen de verschillende HBO instellingen en universiteiten een behoefte aan een
samenhangend geheel van geautomatiseerde systemen die de studenten en de
onderwijsorganisatie ondersteunen in het leertraject. Uitgangspunt daarbij is, dat de student
zowel thuis, binnen het schoolgebouw als op de evt. stageplek beschikt over een computer
waar hij door middel van zijn persoonlijk portal kan inloggen om over alle voor hem relevante
digitale informatie van de onderwijsorganisatie te kunnen beschikken. Een ander
uitgangspunt is dat de onderwijsorganisatie het trajectverloop wil kunnen bijhouden vanaf het
begin dat een potentiële student informatie aanvraagt via de website over een bepaalde
opleiding tot het punt dat hij na minimaal 4 jaar de opleiding gediplomeerd heeft verlaten en
zelfs verder. Met het bijhouden van het trajectverloop wordt bedoeld dat men de student
gerichter wil kunnen volgen en hem daar beter in kan begeleiden.
3.2. Doelstelling
In mei 2004 zal er een seminar worden georganiseerd waar onderwijsinstellingen bestaande
uit HBO instellingen en de universiteiten voor worden uitgenodigd. Tijdens dit seminar zijn er
een drietal bedrijven die zich zullen presenteren en hun diensten zullen tonen. Onder deze
bedrijven bevind zich Winvision wat tijdens dit seminar duidelijk wil laten zien hoe er met
behulp van een aantal Microsoft producten in combinatie met maatwerk, een oplossing kan
worden geboden op het gebied van ICT binnen het onderwijs. Buiten de standaard
PowerPoint presentatie wil Winvision aan de hand van een werkende real-time demo
omgeving een meer sprekende indruk achter laten.
De doelstelling van de demo is tweezijdig.
Enerzijds willen de onderwijsinstellingen een student kunnen volgen vanaf het moment dat
iemand informatie aanvraagt tot het moment dat hij/zij afstudeert en verder.
Door het volgen van de student gedurende zijn of haar studiepad moet er met behulp van het
systeem mogelijk worden gemaakt om actie te ondernemen richting de student op bepaalde
momenten.
Bij acties valt o.a. te denken aan:
• Contact opnemen met de aankomende student
zodra hij informatie heeft aangevraagd.
• Contact opnemen met de aankomende student
zodra de uiterste inschrijfdatum bijna is verstreken.
• Automatisch de student benaderen zodra er een
studiekeuze gemaakt moet worden.
• Student volgen ook na zijn studie.
• Etc.
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Anderzijds willen de onderwijsinstellingen, de studenten een omgeving kunnen aanbieden
waarin ze tijd en plaats onafhankelijk kunnen leren. Te denken valt hierbij aan modulen die
een eigen portal site hebben waarin module informatie is opgenomen zoals sheets, extra
informatie, opdrachten etc.
Door gebruik te maken van “student eigen portal sites” kunnen de studenten vervolgens de
gemaakte opdrachten met elkaar delen, afspraken maken, opmerkingen plaatsen e.d.
waardoor groepswerk gemakkelijker wordt.
Zodra de opdracht voltooid is kunnen de studenten via het portal site van de docent de
opdracht inleveren waardoor de docent weer feedback kan geven. De docent kan op zijn
eigen portal site tevens gemakkelijk documenten delen, opmerkingen plaatsen e.d. Dit alles
valt samen te vatten onder het mom van plaats en tijd onafhankelijk kunnen leren.
3.3. Werkzaamheden
Voorafgaand aan het project zal ik een Plan van aanpak opstellen. Hierin worden alle
werkzaamheden op een rij gezet.
Er zal een totaalbeeld ontstaan van alle te doorlopen stappen. Van ontwerp van het systeem
tot aan de oplevering ervan. Voordat er aan het ontwerp van het systeem begonnen kan
worden zal er eerst een gesprek met de consultant aan vooraf gaan. Binnen deze opdracht
dient de consultant van Winvision als opdrachtgever. Tijdens dit gesprek zal duidelijk worden
wat de consultant/opdrachtgever verwacht van het eindresultaat. Aan de hand van deze
gesprekken zal er volgens de Van Vliet methode een “Definitie van eisen” opgesteld worden,
hierin zullen alle eisen en wensen welke door de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt
worden opgenomen. Zodra de Definitie van eisen is voltooid zal er volgens de Van Vliet
methode een “Technisch Ontwerp” worden opgesteld, hier staat o.a. het ontwerp van het
systeem, ontwerp van de database en het schermontwerp in. Het systeem zal aan de hand
van UML diagrammen worden ontworpen. UML is een object georiënteerde taal welke goed
past bij een opdracht als deze. Naast UML zal er een ERD model gemaakt worden voor het
ontwerp van de database.
Hetgeen hierboven staat omschreven, valt onder het analyseren van de behoefte van de
klant c.q. opdrachtgever.
Hierna zal er begonnen worden met het inrichten van de zogenoemde klantspecifieke
“virtuele machines” waarop de demo omgeving zal draaien.
Zodra het inrichten van de “virtuele machines” volbracht is zal de ontwikkeling van
webapplicatie plaats vinden, welke oorspronkelijk voor demo doeleinde gebruikt worden.
Tijdens en na het afronden van de demo omgeving zal deze getest en getoetst worden op de
correcte werking ervan.
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3.4. Producten
De doelstelling van de opdracht zal worden gerealiseerd door middel van het inrichten van
een virtuele machine die geconfigureerd zal worden met Windows 2003 server, SQL 2000,
SharePoint server, CRM server en CMS server. Hier bovenop zullen er diverse maatwerk
webapplicaties ontwikkeld worden.
Dit project zal met behulp van de Van Vliet methode doorlopen worden. Door gebruik te
maken van deze methode zullen er een aantal producten worden opgeleverd die hieronder
zullen worden benoemd.
De “Van Vliet methode” omvat de volgende documentatie.
• Opdrachtomschrijving: voorafgaand aan dit rapport is er een opdrachtomschrijving
gemaakt waardoor de alle betrokkenen van dit project een duidelijk beeld kunnen
krijgen over de diepgang, de omvang etc. van de opdracht.
• Plan van aanpak: dit project zal worden begonnen met het opstellen van een plan
van aanpak. Binnen dit Plan van aanpakzal in het kort de probleem en doelstelling
worden beschreven. In dit rapport staat tevens vermeld met welke methode het
project uitgevoerd zal worden. In dit rapport worden ook de mijlpaal producten
gegeven en de planning die hier bij hoort.
• Definitie van eisen: hierin worden de verschillende eisen die gesteld worden aan het
op te leveren product globaal uitgewerkt. Verder wordt er in dit rapport een
omschrijving gegeven van alle functionele eisen die in de applicatie terug moeten
komen.
• Applicatieomschrijving: in dit rapport zullen de UML diagrammen worden opgenomen
welke een schematische weergave zullen geven van de te ontwikkelen web
applicatie. Tevens zal er in de applicatieomschrijving het schermontwerp en de
databaseontwerp worden opgenomen.
• Testset: in dit rapport zal er voorafgaand aan de programmeerfase een test/toetsing
van heteind product worden opgesteld. Op deze manier wordt de test niet ongemerkt
aangepast op de manier van programmeren. Tijdens het programmeren zal de
testset verder worden uitgebreid.
Nadat de rapporten volgens de Van Vliet methode zijn afgerond, zal er begonnen worden
met het ontwikkelen van de webapplicatie.
Samengevat:
Documentatie:
• Opdrachtomschrijving
• Plan van aanpak
• Definitie van eisen
• Applicatieomschrijving
• Testset
Software:
• Ingerichte virtuele machines
• Ontwikkelde webapplicatie
• Configureren van de Microsoft producten
• De uiteindelijke demo omgeving

Datum: 08-06-2004

6

Versie:2
Jerry Broch 20006455

Eindverslag

Winvision

4. Plan van aanpak t.b.v. de voortgang van het project
Bij het doorlezen van dit hoofdstuk krijgt de lezer een duidelijke indruk over de manier
waarop het Plan van aanpak is opgesteld. Dit hoofdstuk zal beginnen met het noemen van
belangrijke punten uit het plan van aanpak. Hierna volgen de organisatorische
projectkeuzes. In deze paragraaf worden de voor en nadelen van twee ontwikkelmethoden
met elkaar vergeleken en wordt er een methode gekozen. Tevens worden in deze paragraaf
de Microsoft producten welke in dit project sterk naar voren zullen komen benoemd. Hierna
volgt de project planning door middel van een GANTT diagram welke tevens zal worden
toegelicht. Aan het einde van dit hoofdstuk zullen de projectrisico’s worden beschreven.
4.1. Inhoud van het plan van aanpak
Het Plan van aanpak is geschreven voor zowel de opdrachtgever als voor mijzelf. In het Plan
van aanpak is begonnen met het beschrijven van de probleemstelling en doelstellen van het
project zoals die in het bovenstaande hoofdstuk ook is beschreven. Door te beginnen met de
probleemstelling en de doelstellen kan ik nogmaals controleren of de opdrachtgever en ik op
een lijn zitten met betrekking tot het resultaat van het project. Verder wordt er in het Plan van
aanpak invulling gegeven aan het project door het bepalen van de te gebruiken methode en
de daarbij behorende technieken. Door dit te beschrijven wordt er gelijk vastgelegd welke
mijlpaal producten er moeten worden opgeleverd. Tevens worden in dit rapport de
standaarden, richtlijnen en procedures vermeld welke voornamelijk betrekking hebben op de
ontwikkelfase van het project. Een belangrijk aspect in het Plan van aanpak zijn ook de
risicopunten die voor dit project worden beschreven. De risico punten die voorafgaand aan
het project duidelijk in te schatten zijn, worden hier opgesomd. Als laatst in het Plan van
aanpak zal het GANTT diagram gegeven worden waar de planning van de projectperiode uit
valt op te maken.
4.2. Organisatorische projectkeuzes
In deze paragraaf worden de projectkeuzes beschreven welke van grote invloed zijn geweest
op het verloop van het project. Als eerste worden er twee verschillende ontwikkelmethode
besproken, namelijk de SDM methode en de “Van Vliet” methode. Hierbij worden de
verschillende voordelen en nadelen van deze methoden uitgelegd. Ik heb besloten om uit
deze twee ontwikkelmethode te kiezen door de volgende drie redenen:
1) Ervaring in beide methoden.
2) Vanuit het bedrijf ben ik vrijgelaten om een ontwikkelmethode te gebruiken.
3) Ik heb al mijn tijd nodig om mijzelf te verdiepen in de producten waarmee ik zal werken
waardoor ik geen tijd over heb om ander ontwikkelmethode te onderzoeken.
De laatste punten die in deze paragraaf besproken worden hebben betrekking op het
realisatiegedeelte van het project. Hierin wordt de ontwikkelomgeving beschreven en wordt
er een korte uitleg gegeven over de Microsoft producten die worden gebruikt in de demo
omgeving.
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4.2.1. Beschrijving van de SDM methode
SDM (System Development Methodology) is een methodiek voor het plannen, ontwerpen,
bouwen, invoeren en beheren van informatiesystemen. De beschrijving van
systeemontwikkeling is in SDM ‘top down’, dat wil zeggen dat er steeds vanuit een groter
geheel nadere detaillering plaatsvindt. Het beschrijft de gehele levenscyclus van een
informatiesysteem en doet dit door deze te verdelen in fasen en activiteiten. Deze fase zijn:
• Plan van aanpak
• Informatieplanning
• Definitiestudie
• Basisontwerp
• Detailontwerp
• Realisatie
• Invoering
• Gebruik en beheer
Het doel van de informatieplanning is het maken van een raamwerk. Voor zo mogelijk met de
gehele organisatie waar binnen de systeemontwikkeling en het gebruik en beheer van
informatiesystemen kan plaatsvinden. Dit plan moet aansluiten bij de overige plannen, zoals
het ondernemingsplan en het beleid, zoals het sociaalbeleid, van de organisatie.
Het doel van de definitiestudie is het vaststellen of het ontwikkelen en het invoeren van een
nieuw systeem zinvol is en zo ja hoe dit dan moet plaatsvinden. Door het uitvoeren van een
definitiestudie verwacht men ook een beter inzicht te krijgen in de problemen, wensen en
eisen op het gebied van informatievoorziening binnen het te onderzoeken terrein.
Het te ontwikkelen systeem wordt in het basisontwerp zo mogelijk opgedeeld in
subsystemen, die ieder voor zich onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld en ingevoerd.
Het detailontwerp, de realisatie en invoering kan zo nodig per subsysteem plaatsvinden. In
deze fase worden ondermeer de systeemeisen zo gedetailleerd mogelijk beschreven
evenals alle gegevens, die voor het functioneren van het systeem nodig zijn. Deze fase moet
als resultaat opleveren:
• Het functioneel ontwerp, dat wil zeggen WAT het systeem moet doen.
• Het technisch ontwerp, dat wil zeggen HOE het systeem dit moet doen.
Op basis van het technisch ontwerp wordt tijdens de realisatie het ontworpen systeem
gerealiseerd en gereed gemaakt voor invoering. Dit houdt onder meer in dat op basis van de
programmaspecificaties programma’s worden gemaakt, die daarna afzonderlijk worden
getest en samengevoegd tot afzonderlijke eenheden.
Zodra de applicatie ontwikkeld is kan deze in de organisatie worden ingevoerd. Echter
kunnen de voorbereidingen voor de invoering al beginnen direct nadat de beslissing is
genomen om een nieuw systeem te ontwikkelen of een applicatiepakket aan te schaffen. Dit
is gewenst, omdat bijvoorbeeld de conversie van oude gegevens veel tijd in beslag kan
nemen.
De laatste fase gebruik en beheer duurt zolang het informatiesysteem in gebruik blijft. Dit
houdt onder meer in het herstellen van fouten en gebreken en het aanbrengen van
wijzigingen en verbeteringen. Daarnaast betekent het ook het onderhoud, het aanpassen en
uitbreiden van de technische infrastructuur.
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4.2.2. Beschrijving van de Van Vliet methode
Door gebruik te maken van deze methode is het redelijk makkelijk om een ontwikkeltraject te
sturen. Er zijn namelijk verschillende fasen te onderscheiden. Deze fasen worden afgesloten
met een document. Ook wel een mijlpaalproduct genoemd. Bij de Van Vliet methode worden
de volgende producten gerealiseerd:
• Plan van aanpak
• Definitie van eisen
• Applicatieomschrijving
• Testplan
Voor het vergaren van de benodigde informatie zullen er gesprekken/interviews gevoerd
moeten worden.
In het Plan van aanpak worden een aantal aspecten besproken. Bijvoorbeeld de aanleiding
van het project, de betrokkenheid van de gebruikers en de uitgangssituatie. Hierin wordt ook
aangegeven hoe het project ongeveer zal gaan verlopen. Hoeveel tijd bepaalde fasen gaan
innemen en wat daarin gedaan zal worden. Aan de hand van het Plan van aanpak wordt
duidelijk gemaakt voor de opdrachtgever hoe de rest van het project zal gaan verlopen en
wat hij kan verwachten.
Daarna zal de Definitie van eisen worden opgesteld. Hierin worden de technische aspecten
van de demo omgeving uitgebreid besproken. Tevens zal duidelijk worden in hoeverre de
opdracht invloed zal hebben op de rest van de organisatie. Ook de omgeving waarin de
opdracht uitgevoerd moet worden, komt in de Definitie van eisen naar voren. Als laatst
komen alle gewenste functionele eisen van de opdrachtgever naar voren in de Definitie van
eisen.
In de applicatieomschrijving worden alle gegevens uit de Definitie van eisen zo uitgewerkt
dat het voor de programmeur mogelijk is om de demo omgeving te gaan realiseren. Het gaat
hierbij dus over de schermontwerp, menu opbouw en modulestructuur van de demo
omgeving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende UML diagrammen. Tevens is
het database model in dit rapport opgenomen.
Verder wordt er een testplan gemaakt om de verschillende functionaliteiten van de demo
omgeving te testen. Deze testset wordt voorafgaand aan het ontwikkelen van de demo
omgeving in elkaar gezet. Zo wordt de testset niet onopgemerkt op de demo omgeving
aangepast. De testset groeit in de loop van het project met de demo omgeving mee.
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4.2.3. Keuze voor ontwikkel methode
Hieronder heb ik de voor en nadelen opgesomd van de twee methoden die ik met elkaar heb
vergleken. De voor en nadelen die hieronder staan vermeld zijn opgesteld in het kader van
deze opdracht en mijn persoonlijke mening/ervaring. Sommige van de genoemde voor en
nadelen die hier genoemd zijn zullen dus in andere situaties waarschijnlijk niet van
toepassing zijn.
Voordelen SDM
• Geschikt om de huidige situatie gedetailleerd in kaart te brengen.
• Geschikt voor ontwikkeling van grote (deel)systemen.
• Geschikt voor grote implementatie.
• Kan processen met grote complexiteit duidelijk beschrijven.
• Geschikt voor het beschrijven van de gehele levenscyclus van een informatie
systeem.
• Goed geschikt voor gebruik in grote projectteams.
Nadelen SDM (binnen dit project)
• Er hoeft geen huidige situatie in kaart te worden gebracht.
• Het is bedoeld voor grote systemen.
• De demo omgeving wordt niet geïmplementeerd.
• De demo omgeving heeft geen levenscyclus.
• Top down benadering.
Voordelen Van Vliet
• Geschikt voor kleinere ontwikkelingstrajecten.
• Geen onderzoek naar huidige situatie.
• Iteratief aanpasbaar.
• Ondersteunt goed in kleinere programmeer projecten.
• Meer ervaring in het gebruik van deze methode.
Nadelen Van Vliet
• Weinig omvattend.
• Minder geschikt voor situaties met een bestaande situatie.
• Minder geschikt voor gebruik in grote projectteams.
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Eindproducten
SDM
toepasbaar

eindproduct
Plan van aanpak
Informatieplanning
Definitiestudie
Basisontwerp
Detailontwerp
Functioneel
ontwerp
Detailontwerp
Technisch
ontwerp
Realisatie
Invoering
Gebruik en beheer

Ja: Voor het plannen van de project
gang

eindproduct
Plan van aanpak

Nee: Er is geen ondernemingsplan,
beleidsplan o.i.d. aanwezig waar
rekening gehouden mee moet worden.
Nee: Er hoeft niet te worden
vastgesteld of het invoeren van een
nieuw systeem zinvol is.
Nee: Het project wordt niet opgedeeld
in kleinere delen.
Ja: In deze fase worden de eisen en
wensen opgenomen en vastgelegd in
dit rapport. Dit ontwerp zegt WAT het
systeem moet doen.
Ja: Aan de hand van de eisen en
wensen moet er een technisch ontwerp
worden gemaakt voor de te ontwikkelen
applicatie.
Ja: In deze fase wordt de demo
omgeving worden geprogrammeerd.

Van Vliet
toepasbaar
Ja: Voor het plannen van de project
voortgang

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Definitie van eisen

Applicatie omschrijving
Realisatie

Nee: De demo omgeving hoeft niet
ingevoerd te worden in een bestaande
organisatie.
Nee: Van gebruik en beheer is bij de
demo omgeving geen sprake.

Ja: In deze fase worden de eisen en
wensen opgenomen en vastgelegd in
dit rapport.
Ja: Aan de hand van de eisen en
wensen worden er diagrammen
gemaakt en schermen ontworpen t.b.v.
het ontwikkelen van de applicatie.
Ja: In deze fase wordt de demo
omgeving geprogrammeerd.

n.v.t.
n.v.t.

Conclusie
Voor dit project heb ik gekozen om twee methoden met elkaar te verglijken. Het gaat hierbij
om de SDM methode en de Van Vliet methode. Na het onderzoeken van de voor en nadelen
van beide methoden werd mij al duidelijk dat de Van vliet methode waarschijnlijk het beste
zou passen bij een project als deze.
Toen na het in kaart brengen van de eindproducten duidelijk werd dat ik merendeel van de
eindproducten vanuit de SDM methode niet kon gebruiken voor dit project heb ik definitief
besloten om voor de Van Vliet methode te kiezen tijdens dit ontwerptraject.
De keuze voor de Van Vliet methode is naast de bovenstaande punten tevens beïnvloed,
omdat ik tijdens mijn opleiding reeds bij twee projecten, de Van Vliet methode naar
tevredenheid heb toegepast.
4.2.4. Microsoft producten
Microsoft VisualStudio.NET
Voor de ontwikkelomgeving is er gekozen voor Microsoft VisualStudio.NET. De reden om
voor deze ontwikkelmethode te kiezen komt vanuit Winvision, waar alle medewerkers met
deze omgeving werken. Microsoft VisualStudio.NET is een grafische programmeeromgeving.
Alle opmaak werkzaamheden zoals het toevoegen van knoppen, lists, tekstboxen enz.
worden door “drag and drop” activiteiten in het scherm geplaatst. Echter zit er uiteraard
achter de opmaak ofwel de grafische interface de programmacode verscholen.
MS VS.NET is op dit moment de nieuwste ontwikkelomgeving die Microsoft heeft uitgebracht
op .NET technologie. Het gebruik van de .NET technologie is noodzakelijk omdat de
maatwerkapplicaties moeten werken met onderstaande Microsoft producten die ook zijn
gebaseerd op de .NET technologie. Van de programmeertalen die VS.NET ondersteunt
gebruik ik tijdens dit project de C# programmeertaal (spreek uit als C sharp).
Oorspronkelijk wilde ik de programmeertaal VisualBasic.NET gebruiken maar later bleek dat
de help-files allemaal C# ondersteunen.
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Microsoft Content Management Server (CMS)
Microsoft CMS is een applicatie die content(tekst) kan plaatsen op de daarvoor bestemde
plaatsen op een bestaande internetsite. Op deze manier hoeft niet elke content wijziging via
een web administrator te lopen maar kunnen meerdere personen dit gemakkelijk aanpassen.
Binnen dit project zal er door de demo omgeving duidelijk moeten worden hoe het CMS
systeem de onderwijsinstellingen kunnen ondersteunen, in het plaatsen van content op hun
eigen internet site.
Microsoft Customer Relationship Manager (CRM)
Microsoft CRM is een applicatie die oorspronkelijk is ontwikkeld voor een verkoop
organisatie. Binnen de applicatie kan een klant worden gevolgd en kunnen er acties op deze
klant worden ondernomen. Dit kan vanaf het moment dat het een “lead” is t/m het moment
dat het een “customer” is geworden. Voor dit project zal door maatwerk, deze applicatie zo
aangepast moeten worden dat de applicatie er niet meer op gericht is om klanten te volgen
maar om studenten te volgen, weliswaar met de onderliggende CRM techniek.
Microsoft SharePointServer (SPS)
Kort samengevat is Microsoft SharePoint Server een applicatie die portal sites op het internet
publiceert. Op deze internet pagina’s kunnen gebruikers gemakkelijker met elkaar werken,
documenten delen, afspraken maken en bijhouden, agenda inzien, enz. De mogelijkheden
van dit pakket zijn beperkt aan de mogelijkheden die de systeembeheerder aan het pakket
meegeeft.
Voor dit project zal de SharePoint omgeving zo worden geconfigureerd, zodat tijdens de
demo duidelijk wordt hoe SharePoint de onderwijsinstellingen kan ondersteunen in het
studietraject van de student.
4.3. Projectplanning
Hieronder is de globale planning van het project te zien, zoals deze ook is opgenomen in het
plan van aanpak. Deze planning is voorafgaand aan het project opgesteld. Zoals uit het
GANTT diagram valt op te maken is de planning gebaseerd op het mijlpaalproducten van het
project.

Deze planning is opgezet nadat de verschillende mijlpaal producten bekend waren. Als
eerste komt uiteraard het Plan van aanpak zelf in de planning voor. Het maken hiervan zal
een week in beslag nemen inclusief de kennismaking binnen het bedrijf. Hierna volgt de
Definitie van eisen. Hier heb ik drie weken voor ingepland, omdat het op papier zetten van de
eisen en wensen van de opdrachtgever relatief veel werk met zich mee brengt. In deze
weken zit tevens het gesprek met de opdrachtgever opgenomen. Na deze periode staan er
drie weken gepland voor het opstellen van de Applicatie omschrijving. Dit rapport brengt
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altijd veel werk met zich mee, omdat hierin de UML diagrammen, het database ontwerp en
het schermontwerp worden uitgewerkt. Tegelijk met het afsluiten van de periode van de
Definitie van eisen en het starten van het opstellen van de Applicatie omschrijving, zal ik
beginnen met het opstellen van de testset. Op deze manier zal de eerste testset klaar zijn
voorafgaand aan de programmeer periode zodat deze niet kan worden beïnvloed door het
programmeren zelf. Tijdens de programmeer periode zal de testset verder worden
uitgebreid.
Nadat de Definitie van eisen en de Applicatie omschrijving zijn afgerond staat er een week
ingepland voor het inrichten van de virtuele machines. Dit houdt in dat er een Windows 2003
server moet worden geïnstalleerd met eventuele andere Microsoft producten. Nadat de
virtuele machines met Windows 2003 server zijn geconfigureerd zal er begonnen worden
met het programmeren/configureren van de demo omgeving.
4.4. Risico’s
Tijdens het opstellen van het Plan van aanpak worden de risico’s opgesomd die voorafgaand
aan het project kunnen worden voorzien. Bij deze risico’s staat beschreven wat voor effect
ze kunnen hebben op het verloop van het project en hoe ik een eventueel probleem zou
kunnen oplossen.
Hieronder staan de risico’s vermeld zoals ze ook in het Plan van aanpak terug te vinden zijn.
• Ziekte: door een eventuele ziekte van de afstudeerder kan het afstudeerproject
vertraging oplopen. De opgelopen vertraging zal ingehaald kunnen worden door
eventueel extra werk te verrichten in eigen tijd. Dit is mogelijk doordat alle benodigde
software op de laptop draait welke mee naar huis genomen wordt.
• Onervaren met de te gebruiken applicaties: binnen Winvision wordt er gewerkt met
de nieuwste Microsoft applicaties. Voorafgaand aan dit project is er bij de
afstudeerder een geringe kennis en ervaring omtrent deze producten. Dit risico wordt
verkleind door het feit dat de collega’s (MCSD) hem hierin goed kunnen
ondersteunen.
• Ander verwachtingspatroon opdrachtgever: zie volgend risico punt
• Bijkomende eisen en wensen van de opdrachtgever: dit punt en het hier
bovenstaande risicopunt hebben betrekking op hetzelfde aspect, namelijk
onduidelijkheid bij de opdrachtgever omtrent de opdracht en het probleemgebied.
Deze risico punten kunnen worden verkleind door een duidelijke
opdrachtomschrijving te maken en te verifiëren met de opdrachtgever zodat beide
partijen weten wat ze kunnen verwachten.
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5. Definitie van eisen t.b.v. de demo omgeving
Door het lezen van dit hoofdstuk krijgt de lezer een duidelijke indruk over de manier waarop
het rapport de “Definitie van eisen” is samengesteld en wat er in dit rapport staat
beschreven. Dit hoofdstuk zal beginnen met het noemen van belangrijke punten uit de
inhoud van het rapport “Definitie van eisen”. Hierna wordt er dieper ingegaan op de reikwijdte
van dit project. Dit is als het ware een soort project afbakening. Vervolgens wordt het
contextdiagram beschreven waaruit kan worden opgemaakt hoe de omgeving van het
systeem er uit ziet. Hierna komen de functionele eisen aanbod. De functionele eisen is het
belangrijkste gedeelte van de “Definitie van eisen” Aan het einde van dit hoofdstuk zal verder
de projectplanning besproken worden.
5.1. Inhoud van de Definitie van eisen
Het rapport “Definitie van eisen” is geschreven voor zowel de opdrachtgever als voor mijzelf.
In de Definitie van eisen is begonnen met het beschrijven van doelstelling van het
eindproduct. Hierin zijn tevens de reikwijdte en definities in opgenomen. De reikwijdte wordt
verder in dit hoofdstuk uitgebreid besproken. Na de doelstelling volgt de algemene
beschrijving in het rapport. Hierin staat als belangrijk punt het contextdiagram waarin de
omgeving van het systeem schematisch wordt weergegeven. Hierna volgt het belangrijkste
gedeelte van de Definitie van eisen namelijk de functionele eisen. Uit deze functionele eisen
kan worden opgemaakt waar het eindproduct aan zal moeten voldoen. Afsluitend aan dit
rapport worden er nog enkele eisen opgesteld waaronder de interface eisen en prestatie
eisen.
5.2. Reikwijdte
Zoals al eerder beschreven bestaat het op te leveren product uit een demo omgeving die
tijdens het seminar een duidelijk inzicht moet kunnen geven over de oplossing die Winvision
kan bieden en daarbij het onderwijs kan ondersteunen.
Het is onmogelijk om in de beschikbare tijdsduur van dit project een compleet systeem te
ontwikkelen dat het onderwijs volledig zal ondersteunen. Vandaar dat er tijdens dit project
een zo compleet mogelijke demo omgeving zal worden opgezet die specifiek een aantal
gevoelige “pijnpunten” binnen het onderwijs zal proberen aan te tippen. Met aantippen wordt
bedoeld, het laten zien hoe deze pijnpunten verholpen kunnen worden door gebruik te
maken van Microsoft producten in combinatie met een stuk maatwerk vanuit de kant van
Winvision.
Het implementeren van systeem in een huidige ICT omgeving met het omzetten van
gegevens e.d. valt buiten dit project, omdat het een demo omgeving betreft.
In de werkelijkheid zal het systeem ook moeten kunnen communiceren met andere
bestaande systemen zoals de cijferadministratie, absentie administratie e.d. Dit aspect valt
echter buiten het project. Omdat dit project geen compleet werkend systeem oplevert, valt
het opleiden van gebruikers ook buiten dit project.
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5.3. Contextdiagram
Door gebruik te maken van een contextdiagram wordt er via dit diagram verduidelijking
gegeven aan de omgeving van het systeem. Hieronder staat het contextdiagram wat
betrekking heeft op dit project. Dit contextdiagram is voornamelijk voor mijzelf gemaakt om
inzicht in het geheel te creëren.

Oud
studenten

Ingeschreven
studenten

Persoonlijke
gegevens

Potentiële
student

Loopbaan
ontwikkelingen

Aangeboden
cursussen

Opleiding
informatie
Inschrijf
student
gegevens

N.A.W. gegevens

Leden volg en ondersteuningssysteem
Demo omgeving
Gemaakte
opdrachten

afspraken
Opleiding/ module
informatie
Aantal
aanmeldingen
afmeldingen

Management /
student
administratie

Contextdiagram
Leden volg ondersteuningssysteem

Bedrijfs
gegevens

Docenten

Stage
bedrijven

Toelichting:
De omgeving rond het leden volgen ondersteuningssysteem bestaat uit een zes
terminatoren, namelijk Management/studenten administratie, stagebedrijven, docenten,
potentiële studenten, studenten en oud studenten.
Zoals uit het contextdiagram valt op te maken zullen bijna alle zes terminatoren
informatie aan het systeem leveren en opvragen. Ik heb met opzet de student in drie
verschillende terminatoren onderverdeeld. Dit komt doordat een student zich in drie fasen
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kan bevinden. Hierbij heeft hij vervolgens andere informatie van het systeem nodig en zal hij
ook andere informatie aan het systeem leveren.
De potentiële student zal voornamelijk informatie over opleidingen opvragen uit het systeem
en zal geringe n.a.w. gegevens aan het systeem toevoegen.
De student zal voornamelijk informatie van diverse modulen uit het systeem opvragen en
informatie zoals uitwerkingen weer aan het systeem leveren.
De oud student zal informatie omtrent nieuwe cursussen uit het systeem opvragen en zijn
ervaringsgebieden aan het systeem doen leveren.
De docenten zullen module informatie aan het systeem leveren als opdrachten sheets e.d.
en zullen uitwerkingen van studenten uit het systeem opvragen.
Stagebedrijven zullen n.a.w. gegevens e.d. aan het systeem leveren.
Het management/studenten administratie zal studentgegevens en aan het systeem leveren
en wijzigingen doorvoeren en zal overzichten uit het systeem opvragen.
5.4. Functionele eisen
Voorafgaand aan het opstellen van de functionele eisen heb ik een inhoudelijk gesprek
gehad met de opdrachtgever om duidelijk voor ogen te krijgen welke punten er uit de demo
omgeving naar voren moeten komen. De punten die uit dit gesprek naar voren kwamen, heb
ik vertaald naar de functionele eisen van de demo omgeving. Deze punten bestaan
voornamelijk uit zogenaamde “pijnpunten”. Met pijnpunten wordt bedoeld dat er bepaalde
aspecten zijn die op dit moment niet goed verlopen binnen het onderwijs. Een uitgebreide
beschrijving over dit gesprek is aan het eind van dit rapport terug te vinden in de proces
evaluatie.
Enkele belangrijke functionele eisen heb ik hieronder opgesomd.
• Publiceren van informatie via website
• Invoeren van potentiële studentgegevens
• Invoeren van studentgegevens
• Invoeren van oud studentgegevens
• Invoeren van stagebedrijven
• Leveren van module informatie
• Portal site van studenten
Tijdens het opstellen van deze eisen heb ik regelmatig terugkoppeling gehad met de
opdrachtgever om te kijken of hij zich in deze eisen kon vinden en of er nog eisen ontbraken.
Op deze manier denk ik dat ik een zo volledig mogelijk ben geweest in het opstellen van de
functionele eisen.
Voor alle functionele eisen of beschrijving van bovenstaande functionele eisen verwijs ik u
naar de bijlage “Definitie van eisen” hoofdstuk 3.
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5.5. Project planning
Het opstellen van dit rapport is precies volgens planning gelopen. Toch is er tijdens het
beschrijven van de Definitie van eisen, van de gemaakte planning afgeweken. Na het eerste
gesprek had ik voor mezelf al een redelijk beeld gevormd van waaruit ik de functionele eisen
kon opstellen. Nadat ik deze eisen een keer had terug gekoppeld leek het mij verstandig om
alvast aan het schermontwerp te beginnen. Dit besluit heb ik gemaakt, omdat ik op deze
manier zelf achter een aantal nieuwe functionele eisen kon komen en omdat een
schermontwerp meer bij de opdrachtgever zou spreken.
Het schermontwerp is officieel onderdeel van de applicatieomschrijving, de volgende stap in
de Van Vliet methode. Maar omdat het schermontwerp mij een goed hulpmiddel leek bij het
boven water brengen van de functionele eisen heb ik dit toch eerst gedaan. Na het
ontwikkelen van het schermontwerp heb ik wederom met de opdrachtgever gesproken. In dit
gesprek zijn er nog andere functionaliteiten boven water gekomen. Door de schermen nu al
te ontwerpen en niet tijdens de applicatieomschrijving heb ik eigenlijk een deel van de
applicatieomschrijving verschoven in de planning. Dit is echter geen vertraging, omdat ik
hiermee de activiteiten heb omgewisseld binnen de planning.
Nadat het schermontwerp was voltooid kon ik verder gaan met het beschrijven van de
functionele eisen in de Definitie van eisen. Deze functionele eisen hebben mij geholpen met
het ontwikkelen en ontwerpen van de demo omgeving. Echter bleek tijdens het ontwikkelen
van de demo omgeving dat ik bepaalde functionele eisen over het hoofd had gezien en
andere functionele eisen niet nodig had. Dit hield in dat ik de Definitie van eisen gedurende
de gehele ontwikkeling van de applicatie aangepast heb. Dit heeft wel als resultaat dat de
Definitie van eisen consistent zal zijn met de ontwikkelde demo omgeving.
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6. Applicatie omschrijving t.b.v. de demo omgeving
Door het lezen van dit hoofdstuk krijgt de lezer een duidelijke indruk over de manier waarop
het rapport de “Applicatie omschrijving” is samengesteld en wat er in dit rapport staat
beschreven. Dit hoofdstuk zal beginnen met het noemen van belangrijke punten uit de
inhoud vanuit het rapport. Hierna worden de vier gebruikte UML diagrammen beschreven en
toegelicht. Naast de vier gebruikte UML diagrammen zal er ook worden omschreven waarom
de andere vijf diagrammen niet zijn ontworpen tijdens dit project. Na de UML diagrammen
worden de verschillende schermen beschreven welke terugkomen in de demo omgeving. Als
laatste punt in dit hoofdstuk wordt het database ontwerp nader toegelicht.
6.1. Inhoud van de Applicatie omschrijving
In de Applicatie omschrijving wordt er begonnen met de UML diagrammen. Deze
diagrammen zijn er voor bedoeld om het programmeer proces te ondersteunen. Hierna is het
schermontwerp in de Applicatie omschrijving verwerkt. Dit schermontwerp is in drie delen
onderverdeeld, omdat elk product CMS, CRM en SPS een andere schermontwerp vereiste.
Als laatste in dit hoofdstuk wordt het database ontwerp beschreven. Dit database ontwerp is
vertaald in een conceptueel model en een implementatie tabel.
6.2. UML diagrammen
In deze paragraaf worden de UML diagrammen beschreven welke zijn gebruikt tijdens het
ontwikkelingstraject.
Volgens het boek, Praktisch UML 2de editie van Jos Warmer & Anneke Kleppe, kent UML in
totaal negen verschillende diagrammen namelijk:
1. Klassendiagram
2. Use case diagram
3. Objectdiagram
4. Sequencediagram
5. Collaboratiediagram
6. Toestandsdiagram
7. Activiteitendiagram
8. Componentendiagram
9. Deploymentdiagram
Van de totaal negen verschillende diagrammen die UML kent heb ik er vier gebruikt. Het
klassendiagram, de use cases, de sequencediagrammen en de toestandsdiagrammen.
UML heeft twee diagrammen om de statische structuur van een systeem te beschrijven, het
klassediagram en het objectdiagram. Het klassediagram bevat de klassen in het systeem,
hun attributen, operaties en associaties. Het objectdiagram is een afbeelding op een bepaald
tijdstip van objecten die gecreëerd zijn volgens de structuur in het klassediagram. In dit
project geeft het klassediagram een volledig beeld waardoor een objectdiagram niet nodig
bleek te zijn.
De sequencediagrammen en de collaboratiediagrammen worden ook wel de
interactiediagrammen genoemd. Het sequencediagram toont een interactie met de nadruk
op het tijdsaspect. In een sequencediagram worden de exacte boodschappen tussen de
objecten aangegeven, inclusief eventuele parameters. De nadruk bij collaboratiediagrammen
ligt echter niet op de tijd, maar op de samenwerking van objecten. Binnen dit project heb ik
besloten om echter alleen het sequencediagram te ontwerpen, omdat deze voldoende inzicht
geeft in de samenwerking van de verschillende objecten.
De laatste drie diagrammen: activiteitdiagram, componentdiagram en deploymentdiagram
zijn niet ontworpen.
Datum: 08-06-2004
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Het activiteitdiagram is een procesgerichte beschrijving van een deel van een systeem en
wordt onder meer gebruikt om een werkstroom te beschrijven. Omdat er tijdens dit project
geen werkstromen werden overgenomen vanuit een bestaande situatie heb ik dit diagram
niet ontworpen. In het componentdiagram worden de organisatie van en de afhankelijkheden
tussen componenttypen weergegeven. Het doel van het splitsen van een systeem in
componenten is te komen tot een opdeling waarbij delen zoveel mogelijk onafhankelijk van
elkaar zijn. Omdat er tijdens dit project niets in onafhankelijke delen wordt opgesplitst is dit
diagram niet ontworpen.
Een deploymentdiagram toont de configuratie van de nodes in het run-time-system en de
componentinstanties en objecten die daarop draaien. Deploymentdiagrammen zijn alleen
zinvol bij de bouw van een gedistribueerd systeem en is daarom tijdens dit project niet
ontworpen.
Kort samengevat boden de vier UML diagrammen, klassendiagram, de use cases, de
sequencediagrammen en de toestandsdiagrammen voldoende inzicht voor het
programmeerproces van de demo omgeving.
6.2.1. Klassediagram
Hieronder staat het klassediagram weergegeven. Dit diagram is vanaf het begin de basis
geweest van het gehele project voornamelijk voor het programmeer proces. Voorafgaand
aan het databaseontwerp was er bijvoorbeeld reeds een conceptversie van het
klassediagram gemaakt. Dit klassediagram was gemakkelijk te vertalen naar een ERD
model. Binnen dit klassediagram wordt goed duidelijk welke objecten er aanwezig zijn en
welke attributen ze bezitten. Tevens valt uit het klassediagram op te maken dat ik de
overerving heb toegepast op student, potentiële student, ingeschreven student en oud
student. Uiteraard is dit klassediagram niet in een keer zo geworden zoals hij nu is. Het
klassediagram is voornamelijk gegroeid bij het maken van de use cases. Dit proces zal
verder worden beschreven aan het eind van dit verslag in de proces evaluatie.

Datum: 08-06-2004
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Activiteit
-ID
-Begindatum
-Einddatum
-Soort activiteit
-DocentID
-StudentID
-stagebedrijfID
-docentID
-studentID

Docent
-ID
-voornaam
-achternaam
-opleidingCode
-telefoonnummer
-onderwijsinstellingID

0..1

*

Stagebedrijf

*
*
0..1

-ID
-naam stagebedrijf
-bezoekadres
-postcode
-plaats
-telefoon
-telefax
-email
-website

Contactpersoon
-ID
-onderwijsinstelling

*
*

medewerker

0..1

-ID
-voornaam
-achernaam
-telefoonnummer
-kamer
-functie
-onderwijsinstellingID

*
Onderwijsinstelling
*

Inschrijf
datum

*

0..1

*

-ID
-naam onderwijsinstelling
-straat
-nummer
-plaats
-postcode
-telefoon
-telefax
-email
-website
-opleidingscoden

0..1

0..1

0..1

Student

0..1

-ID
-voornaam
-middelste naam
-achternaam
-adres
-postcode
-plaats
-telefoon(mobiel)
-email
-onderwijsinstellingID

*
Opleiding
-opleidingscode
-omschrijving
-onderwijsinstellingID

1
*
Potentiele student
-informatie aanvraag datum
-opleidingscode
-contactdocentID
-reden

Ingeschreven student
-opleidingscode
-provincie
-geboortedatum
-land/regio
-telefoon thuis
-fax
-vooropleiding
-inschrijfdatum

Oud Student
-Inschrijfdatum
-uitschrijfdatum

Module
-moduleCode
-startdatum
-einddatum
-opleidingsCode

0..1
*
Kennis
-ID
-diploma
-certificaat
-ervaring
-kennis
-huidige werkgever
-oudStudentID

Datum: 08-06-2004
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6.2.2. Use cases
Na het klassediagram zijn de use cases ontworpen. Use cases binnen UML zijn een middel
om de functionele eisen die gesteld worden aan de demo omgeving weer te geven. Bij het
maken van de use cases ben ik uit gegaan van de functionele eisen die vermeld zijn in het
rapport “Definitie van eisen” Bij elke use case is een tabel toegevoegd die de volgende
punten beschrijft: samenvatting, actoren, aannamen, beschrijving en resultaat. Het maken
van use cases is een tamelijk informele techniek. Het gaat erom een goed beeld te vormen
van de situatie en wensen van de gebruiker en de mogelijke manieren om hieraan te
voldoen. Hieronder staat een use case gegeven als voorbeeld, de bijbehorende tabel
voorziet in informatie omtrent de use case. Voor alle use cases verwijs ik naar het rapport
“Applicatie omschrijving” in de bijlage.

(Use case 3)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 08-06-2004

Invoeren van potentiële student gegevens
Op de website kan een bezoeker informatie aan te vragen over een
bepaalde opleiding.
Potentiële student.
De website van de onderwijsinstelling is online.
Bij het opvragen van de website van de desbetreffende
onderwijsinstelling kan een potentiële student op een link voor informatie
klikken. Nadat hij op deze link heeft geklikt zal hij naar een pagina
worden geleidt waar hij de benodigde informatie kan aanvragen. Door
op deze pagina geringe persoonlijke gegevens in te voeren wordt hij
opgenomen in het systeem en zal uiteindelijk de informatie via de post
worden opgestuurd.
Door de gegevens in te vullen heeft de potentiële student informatie
aangevraagd en is hij opgenomen in het CRM systeem.
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6.2.3. Sequencediagram
Na de use cases heb ik de sequencediagram ontworpen. De sequencediagram toont een
interactie met de nadruk op het tijdsaspect. In een sequencediagram worden exacte
boodschappen tussen de objecten aangegeven. De gemaakte sequencediagrammen zijn
gebaseerd op de use cases. Bij elke use case diagram behoort dus een sequence diagram.
Hieronder staat een voorbeeld van een sequencediagram welke behoort bij de voorbeeld
use case zoals hierboven staat gegeven. Voor alle sequensdiagrammen verwijs ik naar het
rapport “Applicatie omschrijving” in de bijlage.
(Sequence diagram behorende bij use case 3)

:Userinterface

:Onderwijsintelling

:Student

:Potentiele student

:Opleiding

:Contact persoon

InvoerenPotentieleStudentGegevens()
InvoerenPotentieleStudent()
InvoerenPotentieleStudentGegevens()
InvoerenNAW()
Ingevoerde NAW gegevens
Potentiele student gegevens
GeefOpleiding()
Opleiding
InoegenOpledingscode()
InvoerenOpleidingscode()
ToevoegenContactpersoon()
Contactpersoon
InvoerenContactpersoon()
InvoegenContactPersoon()

Ingevoerde gegevens
Potentiele student ingevoerd

(Sequence diagram 3)

In het hier bovenstaande sequencediagram is getoond hoe de potentiële student zijn N.A.W.
gegevens in voert om informatie over een bepaalde opleiding aan te vragen. De gebruiker in
dit geval de potentiële student communiceert met het systeem via de user interface door
invoer velden in te vullen of op knoppen te klikken.

Datum: 08-06-2004
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6.2.4. Toestandsdiagram
De laatste UML diagrammen in de Applicatie omschrijving zijn de toestandsdiagrammen. In
deze diagrammen wordt de toestand van een object aangegeven. Een toestand is een
stabiele staat waarin een object zich gedurende enige tijd bevindt. In een toestandsdiagram
zal een object een toestandsovergang ondergaan. Dit houdt in dat een object van de ene
toestand in een andere toestand terecht kan komen. Hieronder staat een voorbeeld toestand
diagram gegeven. Voor alle toestandsdiagrammen verwijs ik naar het rapport “Applicatie
omschrijving” in de bijlage.
Toestandsdiagram: Inschrijven student
Student schrijft zich in

ConverterenPotentiëleStudent
Student niet ingeschreven

Student wel ingeschreven
UitschrijvenStudent

[Student uitgeschreven]

(Toestandsdiagram 2)

In het hier bovenstaande diagram valt op te maken hoe het object student in toestand kan
veranderen. Als een student zich wil inschrijven veranderd de toestand van student niet
ingeschreven tot student wel ingeschreven. Zodra de student zich uitschrijft valt het
toestandsdiagram in de eindtoestand.
6.3. Graphical user interface
In deze paragraaf zal de user interface worden weergegeven. Zoals al in het vorige
hoofdstuk beschreven ben ik voor het maken van de GUI van de planning afgestapt, omdat
ik vond dat de user interface kon helpen bij het opstellen van de functionele eisen. De
Graphical User Interface is onderverdeeld in drie delen, dit is gedaan omdat er gebruik wordt
gemaakt in de demo omgeving van drie Microsoft producten. Elk product heeft zijn eigen
user interface welke hieronder beschreven worden.
6.3.1. CMS (Content Management Server)
Het CMS systeem verzorgt de content die op de internetpagina van de onderwijsinstelling
wordt geplaatst. De User Interface bestaat hier dan ook uit verschillende internetpagina’s. De
onderliggende gedachten bij het ontwerpen van de internet pagina voor de demo omgeving
is dat informatie gemakkelijk op te vragen moet zijn en dat bezoekers van de pagina er niet
lang naar hoeven te zoeken.
Zodra de site van de demo omgeving wordt opgevraagd komt de onderstaande pagina direct
op het scherm. Deze pagina wordt ook wel de “index.html” genoemd. Op deze pagina kan
met behulp van het CMS systeem de tekst in de pagina gemakkelijk worden veranderd.
Deze tekst heeft echter wel een vaste locatie op de pagina zodat de lay-out er altijd
vertrouwd en hetzelfde er uit ziet. Onder het kopje bij nieuws kunnen grotere berichten
worden geplaatst die in een nieuwe venster worden geopend.
Er is gekozen voor een duidelijke verticale balk om door de website heen te navigeren. De
opzet van de website zal voor elke pagina hetzelfde zijn waardoor alleen de tekst en het
uiterlijk onder de navigatiebalk zal veranderen

Datum: 08-06-2004
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(Graphical User Interface 1)

Datum: 08-06-2004
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Zodra een bezoeker van de website op informatie klikt krijgt hij de onderstaande pagina
getoond.
Op deze pagina kan de gebruiker informatie aanvragen over een desbetreffende opleiding.
Er is voor gekozen om alleen de benodigde persoonlijke gegevens van de potentiële student
te vragen. Uiteraard moet de potentiële student ook aangeven in welke opleiding hij/zij
geïnteresseerd is. Zodra de bezoeker klikt op invoeren zal deze bezoeker opgenomen
worden in het CRM systeem. Er is hier gekozen voor een standaard lay-out welke op vele
andere sites terug te vinden is. Op deze manier is de pagina in een oog opslag duidelijk
waardoor de pagina laagdrempelig wordt.

(Graphical User Interface 2)

Datum: 08-06-2004
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Zodra de bezoeker van de website in de navigatiebalk op open dagen klikt, zal de
onderstaande pagina worden getoond. Op deze pagina kan informatie worden geplaatst met
betrekking tot de open dagen die gehouden worden. Zoals bij alle pagina’s kan de informatie
op deze pagina gemakkelijk worden aangepast door gebruik te maken van het CMS
systeem. Zoals te zien is de lay-out van de pagina overal gelijk gebleven, maar veranderd
alleen de informatie op de daarvoor vastgelegde delen van de internet pagina. Dit is een
kenmerkende eigenschap van het CMS systeem.

(Graphical User Interface 4)

Datum: 08-06-2004
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Onderstaande pagina wordt geopend als er in de navigatiebalk op bedrijven wordt geklikt.
Deze pagina werkt hetzelfde als de pagina voor informatie. Bedrijven die zich willen
aanmelden als stagebedrijven kunnen hun gegevens op deze pagina invoeren zodat ze
worden opgenomen in het CRM systeem. Ook hier is de opmaak simpel en overzichtelijk
gehouden.

(Graphical User Interface 6)

Datum: 08-06-2004
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6.3.2. CRM (Customer Relationship Management)
Een andere Graphical user interface is die van voor het CRM welke hieronder staat getoond.
Deze Graphical user interface is gedeeltelijk standaard en gedeeltelijk maatwerk binnen de
CRM omgeving. Het onderstaande scherm is een standaard CRM scherm wat de taken
weergeeft welke deze dag uitgevoerd moeten worden.
Zodra een persoon op de site informatie aanvraagt of een bedrijf zichzelf aanmeldt, komt er
in dit scherm een bericht dat er contact opgenomen moet worden met de desbetreffende
persoon. Afhankelijk van de workflow welke in het CRM systeem is geconfigureerd/
geprogrammeerd komen in dit scherm de activiteiten naar voren die afgewerkt moeten
worden.

(Graphical User Interface 7)

Datum: 08-06-2004
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Zodra potentiële studenten informatie hebben aangevraagd via de website zullen deze in het
CRM systeem worden opgenomen. Vervolgens kunnen deze potentiële studenten worden
opgevraagd vanuit het onderstaande scherm waar de potentiële studenten (leads) in komen
te staan. Dit scherm is een standaard CRM scherm wat alle potentiële studenten kan
weergeven. Er bestaat ook de mogelijkheid om een selectie te maken uit studenten
gebaseerd op de opleidingen waar de potentiële studenten informatie over hebben
aangevraagd.

(Graphical User Interface 10)

Datum: 08-06-2004
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Als er contact opgenomen wordt met een potentiële student kan de gebruiker de gegevens
opvragen van de potentiële student door in het bovenstaande scherm (Graphical User Interface 10)
te dubbelklikken op een potentiële student. Zodra dit gebeurd wordt het onderstaande
scherm getoond waar de gegevens eventueel nog aan gepast kunnen worden. Dit scherm is
volledig aangepast naar de behoeften die de demo omgeving met zich mee brengt. Er zijn
overbodige velden verwijderd en nieuwe velden aan toegevoegd zodat dit scherm helemaal
op de potentiële student is toegespitst.

(Graphical User Interface 12)

Datum: 08-06-2004
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Zodra een potentiële student zich aanmeldt binnen een onderwijsinstelling is het een echte
student geworden. Binnen het CRM systeem kan dit makkelijk plaatsvinden door de
potentiële student te converteren tot student (contactpersoon). Zoals in het onderstaande
scherm zichtbaar is moeten er meer gegevens van de student worden opgenomen in het
systeem zodra deze conversie plaatsvindt. Dit scherm is volledig aan de behoeften van de
demo omgeving ingericht. Extra velden als status, geboortedatum, vooropleiding e.d. zijn
aan het schermontwerp toegevoegd.
Zoals tevens in het scherm te zien valt zijn een aantal veld namen dik gedrukt, dit houdt in
dat deze velden ingevuld moeten worden.

(Graphical User Interface 16)

Datum: 08-06-2004
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6.3.3. SPS (SharePoint Server)
Een andere Graphical user interface is die van voor het SPS gedeelte welke hieronder staat
getoond. Deze Graphical user interface is standaard binnen de SPS omgeving. Zodra de
SharePoint pagina wordt opgevraagd zal de gebruiker zijn login naam en wachtwoord
moeten invoeren op de onderstaande pagina te kunnen zien. De onderstaande pagina is in
dit voorbeeld nog een lege portal site maar kan worden gevuld met informatie die de
onderwijsinstellingen aanbieden aan de studenten. Rechtsboven van de pagina staat de link
“My Site” als de gebruiker hier klikt, komt hij in zijn eigen site terecht.

(Graphical User Interface 17)

Datum: 08-06-2004
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Zoals hierboven al staat omschreven zal deze pagina verschijnen zodra de gebruiker in de
main portal (Graphical User Interface 17) op “My Site” klikt. Dit is de persoonlijke pagina van de
student. Aan de linker kant van de pagina kan de student zijn documenten opslaan. Hierbij
heeft hij de mogelijkheid om de documenten privé op te slaan of gedeeld. Teven kan de
student foto’s eigen foto’s of images opslaan. In het midden van de pagina staat o.a. een
gedeelte waar documenten komen te staan waar de student het laatste aan heeft gewerkt.
Daaronder staat de kalender van de student. De afspraken die in deze kalender staan, staan
ook in de kalender van Microsoft outlook (office 2003). Onder de kalender staat de e-mail
inbox en de tasks van de student. Ook deze werken net als de kalender samen met
Microsoft Outlook (office 2003).
Aan de rechterkant van de pagina kan de student o.a. links opnemen die hij belangrijk vindt.
En er is een gedeelte waar alerts onder komen te staan als deze zich voordoen. Deze alert
kan bestaan uit een reactie van iemand op een nieuws punt.

(Graphical User Interface 18)

Datum: 08-06-2004
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De student kan zijn eigen site met meer functionaliteiten inrichten door in de bovenstaande
pagina op “modify my page” te klikken. Vervolgens zal er dan een menu aan de rechterkant
verschijnen. De student kan de zogenaamde webparts uit het menu slepen naar zijn eigen
pagina op de verschillende webpart zones.
De student kan alleen de webparts gebruiken die door de systeembeheer of in dit geval door
mij op de server zijn geïnstalleerd.

(Graphical User Interface 19)

Datum: 08-06-2004
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Door onderstaand scherm is duidelijk de koppeling tussen het CRM systeem en het SPS
systeem te zien. In dit scherm is namelijk de SPS omgeving geopend in een CRM omgeving.
De rechter grijze menubalk en de onderstaande blauwe menubalk behoren tot de CRM
omgeving en het scherm wat daar tussen ligt behoort tot de SPS omgeving. Op deze manier
kan tijdens het seminar de ultieme samenwerking tussen beide producten worden getoond.

Datum: 08-06-2004
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6.4. Database ontwerp
Als laatste onderdeel in het rapport, Applicatie omschrijving is het database ontwerp
opgenomen. Dit database ontwerp bestaat uit twee delen namelijk het conceptueel model
wat bestaat uit een ERD model en een implementatie tabel.
De basis van het ERD model welke hieronder staat weergegeven is het eerder gemaakte
klassediagram. Dit klassediagram is gemakkelijk te vertalen tot een ERD model. Dit is een
reden waarom ik de ERD techniek naast de UML techniek heb gebruikt. (Officieel mag UML geen
techniek genoemd worden)

Datum: 08-06-2004
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Implementatie tabel
Voor het implementatie gedeelte heb ik gekozen voor een implementatie tabel. Dit heb ik
gedaan omdat ik bij het ontwerpen hiervan nog niet precies wist welke database ik zou
gebruiken, voor mijn demo omgeving. Elke tabel in de database is uitgedrukt in een
implementatie tabel. Uit deze tabel valt het volgende op te maken de attribuut, het datatype,
NULL/ NOT NULL en Primary key/foreign key. Door gebruik te maken van deze
implementatie tabel is de grondlegging van de database duidelijk en kan deze eenvoudig
worden opgezet.
Hieronder staat als voorbeeld de implementatie tabel van de student gegeven. Voor alle
implementatie tabellen voor de volledige database verwijs ik naar het rapport “Applicatie
omschrijving” in de bijlage.
Tabel Student
Attribuut

Datatype

ID

integer

voornaam
middelsteNaam

char(20)
char(5)

achternaam
adres
postcode
plaats
telefoon(mobiel)
email
type
informatieAanvraagDatum
OnderwijsinstellingID

char(20)
char(20)
char(10)
char(20)
integer
char(20)
char(1)
date
char(6)

reden
vooropleiding
provincie
geboortedatum
land/regio
telefoon thuis
fax
inschrijfdatum
uitschrijfdatum

char(100)
char(10)
char(15)
date
char(15)
integer
integer
date
date

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

Primary / foreign key
Primary key

Foreign key refereert naar
onderwijsinstelling

6.5. Projectplanning
Zoals al reeds beschreven in dit rapport is er eerder dan in de planning was opgenomen,
begonnen met de Graphical User Interface. Dit is gedaan om tijdens het opstellen van de
functionele eisen nieuwe eisen boven water te krijgen. Dit heeft echter geen vertraging
opgelopen, maar is slechts een verplaatsing van activiteiten geweest in de planning. De
Applicatie omschrijving is verder wel volgens planning afgerond. Wel zijn er nog delen zoals
het klassediagram en het ERD model van dit rapport tijdens het programmeren en
configureren aangepast.

Datum: 08-06-2004
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7. Testen
In dit rapport wordt het testen beschreven en het opstellen van de testset. Door het lezen
van dit hoofdstuk krijgt de lezer een idee waaruit het testrapport is opgebouwd.
7.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de testset besproken die gemaakt is voor de demo omgeving. Hierin
komen verschillende aspecten aanbod. Allereerst de programmatest, hierin worden de
technische aspecten van de demo omgeving getest. Daarna komt de systeemtest, waarin de
werking van de demo omgeving wordt getest. En als laatste de acceptatietest. De
toekomstige gebruikers van het systeem krijgen dan de gelegenheid om het systeem te
testen.
7.2. Inhoud van de testset
Dit document is opgesteld voordat is begonnen met de ontwikkeling van het systeem. Zo
wordt voorkomen dat de testset wordt aangepast op de demo omgeving, hetgeen een
nietszeggende testset oplevert. Het belangrijkste tijdens het testen van de demo omgeving is
de correctheid. Het is natuurlijk noodzakelijk dat de gegevens correct verwerkt worden en
daarna op de juiste manier worden opgeslagen. Is dit niet het geval dan verliest de demo
omgeving zijn geloofwaardigheid en dat kan cruciaal zijn voor een informatiesysteem. In het
geval van een operationele applicatie heeft dat tot gevolg dat de gebruiker de applicatie zal
mijden i.p.v. gebruiken. In het geval van deze demo omgeving heeft het tot gevolg dat de
bezoekers tijdens het seminar niet worden gemotiveerd om over te gaan tot aanschaf van de
producten.
Tijdens het ontwikkelen van de demo omgeving werden de verschillende modulen en
functionaliteiten telkens getest op hun werking. Hierbij werd gekeken naar de manier van
gegevensverwerking en daarna of de verwerkte gegevens correct worden opgeslagen. Als
dit het geval was dan werd de module of functionaliteit ingevoerd in de demo omgeving.
Bij de acceptatietest dient voor de acceptatie van de demo omgeving in zijn totaliteit. Deze
test zal worden uitgevoerd door de consultant van Winvision welke de eisen en de wensen
van de klant vertegenwoordigd. De consultant zal testen of de gewenste functionaliteiten
welke hij wil laten zien tijdens het seminar in de demo omgeving verwerkt zijn. Dit staat
ongeveer gelijk aan de functionele eisen die zijn opgenomen in de Definitie van eisen.
De acceptatietest zal in dit project niet uitgevoerd worden door echte gebruikers, omdat het
systeem niet in een werkend informatie systeem opgenomen zal worden, maar het hier een
demo omgeving betreft.
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8. Evaluatie van de opgeleverde producten
Uit eerdere hoofdstukken in dit rapport wordt duidelijk hoe het proces tijdens deze
afstudeerperiode is verlopen. In dit hoofdstuk zal ik een evaluatie geven over dit proces en
over de producten die hieruit voort zijn gekomen. Hierna zal het seminar beschreven worden
waar mijn demo omgeving is gepresenteerd.
Tot slot zal ik aan het eind van dit hoofdstuk proberen de diepgang te beschrijven van deze
afstudeerperiode.
8.1. Proces, product evaluatie over behaald resultaat
In deze paragraaf zal ik mijn evaluatie geven omtrent de opgeleverde mijlpaal producten. De
mijlpaalproducten zal ik in planning volgorde behandelen. Voor elk product zal ik eerst een
procesevaluatie geven waarin ik naar voren wil laten komen, wat en hoe ik iets heb gedaan,
of ik er tevreden of ontevreden over ben, waarom ik het op die manier heb gedaan en hoe ik
het de volgende keer zou aanpakken.
Na deze procesevaluatie volgt de productevaluatie waarin ik naar voren wil laten komen, wat
de producten zijn, wat er goed aan is en wat niet, waarom het goed of slecht is en zal ik
suggesties geven ter verbetering.
8.1.1. Plan van aanpak
Proces
Voorafgaand aan het project heb ik het Plan van aanpak opgesteld zodat ik een duidelijk
projectplanning zou verkrijgen. Het eerste gedeelte van het rapport begint met de doelstelling
en de probleemstelling van de opdracht. Dit gedeelte kon ik eenvoudig uit de
opdrachtomschrijving halen welke ik voorafgaand aan de afstudeerperiode heb moeten
opstellen. Deze opdrachtomschrijving is voornamelijk voortgekomen uit gesprekken met de
stagebegeleider die vooraf zijn gegaan aan de afstudeerperiode. Gedurende de eerste
weken van deze afstudeerperiode is de opdrachtomschrijving op een paar punten
aangepast. Dit kwam voornamelijk omdat in die periode bekend werd voor welke klant ik de
demo omgeving zou gaan maken. Het opstellen van de opdrachtomschrijving was op deze
manier wat omslachtig en in het begin wat onduidelijk, maar kon in deze situatie niet anders.
Hierna heb ik bij het opstellen van het Plan van aanpak een keuze moeten maken over de te
gebruiken methode en technieken. Ik heb voor dit afstudeerproject voor de “Van Vliet”
methode gekozen. Ik ben tot deze keuze gekomen door alle (voor dit project) voor en
nadelen van twee methoden op papier te zetten en door de eindproducten met elkaar te
verglijken. Dit is terug te vinden in paragraaf 4.2.3 van dit rapport. De beschreven mening,
voordelen en nadelen van de vergeleken methoden zijn gerelateerd aan dit project. Dit houdt
in dat er voor een ander project wellicht een andere conclusie uit zou kunnen komen. Ik denk
dat ik hierin de goede keuze heb gemaakt en zou ditzelfde weer doen in een soort gelijk
project. In dit rapport heb ik tevens de projectrisico’s opgenomen zoals ik die kon inzien
voorafgaand aan het project. Ik ben totaal op vier risicopunten uitgekomen. Als laatste deel
van het Plan van aanpak is de daadwerkelijke planning opgesteld. Bij het opstellen van de
planning is alleen het aantal beschikbare weken een vast gegeven. Het inplannen van de
benodigde tijd voor het opstellen van de rapporten was relatief gemakkelijk doordat ik uit
ervaring wel wist hoeveel tijd dit in beslag zou nemen. Het inschatten van de benodigde tijd
voor het opdoen van kennis/ervaring in de producten CMS, CRM en SPS, het inrichten van
de virtuele machines en de ontwikkeling van de demo omgeving was een stuk lastiger. Ik kon
bij het opstellen van de planning namelijk nog niet precies inzien hoeveel tijd dit in beslag
zou nemen.
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Product
Uit het hier bovenstaande proces is uiteindelijk een definitief Plan van aanpak gekomen.
Belangrijke punten in dit Plan van aanpak zijn; doelstelling opdracht, methode en technieken,
risico’s en projectplanning. Ik ben van mening dat de doelstelling van de opdracht uiteindelijk
voldoende duidelijkheid heeft gegeven in het project. Door deze doelstelling wist de
opdrachtgever en ikzelf wat er van dit project verwacht kon worden en zijn er later geen extra
zaken of wensen bijgekomen. Voor dit project heb ik er voor gekozen om twee methode met
elkaar te verglijken. Uiteindelijk is hier de “Van Vliet methode”uitgekomen. Deze methode
heeft mij bij dit project goed ondersteund en laat voldoende informatie achter voor derden om
zich later in dit project te verdiepen. Maar wellicht zou een andere ontwikkelmethode
uiteindelijk beter bij dit project hebben gepast. Op de vraag welke ontwikkelmethode dit dan
zou kunnen zijn, kan ik op dit moment geen antwoord geven. Ik heb de risico’s voor dit
project naar mijn mening goed ingezien. De eerste twee risicopunten zijn namelijk ook van
toepassing geweest tijdens dit project. Het eerste risicopunt kwam de tweede week van de
periode al toen ik namelijk een week ziek was geweest. Gelukkig was dit aan het begin van
het project en had ik nog voldoende tijd om de verloren tijd in te halen. Het tweede risico
punt werd tijdens het programmeren/configureren van de demo omgeving duidelijk. Doordat
alle producten betrekkelijk nieuw voor mij waren was het lastig om hier mee te werken. Later
bleek uiteindelijk ook dat ik de programmeertaal C# moest gebruiken i.p.v. VB.NET waar ik
meer ervaring in had. Dit wordt later in dit rapport verder toegelicht. Over de projectplanning
ben ik over het algemeen wel tevreden over. Ik heb de planning voornamelijk aan kunnen
houden waardoor alle mijlpaalproducten op tijd konden worden afgerond.
8.1.2. Definitie van eisen
Proces
Het verreweg belangrijkste van dit rapport zijn de functionele eisen. Het opstellen van deze
functionele eisen heeft relatief veel tijd in beslag genomen. Allereerst is er een gesprek met
de opdrachtgever aan vooraf gegaan. Doordat de opdrachtgever in dit project de consultant
van Winvision was, had hij al een redelijk beeld van wat de demo omgeving duidelijk moest
weergeven. In dit gesprek kon de opdrachtgever dus al duidelijk overbrengen wat de eisen
en wensen waren van de demo omgeving. Ik heb na dit gesprek in het kort een soort
scenario geschreven over de functionaliteiten waaraan de demo omgeving zou moeten
voldoen. Tijdens deze fase heb ik uit eigen ervaring in het onderwijs ook extra eisen en
wensen toegevoegd, bijvoorbeeld dat de potentiële studenten een bericht krijgen als de
inschrijfdatum nadert. Nadat ik dit op papier had geze,t heb ik dit scenario met de
opdrachtgever besproken waardoor er overeenstemming werd gerealiseerd tussen de
opdrachtgever en ikzelf. Aan de hand van beide gesprekken en het globale scenario kon ik
de functionele eisen opstellen. Tijdens het opstellen van de functionele eisen heb ik tevens
een globaal schermontwerp gemaakt. Door dit schermontwerp aan de opdrachtgever te laten
zien, kwamen er nog extra functionele eisen bovenwater. Ik denk dat ik door heel dit proces
de functionele eisen behoorlijk duidelijk heb kunnen opstellen.
Product
De functionele eisen in dit rapport beschrijven eigenlijk de “pijnpunten” binnen het onderwijs
zoals de consultant deze door eigen onderzoek heeft ingezien. Ik denk dat deze functionele
eisen een goed beeld geven van wat de demo omgeving moet weergeven tijdens het
seminar zodat de bezoeker zich hierin herkent.
Een minder punt vind ik dat de functionele eisen technisch inhoudelijk mager zijn. Dit komt
omdat de technische kennis daarvan ten tijden van het opstellen ontbrak en doordat het een
demo omgeving betreft en geen functionele applicatie.
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8.1.3. Applicatie omschrijving
Proces
Het rapport Applicatie omschrijving wordt ook wel Technisch ontwerp genoemd. Bij het
opstellen van dit rapport worden o.a. de UML diagrammen ontworpen.
In dit project heb ik me beperkt tot vier UML diagrammen namelijk; het klassediagram, de
use cases, de sequencediagrammen en de toestandsdiagram. In paragraaf 6.2 van dit
rapport staat uitgebreid beschreven waarom ik voor deze vier diagrammen gekozen heb. Ik
ben begonnen met het ontwerpen van een globaal klassediagram. Dit klassediagram
bestond alleen nog maar een klein aantal klasse, zonder de bijbehorende attributen en
zonder de juiste associaties. Op deze manier heb ik een globaal beeld voor mezelf
verkregen. Hierna ben ik begonnen met het vertalen van de functionele eisen naar
verschillende use-cases. Bij elke use case behoort een tabel waarin ik extra informatie heb
vermeld over de samenvatting, de actoren, de aanname, de beschrijving en het resultaat. In
deze tabel heb ik de tekst voornamelijk zo informeel mogelijk gehouden zodat het voor
iedereen duidelijk is en goed te lezen valt. Na het opstellen van de use cases ben ik
begonnen met het ontwerpen van de sequencediagrammen. Het uitgangspunt bij elke
sequencediagram is een use case. Bij het ontwerpen van deze sequencediagrammen kwam
het globale klassediagram erg goed van pas, omdat ik nu ongeveer wist welke klasse ik zou
gebruiken. Tijdens het ontwerpen van de sequencediagrammen heeft het klassediagram ook
meer vorm gekregen. Tijdens deze fase kwamen er steeds meer klasse boven water, de
attributen werden duidelijk en de associaties werden zichtbaar. Op deze manier heb ik
iteratief aan de verschillende diagrammen gewerkt.
Als laatste UML diagram zijn de toestandsdiagrammen ontworpen. Deze
toestandsdiagrammen heb ik aan de hand van het klassediagram en de
sequencediagrammen gemaakt. Ik ben van mening dat ik de UML diagrammen voor dit
project goed heb ontworpen, omdat vooral het klassediagram mij erg heeft geholpen tijdens
de programmeerfase. Het UML diagram “activiteitdiagram” is een diagram dat een
procesgerichte beschrijving geeft van een deel van een systeem en wordt onder meer
gebruikt om een werkstroom te beschrijven. Omdat er tijdens dit project geen werkstromen
werden overgenomen vanuit een bestaande situatie heb ik dit diagram niet ontworpen.
Achteraf gezien was het wellicht nuttig geweest om dit diagram wel te ontwerpen. Dit
diagram zou dan de werkstromen (workflow) kunnen ondersteunen welke ook in het CRM
gedeelte van de demo omgeving voorkomen.
Na de UML diagrammen komt de Graphical User Interface aanbod. Desondanks de planning
aangeeft dat deze Graphical User Interface op dit punt zou worden ontworpen, is dit al
eerder gebeurd namelijk tijdens het opstellen van de functionele eisen. De GUI is echter wel
aangepast gedurende de projectperiode. Bij het CMS gedeelte ben ik begonnen met het
ontwerpen van de internetpagina’s. In het begin zagen deze pagina’s er relatief eenvoudig uit
en bezaten alleen de basis functionaliteiten. Na terugkoppeling aan de opdrachtgever werd
duidelijk dat deze pagina’s er mooier en uitgebreider uit moesten komen te zien. De
internetpagina’s moesten de bezoekers van het seminar meer aanspreken. Op de volgende
bladzijde staan twee schermen die dit proces verduidelijken. In het linkerscherm is de eerste
opzet getoond. Het rechterscherm toont de uiteindelijke internet pagina na terugkoppeling
met de opdrachtgever.
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Bij het ontwerpen van de Graphical User Interface van het CRM gedeelte lag de nadruk
voornamelijk op de informatie die getoond werd op een bepaald scherm. Het uiterlijk van het
scherm was namelijk altijd van de standaard CRM look and feel. Na het opzetten van deze
schermen werd er terugkoppeling gezocht bij de opdrachtgever die vervolgens aangaf welke
informatie hij nog miste of overbodig vond op verschillende schermen.
Het ontwerpen van de Graphical User Interface van de SPS omgeving bestond voornamelijk
uit het configureren van de SPS omgeving. Dit configureren bestaat uit het inrichten van een
portal mysite door er webparts op te plaatsen.
Omdat het schermontwerp het enige is waardoor de bezoeker van het seminar een indruk
krijgt van de mogelijkheden binnen de applicaties, is hier extra aandacht aanbesteed . En de
bezoeker gebaseerd op deze schermen zijn mening zal vestigen, was dit een erg belangrijk
aspect binnen dit project. Door voldoende terugkoppeling naar de opdrachtgever ben ik van
mening dat de gemaakte schermen een duidelijk beeld zullen geven. Na het GUI kwam het
database ontwerp aanbod. Dit ontwerp bestaat uit twee delen namelijk het conceptueel
model en het implementatie tabel. Het conceptueel model ofwel het ERD model was “1 op 1”
af te leiden van het klassediagram. Het ontwerpen van dit model was dan ook erg eenvoudig
om te doen. Ik heb er voor gekozen om een implementatie tabel te maken omdat ik op dat
moment nog niet precies wist in welke omgeving ik de database zou gaan ontwerpen. Bij het
opstellen van het database ontwerp had het wel makkelijker geweest als ik dat wel vooraf
had geweten.
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Product
De UML diagrammen zijn het eerste product wat er in dit rapport vermeld staat. Ik heb vier
van de negen diagrammen ontworpen die UML kent. Deze vier diagrammen heb ik iteratief
ontworpen waardoor ze elkaar goed hebben kunnen ondersteunen. Zo zijn de use cases
ondersteunend geweest bij het ontwerpen van de sequencediagrammen. En zijn de
sequencediagrammen samen met de use cases ondersteunend geweest bij het opzetten van
het uiteindelijke klassediagram. Ik ben van mening dat dit klassediagram voor dit project
goed in elkaar heeft gezeten doordat het mij goed heeft kunnen ondersteunen tijdens het
programmeren en het opzetten van het ERD model. Een negatief punt aan het gemaakte
klassediagram vind ik dat er achteraf gezien te veel klasse een associatie hebben met de
klasse “onderwijsinstelling”. Hierdoor heeft deze klasse een te centrale rol gekregen binnen
het klassediagram. Voor de schermontwikkeling is er veel terugkoppeling geweest met de
opdrachtgever. Gebaseerd op de meningen vanuit het publiek na afloop van de presentatie
denk ik dat de publiek aan de hand van de schermen een goede indruk hebben
meegekregen. Het is jammer dat het SPS gedeelte niet volledig tot zijn recht kwam. Dit komt
doordat de mogelijkheden van dit product pas echt duidelijk worden als er bijvoorbeeld een
Exchange server aan verbonden zit.
Het conceptueel model ofwel het ERD model is het eerste product voor het database
ontwerp. De implementatie tabel is op zijn beurt weer gemaakt op basis van dit ERD model.
Door gebruik te maken van deze tabel is het voor iedere omgeving duidelijk hoe de database
in elkaar zit, wat voor attributen er in de tabel zitten, wat voor data type deze attributen
hebben, of de attributen de waarde nul mogen bevatten en wat de primairy key en de foreign
key zijn. Ik ben van mening dat het ERD model en de gemaakte implementatie tabel een
goede ondersteuning zijn bij het opzetten van een database. Het ERD model laat namelijk
duidelijk de relaties zien tussen de verschillende tabellen en het implementatie gedeelte
geeft o.a. duidelijk weer welke attributen er in de tabel zitten en welke datatype deze
attributen bezitten.
8.1.4. Demo omgeving
Proces
Eigenlijk is het ontwikkelen van de demo omgeving al begonnen bij het schermontwerp.
Echter zaten er op dat moment nog geen functionaliteiten achter de verschillende knoppen
en tekstboxen. Pas na het afsluiten van de Applicatie omschrijving ben ik de schermen
verder gaan uitwerken door er functionaliteiten achter te plaatsen.
Ik ben begonnen door aan de hand van een aspx pagina gegevens in het CRM systeem te
voegen.
Al snel werd tijdens dit stadium duidelijk dat ik niet met de programmeertaal VisualBasic.NET
kon werken waar ik enige ervaring in had. Alle voorbeelden die beschikbaar waren in de
CRM SDK (Software Developers Kit) waren namelijk in een C# gegeven, een andere .NET
programmeertaal. Omdat ik die voorbeelden echt wel nodig had, heb ik op dat moment
besloten om over te gaan op de programmeertaal C#. Dit had als consequentie dat ik een
klein gedeelte van het schermontwerp ook opnieuw moest doen, omdat de knoppen en de
tekstboxen in VisualStudio.NET op VB.NET waren gebaseerd.
Uiteindelijk is het gelukt om met een aspx pagina een lead (potentiële student) in te voeren in
het CRM systeem. Op dit moment werd ook duidelijk dat ik voor de demo omgeving geen
eigen database zou kunnen inrichten, maar dat ik de database achter het CRM systeem zou
moeten gebruiken. De database achter het CRM systeem heeft enorm veel ingewikkelde
tabellen die vervolgens allemaal met elkaar zijn verbonden. Ik heb op dit moment gekeken of
ik mijn tabellen vanuit mijn “eenvoudige” database ontwerp zou kunnen passen in de tabellen
van de CRM database. Dit bleek mogelijk te zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de tabel
student overeen kwam met de CRM tabel customer, de tabel opleidingen overeen kwam met
de CRM tabel product en de tabel stagebedrijf overeen kwam met de CRM tabel company.
De attributen binnen de tabellen van de CRM database zijn behoorlijk uitgebreid, zodat ik
deze gemakkelijk kon gebruiken en overeen kwamen met de attributen die ik had
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gedefinieerd voor mijn tabellen. Als er attributen ontbraken kon ik die zelf toevoegen met de
CRM database manager. Zo heb ik bijvoorbeeld bij de tabel customer (student) het veld
vooropleiding toegevoegd. Door gebruik te maken van de CRM database heb ik mij niet
hoeven te verdiepen in het locking/recovery principe achter de database, omdat dit allemaal
al goed geregeld was.
Nadat een potentiële student kon worden ingevoerd via een aspx pagina kon ik binnen het
CRM systeem bepaalde workflows inbouwen. Door gebruik te maken van workflows kan ik
bijvoorbeeld een bericht op het scherm van een werkgever laten verschijnen, zodat hij
contact moet opnemen met een potentiële student die twee weken geleden informatie heeft
aangevraagd.
Nadat het CRM gedeelte af was, ben ik begonnen met het inrichten van het SPS gedeelte.
Het inrichten van het SPS gedeelte is voornamelijk gedaan door configuratie. Zodra
SharePoint Server is geïnstalleerd, verschijnt er een blauwe lege portal site wat nog niet echt
aanspreekt. Ik heb deze portal site zo proberen in te richten zodat de bezoeker van het
seminar zich hierin kan vinden. Ik heb de Mysite van de fictieve student zo ingericht dat er
naar voren kwam dat SPS de student ondersteund tijdens zijn studie. Het mooie van SPS is
dat het volledig geïntegreerd is met Office 2003. Maar doordat er geen server achter deze
SPS omgeving stond, met bijvoorbeeld een Exchange server, waren de mogelijkheden van
SPS groter dan dat ik nu kon laten zien.
Voor het eerste gedeelte van het te doorlopen traject binnen de demo omgeving heb ik
internetpagina’s gebouwd welke ondersteund zouden moeten worden door het CMS
systeem. De gebruiker van het CMS systeem zou gemakkelijk content kunnen plaatsen op
deze internet pagina’s. Er is tijdens het ontwikkelen van de demo omgeving tijdgebrek
ontstaan door een tweetal factoren en tevens het tweede risicopunt uit het plan van aanpak:
1. Ik moest met C# gaan werken i.p.v. VB.NET.
2. Ik was onervaren met de te gebruiken applicatie waardoor de voortgang
moeizaam verliep.
Een bijkomend probleem was dat tegelijkertijd een zeer ervaren collega van mij ook een
CMS omgeving aan het inrichten was en hier na twee volle dagen redelijk uit was gekomen
maar het erg ingewikkeld vond.
Door het hierboven staande heb ik besloten om niet aan het CMS gedeelte te beginnen, met
als voornaamste reden, tijdgebrek.
Maar dit heeft echter geen gevolge gehad voor de demo omgeving zelf. Ik heb namelijk wel
de internetpagina’s ontworpen welke konden worden getoond tijdens de presentatie. Dat er
geen echt CMS systeem achter zat was op dat moment niet belangrijk. Het is namelijk wel
mogelijk en dat moet de demo omgeving alleen uitdragen.
Gedurende deze periode is er voordurend contact en terugkoppeling geweest met de
opdrachtgever zodat de kwaliteit en de functionaliteit van de demo omgeving voldeed aan de
eisen die hij er aan stelde.
Dit was voor mij een vreemd programmeertraject.
Ten eerste heb ik tijdens dit traject geen volledig functionele applicatie gemaakt zoals
gebruikelijk, maar slechts een demo omgeving die niet alle functionaliteiten bevat. Ten
tweede heb ik tijdens dit traject met drie verschillende bestaande Microsoft producten
gewerkt waar maatwerk voor gemaakt moest worden. En ten derde bestond dit traject niet
alleen uit programmeren, maar ook een groot gedeelte uit configureren. Achteraf gezien was
het zeker erg lastig om op deze manier te werken maar ook erg leerzaam.
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Na het hierboven staande proces was er uiteindelijk een demo omgeving die getoond kon
worden tijdens de presentatie. Door de demo omgeving moest o.a. duidelijk worden hoe de
drie Microsoft producten CMS, CRM en SPS met elkaar konden integreren.
Door gebruik te maken van maatwerk moest in de demo blijken dat deze combinatie kon
worden toegespitst op het onderwijs. Ik ben van mening dat het eindproduct redelijk in elkaar
zit. De demo omgeving laat weliswaar goed zien wat de mogelijkheden zijn maar zelf had ik
er graag meer functionaliteiten aan toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is, het koppelen van
een fictieve cijfer database aan het CRM systeem. Dit was echter tijdens dit project niet
mogelijk, omdat ik daar simpelweg de kennis niet voor had.

8.1.5. Test rapport
Proces
In de periode van het opstellen van de Definitie van eisen en de Applicatie omschrijving ben
ik tevens begonnen met het opzetten van het testrapport. Ik wilde dit in het voortraject van
het project doen zodat er niet ongemerkt “steken konden blijven liggen”. Doordat ik op dat
moment een minimale kennis over de te gebruiken producten had, viel het niet mee om daar
in dit stadium al een testset voor op te stellen. Het belangrijkste deel in het testrapport is de
systeemtest. Hier staat een tabel in opgenomen gebaseerd op alle functionele eisen vanuit
de Definitie van eisen. De eisen en wensen van de opdrachtgever zijn namelijk vertaald in de
functionele eisen. Het is dus belangrijk dat deze eisen goed getest worden. Gedurende de
ontwikkelperiode is de testset enigszins aangepast.
Product
Het testrapport met als belangrijkste punt, de systeemtest, is het product wat is
voortgekomen uit het bovenstaande proces en tijdens de ontwikkelfase van de demo
omgeving.
Het is een relatief klein testrapport, omdat het niet voor een functionele applicatie is
geschreven die door en door getest moet worden.
De testset is weinig omvattend, omdat er binnen de demo omgeving maar een bepaald
traject moet worden doorlopen. Dit traject moet worden getest op de correcte werking ervan.
Dit traject komt redelijk overeen met de functionele eisen. Vandaar dat deze in de
systeemtest zijn opgenomen. Omdat er geen gebruikers met de demo omgeving zullen
werken, wordt er vanuit gegaan dat er altijd een correcte invoer van gegevens plaatsvindt.
Ook hier hoeft dus niet op getest te worden.
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8.1.6. Seminar
Het seminar werd gegeven in het gebouw van SURF diensten te Houten.
Een dag voordat het seminar gegeven werd zijn de consultant en ik ernaar toe gegaan om
de laatste punten te bespreken en om te kijken of alles goed geregeld was.
Op het seminar kwamen van alle uitgenodigden ongeveer 50 tot 60 bezoekers, allemaal
afkomstig uit het onderwijs.
Tijdens het seminar waren er vier sprekers en drie bedrijven, waaronder Winvision die een
presentatie hielden.
De eerste spreker was een professor die onderzoek had gedaan naar CRM systemen. Dit
betrof CRM systemen in het algemeen van alle leveranciers. De tweede presentatie werd
verzorgd door het bedrijf IxxI wat advies geeft over de implementatie van een CRM systeem.
Na de pauze verzorgde het bedrijf CRM Resultance de presentatie. CRM Resultance liet
duidelijk zien wat het CRM product inhield en wat er allemaal mogelijk mee was. Als laatste
van het seminar kwam de presentatie van Winvision aanbod. Tijdens deze presentatie had
de consultant van Winvision een aantal sheets waarna de demo omgeving werd getoond aan
het publiek. Tijdens het tonen van de demo verzorgde ik de invoer achter de computer en
was de consultant aan het woord om te beschrijven wat er gebeurde. Na afloop van het
seminar kregen de bezoekers een evaluatieformulier waarop ze konden aangeven wat ze
van de presentaties vonden. De exacte uitkomst hiervan is mij nog niet bekend. Ik heb wel
een tussentijdse waardering gezien waaruit bleek dat veel van de aanwezige de presentatie
van Winvision erg goed vonden en de demo erg heeft aangesproken. Ik vind dat ik hiermee
mijn project succesvol heb afgerond.

8.2. Diepgang van het project
Dit project is een ander project geweest dan dat ik tot nu toe gewend was. Ik heb in dit
project een demo omgeving heb ontworpen en ontwikkeld i.p.v. een functionele applicatie.
Tijdens de opleiding wordt er vanuit gegaan dat een applicatie vanuit niets wordt opgebouwd
tot een volledige functionele applicatie. Binnen dit project waren er al Microsoft applicaties
aanwezig waarop op maatwerk werd geplaatst.
Binnen dit project heb ik laten blijken dat het werven van studenten en het aanbieden van
opleidingen een normaal sales proces is zoals deze bij diverse bedrijven terug te vinden is.
Het CRM pakket is oorspronkelijk voor een sales proces ontworpen met leads, opportunity
,klanten, producten, offertes, enz. Door maatwerk, wat tijdens dit project in kleine mate is
geleverd, heb ik laten blijken dat het CRM pakket niet alleen het sales proces binnen
commerciële bedrijven ondersteund, maar ook het wervingstraject binnen
onderwijsinstellingen. Hieruit is gebleken dat het aanbieden van opleidingen en het
aantrekken van nieuwe studenten gewoon een sales proces is.
Een ander punt waaruit de diepgang van dit project blijkt, is dat ik door programmeren, door
configureren, door maatwerk en door webdesign tot een oplossing ben gekomen waaruit is
gebleken dat drie Microsoft producten CMS, CRM en SPS zeer goed met elkaar kunnen
samenwerken en daarmee het onderwijs op diverse vlakken kan ondersteunen. Hieronder
staat dit traject grafisch weergegeven.
CMS

CRM

SPS
Onderwijsorganisatie

Profilering

Intake
Onderwijsontwikkeling
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Visie op het bedrijf
Winvision is een bedrijf dat kennis en oplossingen levert in de vorm van consultancy,
software ontwikkeling en project management gebaseerd op het Microsoft platform, met als
doel de klanten beter in staat te stellen om hun core business te bedrijven zodat zij beter
kunnen presteren dan hun concurrenten. Winvision ziet haar dienstverlening als 100%
complementair aan hetgeen Microsoft biedt.
Mijn visie op Winvision is dat het een erg goed bedrijf is wat de markt verstaat en haar
klanten eerlijke oplossingen kan bieden waar de klant echt iets aan heeft.
De producten die Microsoft aanbied houden niet op bij Windows, internet explorer en Word
maar gaan veel verder. Producten waarmee in verschillende marktsegmenten gewerkt kan
worden en oplossingen kunnen bieden. Deze producten omvatten steeds meer
mogelijkheden en functionaliteiten waardoor het ook steeds complexer wordt om deze
producten zo in te richten dat de klant al deze mogelijkheden en functionaliteiten ten volle
kan benutten. Winvision ondersteunt en adviseert deze bedrijven hierin. Dit maakt Winvision
gelijk een heel ander bedrijf dan de vele andere ICT bedrijven. Ik vind dit een erg sterk punt
van Winvision, omdat het bedrijf op deze manier vele oplossingen kan bieden met goede
producten. De stelling van Winvision zou kunnen worden samengevat in ‘waarom zou je het
wiel uitvinden als er al een fiets tot je beschikking staat’.
Mocht ik later in mijn carrière nog eens aan een product werken waarvoor Microsoft al lang
een oplossing klaar heeft liggen, zal ik gegarandeerd aan de visie van Winvision
terugdenken.
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Slotwoord
Als ik op de afgelopen afstudeerperiode terug kijk is het een leuke tijd geweest waarin ik erg
veel geleerd heb. Tijdens deze periode ben ik regelmatig tegen bepaalde technische
aspecten aangelopen waardoor ik echt niet meer verder kwam. Gelukkig waren er dan altijd
wel collega’s die mij hiermee verder konden helpen door mij een stuk te begeleiden. Het is
mij tijdens deze afstudeerperiode ook duidelijk geworden dat er helaas een erg grote kloof zit
tussen een bedrijf als Winvision en de opleiding die ik heb gevolg. Ook na het schrijven van
meerdere sollicitatiebrieven blijkt dat vooral in deze tijd bedrijven toch meer ervaring en
vooral relevante kennis verwachten van de mensen die ze aannemen.
Desondanks ben ik blij dat ik bij dit afstudeerbedrijf mijn opleiding heb kunnen afsluiten.
Jerry Broch
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Bijlage
Opdrachtomschrijving
Plan van aanpak
Definitie van eisen
Applicatie omschrijving
Testrapport
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Omschrijving afstudeeropdracht
Inleiding
Het bedrijf Winvision is in november 2002 gestart en heeft inmiddels17 medewerkers.
Winvision richt zich op het samenstellen, integreren en bouwen van oplossingen met behulp
van Microsoft producten. Dankzij deze oplossingen krijgen gebruikers de beschikking over
professionele hulpmiddelen waardoor ze niet alleen sneller bij de relevante
informatie kunnen, maar deze ook kunnen analyseren bewerken en verwerken, en daardoor
productiever zijn.
Zoals in de missie hierboven beschreven, ligt de focus van Winvision op consultancy en
projectmanagement. Winvision is namelijk van mening dat focus op slechts deze activiteiten
bijdraagt aan het leveren van kwaliteit richting de klant.
Binnen Winvision zijn er een aantal consultants in dienst. Winvision verstaat onder
consultancy ten eerste het adviseren van klanten, zodat zij de juiste keuze maken als het
gaat om hun ICT beleid. Ten tweede verstaat Winvision onder consultancy het implementatie
aspect bij de betreffende klant.
Probleemstelling
De consultants van Winvision hebben met een groot aantal klanten te maken. Het
marktgebied waarin deze klanten werkzaam zijn is zeer divers, van opleidingsinstituut tot het
bankwezen. Het bijhouden van de nieuwste automatiseringstechnologieën is niet de "core
business" van deze klanten.
Winvision wil daarom naast een technisch consult, ook een demo kunnen laten zien
daarmee de klant eventueel al gedeeltelijk kan werken en die specifiek gericht is op de
behoeftes van de klant. Als de klant na het zien en eventueel werken met de demo besluit
ervoor te kiezen, kan de demo door derde verder worden ontwikkeld tot een volwaardig
product
Probleemstelling
De demo is een soort proof of concept waarin de klant zich kan herkennen en waarbij dit
proof of concept tevens kan helpen als beeldvorming. Het idee hierachter is dat de klant bij
het zien van een demo eerder enthousiast wordt zodra ze hun situatie en probleemstelling
herkennen en tevens zien hoe dat opgelost wordt. Momenteel is er binnen Winvision nog niet
de mogelijkheid om dit soort demo's aan de klant te bieden.
Doelstelling
De afstudeeropdracht omvat het inrichten van een demo omgeving welke zal worden
getoond op een seminar voor onderwijsinstellingen bestaande uit het HBO en de
universiteiten. Binnen deze demo omgeving zal duidelijk moeten worden hoe Winvision met
de microsoft producten CMS, CRM en SPS samen, een toegevoegde waarde kan leveren
aan deze onderwijsinstellingen. Met CMS zal de onderwijsinstelling snel en gemakkelijk
content kunnen publiceren op hun website. Met CRM zal de student vooraf, tijdens en na zijn
studie beter kunnen worden gevolgd en begeleid. Met SPS zal de student gedurende zijn
studie worden ondersteund t.b.v informatievoorziening. Dit alles zal worden gerealiseerd
door middel van een gedeelte configuratie en een gedeelte maatwerk van webapplicaties.
Uitgangssituatie
Omdat er momenteel binnen Winvision nog geen demo's beschikbaar zijn zal er geen
uitgangssituatie zijn, wel zijn er afgeronde projecten aanwezig wat als vergelijkingsmateriaal
kan dienen. Dit vergelijkingsmateriaal wordt geleverd door middel van virtuele machines.
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De volgende software zal gebruikt worden:
• Windows XP.
• Microsoft Office 2003.
• Microsoft Windows Server 2003.
• Microsoft Exchange 2003.
• Microsoft SQL Server 2000.
• Microsoft SharePoint Services (SPS).
• Microsoft Content Management Server (CMS).
• Microsoft Business Solutions Customer Relationship Management(CRM).
• Eventuele database omgeving.
Het achterliggende idee achter de opdracht is dat er een demo wordt gebouwd voor een
specifieke klant. Bij goedkeuring van de klant kan deze demo verder worden ontwikkeld tot
commercieel product. Een ander aspect is dat de demo ook gemakkelijk aangepast
moet kunnen worden zodat deze later wederom kan worden gebruikt bij andere klanten met
andere consults.
Werkzaamheden
In het kader van de afstudeeropdracht zullen de volgende activiteiten verricht worden:
Voorafgaand aan de opdracht zal eerst een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin
worden alle werkzaamheden op een rij gezet. Er zal een totaal beeld ontstaan van alle te
doorlopen stappen; van ontwerp van het systeem tot aan de oplevering ervan.
Voordat er aan het ontwerp van het systeem begonnen kan worden zal er eerst met een
consultant gesproken moeten worden. Binnen deze opdracht dient de consultant van
Winvision als opdrachtgever. Hierin zal duidelijk worden wat de consultant/opdrachtgever
verwacht van het eindresultaat.
Aan de hand van deze gesprekken zal er volgens de Van Vliet methode een definitie van
eisen worden opgesteld; hierin worden alle eisen en wensen welke door de opdrachtgever
kenbaar zijn gemaakt, opgenomen.
Zodra de definitie van eisen is voltooid zal er volgens de Van Vliet methode een Applicatie
omschrijving worden opgesteld; hierin zal ondermeer het ontwerp van een eventuele
database, schermen, enzovoort komen te staan. Het ontwerp van het systeem zal aan de
hand van UML worden gemaakt. UML is een object-geori\(:enteerde taal welke
goed past bij een opdracht als deze. Naast UML zal er wellicht een ERD worden gemaakt
voor het ontwerp van de database. Voor het verduidelijken van het schermverloop kan er
gebruik worden gemaakt van STD's.
Hetgeen hierboven staat omschreven valt onder het analyseren van de behoefte van de
klant c.q. opdrachtgever. Gelijktijdig aan het analyseren/ontwerpen zal er, het opdoen van
ervaring, in de producten SPS, CMS en CRM plaatsvinden. Hierna zal er begonnen
worden met het inrichten van de zogenoemde klantspecifieke virtuele machines waarop de
demo zal draaien.
Zodra het inrichten van de virtuele machines volbracht is zal de ontwikkeling van de
maatwerk webapplicaties plaatsvinden welke oorspronkelijk voor demo doeleinde zullen
worden gebruikt.
Mogelijkerwijs wordt het ontwerp tijdens de programmeerwerkzaamheden aangepast.
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Na ontwikkeling van het systeem zal deze worden geëvalueerd.
Er zal gebruik worden gemaakt van de Van Vliet methode. Aan de hand van deze methode
kan er in een korte tijd een uitgebreid ontwerp worden opgeleverd. Dit is naderhand iteratief
nog aan te passen. Tijdens dit project zal er als techniek UML en ERD
worden gebruikt.
Te vermelden nadrukken:
• Gebruikersvriendelijkheid.
• Ontwerpen van een herbruikbare demo.
• De applicatie betreft een Webapplicatie wat gebruik maakt van een web browser.
Hierdoor is het niet noodzakelijk om software op de cliënt te installeren.
De volgende producten zullen opgeleverd worden:
• Plan van aanpak.
• Documentatie aan de hand van de Van Vliet methode. Dit bestaat uit een definitie
van eisen en een technisch ontwerp.
• Voor de demo ingerichte virtuele machines waar de verschillende microsoft
producten CMS, CRM en SPS met elkaar samen zullen werken en toegespitst zullen
zijn op de onderwijsinstellingen.
• Webapplicatie.
• Testset.
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Relatie blok 6 en 7 (verantwoording afstudeerproject)
AV-05 Sociale interactie
Communicatie is een van de belangrijkste aspecten binnen een project. Tijdens het
afstuderen zullen er regelmatig gesprekken worden gevoerd met opdrachtgever. Tevens
zullen er ook gesprekken zijn waarbij de afstudeerder het gesprek dient te leiden.
CS-05 Informatietechnologie in organisaties
Tijdens het afstudeerproject zal er nagedacht moeten worden over de technische
infrastructuur waarop de verschillende software applicaties zullen gaan draaien. De
afstudeerder heeft in deze module geleerd om inzicht te creëren in, hoe met behulp van een
gefaseerde aanpak gekomen kan worden tot een effectieve IT infrastructuur voor een
organisatie
CS-07 Coöperatieve systemen
In deze module heeft de afstudeerder geleerd inzicht te krijgen in netwerkarchitecturen en de
huidige netwerktechnologieën. Tijdens de afstudeeropdracht zal dit aspect ook duidelijk naar
voren komen omdat er door de klant veelal in een cliënt – server omgeving gewerkt gaat
worden. Tevens wordt er in de afstudeeropdracht gebruik gemaakt van Web Parts, welke
zullen communiceren over het intranet / internet.
DB-02 Fysiek database ontwerp
Tijdens deze module heeft de afstudeerder ervaring opgedaan met de verschillende
database indexering technieken. Deze kennis kan gebruikt tijdens het database ontwerp van
de opdracht.
DB-05 Concurrency en recovery
In deze module zijn de verschillende database locking technieken aan bod gekomen. De
afstudeerder kan deze ervaring gebruiken tijdens het project omdat er vrijwel altijd meerdere
gebruikers, gebruik maken van de database die ontwikkeld gaat worden.
SO-07 Methoden en technieken van systeemontwikkeling
Bij dit vak heeft de afstudeerder kennis opgedaan over verschillende soorten
ontwikkelmethoden. Hierdoor heeft hij ervaren dat sommige methode voor- en nadelen
bezitten. Deze kennis is voor de afstudeerder van belang als hij een keuze moet maken
tussen verschillende ontwikkelingsmethoden waarmee hij de opdracht zal volbrengen.
SO-08 Object georiënteerd systeemontwerp
Tijdens het aspect “Analyse/ ontwerp van de behoeften van de consultant/ opdrachtgever”
zal er gebruik worden gemaakt van de UML techniek. De afstudeerder heeft tijdens deze
module kennis gemaakt met UML en het object georiënteerd ontwerpen.
SW-10 Softwareontwikkeling in een objectgeoriënteerde omgeving
Tijdens deze module heeft de afstudeerder geleerd om object georiënteerd te
programmeren. Tijdens het afstudeerproject zal de afstudeerder een object georiënteerd
ontwerp maken aan de hand van UML. Dit ontwerp zal als ondergrond dienen tijdens het
object georiënteerd ontwerpen.
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1. Inleiding
Winvision is een bedrijf dat kennis levert in de vorm van consultancy en project management
gebaseerd op het Microsoft platform, gevestigd te Nieuwegein.
Deze kennis wordt geleverd door de consultants die binnen Winvision in dienst zijn.
Winvision verstaat onder consultancy ten eerste het adviseren van klanten, zodat zij de juiste
keuze maken als het gaat om hun ICT beleid. Ten tweede verstaat Winvision onder
consultancy het implementatie aspect bij de betreffende klant.
De klanten waarmee Winvision te maken heeft, hebben vrijwel altijd een geringe kennis van
automatisering. Dit aspect wordt tevens vergroot doordat Winvision met de nieuwste
Microsoft technologieën werkt. Hierdoor kan de klant zich moeilijk een voorstelling maken
over hoe iets eruit ziet en wat het voor hen gaat en kan betekenen.
Het hier bovenstaande is voor Winvision de reden om naast alleen het mondeling adviseren
ook een demo te kunnen aanbieden. Deze demo zal dan specifiek gericht zijn op de
behoeftes van de klant. De klant zal bij het zien van een demo eerder enthousiast worden
zodra zei hun situatie en probleemstelling herkennen en tevens zien hoe hun probleem
opgelost wordt.
Dit project zal afzonderlijk door één afstuderende student worden uitgevoerd. Hierdoor
kunnen de verantwoordelijkheden niet worden verdeeld en zullen al de
verantwoordelijkheden gedurende de projectperiode voor de afstudeerder zijn.
De afstudeerder binnen dit project is Jerry Broch.
Verder zijn er binnen Winvision +/- 17 mensen werkzaam, waaronder dhr F. Voortman die
binnen dit project de opdrachtgever zal zijn en de afstudeerder zal voorzien van alle
benodigde informatie.
Dhr F. Voortman vervult binnen Winvision de functie als consultant.
De bedrijfsmentor(en) binnen deze afstudeerperiode worden vertegenwoordigd door dhr J.
Vermeulen en dhr F. Voortman.
De examinatoren vanuit de Haagse Hogeschool worden vertegenwoordigd door dhr R.A.
Neijhof en dhr F. Sikkema.
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2. Doelstelling opdracht
2.1. Inleiding
Zoals in hoofdstuk 1 van het plan van aanpak valt te lezen zal er voor een klant van
Winvision een demo omgeving worden ingericht. De klant waar het in dit project om zal gaan
zijn onderwijsinstellingen bestaande uit HBO instellingen en de universiteiten. Winvision wil
duidelijk laten zien hoe er met behulp van een aantal Microsoft producten in combinatie met
maatwerk, een oplossing kan worden geboden op het gebeid van ICT binnen het onderwijs.
Deze demo zal vervolgens worden gedemonstreerd tijdens een seminar waarbij de HBO
instellingen en universiteiten aanwezig zullen zijn. Deze partijen zijn opzoek naar ICT
oplossingen binnen het onderwijs omdat ICT een steeds centralere en belangrijkere rol gaat
vormen in de manier van lesgeven.
2.2. Probleemstelling
Er is binnen de verschillende HBO instellingen en universiteiten een behoefte aan een
samenhangend geheel van geautomatiseerde systemen die de studenten en de
onderwijsorganisatie ondersteunen in het leertraject. Uitgangspunt daarbij is, dat de student
zowel thuis, binnen het schoolgebouw als op de evt. stageplek beschikt over een computer
waar hij door middel van zijn persoonlijk portal kan inloggen om over alle voor hem relevante
digitale informatie van de onderwijsorganisatie, de uitgeverijen en van andere content
providers te kunnen beschikken. Tevens willen de onderwijsorganisaties het trajectverloop
kunnen bijhouden vanaf het begin dat een potentiële student informatie aanvraagt over een
bepaalde opleiding tot het punt dat hij na minimaal 4 jaar de opleiding gediplomeerd heeft
verlaten en zelfs verder.
2.3. Doelstelling van de opdracht
De doelstelling van dit project is tweezijdig.
Enerzijds willen de onderwijsinstellingen een student kunnen volgen vanaf het moment dat
iemand informatie aanvraagt tot het moment dat hij/ zij afstudeert en verder.
Door het volgen van de student gedurende zijn of haar studiepad moet er met behulp van het
systeem mogelijk worden gemaakt om actie te ondernemen richting de student op bepaalde
momenten.
Bij acties valt o.a te denken aan:
• Contact opnemen met de aankomende student
zodra hij informatie heeft aangevraagd.
• Contact opnemen met de aankomende student
zodra de uiterste inschrijfdatum bijna is verstreken.
• De student begeleiden zodra het tijdens zijn
studiepad verkeerd dreigt te gaan.
• Automatisch de student benaderen zodra er een
studie keuze gemaakt moet worden.
• Student volgen ook na zijn studie.
• Etc.
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Anderzijds willen de onderwijsinstellingen de studenten een omgeving kunnen aanbieden
waarin ze tijd en plaatsonafhankelijk kunnen leren. Te denken valt hierbij aan modulen die
een eigen portal site hebben waarin module informatie is opgenomen zoals sheets, extra
informatie, opdrachten etc.
Door gebruik te maken van “student eigen portal sites” kunnen de studenten vervolgens de
gemaakte opdrachten met elkaar delen, afspraken maken, opmerkingen plaatsen ed.
waardoor groepswerk gemakkelijker wordt.
Zodra de opdracht voltooid is kunnen de studenten via de portal site van de docent de
opdracht inleveren waardoor de docent weer feedback kan geven. De docent kan op zijn
eigen portal site tevens gemakkelijk documenten delen, opmerkingen plaatsen e.d. Dit alles
valt samen te vatten onder het mom van plaats en tijd onafhankelijk kunnen leren.
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3. Op te leveren producten met doelstelling
De doelstelling van de opdracht zoals in paragraaf 2.3 beschreven, zal worden gerealiseerd
doormiddel van het inrichten van een virtuele machine die geconfigureerd zal worden met
Windows 2003 server, SQL 2000, SharePoint server, CRM server en CMS server. Hier
bovenop zullen er diverse maatwerk Webapplicaties ontwikkeld worden. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat Winvision met behulp van deze maatwerk webapplicaties in de demo
omgeving een presentatie kan houden waardoor de onderwijsinstellingen voor de oplossing
zullen kiezen die Winvision kan bieden.
Zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk zal worden zal dit project met behulp van de Van
Vliet methode worden doorlopen. Door gebruik te maken van deze methode zullen er een
aantal producten worden opgeleverd die hieronder zullen worden benoemd.
De “van Vliet methode” omvat de volgende documentatie.
• Opdrachtomschrijving: Voorafgaand aan dit rapport is er een opdrachtomschrijving
gemaakt waardoor de alle betrokkenen van dit project een duidelijk beeld kunnen
krijgen over de diepgang, de omvang e.t.c. van de opdracht.
• Plan van aanpak: Dit project zal worden begonnen met het opstellen van een plan
van aanpak. Binnen dit plan van aanpak zal in het kort de probleem en doelstelling
worden beschreven. In dit rapport staat tevens vermeld met welke methode het
project uitgevoerd zal worden. Tevens staat er in dit rapport ook de mijlpaal
producten gegeven en de planning die hierbij hoort.
• Definitie van eisen: Hierin staan de verschillende eisen die gesteld worden aan het op
te leveren product globaal uitgewerkt. Verder wordt er in dit rapport een omschrijving
gegeven van alle functionele eisen die in de applicatie terug moeten komen.
• Applicatieomschrijving: In dit rapport zullen de UML diagrammen worden opgenomen
welke een schematische weergave zullen geven van de te ontwikkelen web
applicatie. Tevens zal er in de applicatieomschrijving het schermontwerp en de
databaseontwerp worden opgenomen.
Nadat de rapporten volgens de van Vliet methode zijn gemaakt, waarbij deze rapporten een
duidelijk beeld schetsen van de situatie, zal er begonnen worden met het ontwikkelen van de
webapplicatie.
Samengevat :
Documentatie:
• Opdrachtomschrijving
• Plan van aanpak
• Definitie van eisen
• Applicatieomschrijving
• Testset
Software:
• Ingerichte virtuele machines
• Ontwikkelde webapplicatie
• Configureren van de Microsoft producten
• De uiteindelijke demo omgeving
Documentatie School
• Voortgangsverslag
• Eindverslag
Datum: 10-03-2004
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4. Te gebruiken methoden en technieken
4.1. Methode
De methode waarmee dit project doorlopen zal worden is de “van Vliet” methode. Er is voor
deze methode gekozen om twee specifieke redenen.
1) Omdat het in dit project een demo omgeving betreft, hoeft er geen diepgaand
onderzoek te worden gedaan naar de huidige situatie waarbij er een aantal
oplossingen moeten worden gevonden, maar is de oplossing eenduidig zoals
Winvision die kan bieden.
2) De van Vliet methode is goed geschikt om kleine ontwikkeltrajecten zoals deze bij het
maken van een demo omgeving volgens een gestructureerde methode te laten
verlopen.
Zoals in het vorige hoofdstuk staat beschreven zal er met behulp van deze methode een
aantal documenten opgeleverd worden. Dit houdt in dat na het plan van aanpak er begonnen
wordt met het maken van een definitie van eisen. Deze definitie van eisen dient als
uitgangspunt voor de ontwerpfase die resulteert in een groot aantal functionele eisen, dit is
de specifieke omschrijving van de te construeren programmatuur. Vervolgens wordt er een
applicatieomschrijving gerealiseerd waarin UML diagrammen verduidelijking zullen geven in
combinatie met de schermontwerpen. De ontwerpfase en de programmeerfase zullen in de
”van Vliet Methode” parallel kunnen worden uitgevoerd. Dit zal voor dit type project een groot
voordeel zijn. Functionaliteiten die tijdens het programmeren van de applicatie aan het licht
komen, kunnen dan in de ontwerpfase worden meegenomen of worden aangepast.
Dit alles in combinatie met ervaring in het gebruik van deze methode leidt er toe dat deze
“van Vliet methode” boven het gebruik valt van andere aanwezige methoden.
4.2. Technieken
De technieken die gebruikt zullen worden tijdens het verloop van het project zullen zijn;
•
•

UML
ERD

De programmeertaal waarin de applicatie zal worden ontwikkeld is object georiënteerd.
Doordat er wordt gewerkt in een object georiënteerde programmeer omgeving zal de
toegepaste techniek ook object georiënteerd moeten zijn.
UML is een van die objectgeoriënteerde modelleringtechnieken. Doordat de applicatie een
demo webapplicatie is en nog niet de volledige functionaliteiten bevat, zal de demo later
diverse uitbreidingen ondergaan. Door gebruik te maken van UML kunnen andere zich
gemakkelijk inleven in het technisch ontwerp van het systeem.

Datum: 10-03-2004
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5. Standaards, richtlijnen en procedures
5.1. Documenten
De documenten zullen worden opgesteld met Microsoft Office 2003. Binnen Word zal er altijd
gebruik worden gemaakt van één bepaald normal.dot sjabloon. Binnen dit sjabloon zijn de
koptekst/voertekst, de opmaak van de inhoudsopgave, lettertype, lettergrootte opgenomen.
Voor de tekeningen binnen de UML techniek zal ik gebruik maken van Microsoft Visio
waardoor alle symbolen gelijk blijven. Tevens is het gemakkelijk om Visio naast Word te
gebruiken, omdat Visio deel uitmaakt van Microsoft Office pakket.
Tevens zal de opbouw van elk op te leveren document hetzelfde zijn. Door gebruik te maken
van dezelfde titelpagina zullen de documenten duidelijk te herkennen zijn.
5.2. Programmatuur
De richtlijnen voor het opstellen van de code kunnen verdeeld worden in lay-out, headers
van de functions en namen van de verschillende variabelen.
De lay-out van de code zal zeer overzichtelijk opgesteld moeten worden. Een codebestand
zal ingedeeld worden in verschillende blokken. Deze blokken kunnen bestaan uit stukken bij
elkaar behorende code, zoals procedures, declaraties en functies.
De blokken worden aan de hand van de automatische functies in Microsoft Visual Studio
.NET opgemaakt. Dit zal zijn door in te springen en automatische zinnen afmaken en spatie
invoegen. Dit gebeurt allemaal door .NET zelf.
Declaraties bestaan uit het declareren van de verschillende variabelen. Declaratie van
variabele gaat aan de hand van het kiezen van een logische naam met daarvoor
aangegeven wat het datatype van deze variabele is. Dit wordt de Hongaarse methode
genoemd.
Een voorbeeld van een naam van een persoon zou zijn: “strNaam”. Een naam is een string
en dus zal de afkorting van string gebruikt worden, “str”. Daarop volgend de logische naam
van de variabele.
Hieronder staat een lijst van veel voorkomende variabele:
Datatype
String
Integer
Boolean
Date

Afkorting
str
int
bln
dte

Naast bovenstaande afkortingen worden voor de verschillende controls op de grafische
userinterface ook afkortingen gebruikt. Hieronder een lijst van controls en afkortingen.
Control
Datalist
Combobox
Textbox
Label
Buttom
Formulier

Datum: 10-03-2004
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6. Risico’s
Hieronder zullen een aantal punten staan beschreven die een risico kunnen vormen voor
een goed verloop van dit afstudeerproject.
•

•

•
•

Ziekte: Door een eventuele ziekte van de afstudeerder kan het afstudeerproject
vertraging oplopen. De opgelopen vertraging zal ingehaald kunnen worden door
eventueel extra werk te verrichten in eigen vrije tijd. Dit is mogelijk doordat alle
benodigde software op de laptop draait welke mee naar huis genomen wordt.
Onervaren met de te gebruiken applicaties: Binnen Winvision wordt er gewerkt met
de nieuwste Microsoft applicaties. Voorafgaand aan dit project is er bij de
afstudeerder een geringe kennis en ervaring omtrent deze producten. Dit risico wordt
verkleind door het feit dat de collega’s(MCSD) hem hierin goed kunnen
ondersteunen.
Ander verwachtingspatroon opdrachtgever: Zie volgend risico punt
Bijkomende eisen en wensen van de opdrachtgever: Dit punt en het hier
bovenstaande risico punt hebben betrekking op hetzelfde aspect, namelijk
onduidelijkheid bij de opdrachtgever omtrent de opdracht en het probleemgebied.
Deze risico punten kunnen worden verkleind door een duidelijke
opdrachtomschrijving te maken en te verifiëren met de opdrachtgever zodat beide
partijen weten wat ze kunnen verwachten.

Datum: 10-03-2004
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7. Project planning
7.1. Gantt diagram

7.2. toelichting
Uitlopen van documenten
Voor de documenten “Definitie van eisen” en “Applicatieomschrijving” is een eind datum
vastgesteld in het Gantt diagram. Dit is echter alleen een richtlijn. Het typerende van het van
het gebruik van de “van Vliet methode” is dat deze documenten nog het gehele
ontwikkelingstraject aangepast kunnen worden. In werkelijkheid zal dit document dus nog tot
het eind van het project aangepast worden.
Belangrijke data
Haagse Hogeschool data:
Projectweek 8
Inleveren van de definitieve opdrachtomschrijving.
Projectweek 9
Inleveren voortgangsverslag aan examinator.
Projectweek 14
Inleveren Bouwplan met concept delen aan examinator.
Projectweek 15 -16 Examinator komt bij het afstudeerbedrijf langs.
Projectweek 18
Alles inleveren (11-06-2004)
Product data:
13-02-2004
05-03-2004
26-03-2004
26-03-2004
21-05-2004
28-05-2004

Datum: 10-03-2004
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8. Betrokkenheid van gebruiker(s), opdrachtgever en projectleden
8.1. Gebruikers/ opdrachtgever
Binnen dit project zal de taak van de opdrachtgever worden vertegenwoordigd door een
consultant van Winvision dhr Frank Voortman. Deze consultant heeft daadwerkelijk contact
met de klant en vertaald deze informatie van de klant richting de afstudeerder. Van de
consultant wordt verwacht dat hij een juist beeld geeft over de huidige situatie van de klant
en dat hij de eisen en wensen duidelijk zal maken. Tijdens het gehele project zal er
terugkoppeling plaats vinden tussen de afstudeerder en de consultant zodat beide partijen
weten wat de status is en waar een ieder aan toe is. Omdat het eindproduct van dit project
uit een demo voor een klant bestaat is er op dit moment geen spraken van gebruikers. Mocht
de klant waarmee de consultant contact heeft er voor te kiezen om de demo verder te laten
ontwikkelen tot een volledige applicatie, zal deze klant uiteindelijk de gebruiker worden. Dit
laatste traject valt echter buiten het afstudeerproject.
8.2. Projectleden/ Projectorganisatie
Omdat dit project een éénpersoonsafstudeerproject betreft zijn er geen specifieke
projectleden aanwezig. Hierdoor is er binnen dit project ook geen sprake van
projectorganisatie.
8.3. Contact docent
De afstudeerder zal buiten de verplichte terugkoppeling aan de docent regelmatig de
gemaakte rapporten (mijlpaal producten) naar de betrokken docent doen toe sturen om daar
feed-back over krijgen.

Datum: 10-03-2004
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9. Implementatie
Doordat het eindproduct een demo versie betreft is er geen sprake van implementatie. De
gemaakte demo maakt gebruik van viritual machines waarop een Windows server draait.
Hierdoor hoeft er geen fysiek aparte server in gericht te worden en kan alles “als demo”
draaien op een enkele machine. Mocht de klant eventueel later beslissen om de demo
verder te laten ontwikkelen tot een volwaardige applicatie zal er uiteraard wel een
implementatie plaats vinden. Echter valt dit implementatie gedeelte buiten het
afstudeerproject.

Datum: 10-03-2004
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Kwaliteit

De kwaliteit van de documenten zal worden gewaarborgd doordat
Voorafgaand aan het ontwikkelen van de applicatie zal er een testset worden gerealiseerd
zodanig dat deze eerste testset onafhankelijk van de programmeer werkzaamheden
opgesteld zal kunnen worden. De testset voorziet in een naar behorende werking van de
applicatie. Als de testset zonder problemen doorlopen kan worden voldoet de applicatie aan
zijn eisen.
Tijdens het verloop van de programmeerwerkzaamheden zullen er tussentijds, na het
programmeren van verschillende modulen, een tussentijdse testset worden uitgevoerd.
Hierdoor zal de correcte werking van de gemaakte modulen gegarandeerd worden.
De kwaliteit van de documenten die tot het eindproduct behoren, zal worden gewaarborgd
door gebruik te maken van de richtlijnen van de ”van Vliet” methode in combinatie met UML
waardoor er een standaard document ontstaat. De gebruikte methoden en technieken zijn
standaarden waarin andere personen met technische ervaring zich goed in kunnen vinden.
Tevens wordt de kwaliteit van de op te leveren documenten door middel van terugkoppeling
aan de opdrachtgever en begeleidend docent gedurende het verloop van het traject op
kwaliteit gecontroleerd.
Naast de documentatie zal de demo omgeving een deel uitmaken van het eindproduct. Deze
demo omgeving wordt in twee stappen op de kwaliteit gecontroleerd.
Als eerste zal de de opdrachtgever van dit project “de consultant van Winvision” de demo
omgeving beoordelen op kwaliteit.
Ten tweede zal de klant van Winvision, waar de consultant contact mee heeft, de demo
omgeving beoordelen op de kwaliteit.
Het kwaliteit oordeel van de consultant van Winvision is voor de afstudeerder het grootst van
belang omdat hij met de eigenlijke klant geen contact heeft. Uiteraard wordt er naar
gestreefd om te voldoen aan de kwaliteitseisen van beide patijen.

Datum: 10-03-2004
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Opdracht, afsluiting / archivering project

Binnen dit project zullen er een aantal documenten worden opgeleverd namelijk:
• Plan van aanpak
• Definitie van eisen
• Applicatieomschrijving
• Testset
Deze documenten zullen in digitale vorm en in papier vorm aan Winvision worden
overgedragen zodra de afstudeerperiode eindigt.
De demo omgeving wordt op een virtuele server ingericht. Dit houdt in dat de complete demo
omgeving als een geheel image overgedragen kan worden.
Dit overdragen wordt gedaan door het image van de demo op de Winvision server te
plaatsen.
Uiteindelijk moet Winvision in staat zijn om met de geleverde eindproducten een demo te
kunnen geven en deze demo omgeving verder te ontwikkelen tot een complete applicatie.

Datum: 10-03-2004
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1. Inleiding
Zoals uit het rapport plan van aanpak valt op te maken wordt er tijdens dit project demo
omgeving ingericht die aan de eisen en wensen van de onderwijsinstellingen voldoet.
De demo zal door een consultant van Winvision worden gedemonstreerd tijdens een seminar
voor HBO instellingen en universiteiten. Deze partijen zijn opzoek naar ICT oplossingen
binnen het onderwijs omdat ICT een steeds centralere en belangrijkere rol gaat vormen in de
manier van lesgeven.
Winvision wil duidelijk laten zien hoe er met behulp van een aantal Microsoft producten in
combinatie met maatwerk, een oplossing kan worden geboden op het gebeid van ICT binnen
het onderwijs.
Uitgangspunten hierbij is dat de student zowel thuis, binnen het schoolgebouw als op de evt.
stageplek beschikt over een computer waar hij door middel van zijn persoonlijk portal kan
inloggen om over alle voor hem relevante digitale informatie van de onderwijsorganisatie, de
uitgeverijen en van andere content providers te kunnen beschikken. Tevens willen de
onderwijsorganisaties het verloop kunnen bijhouden vanaf het begin dat een potentiële
student informatie aanvraagt over een bepaalde opleiding tot het punt dat hij na minimaal 4
jaar de opleiding gediplomeerd heeft verlaten en zelfs verder.
Door de van Vliet methode te hanteren is dit document het eerste onderdeel dat wordt
opgeleverd tijdens dit project. De definitie van eisen geeft een globaal inzicht in de
functionaliteiten en opties van de te ontwikkelen demo omgeving. Na het lezen van dit
document moet er o.a. een duidelijk beeld zijn van de functionaliteiten die beschikbaar zullen
zijn in deze demo omgeving. Dit rapport is geschreven voor de consultant van Winvision
zodat hij aan de hand van dit rapport kan controleren .
Verder zal in dit hoofdstuk globaal besproken worden waar de opdracht in het algemeen over
gaat. Zo komt eerst het doel aan bod. Hierin staat vermeldt welk doel de definitie van eisen
heeft tijdens dit project. Dit zal worden gevolgd door de reikwijdte. Hierin wordt vermeld welk
gebied er buiten het product valt en waar het product voor dient. Daarna zullen een aantal
definities worden opgesomd en de daarbij behorende betekenissen, zodat dit voor de rest
van het document duidelijk zal zijn. In de sectie referenties zal worden verwezen naar
documenten die bij de definities zijn geraadpleegd.
1.1. Doel
In dit document worden de eisen en wensen voor de demo omgeving beschreven in de vorm
van functionele eisen. Het is bedoeld om inzicht te geven in de functionaliteiten die de demo
omgeving zal bieden. Op deze manier kan de opdrachtgever (consultant) toetsen of de
beschreven functionaliteiten overeen komen met de functionaliteiten zoals hij die wil laten
zien tijdens het seminar. Samengevat is dit document geschreven voor het creëren van
eenduidigheid tussen de opdrachtgever en de afstudeerder.
Dit document is tevens voor de toekomstige systeem ontwikkelaar bedoeld, deze kan zich
met behulp van dit rapport snel inleven in het functionele aspect.
De hierna gedefinieerde eisen uit dit rapport dienen tevens als basis voor een op te stellen
acceptatieprocedure door de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever de consultant
van Winvision, dhr Frank Voortman zijn.
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1.2. Reikwijdte
Het op te leveren product bestaat uit een demo omgeving die de klant een beter inzicht moet
kunnen bieden over hoe de oplossing die Winvision biedt, een verbetering kan brengen in de
ICT omgeving van de HBO instellingen en de universiteiten.
Het is onmogelijk om in de beschikbare tijdsduur van dit project een compleet systeem te
ontwikkelen dat het bovenstaande zal ondersteunen. Vandaar dat er tijdens dit project een
zo compleet mogelijke demo omgeving zal worden opgezet die specifiek een aantal
gevoelige “pijn punten” binnen het onderwijs zal proberen aan te tippen. Met aantippen wordt
bedoeld, het laten zien hoe deze pijnpunten verholpen kunnen worden door gebruik te
maken van Microsoft producten in combinatie met een stuk maatwerk.
Het implementeren van systeem in een huidige ICT omgeving met het omzetten van
gegevens e.d. valt buiten dit project.
In de werkelijkheid zal het systeem ook communiceren met andere bestaande systemen als
de cijferadministratie, absentie administratie e.d. Dit aspect valt buiten het project. Doordat
dit project geen compleet werkend systeem oplevert valt het opleiden van gebruikers ook
buiten dit project.
1.3. Definities
Er zijn enkele definities aanwezig binnen het rapport. Ze zullen nu alle besproken worden:
.NET studio
SQL server
Controls
Framework

VB.NET
CRM
SPS
CMS
Virtual PC

: .NET is een ontwikkelomgeving waar verschillende talen
gecombineerd kunnen worden. De gehele ontwikkelomgeving draait
op een framework.
; Microsoft SQL server is een database server van Microsoft.
: Dit zijn de elementen die op een scherm te zien zijn. Voorbeelden
zijn tekstvelden en knoppen.
: Dit framework is de basis voor .NET. Het framework bevat alle basis
elementen die nodig zijn voor de werking van de applicatie op
verschillende werkstations. Tevens voorziet het framework in de
controls die nodig zijn bij ontwikkeling van de applicatie.
: Visual Basic .NET is een programmeertaal. Deze programmeertaal
heeft verschillende versies. .NET is de laatste versie van VB.
: Customer Relationship Management. Met dit pakket kan de workflow
binnen een bedrijf worden geautomatiseerd.
: SharePoint Server. Met dit pakket kunnen internet/ intranet portal
sites worden opgezet.
: Content Management Server: Met dit pakket kan de content van een
bepaalde site gemakkelijk worden aangepast.
: Met deze applicatie is het mogelijk om een virtueel
besturingssysteem in het eigenlijke besturingssysteem te draaien.
Hierdoor het ontwikkelen en testen vanaf een computer kan
gebeuren

1.4. Referenties
Software engineering, dhr. Prof. Dr. J.C. van Vliet, ISBN: 90 207 164 68
Microsoft Customer Relationship Management CUSTOMIZATION volume 1, Microsoft
Business Solutions
Internet: http://www.msdn.microsoft.com
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2. Algemene beschrijving
Binnen de algemene beschrijving komen algemene zaken betreffende de definitie van eisen
aan de orde. Er worden een vijftal punten besproken: context van het product, functies van
het product, karakteristieken van de gebruikers, algemene beperkingen en
vooronderstellingen, afhankelijkheden.
De functionaliteiten worden verder uitgebreid besproken in het hoofdstuk 3: Specifieke eisen.
In dit hoofdstuk zal men zich er verder in verdiepen.
2.1. Context van het product
De context van het product wordt schematisch verduidelijkt door gebruik te maken van een
contextdiagram. In dit contextdiagram is de omgeving om het systeem weergegeven.

Contextdiagram
Leden volg ondersteuningssysteem
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Toelichting:
De omgeving rond het leden volg en ondersteuningssysteem bestaat uit een zes
terminatoren, namelijk Management/ studenten administratie, stagebedrijven, docenten,
potentiële studenten, studenten en oud studenten.
Zoals uit het contextdiagram valt op te maken zullen al de zes terminatoren informatie aan
het systeem leveren en opvragen. De student is in drie verschillende externe factoren
onderverdeeld. Dit komt doordat een student zich in drie fasen kan bevinden, hierbij heeft hij
vervolgens andere informatie van het systeem nodig.
De potentiële student zal voornamelijk informatie over opleidingen opvragen uit het systeem
en zal geringe n.a.w gegevens aan het systeem toevoegen.
De student zal voornamelijk informatie van diverse modulen uit het systeem opvragen en
informatie zoals uitwerkingen weer aan het systeem leveren.
De oud student zal informatie omtrent nieuwe cursussen uit het systeem opvragen en zijn
ervaringsgebieden aan het systeem doen leveren.
De docenten zullen module informatie aan het systeem leveren als opdrachten sheets e.d.
en zullen uitwerkingen van studenten uit het systeem opvragen.
Stage bedrijven zullen n.a.w. gegevens aan het systeem leveren. Het management/
studenten administratie zal studentgegevens en aan het systeem leveren en wijzigingen
doorvoeren en zal overzichten uit het systeem opvragen.
2.2. Functies van het product
Een globale opzet van de functies van het systeem zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding informatie op het internet plaatsen.
Geringe potentiële student n.a.w gegevens opnemen bij de aanvraag van
opleidingsinfo
Leveren van meldingen voor afspraak of terugkoppeling aan de potentiële student.
Melding om contact op te nemen met potentiële studenten bij het naderen van de
inschrijfdatum.
Melding geven om contact op te nemen met potentiële studenten die niet
ingeschreven zijn bij het naderen van de uiterste inschrijfdatum.
Aanvraag inschrijfformulier verwerken.
Inschrijving student
Genereren overzicht instroom gegevens
Na aanmelding student wordt er een brief gegenereerd met benodigde gegevens als
inlognaam password.
Na aanmelding student wordt er een my site aangemaakt.
Student kan eigen gegevens wijzigen.
Student haalt module informatie van de portal site van een module.
Student levert opdracht in op portal site van docent.
Docent levert informatie in eigen portalsite
Student kan eigen portal site opzetten voor groepsgebruik
Systeem geeft meldingen afhankelijk van het behaalde studie resultaat
Overzicht genereren van uitval
Overzicht genereren van doorstroom
Overzicht genereren van uitstroom
Stagebedrijven kunnen opgenomen worden in het systeem
Oud studenten worden gevolgd in het systeem

In bovenstaande functies zijn er een aantal woorden dik gedrukt. Uit deze functies kan
namelijk al globaal opgemaakt worden welke klasse er later in het klassediagram verwerkt
zullen worden.
Datum: 03-03-2004
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2.3. Karakteristieken van de gebruikers
De toekomstige gebruiker heeft algemene vaardigheden met betrekking tot het bedienen van
een computer. De gebruiker heeft een algemene kennis van de huidige Microsoft office
automatiseringsmogelijkheden. Er zullen echter geen gebruikers met het eind(demo)product
gaan werken.
2.4. Algemene beperkingen
Binnen de demo omgeving zal er gebruik worden gemaakt van de “Windows authentication”
wat een scheiding aangeeft in mogelijkheden tussen de gebruikers.
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3. Specifieke eisen
In dit hoofdstuk zullen de functionele eisen worden opgesomd zoals die zijn opgesteld na
een gesprek en diverse terugkoppel momenten met de opdrachtgever.
3.1. Functionele eisen
3.1.1. Functionele eis: Publiceren van informatie via website
Inleiding
Het moet voor een onderwijsinstelling mogelijk zijn om informatie aan te beiden via het
internet. Dit houdt in dat er op de bestaande website ruimte moet zijn waar tekst kan komen
te staan wat ook aangepast moet kunnen worden. Dit alles kan gerealiseerd worden door
gebruik te maken van het Content Management Server (CMS).
Invoer:
De gebruiker moet het CMS systeem opstarten waarin hij de mogelijkheid krijgt om de te
publiceren informatie in te voeren en te verwerken in de website.
Verwerking:
Het CMS systeem vervangt de oude tekst op de website voor de nieuwe tekst en plaatst
deze online
Uitvoer:
Op internet / intranet gepubliceerde website met de juiste informatie
3.1.2. Functionele eis: Opvragen van informatie via website
Inleiding
Een potentiële student die opzoek is naar informatie over een onderwijsinstelling en
opleidingen die worden aangeboden, moet deze informatie kunnen vinden via de internet site
van de onderwijsinstelling. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over opendagen,
adres gegevens, aangeboden opleidingen enz.
Invoer:
De bezoeker kan op iedere computer die verbinding heeft met internet de website bezoeken
door de URL van de website in te vullen. Als een bezoeker zich wil aanmelden voor
informatie dient hij zijn gegevens in te voeren zoals bij functionele eis 3.1.3 beschreven
Verwerking:
Uitvoer:
De opgevraagde website van de onderwijsinstelling waar de gewenste informatie te vinden
is.
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3.1.3. Functionele eis: Invoeren van potentiële student gegevens
Inleiding
Bij het opvragen van de website van de desbetreffende onderwijsinstelling kan een
potentiële student op een link voor informatie klikken. Nadat hij op deze link heeft geklikt zal
hij naar een pagina worden geleidt waar hij de benodigde informatie kan aanvragen. Door op
deze pagina geringe persoonlijke gegevens in te voeren wordt hij opgenomen in het systeem
en zal uiteindelijk de informatie via de post worden opgestuurd.
Invoer:
Zodra de potentiële student op de pagina terecht is gekomen waar hij informatie kan
aanvragen moet hij de volgende gegevens invoeren: voornaam, tussennaam, achternaam,
adres, postcode, woonplaats, telefoon, email.
Tevens moet er op de pagina worden aangegeven over welke opleiding er informatie
aangevraagd wordt.
Zodra de potentiële student zijn gegevens heeft ingevoerd kan hij op aanvragen klikken en
wordt zijn aanvraag verwerkt.
Verwerking:
Bij het laden van de pagina wordt er een lijst (listbox) gevuld met opleidingen waar informatie
over kan worden opgevraagd. Deze opleidingen worden uit de database gehaald.
Zodra de potentiële student op aanvragen heeft geklikt zal het scherm leeg worden gemaakt.
Op dat moment zijn de gegevens van de potentiële student opgenomen in het CRM
systeem.
Uitvoer:
3.1.4. Functionele eis: Opvragen van potentiële student gegevens
Inleiding
Zodra een aantal potentiële studenten informatie hebben aangevraagd zijn ze opgenomen in
het CRM systeem. Dit houdt in dat het verdere verloop van de potentiële student
bijgehouden kan worden. Het is op dit moment voor een medewerker van een
onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te vragen waarin alle potentiële studenten zijn
opgenomen. Zodra men vervolgens dubbelklikt op een potentiële student kunnen zijn
gegevens worden opgevraagd en worden gewijzigd. Het is eveneens mogelijk om op dit punt
activiteiten aan de potentiële student te verbinden zoals een Fax, telefoongesprek, e-mail,
brief of een afspraak.
Invoer:
Zodra een medewerker de gegevens opvraagt van een potentiële student kunnen de
gegevens van deze potentiële student worden gewijzigd door op de tekst te klikken en deze
aan te passen. Wil men deze aanpassingen opslaan dan moet de gebruiker op “opslaan en
afsluiten” klikken. Tevens is er de mogelijkheid om een activiteit aan deze potentiële student
toe te voegen. Een activiteit kan bestaan uit een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of een
afspraak.
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Verwerking:
Zodra er veranderingen hebben plaatsgevonden in de gegevens van de potentiële student
worden deze verwerkt in de tabel waar deze potentieel student in is opgenomen.
Als er activiteiten aan de potentiële student zijn toegevoegd worden deze ook opgenomen in
de activiteiten tabel.
Uitvoer:
Op het scherm zullen de veranderde gegevens van de potentiële student worden
weergegeven totdat het scherm wordt afgesloten.
3.1.5. Functionele eis: Invoeren van student gegevens
Inleiding
Zodra een potentiële student zich inschrijft zal deze worden geconverteerd naar een student.
De gebruiker dient de lijst met potentiële studenten op te vragen zoals bij 3.1.4 staat
beschreven. Zodra men de desbetreffende potentiële student heeft gevonden kan deze
worden geconverteerd tot een student. Dit houdt in dat er extra gegevens over de student
ingevoerd moeten worden. Dit betreft gegevens over, telefoon nummer (thuis), fax nummer
vooropleiding, provincie
Invoer:
Zodra een potentiële student wordt geconverteerd tot een student veranderd het scherm en
komen er een aantal velden bij die ingevuld moeten worden. Deze velden bestaan uit
telefoon nummer (thuis), fax nummer vooropleiding, provincie.
Verwerking:
De gegevens van de potentiële student worden uit de tabel “potentiële student” verwijderd en
in de tabel “student” bijgeschreven. Hierin worden tevens de extra ingevoerde gegevens in
opgenomen.
Uitvoer:
Op het scherm zullen de veranderde gegevens van de student worden weergegeven totdat
het scherm wordt afgesloten.
3.1.6. Functionele eis: Opvragen van student gegevens
Inleiding
Zodra studenten zijn ingeschreven en hierdoor zijn opgenomen als student in het CRM
systeem kan het verdere verloop van de student worden bijgehouden. Het is op dit moment
voor een medewerker van een onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te vragen waarin
alle studenten zijn opgenomen. Zodra men vervolgens dubbelklikt op een student kunnen
zijn gegevens worden opgevraagd en worden gewijzigd. Het is eveneens mogelijk om op dit
punt activiteiten aan de potentiële student te verbinden zoals een Fax, telefoongesprek, email, brief of een afspraak.
Invoer:
Zodra een medewerker de gegevens opvraagt van een student kunnen de gegevens van
deze student worden gewijzigd door op de tekst te klikken en deze aan te passen. Wil men
deze aanpassingen opslaan dan moet de gebruiker op “opslaan en afsluiten” klikken. Tevens
is er de mogelijkheid om een activiteit aan deze student toe te voegen. Een activiteit kan
bestaan uit een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak.
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Verwerking:
Zodra er veranderingen hebben plaatsgevonden in de gegevens van de student worden
deze verwerkt in de tabel waar deze student in is opgenomen.
Als er activiteiten aan de student zijn toegevoegd worden deze ook opgenomen in de
activiteiten tabel.
Uitvoer:
Op het scherm zullen de veranderde gegevens van de student worden weergegeven totdat
het scherm wordt afgesloten.
3.1.7. Functionele eis: Invoeren van oud student gegevens
Inleiding
Zodra een student zijn diploma heeft behaald kan deze worden geconverteerd naar een oud
student. De gebruiker dient de lijst met studenten op te vragen zoals bij 3.1.6 staat
beschreven. Zodra men de desbetreffende student heeft gevonden kan deze worden
geconverteerd tot een oud student. Dit houdt in dat er extra gegevens over de oud student
ingevoerd moeten worden. Dit betreft gegevens over: diploma, werk ervaring, certificaten,
beroep.
Invoer:
Zodra een student wordt geconverteerd tot een oud student veranderd het scherm en komen
er een aantal velden bij die ingevuld kunnen worden. Deze velden bestaan uit diploma, werk
ervaring, certificaten, beroep.
Verwerking:
De gegevens van de student worden uit de tabel “student” verwijderd en in de tabel “oud
student” bijgeschreven. Hierin worden tevens de extra ingevoerde gegevens in opgenomen.
Uitvoer:
Op het scherm zullen de veranderde gegevens van de oud student worden weergegeven
totdat het scherm wordt afgesloten.
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3.1.8. Functionele eis: Opvragen van oud student gegevens
Inleiding
Zodra oud studenten zijn opgenomen in het CRM systeem kan het verdere verloop van hun
carrière worden bijgehouden. Dit betreft gegevens over werkervaring, diploma’s certificaten
e.d. Het is voor een medewerker van een onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te
vragen waarin alle oud studenten zijn opgenomen. Zodra men vervolgens dubbelklikt op een
oud student kunnen zijn gegevens worden opgevraagd en worden gewijzigd. Het is
eveneens mogelijk om op dit punt activiteiten aan de potentiële student te verbinden zoals
een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak.
Invoer:
Zodra een medewerker de gegevens opvraagt van een oud student kunnen de gegevens
van deze oud student worden gewijzigd door op de tekst te klikken en deze aan te passen.
Wil men deze aanpassingen opslaan dan moet de gebruiker op “opslaan en afsluiten”
klikken. Tevens is er de mogelijkheid om een activiteit aan deze oud student toe te voegen.
Een activiteit kan bestaan uit een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak.
Verwerking:
Zodra er veranderingen hebben plaatsgevonden in de gegevens van de oud student worden
deze verwerkt in de tabel waar deze oud student in is opgenomen.
Als er activiteiten aan de oud student zijn toegevoegd worden deze ook opgenomen in de
activiteiten tabel.
Uitvoer:
Op het scherm zullen de veranderde gegevens van de student worden weergegeven totdat
het scherm wordt afgesloten.
3.1.9. Functionele eis: Oud studenten gegevens bijwerken
Inleiding
Na de studie worden oud studenten gevolgd en de gegevens worden bijgehouden in het
CRM systeem. Hierbij kan worden gedacht aan behaalde certificaten, behaalde diploma’s,
werkervaring en functies. Op deze manier kan de onderwijsinstelling ook na de studietijd,
cursussen aanbieden of de oud studenten zelfs inhuren als docent.
Invoer:
De gegevens over oud studenten kunnen worden opgevraagd en worden bijgewerkt door
deze extra informatie aan de oud studenten toe te voegen zoals behaalde certificaten,
behaalde diploma’s, werkervaring en functies. .
Verwerking:
Zodra een medewerker de gegevens opvraagt van een student kunnen de gegevens van
deze student worden gewijzigd door op de tekst te klikken en deze aan te passen. Wil men
deze aanpassingen opslaan dan moet de gebruiker op “opslaan en afsluiten” klikken. Tevens
is er de mogelijkheid om een activiteit aan deze student toe te voegen. Een activiteit kan
bestaan uit een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak.
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Uitvoer:
Zodra er veranderingen hebben plaatsgevonden in de gegevens van de oud student worden
deze verwerkt in de tabel waar deze oud student in is opgenomen.
Als er activiteiten aan de oud student zijn toegevoegd worden deze ook opgenomen in de
activiteiten tabel.
3.1.10. Functionele eis: Invoeren van stagebedrijven
Inleiding
Bij het opvragen van de website van de desbetreffende onderwijsinstelling kan een
stagebedrijf op een link voor bedrijven klikken. Nadat hij op deze link heeft geklikt zal hij naar
een pagina worden geleidt waar hij zich kan aanmelden als een stagebedrijf. Door op deze
pagina geringe gegevens in te voeren over het bedrijf wordt hij opgenomen in het CRM
systeem en zal uiteindelijk contact met het bedrijf worden opgenomen.
Invoer:
Zodra het stagebedrijf op de pagina terecht is gekomen waar zich kan aanmelden moet het
bedrijf de volgende gegevens invoeren: Naam van het bedrijf, adres, postcode, woonplaats,
telefoon, email website.
Zodra het stagebedrijf zijn gegevens heeft ingevoerd kan hij op invoeren klikken en wordt zijn
aanvraag verwerkt.
Verwerking:
Zodra het stagebedrijf op invoeren heeft geklikt zal het scherm leeg worden gemaakt. Op dat
moment zijn de gegevens van het stagebedrijf opgenomen in het CRM systeem.
Uitvoer:
3.1.11. Functionele eis: Opvragen van stagebedrijven
Inleiding
Zodra stagebedrijven zijn opgenomen in het CRM is het voor een medewerker van een
onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te vragen waarin alle stagebedrijven in zijn
opgenomen. Zodra men vervolgens dubbelklikt op een stagebedrijf kunnen de gegevens
worden opgevraagd en worden gewijzigd. Het is eveneens mogelijk om op dit punt
activiteiten aan het stagebedrijf te verbinden zoals een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of
een afspraak.
Invoer:
Zodra een medewerker de gegevens opvraagt van een stagebedrijf kunnen de gegevens
van dit stagebedrijf worden gewijzigd door op de tekst te klikken en deze aan te passen. Wil
men deze aanpassingen opslaan dan moet de gebruiker op “opslaan en afsluiten” klikken.
Tevens is er de mogelijkheid om een activiteit aan het stagebedrijf toe te voegen. Een
activiteit kan bestaan uit een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak.

Datum: 03-03-2004

11

Versie:3
Jerry Broch 20006455

Definitie van eisen

Winvision

Verwerking:
Zodra er veranderingen hebben plaatsgevonden in de gegevens van het stagebedrijf worden
deze verwerkt in de tabel waar het stage bedrijf in is opgenomen.
Als er activiteiten aan het stagebedrijf zijn toegevoegd worden deze ook opgenomen in de
activiteiten tabel.
Uitvoer:
Op het scherm zullen de veranderde gegevens van het stagebedrijf worden weergegeven
totdat het scherm wordt afgesloten.
3.1.12. Functionele eis: Invoeren van opleidingen
Inleiding
De gebruiker kan in het CRM systeem opleidingen invoeren.
Deze opleidingen worden dan opgenomen in de database. De opleidingen die hier worden
ingevoerd komen tevens terug op de website waar informatie kan worden aangevraagd.
Invoer:
In het opleidingen invoer scherm kan de gebruiker gegevens over de opleidingen invoeren.
Door op opslaan te klikken zal de opleiding opgenomen worden in het systeem.
Verwerking:
De gegevens van de opleidingen worden verwerkt in de tabel waar de opleidingen in zijn
opgenomen.
Uitvoer:
3.1.13. Functionele eis: Opvragen van opleidingen
Inleiding
Zodra opleidingen zijn opgenomen in het CRM systeem is het voor een medewerker van een
onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te vragen waarin alle opleidingen in zijn
opgenomen. Zodra men vervolgens dubbelklikt op een opleiding kunnen de gegevens
worden opgevraagd en worden gewijzigd.
Invoer:
Zodra een medewerker de gegevens opvraagt van een opleiding kunnen de gegevens van
deze opleiding worden gewijzigd door op de tekst te klikken en deze aan te passen. Wil men
deze aanpassingen opslaan dan moet de gebruiker op “opslaan en afsluiten” klikken.
Verwerking:
Zodra er veranderingen hebben plaatsgevonden in de gegevens van de opleiding worden
deze verwerkt in de tabel waarin de opleiding is opgenomen.
Uitvoer:
Op het scherm zullen de veranderde gegevens van de opleiding worden weergegeven totdat
het scherm wordt afgesloten.
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3.1.14. Functionele eis: Contact opnemen met potentiële student
Inleiding
Als een potentiële student informatie heeft aangevraagd is hij/ zij verwerkt in het CRM
systeem. Het systeem zal iedere dag een lijst genereren met potentiële studenten die
bijvoorbeeld twee weken geleden informatie hebben aangevraagd. Een medewerker van de
onderwijsinstelling kan dan de student benaderen voor verder afhandeling/ begeleiding of het
maken van een afspraak.
Invoer:
Verwerking:
In het CRM systeem kan er een zogenaamde workflow worden aangemaakt wat er voor
zorgt dat een potentiële student na een bepaalde tijd in een lijst komt te staan vanaf het
moment dat hij informatie heeft aangevraagd. Zodra een medewerker contact heeft gehad
met een bepaalde student kan deze uit de lijst worden gehaald door aan te geven dat de
activiteit is voltooid.
Uitvoer:
Lijst met potentiële studenten waar contact mee opgenomen moet worden. Zodra een
medewerker op een potentiële student klikt kan hij er activiteiten aan toevoegen zoals het
maken van een afspraak etc zoals bij de functionele eis 3.1.15 beschreven.
3.1.15. Functionele eis: Afspraak maken met potentiële student.
Inleiding
Als er contact is gezocht met de potentiële student zal er binnen het systeem de
mogelijkheid bestaan om een afspraak vast te leggen met de potentiële student en een
bepaalde docent die behoort tot een bepaalde opleiding.
Invoer:
De gegevens van de potentiële student worden opgevraagd in het CRM systeem zoals
beschreven bij functionele eis 3.1.4 De medewerker kan een afspraak in het systeem
invoeren met een docent van een bepaalde opleiding.
Verwerking:
Het systeem zal de desbetreffende afspraak opslaan.
Uitvoer:
Bij de docent zal de gemaakte afspraak in zijn agenda verschijnen.

Datum: 03-03-2004

13

Versie:3
Jerry Broch 20006455

Definitie van eisen

Winvision

3.1.16. Functionele eis: Potentiële studenten inlichten over inschrijfdatum
Inleiding
Als een potentiële student informatie heeft aangevraagd is hij/ zij verwerkt in het CRM
systeem. Het systeem zal na een bepaalde datum een lijst genereren met alle potentiële
studenten die informatie hebben aangevraagd. Een medewerker van de onderwijsinstelling
kan dan de student benaderen om deze studenten in te lichten over een bepaalde
inschrijfdatum. Het is overigens ook mogelijk om een standaard brief of email naar deze
studenten te versturen zonder dat een medewerker deze studenten persoonlijk moet
aanspreken.
Invoer:
Verwerking:
In het CRM systeem kan er een zogenaamde workflow worden aangemaakt wat er voor
zorgt dat alle potentiële studenten in een lijst komt te staan vanaf het moment dat de
inschrijfdatum nadert. Het behoort ook tot de mogelijkheid om voor al deze studenten
standaard informatie brieven of e-mails te maken die vervolgens kunnen worden verstuurd
Zodra een medewerker contact heeft gehad met een bepaalde student kan deze uit de lijst
worden gehaald door aan te geven dat de activiteit is voltooid.
Uitvoer:
Lijst met potentiële studenten, brieven voor de potentiële studenten of e-mails voor de
studenten
3.1.17. Functionele eis: Inschrijfdatum verlopen
Inleiding
Zodra de inschrijfdatum is verlopen zal het systeem een lijst genereren met potentiële
studenten die wel informatie hebben aangevraagd maar die zich niet hebben aangemeld
voor een opleiding. Door contact op te nemen met deze personen kan de reden worden
achterhaald voor het niet inschrijven. Deze reden wordt ingevoerd in het systeem.
Invoer:
Net als bij functionele eis 3.1.4 kan er op de potentiële student worden geklikt waardoor de
gegevens van de potentiële student naar voren komen. Bij deze student kan vervolgens de
reden worden toegevoegd waarom deze potentiële student niet voor de opleiding heeft
gekozen. Tevens zal de potentiële student als gemiste mogelijkheid worden verwerkt in het
systeem.
Verwerking:
Het systeem zal een lijst genereren met potentiële studenten die wel informatie hebben
aangevraagd maar die zich niet hebben ingeschreven als student. Zodra de reden aan de
potentiële student is toegevoegd wordt deze opgenomen in het systeem en wordt deze
student als een gemiste mogelijkheid verwerkt
Uitvoer:
Het systeem zal een lijst genereren met potentiële studenten die wel informatie hebben
aangevraagd maar die zich niet hebben aangemeld voor een opleiding.
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3.1.18. Functionele eis: Overzicht instroom
Inleiding
Het systeem zal een overzicht moeten kunnen genereren dat bij houdt hoeveel studenten
informatie hebben aangevraagd, hoeveel studenten zich ook hebben ingeschreven en
hoeveel studenten zich met een reden niet hebben ingeschreven.
Invoer:
De invoer voor deze functionele eis zal komen uit eerder gedefinieerde functionele eisen
voor het invoeren van potentiële studenten, studenten en gemiste mogelijkheden.
Verwerking:
Het systeem zal de gegevens vanuit de database verwerken tot een overzicht
Uitvoer:
De gebruiker zal in het CRM systeem de mogelijkheid hebben om een scherm op te vragen
waarin de overzichten worden getoond.
3.1.19. Functionele eis: Leveren van module informatie
Inleiding
De docenten die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde module, moeten een portal site in
kunnen richten door er informatie op te plaatsen waar studenten mee kunnen werken.
Hierbij kan gedacht worden aan opdrachten, sheets, casus, antwoorden, oefeningen,
documenten etc.
Invoer:
De invoer van deze portal site is sterk afwisselend voor het type module. De invoer zal
worden geleverd door de docenten die verantwoordelijk zijn voor de module. Docenten
kunnen opdrachten, sheets, casus, antwoorden, oefeningen, documenten etc invoeren op de
portal site
Verwerking:
SPS zal de ingevoerde documenten op de server opslaan zodat deze benaderd kan worden
door studenten.
Uitvoer:
De uitvoer zal een portal site zijn die gegevens en informatie aanbied zoals de docent deze
ter beschikking stellen.
3.1.20. Functionele eis: Opvragen van module informatie
Inleiding
Zodra de studenten op de site van de scholengemeenschap komen kunnen ze voor elke
module een eigen portal site bezoeken waarop module informatie staat vermeld en waarvan
de studenten opdrachten, sheets, casus, antwoorden, oefeningen, documenten etc. terug
kunnen vinden. Deze portal site staat in de SharePoint omgeving en kan ingericht worden
naar de wensen van de docent.
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Invoer:
Verwerking:
Het systeem zorgt dat de portal site met de module informatie wordt getoond.
Uitvoer:
De uitvoer zal bestaan uit verschillende soorten opdrachten, sheets, casus, antwoorden,
oefeningen, documenten etc. welke voor een bepaalde module op de portal site worden
aangeboden.
3.1.21. Functionele eis: Portal site van docenten
Inleiding
Elke docent heeft zijn eigen portal site waarop studenten de gemaakte opdrachten op
kunnen ingeleverd. Zodra de docent deze opdrachten heeft nagekeken kunnen ze het
eventuele commentaar terug vinden op de portal site van de docent. De docent kan verder
zijn portal site inrichten met extra informatie, zijn eigen rooster, afspraken etc.
Invoer:
De studenten kunnen hun gemaakte opdracht in MS Word inleveren doormiddel van de
portal site. Tevens kan de docent zijn informatie verwerken op deze site waarvan hij vind dat
deze relevant is voor de studenten
Verwerking:
Zodra de studenten de opdracht hebben ge-upload naar de portal site zal deze opdracht in
een bepaalde directory worden opgeslagen waarvandaan de docent de opdracht weer kan
opvragen om ze vervolgens na te kijken
Uitvoer:
De uitvoer zal een portal site zijn die gegevens en informatie aanbied zoals de docent deze
ter beschikking stellen.
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3.1.22. Functionele eis: Portal site van Studenten
Inleiding:
Elke student heeft zijn eigen portal site wat hem/ haar kan ondersteunen tijdens zijn studie
periode. Op deze portal site kan de student zijn documenten bewaren, email ophalen,
afspraken weergeven, informatie opvragen en opslaan enz.
Invoer:
Verwerking:
De portal site van de student werkt nauw samen met Microsoft Office. Hierdoor kan de portal
site van de student o.a gebruik maken van outlook en zo zijn email weergeven. De
documenten die op de portal site worden toegevoegd, worden opgeslagen op de SharePoint
server.
Uitvoer:
De uitvoer zal een portal site met de informatie die voor de student belangrijk is.

3.2. Eisen aan externe interfaces
3.2.1. Gebruikersinterface
De user interface zal zo ontworpen worden dat deze geopend moet worden in Microsoft
Internet Explorer. Als deze gemaximaliseerd wordt komt de user interface het beste tot zijn
recht. De applicatie zal de bekende Microsoft “Look and Feel” hebben zodat de gebruiker er
snel vertrouwd mee raakt. Dit alles zal zorgen voor een overzichtelijk geheel met een
minimale belasting voor de cliënt. De volledige GUI is gespecificeerd in de
applicatieomschrijving.
3.2.2. Hardware interface
De interface naar de gebruiker is schermgeoriënteerde. De gebruiker maakt gebruik van een
workstation met een toetsenbord en een muis om door de applicatie te navigeren. Een
belangrijk aspect binnen dit project is dat de gebruiker overal en altijd moet kunnen werken
met het systeem. Dit houdt in dat elke hedendaagse computer met een internet verbinding
moet kunnen werken met het systeem.
3.2.3. Software interface
De applicatie is ontwikkeld voor een Windows omgeving en kan het beste worden geopend
in een up-to-date Microsoft Internet Explorer. De software interface in de gehele demo
omgeving is in drie aspecten onder te verdelen namelijk:
Internet site: Hier kan informatie over de onderwijsinstelling worden aangevraagd en kan de
student informatie aanvragen.
CRM interface: Het CRM systeem heeft een eigen interface wat aan de behoefte van de
klant is ingericht.
SPS interface: SharePoint server bevat een user interface bestaande uit SharePoint portal
sites welke zijn toegespitst op de behoeften van de klant.
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3.2.4. Communicatie interface
Bij de applicatie is gebruik gemaakt van een client/server opzet. De verschillende producten
als CRM, CMS en SPS zullen zich bevinden op Windows 2003 servers waar per systeem
een database aan is verbonden. De verschillende clients zullen connectie maken met de
server.
3.3. Prestatie eisen
De applicatie zal gebruik maken van een client/server opzet. Hierdoor worden de prestaties
van de applicatie door een aantal factoren bepaald. Hierbij moet gedacht worden aan de
componenten in het netwerk, de server en de clients.
Doordat de user interface gebruik maakt van Microsoft Internet Explorer kan er worden
gesproken over een Thin-client architectuur. Dit houdt in dat het de prestatie in hoge mate
afhankelijk is van de netwerkomgeving.

3.4. Beperkingen aan het ontwerp
3.4.1. Standaards
De producten waarmee gewerkt wordt zijn stuk voor stuk echte Microsoft producten. Dit
houdt in dat de pakketten die gebruikt worden goed met elkaar geïntegreerd zijn met andere
Microsoft Office producten.
3.4.2. Hardwarebeperkingen
De Microsoft producten die binnen deze demo gebruikt worden, namelijk: CMS CRM SPS,
moeten elk draaien op een eigen server. Er is voor deze demo omgeving uiteraard niet de
mogelijkheid om voor elke product een eigen server te gebruiken vandaar dat er gebruik
wordt gemaakt van virtualmachines. Dit houdt in dat er op ‘een computer systeem m.b.v
Microsoft Virtual PC een virtueel besturingssysteem in een besturingssysteem kan draaien
t.b.v. het ontwikkelen.
De applicatie zal geschreven worden in VB.NET. Dit is een ontwikkelomgeving die gericht is
op het ontwerpen van applicaties voor de Windows omgeving. Verder wordt er vanuit gegaan
dat de clients en server up-to-date zijn betreft hardware configuratie.
3.5. Attributen
3.5.1. Beschikbaarheid
De demo omgeving die ontwikkeld zal worden zal gedurende de presentatie beschikbaar
moeten zijn. Echter mocht de demo omgeving verder worden uitgewerkt dan zal de
applicatie 24 uur per dag moeten kunnen worden gebruikt.
Elk Microsoft product maakt gebruik van een eigen database, waardoor de applicatie vanaf
verschillende werkstations gebruikt worden. Voorwaarde hiervoor is dat de server altijd aan
staat.
3.5.2. Beveiliging
Doordat er gebruik wordt gemaakt van Microsoft producten zullen deze gebruik maken van
de Windows autentication.
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3.5.3. Onderhoudbaarheid
Voorafgaand aan de opbouw van de applicatie worden er rapporten opgesteld. Deze
rapporten zullen als documentatie met het eindproduct worden meegeleverd
Een gedeelte van de documentatie voorziet in een beschrijving van de functionaliteiten.
Een ander gedeelte beschrijft de GUI en de UML diagrammen.
Door deze documenten door te lezen wordt het voor een ontwikkelaar mogelijk snel inzicht te
krijgen in de applicatie.
Delen uit de demo omgeving worden ontwikkeld in Microsoft Visual Studio .NET 2003.
Ontwikkelaars die ervaring hebben met deze ontwikkelomgeving zullen op eenvoudige wijze
de demo omgeving verder kunnen uitbouwen tot een functionele geheel. Voor ontwikkelaars
die geen kennis hebben met de ontwikkelomgeving zal er eerst meer aandacht besteed
moeten worden aan de ontwikkelomgeving, voordat verdere ontwikkeling van de demo
omgeving daadwerkelijk plaats kan vinden. Echter zal onderhoudbaarheid geen belangrijk
punt zijn binnen dit project omdat het hier een demo omgeving betreft.
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1. Inleiding
Doordat het ontwikkelingstraject van dit project volgens de “van Vliet” methode verloopt, is dit
het volgende rapport dat na de “definitie van eisen is opgesteld.
Dit rapport “de applicatie omschrijving” ook wel technisch ontwerp genoemd, is geschreven
voor de programmeurs die na dit project de demo omgeving verder ontwikkelen.
Door het lezen van dit rapport moet het voor de lezer duidelijk worden welke objecten er zich
binnen de demo omgeving bevinden en hoe deze met elkaar communiceren.
Allereerst zullen er in dit rapport de vier belangrijkste UML diagrammen worden getoond
waardoor een duidelijk beeld ontstaat over de verschillende objecten binnen de demo
omgeving.
Vervolgens zal de Graphical User Interface worden gegeven. Hierdoor krijgt de lezer inzicht
in de drie verschillende Graphical User Interfaces binnen de demo omgeving.
Als laatste in dit rapport zal de database ontwerp worden gegeven waardoor het voor de
lezer duidelijk wordt uit welke tabellen de database is opgebouwd en hoe de verschillende
tabellen met elkaar in verbinding staan. Voor het lezen van dit rapport is enige technische
kennis omtrent UML en database technieken vereist.
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2. UML
2.1. Klassediagram

Activiteit
-ID
-Begindatum
-Einddatum
-Soort activiteit
-DocentID
-StudentID
-stagebedrijfID
-docentID
-studentID

Docent
-ID
-voornaam
-achternaam
-opleidingCode
-telefoonnummer
-onderwijsinstellingID

0..1

*

Stagebedrijf

*
*
0..1

-ID
-naam stagebedrijf
-bezoekadres
-postcode
-plaats
-telefoon
-telefax
-email
-website

Contactpersoon
-ID
-onderwijsinstelling

*
*

medewerker

0..1

-ID
-voornaam
-achernaam
-telefoonnummer
-kamer
-functie
-onderwijsinstellingID

*
Onderwijsinstelling
*

Inschrijf
datum

*

0..1

*

-ID
-naam onderwijsinstelling
-straat
-nummer
-plaats
-postcode
-telefoon
-telefax
-email
-website
-opleidingscoden

0..1

0..1

0..1

Student

0..1

-ID
-voornaam
-middelste naam
-achternaam
-adres
-postcode
-plaats
-telefoon(mobiel)
-email
-onderwijsinstellingID

*
Opleiding
-opleidingscode
-omschrijving
-onderwijsinstellingID

1
*
Potentiele student
-informatie aanvraag datum
-opleidingscode
-contactdocentID
-reden

Ingeschreven student
-opleidingscode
-provincie
-geboortedatum
-land/regio
-telefoon thuis
-fax
-vooropleiding
-inschrijfdatum

Oud Student
-Inschrijfdatum
-uitschrijfdatum

Module
-moduleCode
-startdatum
-einddatum
-opleidingsCode

0..1
*
Kennis
-ID
-diploma
-certificaat
-ervaring
-kennis
-huidige werkgever
-oudStudentID
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2.2. Use cases

(Use case 1)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Publiceren van informatie via website
Via een bestaande internet site wordt er nieuwe informatie gepubliceerd.
Onderwijsinstelling
De nieuwe informatie die moet worden gepubliceerd moet bekend zijn.
Er moet een bestaande website aanwezig zijn.
Het moet voor een onderwijsinstelling mogelijk zijn om informatie aan te
bieden via het internet. Dit houdt in dat er op de bestaande website
ruimte moet zijn waar tekst kan komen te staan wat ook aangepast moet
kunnen worden. Dit alles kan gerealiseerd worden door gebruik te
maken van het Content Management Server (CMS).
De internet site van een onderwijsinstelling kan worden opgevraagd en
zal de nieuwe informatie weergegeven.

System

opvragen van
informatie
Potentiele student

(Use case 2)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Opvragen van informatie via website
Een potentiële student die opzoek is naar informatie over een bepaalde
onderwijsinstelling met de aangeboden opleidingen, kan deze informatie
terugvinden op de internet site.
Potentiële student
Een onderwijsinstelling heeft de mogelijkheid om op het internet een
website te plaatsen.
Een potentiële student die opzoek is naar informatie over
onderwijsinstelling en de aangeboden opleidingen, moet hij deze
informatie kunnen vinden via de internet site van de onderwijsinstelling.
Hierbij kan gedacht worden aan informatie over opendagen, adres
gegevens, aangeboden opleidingen enz.
De potentiële student is voorzien van informatie omtrent opleidingen,
opendagen, adresgegevens, opleidingen enz.
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(Use case 3)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Invoeren van potentiële student gegevens
Op de website kan een bezoeker informatie aan te vragen over een
bepaalde opleiding.
Potentiële student
De website van de onderwijsinstelling is online.
Bij het opvragen van de website van de desbetreffende
onderwijsinstelling kan een potentiële student op een link voor informatie
klikken. Nadat hij op deze link heeft geklikt zal hij naar een pagina
worden geleidt waar hij de benodigde informatie kan aanvragen. Door
op deze pagina geringe persoonlijke gegevens in te voeren wordt hij
opgenomen in het systeem en zal uiteindelijk de informatie via de post
worden opgestuurd.
Door de gegevens in te vullen heeft de potentiële student informatie
aangevraagd en is hij opgenomen in het CRM systeem.

System
Opvragen van
potentiele student gegevens «uses»

Medewerker
Potentiele student
zoeken]

(Use case 4)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Opvragen van potentiële student gegevens
Zodra een potentiële student informatie heeft aangevraagd is hij
opgenomen in het CRM systeem en kunnen zijn gegevens opgevraagd
worden.
Medewerker
Een potentiële student heeft informatie aangevraagd via de web site.
Zodra een aantal potentiële studenten informatie hebben aangevraagd
zijn ze opgenomen in het CRM systeem. Dit houdt in dat het verdere
verloop van de potentiële student bijgehouden kan worden. Het is op dit
moment voor een medewerker van een onderwijsinstelling mogelijk om
een lijst op te vragen waarin alle potentiële studenten zijn opgenomen.
Zodra men vervolgens dubbelklikt op een potentiële student kunnen zijn
gegevens worden opgevraagd en worden gewijzigd. Het is eveneens
mogelijk om op dit punt activiteiten aan de potentiële student te
verbinden zoals een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak.
De student kan gevolgd en begeleid worden voorafgaand aan het
starten van de opleiding.
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(Use case 5)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Invoeren van student gegevens
Zodra een potentiële student zich inschrijft wordt het een student en
moeten er extra gegevens in het systeem worden ingevoerd.
Medewerker
De potentiële student is aanwezig in het systeem en wil zich inschrijven
voor een opleiding.
Zodra een potentiële student zich inschrijft zal deze worden
geconverteerd naar een student. De gebruiker dient de lijst met
potentiële studenten op te vragen. Zodra men de desbetreffende
potentiële student heeft gevonden kan deze worden geconverteerd tot
een student. Dit houdt in dat er extra gegevens over de student
ingevoerd moeten worden. Dit betreft gegevens over, telefoon nummer
(thuis), fax nummer vooropleiding, provincie.
De potentiële student is verwijderd uit het systeem en is geconverteerd
tot een student.

5

Versie:2
Jerry Broch 20006455

Applicatie omschrijving

Winvision.

(Use case 6)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Opvragen van student gegevens
In het systeem zijn de gegevens bekend van de studenten en die
kunnen vervolgens opgevraagd worden. Aan de student kan een
activiteit worden verbonden.
Medewerker
De studenten zijn bekend in het systeem
Zodra studenten zijn ingeschreven en hierdoor zijn opgenomen als
student in het CRM systeem kan het verdere verloop van de student
worden bijgehouden. Het is op dit moment voor een medewerker van
een onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te vragen waarin alle
studenten zijn opgenomen. Zodra men vervolgens dubbelklikt op een
student kunnen zijn gegevens worden opgevraagd en worden gewijzigd.
Het is eveneens mogelijk om op dit punt activiteiten aan de potentiële
student te verbinden zoals een Fax, telefoongesprek, e-mail, brief of een
afspraak.
De gegevens van een student kunnen gewijzigd worden en er kan een n
activiteit aan de student worden toegevoegd.
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(Use case 7)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Invoeren van oud student gegevens
Als een student zijn diploma heeft behaald wordt hij geconverteerd van
student naar oud student. Hierbij moeten extra gegevens in het systeem
worden ingevoerd.
Medewerker
De student moet bekend zijn in het systeem.
De student heeft zijn diploma behaald.
Zodra een student zijn diploma heeft behaald kan deze worden
geconverteerd naar een oud student. De gebruiker dient de lijst met
studenten op te vragen. Zodra men de desbetreffende student heeft
gevonden kan deze worden geconverteerd tot een oud student. Dit
houdt in dat er extra gegevens over de oud student ingevoerd moeten
worden. Dit betreft gegevens over: diploma, werk ervaring, certificaten,
beroep.
De student is opgenomen als oud student in het systeem en de extra
gegevens zijn er aan toegevoegd.

System
«uses»

Opvragen van oud
student gegevens

Medewerker
Oud student zoeken

(Use case 8)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Opvragen van oud student gegevens
De oud studenten gegevens kunnen worden opgevraagd.
Medewerker
De oud studenten moeten bekend zijn in het systeem.
Zodra oud studenten zijn opgenomen in het CRM systeem kan het
verdere verloop van hun carrière worden bijgehouden. Dit betreft
gegevens over werkervaring, diploma’s certificaten e.d. Het is voor een
medewerker van een onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te
vragen waarin alle oud studenten zijn opgenomen. Zodra men
vervolgens dubbelklikt op een oud student kunnen zijn gegevens worden
opgevraagd en worden gewijzigd. Het is eveneens mogelijk om op dit
punt activiteiten aan de potentiële student te verbinden zoals een Fax,
telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak.
De gegevens van de oud student worden getoond aan de medewerker
en kunnen worden aangepast.
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(Use case 9)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Oud studenten gegevens bijwerken
Zodra een oud student cursussen volgt en certificaten of nieuwe
diploma’s heeft behaald kan dit worden ingevoerd in het systeem.
Medewerker
De oud student is bekend in het systeem.
Na de studie worden oud studenten gevolgd en de gegevens worden
bijgehouden in het CRM systeem. Hierbij kan worden gedacht aan
behaalde certificaten, behaalde diploma’s, werkervaring en functies. Op
deze manier kan de onderwijsinstelling ook na de studietijd, cursussen
aanbieden of de oud studenten zelfs inhuren als docent.
De gegevens van de oud student zijn bijgewerkt en de behaalde
certificaten zijn aan de oud student toegevoegd.

System

Invoeren van
stagebedrijven
Stagebedrijven

(Use case 10)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Invoeren van stagebedrijven
Stagebedrijven kunnen zich via de web site van een onderwijsinstelling
aanmelden door hun gegevens op de site in te voeren.
Stagebedrijf
De web site van de onderwijsinstelling is online
Bij het opvragen van de website van de desbetreffende
onderwijsinstelling kan een stagebedrijf op een link voor bedrijven
klikken. Nadat hij op deze link heeft geklikt zal hij naar een pagina
worden geleidt waar hij zich kan aanmelden als een stagebedrijf. Door
op deze pagina geringe gegevens in te voeren over het bedrijf wordt hij
opgenomen in het CRM systeem en zal uiteindelijk contact met het
bedrijf worden opgenomen.
De gegevens van het stagebedrijf zijn ingevoerd en opgenomen in het
CRM systeem.
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(Use case 11)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Opvragen van stagebedrijven
Zodra stagebedrijven zich via de site hebben aangemeld kan de
medewerker de gegevens van de stagebedrijven opvragen een
aanpassen of een activiteit er aan verbinden.
Medewerker
De gegevens van het stagebedrijf is opgenomen in het CRM systeem.
Zodra stagebedrijven zijn opgenomen in het CRM is het voor een
medewerker van een onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te
vragen waarin alle stagebedrijven in zijn opgenomen. Zodra men
vervolgens dubbelklikt op een stagebedrijf kunnen de gegevens worden
opgevraagd en worden gewijzigd. Het is eveneens mogelijk om op dit
punt activiteiten aan het stagebedrijf te verbinden zoals een Fax,
telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak.
De gegevens van het stagebedrijf worden getoond op het scherm en
kunnen worden aangepast. Er is tevens de mogelijkheid om een
activiteit aan het stagebedrijf toe te voegen.

System

Invoeren van
opleidingen
Medewerker

(Use case 12)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Invoeren van opleidingen
In het CRM systeem moeten er opleidingen kunnen worden toegevoegd
waaruit de potentiële studenten kunnen kiezen.
Medewerker
De nieuwe opleidingen die moeten worden ingevoerd zijn bekend bij de
medewerker.
De gebruiker kan in het CRM systeem opleidingen invoeren.
Deze opleidingen worden dan opgenomen in de database. De
opleidingen die hier worden ingevoerd komen tevens terug op de
website waar informatie kan worden aangevraagd.
De nieuwe opleidingen zijn opgenomen in het CRM systeem.
De potentiële student kan via de site informatie aanvragen over deze
nieuwe opleidingen.
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(Use case 13)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Opvragen van opleidingen
De opleidingen die in het CRM systeem zijn opgenomen kunnen worden
opgevraagd om aan te passen.
Medewerker
Er zijn opleidingen bekend in het systeem.
Zodra opleidingen zijn opgenomen in het CRM systeem is het voor een
medewerker van een onderwijsinstelling mogelijk om een lijst op te
vragen waarin alle opleidingen in zijn opgenomen. Zodra men
vervolgens dubbelklikt op een opleiding kunnen de gegevens worden
opgevraagd en worden gewijzigd.
De gegevens van een opleiding zijn aangepast in het CRM systeem.

(Use case 14)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Contact opnemen met potentiële student
Nadat een potentiële student informatie heeft aangevraagd kan het
systeem aangeven dat er na een bepaalde tijd contact moet worden
gezocht met de potentiële student.
Medewerker
De potentiële student staat voor een bepaalde tijd in het CRM systeem
doordat hij informatie heeft aangevraagd.
Als een potentiële student informatie heeft aangevraagd is hij/ zij
verwerkt in het CRM systeem. Het systeem zal iedere dag een lijst
genereren met potentiële studenten die bijvoorbeeld twee weken
geleden informatie hebben aangevraagd. Een medewerker van de
onderwijsinstelling kan dan de student benaderen voor verder
afhandeling/ begeleiding of het maken van een afspraak.
De student wordt vanuit de onderwijsinstelling benadert. Er kan een
activiteit aan de potentiële student worden toegevoegd.
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(Use case 15)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Afspraak maken met potentiële student.
Er kan een afspraak worden gemaakt tussen een potentiële student en
een docent.
Medewerker
De potentiële student is bekend in het systeem.
De docent is bekend in het systeem
Als er contact is gezocht met de potentiële student zal er binnen het
systeem de mogelijkheid bestaan om een afspraak vast te leggen met
de potentiële student en een bepaalde docent die behoort tot een
bepaalde opleiding.
Er zal in het CRM systeem een afspraak worden vastgelegd voor de
docent en voor de potentiële student.

(Use case 16)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Potentiële studenten inlichten over inschrijfdatum
Op het moment dat de inschrijfdatum nadert kan het systeem een lijst
genereren met potentiële studenten zodat deze hierover kunnen worden
ingelicht.
Medewerker
Er zijn potentiële studenten aanwezig binnen het systeem
Als een potentiële student informatie heeft aangevraagd is hij/ zij
verwerkt in het CRM systeem. Het systeem zal na een bepaalde datum
een lijst genereren met alle potentiële studenten die informatie hebben
aangevraagd. Een medewerker van de onderwijsinstelling kan dan de
student benaderen om deze studenten in te lichten over een bepaalde
inschrijfdatum. Het is overigens ook mogelijk om een standaard brief of
email naar deze studenten te versturen zonder dat een medewerker
deze studenten persoonlijk moet aanspreken.
De medewerker krijgt een lijst met potentiële student op het scherm
waarmee contact op kan worden genomen op hen in te lichten over de
inschrijfdatum.
11
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(Use case 17)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Inschrijfdatum verlopen
Zodra de inschrijfdatum is verlopen zal het systeem een lisjt genereren
met studenten die wel informatie hebben aangevraagd maar zich niet
hebben ingeschreven. Hierbij kan een reden worden ingevoerd.
Medewerker
De potentiële studenten zijn bekend in het systeem
Zodra de inschrijfdatum is verlopen zal het systeem een lijst genereren
met potentiële studenten die wel informatie hebben aangevraagd maar
die zich niet hebben aangemeld voor een opleiding. Door contact op te
nemen met deze personen kan de reden worden achterhaald voor het
niet inschrijven. Deze reden wordt ingevoerd in het systeem.
Aan de studenten die zich niet hebben ingeschreven kan een reden
worden verbonden waarom zij zich niet hebben ingeschreven voor een
opleiding.

(Use case 18)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Overzicht instroom
Het systeem zal een overzicht genereren waaruit valt op te maken
hoeveel studenten informatie hebben aangevraagd en hoeveel
studenten zich ook hebben ingeschreven.
Medewerker
Er zijn voldoende gegevens in het systeem bekend om een overzicht te
genereren.
Het systeem zal een overzicht moeten kunnen genereren dat bij houdt
hoeveel studenten informatie hebben aangevraagd, hoeveel studenten.
zich ook hebben ingeschreven en hoeveel studenten zich met een reden
niet hebben ingeschreven.
Een overzicht zal worden getoond op het scherm van de medewerker.
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(Use case 19)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Leveren van module informatie
Via de portal site van een module kan de docent informatie leveren
welke vervolgens beschikbaar zal worden voor studenten door deze
portal site.
Docent
Module informatie is aanwezig bij de docent.
De docenten die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde module,
moeten een portal site in kunnen richten door er informatie op te
plaatsen waar studenten mee kunnen werken. Hierbij kan gedacht
worden aan opdrachten, sheets, casus, antwoorden, oefeningen,
documenten etc.
Een portal site waarop informatie voor een bepaalde module is terug te
vinden. Het gaat hier om informatie als opdrachten, sheets, casus,
antwoorden, oefeningen, documenten etc.

(Use case 20)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Opvragen van module informatie
Elke module heeft een eigen portal site waarop relevante informatie van
die module terug te vinden is. Studenten kunnen inloggen op deze portal
site en zo de benodigde informatie downloaden.
Student
De portal site van de module is aanwezig en beschikt over de benodigde
informatie welke geleverd is door de verantwoordelijke docent.
Zodra de studenten op de site van de scholengemeenschap komen
kunnen ze voor elke module een eigen portal site bezoeken waarop
module informatie staat vermeld en waarvan de studenten opdrachten,
sheets, casus, antwoorden, oefeningen, documenten etc. terug kunnen
vinden. Deze portal site staat in de SharePoint omgeving en kan
ingericht worden naar de wensen van de docent.
De student kan overal en altijd beschikken over informatie over een
bepaalde module zodat hij altijd overal kan werken aan zijn opdrachten.
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(Use case 21)

Naam
Samenvatting
Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Portal site van docenten
Elke docent heeft zijn eigen portal site waarop informatie staat omtrent
de docent zelf waar de studenten wat aan hebben. Tevens kunnen
studenten hun opdrachten inleveren op deze portal site.
Docent, Student
De portal site van de docent is aanwezig
Elke docent heeft zijn eigen portal site waarop studenten de gemaakte
opdrachten op kunnen ingeleverd. Zodra de docent deze opdrachten
heeft nagekeken kunnen ze het eventuele commentaar terug vinden op
de portal site van de docent. De docent kan verder zijn portal site
inrichten met extra informatie, zijn eigen rooster, afspraken etc.
De student kan altijd en overal beschikken over informatie omtrent de
docent zoals rooster, extra informatie, links etc. Tevens is het voor de
student mogelijk om zijn opdrachten in te leveren bij de docent via deze
portal site.
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(Use case 22)

Naam
Samenvatting

Actoren
Aanname
Beschrijving

Resultaat

Datum: 10-05-2004

Portal site van Studenten
De portal site van de student zal de student ondersteunen in zijn studie
werkzaamheden. Op deze portal site kan de student vertrouwelijke
informatie opvragen zoals cijfers, roosters, NAW gegevens enz. Tevens
kan de student op zijn portalsite zijn email lezen en zijn kalender inzien.
De student kan tevens zijn documenten opslaan op zijn portal site.
Student
De portal site van de student in online.
Binnen de onderwijsinstelling wordt er gebruik gemaakt van MS Office
2003.
Elke student heeft zijn eigen portal site wat hem/ haar kan ondersteunen
tijdens zijn studie periode. Op deze portal site kan de student zijn
documenten bewaren, email ophalen, afspraken weergeven, informatie
opvragen en opslaan enz.
Een portal site die de student volledig ondersteund tijdens zijn
opleidingstraject.
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2.3. Sequence diagrammen
(Sequence diagram behorende bij use case 1)

(Sequence diagram 1)

(Sequence diagram behorende bij use case 2)

:Userinterface(CRM)

:Onderwijsintelling

:Opleiding

:Module

OpvragenInformatie()
GeefOnderwijsInformatie()
GeefOpleidingInformatie()
GeefModuleInformatie
ModuleInformatie
OpleidingInformatie

Onderwijsinformatie
Opgevraagde informatie

(Sequence diagram 2)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 3)

:Userinterface

:Onderwijsintelling

:Student

:Potentiele student

:Opleiding

:Contact persoon

InvoerenPotentieleStudentGegevens()
InvoerenPotentieleStudent()
InvoerenPotentieleStudentGegevens()
InvoerenNAW()
Ingevoerde NAW gegevens
Potentiele student gegevens
GeefOpleiding()
Opleiding
InoegenOpledingscode()
InvoerenOpleidingscode()
ToevoegenContactpersoon()
Contactpersoon
InvoerenContactpersoon()
InvoegenContactPersoon()

Ingevoerde gegevens
Potentiele student ingevoerd

(Sequence diagram 3)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 4)

(Sequence diagram 4)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 5)

:Userinterface (CRM)

:Student

:Potentiele student

:Ingeschreven student

InvoerenIngeschrevenStudent()
InvoerenStudentGegevens()
ConverterenPotentieleStudent()
Potentiele student gegevens
InvoerenPotentieleStudentGegevens()
InvoerenIngeschrevenStudentGegevens()
Ingeschreven student ingevoerd
Student ingevoegd
Student ingeschreven

(Sequence diagram 5)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 6)

:Userinterface (CRM)

:Student

:Activiteit

:Ingeschreven student

OpvragenIngeschrevenStudentGegevens()
GeefStudentGegevens()
Geef ingeschreven student gegevens()
Ingeschreven student gegevens
Student gegevens
Student gegevens

WijzigIngeschrevenStudentGegevens()
WijzigStudentGegevens()
Wijzig Ingescreven student gegevens()

VoegActiviteitToe()
Activiteit toegevoegd

Ingeschreven student gegevens gewijzigd
Gegevens gewijzigd
Gewijzigde Ingeschreven student gegevens

(Sequence diagram 6)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 7)

(Sequence diagram 7)

(Sequence diagram behorende bij use case 8)

(Sequence diagram 8)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 9)

(Sequence diagram 9)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 10)

(Sequence diagram 10)

(Sequence diagram behorende bij use case 11)

(Sequence diagram 11)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 12)

(Sequence diagram 12)

(Sequence diagram behorende bij use case 13)

(Sequence diagram 13)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 14)

:Userinterface (CRM)

:Student

:Potentiele student

GeefPotentieleStudentGegevens()
GeefPotentieleStudentGegevens()
Potentiele student
Potentiele student
Potentiele student

(Sequence diagram 14)

(Sequence diagram behorende bij use case 15)

(Sequence diagram 15)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 16)

:Userinterface (CRM)

:Student

:Potentiele student

GeefPotentieleStudentenGegevens()

GeefPotentieleStudentenGegevens()
Potentiele studenten
Potentiele studenten
Potentiele studenten

(Sequence diagram 16)

(Sequence diagram behorende bij use case 17)

(Sequence diagram 17)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 18)

:Userinterface (CRM)

:Student

:Potentiele student

:Ingeschreven student

:OudStudent

GeefOverzicht()
GeefInstroomOverzicht
GeefAantal()
Aantal potentiele studenten
GeefAantal()
Aantal ingeschreven studenten
GeefAantal()
Aantal oud studenten
Aantallen
Overzicht instroom

(Sequence diagram 18)

(Sequence diagram behorende bij use case 19)

(Sequence diagram 19)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 20)

(Sequence diagram 20)

(Sequence diagram behorende bij use case 21)

(Sequence diagram 21)

Datum: 10-05-2004
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(Sequence diagram behorende bij use case 22)

:Userinterface (SPS)

:Onderwijsinstelling

:Student

:Ingeschreven student

:Opleiding

:Module

OpvragenDocentInformatie()
OpvragenDocentInformatie()
StudentInformatie()

OpvragenIngeschrevenStudentGegevens()
IngeschrevenStudent
Student informatie
Docent Informatie
OpvragenOpleidingInformatie()
OpvragenOpleidingInformatie()
OpleidingInformatie()
Opleiding informatie
Opleiding informatie
OpvragenModuleInformatie()
OpvragenModuleInformatie()
ModuleInformatie()
Module informatie
Module Informatie
Student portal site

(Sequence diagram 22)

Datum: 10-05-2004

29

Versie:2
Jerry Broch 20006455

Applicatie omschrijving

Winvision.

2.4. Toestandsdiagrammen
Toestandsdiagram: Inschrijven potentiële student

(Toestandsdiagram 1)

Toestandsdiagram: Inschrijven student

(Toestandsdiagram 2)

Toestandsdiagram: Converteren student naar oud student

(Toestandsdiagram 3)

Datum: 10-05-2004
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Toestandsdiagram: Vastleggen activiteit

Er wordt een activiteit
gemaakt

VastleggenActiviteit

Activiteit niet vastgelegd

Activiteit vastgelegd
Activiteit vastgelegd

ActiviteitGeannuleerd

(Toestandsdiagram 4)

Toestandsdiagram: Stagebedrijf invoeren

Stagebedrijf schrijft
zich in
InvoerenStagebedrijf
Stagebedrijf niet ingeschreven

Stagebedrijf ingeschreven
VerwijderenStagebedrijf

Stagebedrijf is uit het
systeem

(Toestandsdiagram 5)

Toestandsdiagram: Toewijzen van een contactpersoon

ToewijzenContactpersoon
Niet toegewezen contactpersoon

Toegewezen contactpersoon
ContactPersoonWijzigen

(Toestandsdiagram 6)

Datum: 10-05-2004
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3. Graphical User Interface
Doordat er binnen de demo omgeving met drie verschillende Microsoft producten wordt
gewerkt is de Graphical User Interface van de complete demo omgeving eveneens in drie
delen onder te brengen.
Deze drie afzonderlijke Graphical User interface delen zijn in dit hoofdstuk onder een eigen
subhoofdstuk ondergebracht om hier een duidelijk verschil in aan te geven.
3.1. Graphical User Interface (Content Management System)
Zodra de site van de demo omgeving wordt opgevraagd komt de onderstaande pagina direct
op het scherm. Deze pagina wordt ook wel de “index.html” genoemd. Op deze pagina kan
met behulp van het CMS systeem de tekst in de pagina gemakkelijk worden veranderd.
Deze tekst heeft echter wel een vaste locatie op de pagina zodat de lay-out er altijd
vertrouwd en hetzelfde er uit ziet. Onder het kopje bij nieuws kunnen grotere berichten
worden geplaatst die in een nieuwe venster worden geopend.
Er is gekozen voor een duidelijke verticale balk om door de website heen te navigeren. De
opzet van de website zal voor elke pagina hetzelfde zijn waardoor alleen de tekst en het
uiterlijk onder de navigatiebalk zal veranderen
.

(Graphical User Interface 1)

Datum: 10-05-2004
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Zodra een bezoeker van de website op informatie klikt krijgt hij de onderstaande pagina
getoond.
Op deze pagina kan de gebruiker informatie aanvragen over een desbetreffende opleiding.
Door geringe persoonlijke gegevens in te vullen en aan te geven in welke opleiding hij/zij
geïnteresseerd is, wordt de bezoeker opgenomen in het systeem. Er is hier gekozen voor
een standaard lay-out welke op vele andere sites terug te vinden is.

(Graphical User Interface 2)

Datum: 10-05-2004
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Door op opleidingen te klikken krijgt de bezoeker van de website de onderstaande pagina op
zijn scherm getoond. In deze pagina kan de bezoeker zien welke opleidingen er allemaal
worden aangeboden door een bepaalde onderwijsinstelling. Tevens kan er extra informatie
in worden verwerkt zoals startdata en informatie over duaal en voltijd.

(Graphical User Interface 3)

Datum: 10-05-2004
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Zodra de bezoeker van de website op opendagen klikt zal de onderstaande pagina worden
getoond. Op deze pagina kan informatie worden geplaatst met betrekking tot de opendagen
die gehouden worden. Zoals bij alle pagina’s kan de informatie op deze pagina gemakkelijk
worden aangepast door gebruik te maken van het CMS systeem. Zoals te zien is de lay-out
van de pagina overal gelijk gebleven maar veranderd alleen de informatie.

(Graphical User Interface 4)

Datum: 10-05-2004
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Als de bezoeker van de website op adres klikt zal onderstaande pagina worden getoond.
Hierop kunnen de adres gegevens worden vermeld en kan er worden gekozen om een route
kaartje in de pagina te verwerken. Zodra de bezoeker op “vanuit Amsterdam”, “vanuit
Denhaag”, “Vanuit Rotterdam” klikt zal er een pagina naar voren komen waar de route
beschrijving op staat vanuit deze plaats. Uiteraard is deze tekst en zijn de plaatsen naar de
wensen van de klant aan te passen.

(Graphical User Interface 5)

Datum: 10-05-2004
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Onderstaande pagina wordt geopend als er op de website op bedrijven wordt geklikt. Deze
pagina werkt het zelfde als de pagina voor informatie. Bedrijven die zich willen aanmelden
als stagebedrijven kunnen kun gegevens op deze pagina invoeren zodat ze worden
opgenomen in het systeem.

(Graphical User Interface 6)

Datum: 10-05-2004
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3.2. Graphical User Interface (Customer Relationship Manager)
Een andere Graphical user interface is die van voor het CRM gedeelte welke hieronder staat
getoond. Deze Graphical user interface is gedeeltelijk standaard en gedeeltelijk maatwerk
binnen de CRM omgeving. In het onderstaande scherm staan de activiteiten die een
bepaalde gebruiker moet afwerken.
Zodra een persoon op de site informatie aanvraagt (Graphical User Interface 2) of een bedrijf
zichzelf aanmeld (Graphical User Interface 6) komt er in dit scherm een bericht dat er contact
opgenomen moet worden met de desbetreffende persoon. Afhankelijk van de workflow welke
in het CRM systeem is geconfigureerd/ geprogrammeerd komen in dit scherm de activiteiten
naar voren die afgewerkt moeten worden.

(Graphical User Interface 7)

Datum: 10-05-2004
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Binnen CRM systeem is er de mogelijkheid om een overzicht te genereren zodat er
bijvoorbeeld duidelijk wordt wat de aanmeldingen van een bepaald jaar zijn. In de twee
onderstaande schermen staan zulke overzichten getoond.

(Graphical User Interface 8)

(Graphical User Interface 9)
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In het onderstaande scherm staan de potentiële studenten (leads) die via de site informatie
hebben aangevraagd voor de diverse opleidingen.

(Graphical User Interface 10)

Er kan ook worden gekozen om bijvoorbeeld alleen de potentiële studenten weer te geven
die informatie hebben aangevraagd over de opleiding administratie. Dit kan de gebruiker
doen door bij “weergave” voor administratie te kiezen.

Datum: 10-05-2004
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(Graphical User Interface 11)

Als er contact opgenomen wordt met een potentiële student kan de gebruiker de gegevens
opvragen van de potentiële student door in het bovenstaande scherm (Graphical User Interface 11)
te dubbelklikken op een potentiële student. Zodra dit gebeurd wordt het onderstaande
scherm getoond waar de gegevens eventueel nog aan gepast kunnen worden.

(Graphical User Interface 12)
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Door in het bovenstaande scherm (Graphical User Interface 12) op activiteiten te klikken wordt het
hieronder staande scherm geopend. In dit scherm kunnen activiteiten aan een potentiële
student worden toegevoegd. Deze activiteiten kunnen bestaan uit een taak, fax,
telefoongesprek, e-mail, brief of een afspraak. Welke gekozen kunnen worden met het
scherm voor een nieuwe activiteiten (Graphical User Interface 14)

(Graphical User Interface 13)

(Graphical User Interface 14)
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Als de gebruiker bijvoorbeeld de activiteit, een telefoongesprek wilt plannen voor een
potentiële student, krijgt hij het volgende scherm voor zich

(Graphical User Interface 15)
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Zodra een potentiële student zich aanmeld binnen een onderwijsinstelling is het een echte
student geworden. Binnen het CRM systeem kan dit makkelijk plaatsvinden door de
potentiële student te converteren tot student (contactpersoon). Zoals in het onderstaande
scherm zichtbaar is moeten er meer gegevens van de student worden opgenomen in het
systeem zodra deze conversie plaatsvindt.
Zoals in het scherm te zien valt zijn een aantal veld namen dik gedrukt, dit houdt in dat deze
velden ingevuld moeten worden.

(Graphical User Interface 16)
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3.3. Graphical User Interface (SharePoint Portal Site)
Een andere Graphical user interface is die van voor het SPS gedeelte welke hieronder staat
getoond. Deze Graphical user interface is standaard binnen de SPS omgeving. Zodra de
SharePoint pagina wordt opgevraagd zal de gebruiker zijn login naam en wachtwoord
moeten invoeren op de onderstaande pagina te kunnen zien. De onderstaande pagina is in
dit voorbeeld nog een lege portal site maar kan worden gevuld met informatie die de
onderwijsinstellingen aanbieden aan de studenten. Rechtsboven van de pagina staat de link
“My Site” als de gebruiker hier klikt komt hij in zijn eigen site terecht.

(Graphical User Interface 17)
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Zoals hierboven al staat omschreven zal deze pagina verschijnen zodra de gebruiker in de
main portal (Graphical User Interface 17) op “My Site” klikt. Dit is de persoonlijke pagina van de
student. Aan de linker kant van de pagina kan de student zijn documenten opslaan. Hierbij
heeft hij de mogelijkheid om de documenten privé op te slaan of gedeeld. Teven kan de
student foto’s eigen foto’s of images opslaan. In het midden van de pagina staat o.a een
gedeelte waar documenten komen te staan waar de student het laatste aan heeft gewerkt.
Daaronder staat de kalender van de student. De afspraken die in deze kalender staan, staan
ook in de kalender van Microsoft outlook (office 2003). Onder de kalender staat de e-mail
inbox en de tasks van de student. Ook deze werken net als de kalender samen met
Microsoft Outlook (office 2003).
Aan de rechterkant van de pagina kan de student o.a links opnemen die hij belangrijk vindt.
En er is een gedeelte waar alerts onder komen te staan als deze zich voordoen. Deze alert
kan bestaan uit een reactie van iemand op een nieuws punt.

(Graphical User Interface 18)

Datum: 10-05-2004

46

Versie:2
Jerry Broch 20006455

Applicatie omschrijving

Winvision.

De student kan zijn eigen site met meer functionaliteiten inrichten door in de bovenstaande
pagina op “modify my page” te klikken. Vervolgens zal er dan een menu aan de rechterkant
verschijnen. De student kan de zogenaamde webparts uit het menu, slepen naar zijn eigen
pagina.
De student kan alleen de webparts gebruiken die door de systeembeheer op de server zijn
geïnstalleerd.

(Graphical User Interface 19)
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Het uiteindelijke doel van de demo omgeving is om te laten zien hoe de drie Microsoft
producten nauw met elkaar samenwerken. In het hieronder staande scherm is duidelijk te
zien dat er in de CRM Graphical User Interface omgeving een SharePoint portal site wordt
aangeroepen. Dit is mogelijk doordat alle Graphical User Interface schermen web-based zijn.
Dit houdt in dat alle schermen met een internet Explorer worden geopend

(Graphical User Interface 20)
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4. Database ontwerp
4.1. Conceptueel model
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4.2. Implementatie tabel
Tabel Student
Attribuut

Datatype

ID

integer

voornaam
middelsteNaam

char(20)
char(5)

achternaam
adres
postcode
plaats
telefoon(mobiel)
email
type
informatieAanvraagDatum
OnderwijsinstellingID

char(20)
char(20)
char(10)
char(20)
integer
char(20)
char(1)
date
char(6)

reden
vooropleiding
provincie
geboortedatum
land/regio
telefoon thuis
fax
inschrijfdatum
uitschrijfdatum

char(100)
char(10)
char(15)
date
char(15)
integer
integer
date
date

Tabel Contactpersoon
Attribuut

Datatype

ID

integer

OnderwijsinstellingID

integer

Tabel Medewerker
Attribuut
ID
voornaam
achternaam
telefoonnummer
kamer
OnderwijsinstellingsID

Datum: 10-05-2004

Datatype
integer
char(20)
char(20)
integer
char(5)

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

Primary / foreign key
Primary key

Foreign key refereert naar
onderwijsinstelling

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

Primary / foreign key
Primary key
Foreign key refereert naar
onderwijsinstelling

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

Primary / foreign key
Primary key

Foreign key refereert naar
onderwijsinstelling
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Tabel Opleiding
Attribuut

Winvision.

Datatype

opleidingsCode

char(6)

omschrijving
onderwijsinstellingID

char(10)
Integer

Tabel Module
Attribuut

Datatype

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

modulecode

char(6)

startdatum
einddatum
opleidingsCode

date
date
char(6)

NOT NULL

Datatype

ID

integer

NaamVanOnderwijsinstelling
straat
nummer
plaats
postcode
telefoon
telefax
email
website

char(20)
char(20)
integer
char(20)
char(10)
integer
integer
char(20)
char(20)

Tabel Docent
Attribuut

Datatype

ID

integer

voornaam
achternaam
opleidingsCode

char(20)
char(20)
char(6)

kamerNummer

char(5)

Datum: 10-05-2004

Primary key
Foreign key naar refereert
onderwijsinstelling

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

Tabel Onderwijsinstelling
Attribuut

Primary / foreign key

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

Primary / foreign key
Primary key

Foreign key refereert naar
opleiding
Primary / foreign key
Primary key

Primary / foreign key
Primary key

Foreign key refereert naar
opleiding
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Tabel Stagebedrijf
Attribuut

Winvision.

Datatype

ID

integer

naamsSagebedrijf
bezoekAdres
postcode
plaats
telefoon
telefax
email
website

char(20)
char(20)
char(10)
char(20)
integer
integer
char(20)
char(20)

Tabel activiteit
Attribuut

Datatype

ID

integer

begindatum
einddatum
docentID

date
date
integer

stagebedrijfID

integer

studentID

integer

Tabel Kennis
Attribuut

integer

diploma
certificaat
ervaring
kennis
huidigeWerkgever
oudStudentID

char(20)
char(20)
char(20)
char(20)
char(20)
integer

integer

stagebedrijfID
inschrijfdatum

integer
date

Primary / foreign key
Primary key

Primary / foreign key
Primary key

Foreign key refereert naar
docent
Foreign key refereert naar
stagebedrijf
Foreign key refereert naar
student
NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

Primary / foreign key
Primary key

Foreign key refereert
naar student

Datatype

onderwijsinstellingID

Datum: 10-05-2004

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL

Datatype

ID

Tabel KoppelTabel
Attribuut

NULL/ NOT
NULL
NOT NULL
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Primary / foreign key
Primary key
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1. Inleiding
Dit documenten is gemaakt voor het juist laten functioneren van de applicatie. Gedurende de
projectperiode zal het eindproduct een drietal verschillende tests ondergaan.
Het betreft hierbij:
1) Programmatest: Voor het testen van de technische specificaties.
2) De systeemtest: Deze kijkt naast de technische eisen tevens naar de functionele
eisen.
3) Acceptatietest:: Bij deze test wordt het eindresultaat met de consultant van Winvision
doorgenomen en besproken of het voldoet aan de door hem gestelde eisen.
Zodra het eindproduct de drie test met een voldoende heeft doorlopen is het klaar om
getoond te worden op het Seminar.

2. Programmatest
De programmatest, test de technische specificaties van de applicatie. Bij deze test wordt
gekeken of deze voldoen deze aan de technische specificaties die de ontwikkelaar heeft
gesteld.
2.1. Testteam
De test zal uitgevoerd worden door de ontwikkelaar zelf. Tijdens de ontwikkeling van de
applicatie zal er al meerdere malen getest worden. Deze testen zijn programma testen
2.2. Procedure
Gedurende de ontwikkeling van de demo omgeving zijn er verschillende testmomenten. Een
van deze testmomenten is tijdens het programmeren. Als een programmeur een functie heeft
gemaakt dan zal hij deze direct testen op de werking ervan zodat er verder ontwikkeld kan
worden.
Naast het testen wat gebeurd tijdens het programmeren van bijvoorbeeld een specifieke
functie zal er een totale programmatest zijn. Deze test wordt uitgevoerd na het afronden van
de gehele demo omgeving of een groot deel ervan. Dit gebeurd door het doorlopen van de
schermen en het controleren op de werking ervan.
Hierbij wordt met name gelet op het verschijnen van foutmeldingen bij het gebruiken van de
functionaliteiten zodra deze worden aangeroepen, het doorlopen van een workflow, het
weergegeven van een scherm, het updaten van een record.
2.3. testomgeving
De testomgeving waarop de demo omgeving zal worden getest is op de laptop van de
programmeur zelf. Deze manier van testen is mogelijk geworden door gebruik te maken van
“MS Virtual PC”. Met dit Microsoft product is het mogelijk om op de laptop met Windows XP
een tweede virtueel besturingssysteem te laten draaien. Het komt er op neer dat Windows in
Windows wordt gestart.
Deze virtuele pc zal worden geconfigureerd met Windows 2003 Server.
Op deze Windows 2003 server zullen buiten de standaard applicaties als Internet Explorer
de volgende applicaties draaien.
• SQL server
• CRM Server
• SPS Server
• Micorsoft Visual Studio.NET
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3. Systeemtest
Deze test omvat het controleren of het gerealiseerde systeem inderdaad functioneert
volgens de specificaties zoals deze zijn opgenomen in het rapport Definitie van eisen. In
deze fase wordt ook onderzocht of het systeem technisch gezien goed gebouwd en
onderhoudbaar is.
3.1. Testteam
Net als tijdens de programmatest zal de systeemtest worden uitgevoerd door de
ontwikkelaar zelf. De ontwikkelaar zal moeten testen op het juist functioneren van de
applicatie aan de hand van de functionele eisen die in de Definitie van eisen zijn
opgenomen.
3.2. Procedure
In onderstaande tabel zijn de functionele eisen opgenomen vanuit het rapport “Definitie van
eisen”. Elke eis is getest op het juist functioneren er van het het brengen van een veracht
resultaat.
Functionele
eis
3.1.1

Omschrijving

Resultaat

Publiceren van
informatie via website

3.1.2

Opvragen van informatie
via website
Invoeren van potentiële
student gegevens

Informatie gepubliceerd via het CMS
systeem is online op internet te
bezichtigen
Informatie m.b.t. de onderwijsinstelling is
op te vragen via het internet.
Op de internet site kunnen student
gegevens worden ingevuld welke
opgenomen worden in het CRM systeem.
Uit het CRM systeem kunnen alle
potentiële studenten kunnen worden
opgevraagd die zich via de site hebben
aangemeld.
Een potentiële wordt geconverteerd naar
een student. Student gegevens worden in
het CRM systeem opgeslagen.
De studenten die in het CRM systeem zijn
opgenomen kunnen worden opgevraagd.
Daarnaast kunnen de gegevens van een
student worden opgevraagd.
De student worden geconverteerd naar
een oud student. Deze oud student
gegevens worden in het CRM systeem
opgeslagen.
De oud studenten die in het CRM
systeem zijn opgenomen zijn op te
vragen. Daarnaast kunnen de gegevens
van een oud student worden
opgevraagd.
De gegevens van de oud student zijn
later bij te werken. En worden opgeslagen
in het systeem.
Stagebedrijven kunnen hun gegevens op
de site invoeren en worden opgenomen in
het CRM systeem.

3.1.3
3.1.4

Opvragen van potentiële
student gegevens

3.1.5

Invoeren van student
gegevens

3.1.6

Opvragen van student
gegevens

3.1.7

Invoeren van oud student
gegevens

3.1.8

Opvragen van oud
student gegevens

3.1.9

Oud studenten gegevens
bijwerken

3.1.10

Invoeren van
stagebedrijven

Datum: 19-05-2004

2

Goed/
fout

x
v
v
v
v
v
v

v
v
v

Versie:5
Jerry Broch 20006455

Test rapport

Winvision

3.1.11

Opvragen van
stagebedrijven

3.1.12

Invoeren van opleidingen

3.1.13

Opvragen van
opleidingen

3.1.14

Contact opnemen met
potentiële student

3.1.15

3.1.17

Afspraak maken met
potentiële student.
Potentiële studenten
inlichten over
inschrijfdatum
Inschrijfdatum verlopen

3.1.18

Overzicht instroom

3.1.19

3.1.21

Leveren van module
informatie
Opvragen van module
informatie
Portal site van docenten

3.1.22

Portal site van Studenten

3.1.16

3.1.20

Vanuit het CRM systeem kunnen de
stagebedrijven worden opgevraagd.
Daarnaast kunnen de gegevens van een
stagebedrijf worden opgevraagd.
De opleidingen die de
onderwijsinstellingen aanbieden kunnen
worden opgenomen in het CRM systeem
en worden weergegeven op de site.
Vanuit het CRM systeem kunnen de
opleidingen worden opgevraagd.
Daarnaast kunnen de gegevens van een
opleiding worden opgevraagd.
Het systeem genereert een lijst met
potentiële studenten die een bepaalde tijd
eerder, informatie heeft aangevraagd.
Een de potentiële student kunnen
activiteiten worden toegevoegd
Er wordt een lijst gegenereerd door het
systeem met potentiële studenten die
informatie hebben aangevraagd.
Er wordt een lijst gegenereerd door het
systeem met potentiële studenten die
informatie hebben aangevraagd maar
zich niet hebben ingeschreven.
Het systeem moet een overzicht kunnen
genereren met de instroom van de
studenten.
Op de portal internet site moet module
informatie worden aangeboden.
Op de portal internet site moet module
informatie opgevraagd kunnen worden.
Docenten hebben hun eigen portal site
waarop gerelateerde informatie staat.
Studenten hebben hun eigen portal site
waarop ze documenten kunnen opslaan,
hun agenda bij kunnen houden, hun email
kunnen lezen

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

3.3. Testomgeving
De testomgeving waarop de demo omgeving zal worden getest is op de laptop van de
programmeur zelf. Deze manier van testen is mogelijk geworden door gebruik te maken van
“MS Virtual PC”. Met dit Microsoft product is het mogelijk om op de laptop met Windows XP
een tweede virtueel besturingssysteem te laten draaien. Het komt er op neer dat Windows in
Windows wordt gestart.
Deze virtuele pc zal worden geconfigureerd met Windows 2003 Server.
Op deze Windows 2003 server zullen buiten de standaard applicaties als Internet Explorer
de volgende applicaties draaien.
• SQL server
• CRM Server
• SPS Server
• Micorsoft Visual Studio.NET
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4. Acceptatietest
4.1. Inleiding
Een acceptatietest dient voor de acceptatie van de demo omgeving in zijn totaliteit. Deze test
zal worden uitgevoerd door de consultant van Winvision welke de eisen en de wensen van
de klant vertegenwoordigd. De consultant zal testen of de gewenste functionaliteiten welke
hij wil laten zien tijdens het seminar in de demo omgeving verwerkt zijn. Dit staat ongeveer
gelijk aan de functionele eisen die zijn opgenomen in de Definitie van eisen.
De acceptatietest zal in dit project niet uitgevoerd worden door echte gebruikers doordat het
systeem niet in een werkend informatie systeem opgenomen zal worden maar het hier een
demo omgeving betreft.
4.2. Procedure
De procedure van het testen van de gehele demo omgeving zal bestaan uit twee delen. De
afstudeerder heeft alleen te maken met het resultaat van het eerste deel van de totale test.
In het eerste deel zal de test worden uitgevoerd door de consultant van Winvision. Hij test de
demo omgeving door te kijken of het aan de gewenste functionaliteiten voldoet zodat hij
bepaalde “pijn punten” naar voren kan laten komen tijdens het seminar. De consultant zal
eventuele tekortkomingen bij de afstudeerder neer leggen zodat hij de demo omgeving
hieraan kan aanpassen.
Het tweede deel van de acceptatie test zal volledig buiten de afstudeerder omgaan. De
demo omgeving wordt gepresenteerd tijdens een seminar waar meerdere bedrijven
waaronder Winvision, Microsoft CRM komen promoten/ introduceren toegespitst op het
onderwijs. De demo omgeving zal in dit geval worden beoordeeld/ geaccepteerd door de
uitgenodigde gasten tijdens dit seminar. De demo omgeving zal er in bijdrage of de
“toekomstige klant” zich in de oplossing kan herkennen of niet.
4.3. Testomvang
De feedback van de consultant zal bestaan uit verschillende onderdelen te weten,
gebruikersvriendelijkheid, overzichtelijkheid, functionaliteit en bruikbaarheid.
4.3.1. Gebruikersvriendelijkheid
Bij de gebruiksvriendelijkheid wordt er gekeken naar de schermen van de demo omgeving.
Deze schermen moeten gemakkelijk te gebruiken zijn en in een oog opslag duidelijk voor
iedereen. Doordat het een complete Microsoft omgeving betreft moeten de schermen een
Microsoft Look and Feel bezitten.
4.3.2. Overzichtelijkheid
De Graphical User Interface van de demo omgeving moet overzichtelijk zijn zodat een ieder
zich er meteen in kan herkennen. De schermen moeten een Microsoft Look and Feel
bevatten. De internet site waarop potentiële studenten hun gegevens in moeten kunnen
voeren moet eenduidig zijn.
4.3.3. Functionaliteit
De functionaliteiten zoals opgenomen in de definitie van eisen moeten naar verwachting
werken en moeten de verwachte uitvoer tot gevolg hebben. Deze functionaliteiten bestaan
voornamelijk uit de zogenaamde “pijn punten” binnen de onderwijsinstellingen. Als de demo
omgeving zich aan deze functionaliteiten voldoet zullen de gasten van het seminar zich hier
goed in terug vinden.
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4.3.4. Bruikbaarheid
De demo omgeving zoals de afstudeerder hem oplevert moet bruikbaar zijn om
gedemonstreerd te worden tijdens het seminar. Het moet passen binnen de presentatie die
de consultant van Winvision gaat geven. Verder moet de demo omgeving verder uit te
werken zijn tot een volledig product. Dit valt echter buiten dit project.
4.4. Testomgeving
De testomgeving waarop de demo omgeving zal worden getoond is op de laptop van de
consultant van Winvision zelf. Hij zal tijdens de demonstratie het virtuele besturingssysteem
starten en de demo omgeving “LIVE” weergeven. Deze manier van presenteren is mogelijk
geworden door gebruik te maken van “MS Virtual PC”. Met dit Microsoft product is het
mogelijk om op de laptop met Windows XP een tweede virtueel besturingssysteem te laten
draaien. Het komt er op neer dat Windows in Windows wordt gestart.
Deze virtuele pc zal worden geconfigureerd met Windows 2003 Server.
Op deze Windows 2003 server zullen buiten de standaard applicaties als Internet Explorer
de volgende applicaties draaien.
• SQL server
• CRM Server
• SPS Server
• Microsoft Visual Studio.NET
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