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Referaat
Ramjiawan, R., Herstructureren Intranet, Livelink, afstudeerverslag bij Kiwa N.V.,
Rijswijk. Dit verslag beschrijft de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van
het afstuderen.
Descriptoren:
Kiwa N.V.
Livelink
Livelink 9.5
Herstructureren Intranet Livelink
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Voorwoord
In het kader van de studie Vormgeving en Ontwerp van Interactie aan de Haagse
Hogeschool, sector Informatica, heb ik in de periode van 22 november 2004 tot en met
24 maart 2005 mijn afstudeerstage gelopen. De afstudeerstage heb ik doorgebracht bij
de afdeling ICT in het Kiwa N.V. te Rijswijk.
Gedurende deze periode heb ik gewerkt aan het herstructureren en onderzoeken van de
intranet-applicatie Livelink voor de gebruikers van Livelink binnen Kiwa N.V.
Ik wil hierbij mijn dank betuigen aan allen die mij die mij gesteund en geholpen hebben
gedurende deze afstudeerperiode.

Radjin Ramjiawan
Maart 2005
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Inleiding
De opleiding VIA (Vormgeving en ontwerp van Interactie) van de Haagse Hogeschool is
een vierjarige HBO opleiding, welke afgerond dient te worden met een afstudeerstage.
Deze afstudeerstage heeft plaats gevonden bij de afdeling ICT aan de Kiwa N.V. in
Rijswijk.
Dit verslag dient een overzicht te geven van de werkzaamheden uitgevoerd tijdens deze
afstudeerperiode.
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van hoe de organisatie Kiwa N.V. eruit ziet.
Hoofdstuk 3 geeft de opdracht weer voor dit project.
Hoofdstuk 4 laat zien wat voor soorten vooronderzoek er is gepleegd. Er zijn drie
verschillende soorten onderzoeken geweest namelijk: het bronnenonderzoek, de
workshop en de SUMI-test.
Hoofdstuk 5 geeft de eisen en de concepten weer in de definitiestudie.
Hoofdstuk 6 laat de huidige en de toekomstige navigatiestructuur zien en enkele
schetsen.
Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkelomgeving en laat gelijk zien wat het resultaat is.
Hoofdstuk 8 laat zien wat de mogelijkheden zijn van Livelink 9.5 en welke onvoorziene
omstandigheden er waren tijdens het implementeren in Livelink 9.5 en wat de oplossing
hierin is geweest en wat het uiteindelijke resultaat is geworden.
Hoofdstuk 9 geeft weer hoe er is getest op het nieuwe intranet interface van Kiwa N.V.
Hoofdstuk 10 laat zien hoe het adviesrapport tot stand is gekomen
Hoofdstuk 11 beschrijft de proces en productevaluatie
Er is ook bronvermelding. En tenslotte is er een index voor de bijlagen.
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Deel 0 Bedrijf en Opdracht
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Hoofdstuk 2 Organisatie
2.1 Kiwa N.V
Kiwa, opgericht in 1948, is een bedrijf met circa 400 specialisten, die werkzaam zijn voor
de bouwsector, de watersector, de industrie, overheden en vele andere marktsegmenten
op het gebied van certificering, inspectie, onderzoek en advies. Kiwa heeft vestigingen in
Rijswijk, Nieuwegein, Assen, Goes, Antwerpen, Brussel, Keulen, Pescara en Chepstow
(UK).
Kiwa Certificatie en Keuringen is een certificatie-instelling met vestigingen in een aantal
Europese landen en regionale kantoren in Rijswijk, Tiel en Goes. Inspelend op
onderkende behoeften in de maatschappij staat Kiwa Certificatie en Keuringen
opdrachtgevers in het binnen en buitenland terzijde bij het gehele certificatietraject. De
activiteiten variëren van het opstellen van normen, specificaties en
beoordelingsrichtlijnen tot en met het certificeren en keuren in een groot aantal
marktsectoren.

2.2 De verschillende bedrijfsonderdelen
Voor een efficiënte dienstverlening zijn de Nederlandse activiteiten ondergebracht in
vier, onafhankelijk van elkaar opererende, bedrijfseenheden:
•

Kiwa Certificatie en Keuringen;

•

Kiwa Inspectie;

•

Kiwa Water Research;

•

Kiwa Management Consultants.

Kiwa Belgium, Kiwa Duitsland, Kiwa Italië en Kiwa Quality Services (UK) bieden het
totale Kiwa-dienstenpakket aan op respectievelijk de Belgische, Duitse, Italiaanse en
Engelse markt.

2.3 Organogram
Organisatiestructuur
Tijdens het schrijven van de plan van aanpak, heb ik uitgezocht hoe de structuur qua
afdelingen/groepen van Kiwa Certificatie & Keuringen en de Inspectie er uit ziet in
Rijswijk. Dit heb ik gedaan om een beeld te krijgen hoeveel verschillende soorten
groepen werken bij Kiwa. Ik heb niet uitgezocht wat de precieze taken zijn van een
bedrijfsafdeling, maar dat is in dit project ook niet van belang. Ik kwam er achter dat
Kiwa N.V. een hele grote organisatie is die gevestigd is in verschillende land/en in
Europa. Maar ook binnen Kiwa Rijswijk zelf zijn er veel verschillende onderdelen. Zie het
organogram hieronder.
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Organogram Kiwa
Zoals hierboven te zien is bestaat Kiwa uit verschillende bedrijfsonderdelen. Maar die
bedrijfsonderdelen afzonderlijk zijn te groot en te diep om allemaal nader toe te lichten.
Dus geef ik hieronder alleen het gedeeltelijke organogram van het bedrijfsonderdeel
Certificatie en Keuringen. Ik moet hier wel bij vermelden dat dit onderdeel eigenlijk nog
veel dieper is, maar kan door zijn omvang niet helemaal worden weergegeven. Maar
dan heeft u een beeld.
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Organogram C&K
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2.4 De bever in het Kiwa-logo
De bever als metafoor
De bever bouwt namelijk dammen en Kiwa werkt voor de bouw. De bever komt alleen
voor in evenwichtige ecosystemen en Kiwa onderzoekt en adviseert op dat terrein. De
bever en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat geldt ook voor Kiwa. De
bever is daarnaast het zoogdier bij uitstek qua doelmatigheid en technische
bedrevenheid bij de organisatie van zijn terrein. Hij is kortom een stugge doorknager en
uiteraard is dat ook van Kiwa te zeggen. Tot slot is de bever natuurlijk ook gewoon een
leuk beest om te zien en oogt hij net zo vriendelijk als alle Kiwanen.

2.5 Plaats van de afstudeerder
De afstudeerder zal de opdracht uitvoeren binnen Kiwa Rijswijk (Zuid-Holland). De
afdeling ICT binnen Kiwa valt onder het onderdeel stafdiensten van Kiwa. De
afstudeerder zal hier de afstudeerperiode voltooien.
Omdat de Livelink beheerder in Kiwa Nieuwegein zit zal de afstudeerder af en toe ook
naar Nieuwegein moeten gaan, of wordt zal er telefonisch of e-mail contact zijn met
Nieuwegein voor overleg of informatie.
De afstudeerder zal onder begeleiding van Jan Verhoeven (hoofd Informatie- en
communicatietechnologie) de afstudeeropdracht uitvoeren.
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Hoofdstuk 3 De opdrachtsomschrijving
3.1 Beschrijving van de opdracht
Kiwa maakt voor haar Intranet gebruik van Livelink. Livelink is een op internet
gebaseerde toepassing om kennis binnen Kiwa te delen. Het kenmerk van Livelink is dat
het direct aansluit bij de huidige kantoorsoftware (Word, Excel, Powerpoint en Outlook).
Dit biedt de mogelijkheid om o.a. rapporten, spreadsheets, of Powerpoint presentaties
op een eenvoudige manier beschikbaar te stellen aan een breed publiek, zonder
uitgebreide editing-fase.

3.2 Probleemstelling
Het Intranet van Kiwa N.V. ziet er in een oogopslag niet overzichtelijk uit. Er is geen
eenduidigheid in de lay-out, de opmaak, het lettertype en het kleurgebruik.
Als een medewerker (ongeacht zijn specialiteit) binnen Kiwa N.V. het
Intranet opgaat, komt hij terecht op één en dezelfde homepage. Deze homepage is
rommelig, te vol en onoverzichtelijk. De medewerker moet lang zoeken voordat hij het
gedeelte van zijn betreffende specialiteit heeft gevonden en de desbetreffende pagina's
kan bekijken. Dit neemt veel tijd in beslag en moet in de toekomst veel makkelijker en
sneller kunnen. Er is onvoldoende uitvoerig onderzoek gepleegd naar de verschillende
wensen en eisen van de specialiteiten onderling.

3.3 Doelstelling
Het doel van de afstudeeropdracht is het onderzoeken van het herstructureren van het
Intranet. Het herstructureren is noodzakelijk en wordt gedaan om de
gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van de informatie op het Intranet van
Kiwa N.V. te verbeteren.
Eerst zal er binnen de verschillende afdelingen van Kiwa N.V. uitgezocht worden wat
hun specialiteiten zijn en wat hun wensen zijn met betrekking tot het inloggen op het
Intranet. Ook zal worden uitgezocht wat de randvoorwaarden zijn van Kiwa N.V. voor de
herstructurering van het Intranet.

3.4 Gewenste situatie
Het is de bedoeling dat er een voorstel komt van wat de gebruikers vinden hoe een
goede interface eruit ziet volgens hun. Ook wordt het aanbod van informatie in de
gewenste situatie overzichtelijker weergegeven.
Ten slotte wordt er een systeemdocumentatie geschreven. In dit rapport staat hoe je de
interface moet ontwerpen en waar je op moet letten.
Dit alles is bedoeld om de toegankelijkheid van de interface te verbeteren en de
gebruiksvriendelijkheid te verhogen voor de gebruikers van Livelink.
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3.5 Op te leveren producten
De volgende producten zullen opgeleverd worden:
•
•
•
•
•
•
•

Plan van aanpak.
Definitiestudie.
Pilotontwikkelplan(nen).
Testplan(nen).
Testrapport(nen).
Adviesrapport.
Systeemdocumentatie

3.6 Wat is Livelink
Livelink is een online intranetapplicatie. Livelink is een grote verzamelbak van
documenten waar deze documenten kunnen worden opgeslagen, bewerkt en alleen
bekeken kunnen worden. Dit alles hangt af van wat voor soorten rechten je hebt.
Op de volgende pagina zie je de huidige Livelink-omgeving van Kiwa N.V..
Zoals je ziet bestaat Livelink uit een aantal onderdelen namelijk:
• Livelink-menu
• Zoekmachine
• Nieuwsbalk
• Navigatiemenu
• Mappenstructuur
• Customview
1 Livelink-menu
De Livelinkmenu bestaat uit een Personal, Enterprise workspace, Tools en Help.
In de Personal workspace kan je eigen persoonlijke documenten en instellingen
veranderen en opslaan. De Enterprise workspace is de werkomgeving van Kiwa N.V..
Met Tools kan je een aantal instellingen opslaan en wijzigen. En met de Help kun je
informatie bekijken als je een functie van Livelink niet begrijpt.
2 Zoekmachine
Met de zoekmachine kun je snel zoeken op trefwoord in de gehele Enterprise omgeving,
vanaf de folder waarin je op dat moment bent.
3 Nieuwsbalk
Op deze nieuwsbalk verschijnen de titels van de nieuwsberichten. Door op een titel te
klikken opent vanzelf het achterliggende nieuwsartikel.
4 Navigatiemenu
Met de navigatiemenu kan je zien op welk niveau je zit. Je kan alleen een niveau
omhoog/terug gaan.
5 Mappenstructuur
Een mappenstructuur binnen Livelink zoals je ziet hieronder er zo uit. Zo zie je ook
hoeveel items in de map Communicatie zit. Door op de mappen te klikken zie je de
items. Een item kan een map, document, link etc zijn.
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6 Customview
Je ziet ook op het startscherm de navigatiestructuur (de navigatiestructuur bestaat uit de
hoofdfolders van Kiwa N.V.) van Kiwa N.V. deze navigatiestructuur is gemaakt in een
Customview. Dit HTML bestand heeft tot doel een snel overzicht van de inhoud te geven
en bevat hyperlinks (snelkoppelingen) naar de onderliggende folders. Wanneer je op
een hyperlink of folder klikt, wordt de onderliggende informatie zichtbaar. Zo is
bijvoorbeeld de inhoud van de folder Watnet onderverdeeld in een directoryfolderstructuur zoals ook gebruikelijk is in Windows.
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3.7 Onvoorziene omstandigheden
Bij het ontwikkelen van de nieuwe interface van Kiwa zijn er onverwachte problemen
aan het licht gekomen. Deze zullen bij de desbetreffende onderdelen van dit rapport
uitvoerig beschreven worden, maar ik zal hier een opsomming geven van wat voor
problemen ik ben tegen gekomen.
•
•
•
•

Inloggen was niet mogelijk, omdat ik niet kon inloggen op de server van Kiwa
Nieuwegein. En meestal waren dit momenten waarop ik Livelink hard nodig had.
Problemen bij het integreren van mijn ontwerp binnen Livelink, wederom was dit
een probleem die betrekking had op de nieuwe server.
Ik kon mijn ontwerpen niet zien binnen Livelink zoals ik ze had ontworpen. Dit
was te wijten aan de Appearance-module en de Customview binnen Livelink
waar ik op dat moment geen rechten van bleek te hebben.
Toen ik de rechten eenmaal had zagen mijn ontwerpen er anders uit dan dat ik
ze had ontworpen. In Frontpage en in de browser zag het er goed uit, maar in
Livelink niet. Dit was te wijten aan de broncode.

Omdat deze problemen het project beïnvloed heeft zal de systeemdocumentatie later
worden ingeleverd dan gepland.
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Deel I De Definitiefase

Definitiefase

Pilotfase
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Hoofdstuk 4 Vooronderzoek
4.1 Het bronnenonderzoek
4.1.1 Doel en achtergrond
Het eerste wat ik ben gaan doen voor mijn afstudeerproject (nadat ik het plan van
aanpak had geschreven) was het uitvoeren van een bronnenonderzoek. Het
bronnenonderzoek is een onderdeel van de definitiefase. Het doel van het
bronnenonderzoek is in een hele korte tijd relevante informatie vinden betreffende
Livelink.
Ik heb dit bronnenonderzoek uitgevoerd omdat ik heel erg weinig wist over Livelink. En
omdat ik ook nog nooit met Livelink heb gewerkt. Voor mij was het wel heel erg
belangrijk om hier onderzoek naar te doen om de werking, en alle in en outs van Livelink
te kunnen begrijpen.
4.1.2 Zoekgang
Ik heb voor het bronnenonderzoek twee weken uitgetrokken. Omdat ik het wel
voldoende vond om twee weken lang zo veel mogelijk relevante informatie te
verzamelen. In de eerste week heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk informatie te
zoeken. Hiervoor had ik een zoekgang opgesteld, in de zoekgang had ik een aantal
vraagstellingen en begrenzingen om de zoekopdracht te beperken. Een voorbeeld van
zo een begrenzing is relevante informatie graag het liefst in het Nederlands. Een
voorbeeld van een vraagstelling is bijvoorbeeld: Wat zijn de mogelijkheden binnen
Livelink om de Livelink interface aan te passen. Voor de volledige zoekplan van het
bronnenonderzoek verwijs ik u naar de bijlagen van dit document.
4.1.3 De werkwijze
Als eerste heb ik zelf geëxperimenteerd in Livelink om me zelf wegwijs te maken door
Livelink. Zo kreeg ik al een indruk wat de mogelijkheden zijn in Livelink. Een voorbeeld
hiervan is een worddocument. Je kunt binnen Livelink op veel verschillende manieren
een worddocument benaderen, bijvoorbeeld dat je een worddocument alleen kan
bekijken, of dat je een worddocument kan bewerken, of dat je niet alle worddocumenten
kan bekijken dit hangt dan weer samen met wat voor rechten je hebt.
Als ik achteraf naar de structuur kijk, dan moeten er wel twee dingen uit elkaar worden
gehaald.
Ten eerste is Livelink een op zich zelf staand programma en ten tweede is de navigatie
een zelf bedachte HTML document binnen Livelink. Want als je dit niet doet dan ga je
het HTML document beschouwen als een deel van Livelink, hiermee bedoel ik dat je dan
op deze manier de navigatie gaat denken dat de navigatie in Livelink altijd zo gaat terwijl
dit niet zo is in de praktijk. Het gaat erom hoe de gebruiker wil dat Livelink op een
logische en duidelijke manier wordt gebruikt.
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Toen ik de vraagstellingen en de begrenzingen had opgesteld ging ik zoektermen
bedenken, om zoveel mogelijk informatie te vinden over Livelink. Enkele zoektermen
zijn:
•
•
•

Livelink,
Livelink interface,
Livelink lay-out.

Ik heb onder andere gezocht in:
1. bibliotheken,
2. op het internet,
3. op Livelink van Kiwa
4. en interviews afgenomen met medewerkers van Kiwa (gebruikers van Livelink)
De resultaten waren als volgt:
1. Ik heb verschillende bibliotheken bezocht, maar nergens was wat te vinden over
Livelink.
2. Op het internet was er wel (voldoende) Engelstalige informatie te vinden betreffende
Livelink. Ik heb voornamelijk artikelen en presentaties gevonden betreffende Livelink.
Het ging hier voornamelijk om de nieuwste versie van Livelink, namelijk Livelink 9.5.
Deze informatie was voor mij wel relevant, want ik kreeg een goed beeld van wat de
mogelijkheden zijn, en wat er nieuw was binnen Livelink. Denk bijvoorbeeld aan de
mogelijkheid om binnen Livelink 9.5 standaard-werkbalken aan- en uit te kunnen
schakelen. Dit geeft de Livelink-beheerder de mogelijkheid om de interface naar de
wensen van de gebruikers in te delen. De zoekmachine is hier weer een goed voorbeeld
van. Deze staat op de startpagina uitgeschakeld, terwijl hij op de homepages van de
gebruikers weer standaard aanstaat.
3. Zoals ik al eerder vermeldde bij de werkwijze heb ik geëxperimenteerd met Livelink. Ik
ben van mening dat je een programma het beste leert door er zelf gebruik van te maken.
En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb geprobeerd zo veel mogelijke onderdelen van
Livelink te bestuderen en mee te experimenteren. En zo heb ik er heel wat van geleerd.
4. Omdat ik de informatie op het internet wel duidelijk vond, maar toch van gebruikers
zelf informatie wilde ben ik binnen het bedrijf rond gaan kijken of er medewerkers bereid
waren om wat vragen te beantwoorden. Ik vind dat het interviewen van gebruikers ook
bij het bronnenonderzoek hoort, want ook zij zijn voor mij een bron van informatie die ik
moet benutten bij het vergaren van informatie betreffende Livelink.
De interviews heb ik voorbereid door middel van het bedenken van vragen waaruit ik zo
veel mogelijk informatie kan krijgen over Livelink. Ik heb me bij het bedenken van de
vragen verdiept in de gebruiker. Ik heb voor de twee interviews vragen bedacht die mij
informatie gaf over wat de gebruikers van Livelink vinden, zowel positief als negatief. En
ik heb vragen bedacht voor de Livelink beheerder om wat de technische kant van
Livelink te ontdekken, en wat de eventuele mogelijkheden zijn. En wat de verschillen zijn
tussen Livelink 9.2, en 9.5.
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Ik heb vervolgens twee interviews afgenomen. Het ene interview is afgenomen met een
medewerker van public relations, mevrouw Marie-Jose Vermeulen, en het ging over
waarom Livelink is aangeschaft en hoe zij, en de rest van de gebruikers wil dat het
gebruik van Livelink anders moet. Ik vond dit interview uitermate nuttig, omdat ik mijn
doel hiermee had bereikt. Namelijk het verzamelen van informatie rechtstreeks van een
gebruiker van Livelink. Deze persoon (een voormalig stagiair van Kiwa, maar nu
werkzaam binnen Kiwa) had voor haar eigen afstudeeropdracht een onderzoek
gehouden naar de communicatie binnen Kiwa. Dus zij was voor mij een goede bron van
informatie.
Het tweede interview dat ik afnam was met de Livelink beheerder Gijs Ekkers in
Nieuwegein. Het ging hier voornamelijk om de technische aspecten van Livelink en of zij
(de ICT-afdeling van Kiwa) bewust zijn dat de gebruikers problemen hebben met
Livelink. Ook dit interview vond ik erg nuttig, want ik kreeg rapporten over Livelink 9.2 en
9.5. Deze rapporten bevatten een omschrijving van beide versies en was erg handig
voor de rest van mijn afstudeerperiode. Ik heb hem tevens gevraagd of er informatie in
het Nederlands te vinden was betreffende Livelink. Maar dit was niet het geval. Dit komt
omdat de bedrijf die de software maakt een Canadees internationale bedrijf is en er
gewoonweg geen Nederlandse informatie uitgegeven is door hun.
Voor een uitwerking van beide interviews verwijs ik u naar de bijlagen van dit document.
In de tweede week ging ik de vergaarde informatie bestuderen. Ik heb de handleiding
globaal doorgenomen achter de pc en wat enkele opties uitgeprobeerd. Voor het
bestuderen van de informatie heb ik niet gebruik gemaakt van een bepaalde methode. Ik
heb gewoonweg alle relevante informatie bestudeerd.
4.1.4 Resultaten bronnenonderzoek
Livelink is een online intranet waar binnen documenten kunnen worden opgeslagen en
uitgewisseld. Livelink biedt een heel hoop mogelijkheden, maar binnen Kiwa worden ze
niet allemaal volledig benut. Dit komt mede doordat de gebruikers weinig kennis hebben
van Livelink.
Tevens ben ik erachter gekomen dat de gebruikers voornamelijk veel last hebben bij het
vinden van documenten binnen Livelink, en dat het navigeren binnen Livelink onduidelijk
is. Er zit geen patroon in, en veel links leiden naar hetzelfde resultaat. De Livelinkomgeving is erg traag.

Pagina 21

Afstudeeropdracht Kiw a N. V. Radjin Ramjiawan
4.2 De workshop
4.2.1 Doel en achtergrond
Nadat ik het bronnenonderzoek had uitgevoerd en de resultaten had bekeken, en mezelf
wegwijs had gemaakt binnen Livelink was het nu de beurt om informatie uit de
gebruikers te gaan halen. Dit heb ik gedaan door een workshop te houden.
Ik heb uiteindelijk gekozen om een workshop te houden omdat ik dan uit meerdere
gebruikers tegelijkertijd informatie uit kan krijgen. Interviewen en een enquête houden
leken mij niet handig. Bij het interviewen moest ik dan een heleboel verschillende
gebruikers apart interviewen. En dit kost ook heel veel tijd. Een enquête houden vond ik
ook niet handig want je moet alle antwoorden al van te voren bedenken en dit wou ik
juist niet doen, ik wou dat de gebruikers antwoorden gaven.
4.2.2 Voorbereiding
Als eerste ben ik in het boek creatieve technieken gaan bekijken welke
workshoptechniek het handigst is om veel informatie uit de gebruikers te krijgen. Ik heb
uiteindelijk gekozen voor een Brainwriting techniek. Ik vond dat als de gebruikers op
papier hun ideeën schreven. Dat ik dan meer informatie zou krijgen dan bij klassieke
brainstormen. Verder had ook de gedachte dart de gebruikers zouden dichtklappen bij
het houden van een klassieke brainstormsessie. En daarom heb ik gekozen om een
Brainwriting techniek te kiezen.
Binnen de Brainwriting techniek, heb je de twee methoden namelijk: de 6-3-5-methode
en de Writing-pool techniek. Bij de 6-3-5-methode heb je zes deelnemers die noteren
drie ideeën per ronde van vijf minuten. De Writing-pool techniek lijkt erg veel op de 6-35-methode. Alleen heb je geen tijdslimiet van vijf minuten per ronde en je hebt geen
limiet aan het aantal ideeën dat een deelnemer per keer opschrijft.
Ik heb gekozen voor de Writing-pool techniek, omdat ik veel ideeën/ problemen wil
opsporen. En ik wil dat ze elkaar gaan kruisbestuiven. Hiermee bedoel ik dat de
gebruikers elkaars antwoorden kunnen zien en geïnspireerd raken en op andere
problemen en oplossingen komen/ bedenken met betrekking tot Livelink.
Ik heb als eerste vragen verzonnen om zoveel mogelijk informatie uit de gebruikers te
krijgen. De vragen gaan over Livelink in het algemeen. Hiermee bedoel ik dat er vragen
zijn over wat je ervaringen zijn maar ook over de structuur en wat je van de kleurgebruik
vindt. Zie voor een overzicht van de vragen de bijlage.
Deze vragen heb ik aan mijn bedrijfsmentor laten zien en hij vond deze goed. Toen
kwam ik op een idee om de vragen in groepen te splitsen. In totaal zijn er acht groepen.
Een gebruiker begint aan een groep en schrijft daar zijn ideeën/problemen/oplossingen
op. Als een gebruiker klaar is met een groep dan gaat hij door met de volgende groep.
Zo kunnen de gebruikers elkaar kruisbestuiven en worden ze geïnspireerd tot het
bedenken van andere problemen en oplossingen. Mijn bedrijfsmentor vond dit ook een
goed idee want een workshop op zo een manier te houden, hebben de gebruikers niet
eerder meegemaakt. Nadat de groepen in elkaar waren gezet, ben ik de gebruikers
gaan benaderen. Het benaderen van de gebruikers was moeilijker dan ik had gedacht.
Als eerste ben ik door het gebouw rond gaan lopen om de gebruikers uit te nodigen voor
de workshop. Dit had geen succes omdat de werknemers of ziek waren, op vakantie
waren of geen tijd hadden, omdat ze nog een heleboel werk moesten afronden voor het
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einde van het jaar. Uit eindelijk hebben ik de gebruikers maar gemaild. En zo had ik
uiteindelijk maar vijf gebruikers. Ik had zelf gehoopt op zeven of acht gebruikers. De
workshop ging gewoon door want ik wou informatie uit hun krijgen.
4.2.3 Activiteiten
De workshop begon voor mij en ook voor de gebruikers tegenvallend. Dit komt omdat de
gebruikers hadden verwacht dat de workshop zou plaats vinden met een beamer en een
laptop. En dat we alle problemen met Livelink heen zouden passeren/ navigeren. De
reden dat de gebruikers een beamer hadden verwacht tijdens de workshop komt omdat
de ICT van Kiwa N.V. ook workshops geven aan de gebruikers over Livelink en hier
wordt wel gebruikt gemaakt van een beamer. Ik had hun uitgelegd dat het met deze
workshop het creatieve denken voorop staat. Ook bij begin van de werkwijze van de
workshop en het beantwoorden van de vragen dacht ik dit wordt niks. Want de
gebruikers maakten voor mij een ongeïnteresseerde indruk bij het beantwoorden van de
vragen. Een voorbeeld hiervan is dat ze de vragen hardop gingen lezen en mij vertelde
van dat ik hier geen antwoord op kon geven. Naarmate de workshop vorderde ging het
steeds beter, ik zag aan de gebruikers dat ze meer op papier schreven.
4.2.4 Feedback
Na afloop van de workshop heb ik alle informatie digitaal over getikt. Dit heb ik gedaan,
zodat Kiwa zelf ook een beeld had wat de gebruikers over Livelink dachten. Nadat ik alle
antwoorden van de medewerkers had uitgewerkt, heb ik alle niet relevante informatie
eruit gehaald. Toen heb ik alle antwoorden die op elkaar leken bij elkaar gevoegd. Toen
ik dat heb gedaan heb ik een selectie gemaakt van de belangrijkste punten die de
gebruiker na voren heeft gebracht tijdens de workshop. Nadat ik dat had gedaan, heb ik
dit besproken met mijn bedrijfsmentor. Hij vond ook dat dit de belangrijkste punten
waren en dat die representatief waren voor heel Kiwa.
De belangrijkste punten die uit de workshop gekomen zijn:
• Teveel informatie op het (start)scherm en geen logische indeling.
• Vervolgschermen zien er niet vaak het zelfde uit en hebben een andere indeling.
• Het vinden van informatie en bestanden is soms lastig.
• Livelink is erg traag.
• Het ontbreken van laatst bezochte shortcuts.
• Geen rolbalkje waar de nieuwsflits er door heen verschijnt en weer verdwijnt.
• Teveel hits bij een zoekopdracht.
• Teveel klachten op het gebruik van Livelink. Ze weten niet bij wie ze moeten zijn
voor hulp.
• Folderstructuur in Livelink komt niet overeen met de Livelink explorer.
• We zien zowel het Nederlandse als Engelse informatie door elkaar.
Vervolgens heb ik van deze resultaten systeemeisen gemaakt in de definitiestudie.
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4.3 De SUMI-test
4.3.1 Doel en achtergrond
Omdat ik als doel heb om de interface van Livelink grafisch te herstructureren en te
verbeteren wilde ik graag weten hoe het gesteld was met de usability van het huidige
Livelink-applicatie en ook omdat dit niet eerder is gebeurd. Daarom heb ik toen besloten
om een usabilitytest uit te voeren. Dat zal ik in dit hoofdstuk gaan beschrijven.
Bij de nieuwe versie van Livelink en de nieuwe indeling van de navigatiestructuur wordt
er sowieso ook een SUMI gehouden. En dan worden de resultaten met elkaar
vergeleken. En kan er een conclusie worden getrokken of de usability verhoogt is of
niet.
Ik heb gekozen om een SUMI te houden omdat dit de meest snelle manier is om de
usability van Livelink te kunnen meten. Het invullen van de SUMI-vragenlijsten kost niet
zo veel tijd.
Maar wat is usability nou precies? De definitie zoals die omschreven wordt door
‘usability-guru’ Jacob Nielsen is als volgt:
Usability is de mate waarin een product door bepaalde gebruikers in een bepaalde
gebruikersomgeving kan worden gebruikt om bepaalde doelen effectief, efficiënt en naar
tevredenheid te bereiken. (Bron: ISO DIS 9241-11, Guidance on usability)
Met andere woorden: effectiviteit, efficiëntie en naar tevredenheid van de gebruiker zijn
de sleutelbegrippen wanneer het gaat om usability van website en internetapplicaties.
4.3.2 Werkwijze
Als eerste ben ik de Nederlandse SUMI-vragenlijsten gaan zoeken op het internet. Deze
had ik al heel gauw gevonden, verder leek het mij en mijn bedrijfsmentor het handigst
om het woord “computer programma” dat in de SUMI-vragenlijsten vermeld staat te
veranderen in Livelink om verwarring te voorkomen. Dit heb ik gedaan omdat de
gebruikers van Kiwa N.V. naast Livelink ook andere soorten programma’s gebruiken.
Een voorbeeld hiervan is Salesmanager.
De SUMI heb ik per email naar alle medewerkers gestuurd en dat konden ze als interne
post naar mij of Jan Verhoeven kunnen sturen. Het verwerken van de gekozen
antwoorden gaat als volgt: eens een 1, geen mening een 2 en voor oneens een 3. De 50
antwoorden noteer je achter elkaar met een spatie tussen 10 antwoorden zodat je 5
kolommen krijgt. Het invoeren moet heel secuur worden ingevoerd anders krijg je een
ander weergave die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Als je de SUMI testmethode
wil uitvoeren dan heb je minimaal 10 gebruikers nodig. Maar omdat de respons heel
groot was heb ik willekeurig 20 gebruikers gekozen. Er werken in totaal 420 mensen bij
Kiwa. Ik heb ongeveer 100 SUMI-lijsten terug gekregen. Als ik ze alle 100 (wat natuurlijk
beter is, dit geeft een nauwkeuriger resultaat) zou invoeren zou dit een veel te
tijdrovende karwei zijn.
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4.3.3 Verwerken test-resultaten
Voor het uitwerken van de SUMI-resultaten ben ik naar school gegaan. De reden
hiervoor was dat ik het programma-tje SUMISCO nodig had. Omdat ik dit niet op internet
kon vinden, maar wel wist dat het op school draaide heb ik dit op school gedaan.
Het invoeren van de SUMI-resultaten in SUMISCO ging niet geheel van een leien dakje.
Ik had zelf SUMISCO nog nooit gebruikt, en ik moest dus zelf uit zien te vinden hoe het
werkte. Er was wel een handleiding maar die deed het niet bij het opstarten. Ik heb een
aantal keren geprobeerd om het bestand in te voeren maar dit lukte niet.
Ook heb ik telkens SUMISCO opnieuw opgestart, en na een tijdje leek dit te werken.
SUMISCO reageerde hierop, en gaf de analyse van mijn invoer.
Zoals u hier in het diagram kunt zien worden er 5 aspecten van usability gemeten,
namelijk: Efficiency, Affect, Helpfulness, Control en Learnability.
• Efficiency
De mate waarin de gebruiker zijn of haar taken snel, effectief en economisch uitvoert.
Hierbij is inbegrepen de performance van het programma en het gebruik van
toetsencombinaties.
• Affect
De mate waarin de gebruiker zich goed, blij, gefrustreerd etc. voelt wanneer hij of zij
interactie heeft met het programma. Dit wordt ook wel de ‘emotionele’ dimensie
genoemd.
• Helpfulness
De mate waarin het programma de gebruiker hulpvol informeert.
• Control
De mate waarin het programma normaal, consistent en voorspelbaar reageert, zodat de
gebruiker het gevoel heeft het programma de baas te zijn.
• Learnability
Hoe snel en makkelijk is het gebruik van het programma aan te leren? En in hoeverre is
de handleiding leesbaar en instructief?
Tevens wordt er een global score gegeven.
Zoals u hier kunt zien staat er bij de waarde van 50 een horizontale lijn. Deze lijn geeft
de middenmoot weer. Kortom, als de waarden rond de 50 lagen, dan was er een ideale
usability-situatie. Maar zoals u kunt zien liggen alle waarden onder de 50. En het
gemiddelde (de global-score) ligt zelfs iets boven de 30.
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4.3.4 Resultaten SUMI-test
Wat kunnen we hier nou uit opmaken? We kunnen concluderen dat de algehele usability
onder de maat zit, en dus verbeterd moet worden.

Een verassende score vind ik het eigenlijk niet, want ik had zoiets al verwacht. Het
verbaasde mij totaal niet dat de waarden ruim onder de 40 lagen.
Ik heb opzettelijk voor de SUMI-methode gekozen omdat je dan een grafische weergave
krijgt van de usability. Er is in één oogopslag te zien wat de usability-stand is op dat
moment van de door jouw onderzochte applicatie.
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Hoofdstuk 5 De definitiestudie
5.1 Plan van aanpak
Nadat ik het vooronderzoek had afgerond kon ik beginnen met het schrijven van de
definitiestudie. De definitiestudie begint altijd met een plan van aanpak. Het opstellen
van het plan van aanpak verliep zonder problemen. Ik heb hier onder andere in vermeld
de risicofactoren die konden ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Het plan van
aanpak beschrijft de planning zoals die is opgezet voor het uitvoeren van deze opdracht.
Het doel van dit rapport is het systematisch uitwerken van een planning met daarin de
verschillende activiteiten die uitgevoerd zullen worden om tot het doel van deze opdracht
te komen.
Achteraf gezien heb ik toch iets over het hoofd gezien bij het opstellen van de planning,
en dat is de Kerst- en Nieuwjaarsperiode. Want in deze periode zijn er veel mensen
afwezig, of minder beschikbaar. En dat heeft wel gevolgen gehad bij het testen. De
planning van het testen is mede hierdoor achteraf gewijzigd.
De planning zoals die in het Plan van Aanpak staat is opgesteld bij de aanvang van de
afstudeerperiode. Alhoewel de planning uitgebreid is beschreven (van week tot week) is
er ruimte overgehouden voor onvoorziene omstandigheden. Ook kan het in de praktijk
voorkomen dat er niet geheel aan de planning kan worden gehouden, omdat
bijvoorbeeld bepaalde onderdelen van de opdracht meer tijd in beslag nemen dan voor
alsnog was voorgenomen.

5.2 Definieer ontwikkelstrategie
Nadat ik het plan van aanpak had opgesteld ben ik verder gegaan met het opstellen van
de definitiestudie. In de definitiestudie heb ik onder meer de ontwikkelstrategie bepaald
die ik zou volgen. Ik heb als ontwikkelstrategie gekozen voor incrementeel ontwikkelen.
Bij deze strategie schrijf je één maal de definitiestudie, en doorloop je de
pilotontwikkeling meerdere malen. En vervolgens wordt het systeem in één keer
ingevoerd.

Definitiefase

Pilotontwikkeling

Invoering

Ik heb gekozen voor deze strategie omdat ik in één keer alle wensen, eisen en
technische aspecten op papier wou hebben, en niet telkens opnieuw een definitiestudie
wilde schrijven, wat mij compleet overbodig leek.
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Ik heb gekozen voor de methode IAD omdat:
•
•
•

Gebruikers en opdrachtgever worden bij het ontwikkelproces betrokken.
Omdat ook tussentijds delen kunnen worden opgeleverd, kunnen nog tussentijds
knelpunten worden opgelost.
Ik heb vaker met deze methode gewerkt, wat het een stuk makkelijker maakt
tijdens de afstudeerperiode.

Nadelen van IAD:
•
•

Oorspronkelijke doelstellingen van het informatiesysteem kunnen in de loop van
het proces vervagen (Scope creep).
Steeds verbeterde pilots invoeren in de organisatie kan leiden tot frustraties bij
de gebruikers.

5.3 Definieer systeemeisen
Nadat ik de workshop heb uitgevoerd, en de gevonden problemen op een rijtje had
gezet (zie resultaten workshop) heb ik systeemeisen kunnen opstellen. Kiwa N.V. heeft
een aantal randvoorwaarden waar de intranet interface aan moet voldoen. Aan de hand
van deze randvoorwaarden moet worden onderzocht wat Kiwa N.V. en de gebruikers
van Kiwa N.V. willen, hoe de nieuwe intranetinterface eruit komt te zien op de nieuwe
versie van Livelink. Deze systeemeisen heb ik (zoals IAD omschrijft) geordend in basis-,
comfort-, en luxe-eisen. Ik heb ervoor gekozen om de comfort, en luxe eisen in één te
nemen, omdat ik niet duidelijk een verschil kon bedenken tussen deze eisen.
Hieronder staan enkele voorbeelden van problemen en de eisen zoals ik ze heb
opgesteld:
Probleem: Teveel informatie op het (start)scherm en geen logische indeling.
Eis: Heldere interface met een duidelijke indeling.
Probleem: Het ontbreken van laatst bezochte shortcuts.
Eis: Shortcuts waar je als laatste bent geweest invoeren. Ook op het startscherm.

De belangrijkste eisen die Kiwa N.V. wilde hebben heb ik gebouwd. De andere eisen
heb ik wegens tijdgebrek of op advies van mijn bedrijfsmentor niet uitgevoerd.

Voor de complete lijst van systeemeisen verwijs ik u naar de definitiestudie in de bijlage.
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5.4 Definieer systeemconcept
Met behulp van Livelink 9.2 is er veel mogelijk. Er kunnen bepaalde opties aan-en
uitgeschakeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de zoekmachine. Dit is iets wat de
gebruikers kunnen gebruiken voor het aanpassen van hun persoonlijke interface. Ook
zal het mogelijk worden voor de gebruiker om makkelijker zijn interface aan te passen
aan zijn persoonlijke wensen en eisen. Dit zal worden aangepast aan de hand van
algemene wensen en eisen die tijdens de workshop aan het licht is gekomen. Het is dus
niet de bedoeling dat voor iedere gebruiker individueel de interface zal worden
aangepast.
Tevens moet de informatie die wordt getoond in Livelink explorer hetzelfde zijn als in
Livelink zelf en vice versa. Livelink kan volgens mij alleen sneller worden gemaakt als de
snelheid van het internet wordt verhoogd of als er een aparte opslagruimte komt voor
alle data. Omdat het binnen Livelink 9.2 mogelijk is om je laatst bekeken pagina’s
meteen te zien zijn, zal deze optie standaard kunnen worden ingeschakeld door de
gebruiker zelf. Het laatste nieuws gedeelte zal of links of rechts op het scherm te zien
zijn en niet meer als rollende tekst, maar bijvoorbeeld als pop-up of standaard al in het
startscherm. Als men zoekt in het nieuwe Livelink is het mogelijk om aan te geven als je
naar bestanden zoekt. Wat nu niet mogelijk is, dus het zoeken zal fors uitgebreid
worden. Standaard op het scherm moet je kunnen mailen naar de helpdesk. Ook zal er
een mogelijkheid moeten komen om te switchen tussen de Nederlandse en de Engelse
taal.

5.5 Beschouw technische structuur
De technische structuur van Livelink ziet er als volgt uit. Elke medewerker van Kiwa N.V.
werkt op een Thin Client als ze geen bijzondere hardware en software nodig hebben. Bij
Thin Clients is het Client/Server model verder uitgewerkt. De server beschikt over alle
rekenkracht en de opslagruimte. De applicaties draaien in het lokale geheugen van de
server en gebruiken de interne processor van de server. Zodra een Thin Client een
verbinding maakt met de server, stuurt de server de beelden via het netwerk door naar
de Thin Client. De Thin Client projecteert deze beelden op de monitor die op de Thin
Client is aangesloten. Als de gebruiker van de Thin Client vervolgens de muis beweegt
of een toets indrukt, wordt deze invoerinformatie vanaf de Thin Client weer doorgestuurd
naar de server. De applicatie op de server verwerkt de invoer en stuurt weer het nieuwe
beeld door naar de Thin Client. Een Thin Client heeft dus eigenlijk twee functies: Het
snel en vloeiend weergeven van de beelden die vanaf de server via het netwerk
binnenkomen en daarnaast het doorsturen van data afkomstig van de invoerapparaten,
zoals de muis en het toetsenbord.
Livelink is dus geïnstalleerd op een Server. De huidige versie van Livelink is 9.1 Service
Pack 3. Ik als afstudeerder was aangesloten op de server van Nieuwegein (en niet die
van Rijswijk), dit omdat de server van Nieuwegein sneller is en op de testserver is
Livelink 9.5 geïnstalleerd.
In de toekomst gaat men over naar Livelink versie 9.5. Alle HTML verfraaiingen worden
gedaan in Frontpage 2002.
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5.6 Beschouw organisatorische inrichting
Wat voor invloed zal Livelink hebben nadat ik het onder handen heb genomen? Ik
vermoedde al van te voren dat het een grote impact zou hebben op de organisatie. En
dit bleek ook zo te zijn. Omdat de gehele organisatie dagelijks gebruik maakt van het
nieuwe Livelink. De gebruikers zullen nu op een heel andere manier gaan navigeren en
documenten opzoeken en aanmaken van documenten.
Dit zal in het begin voor de gebruikers even wennen zijn, maar ik hoop dat dit maar
tijdelijk is en dat ze daarna inzien dat een betere (en snellere) methode is, waar ze snel
aan gewend zullen raken.
Aan de hand van de resultaten van de tweede SUMI heb ik ook op papier kunnen zien
dat de usability vooruitgegaan is ten opzichte van het oude Livelink. Meer hierover, zie
hoofdstuk Testen.

5.7 Opstellen pilotplan
Ik heb ervoor gekozen om mijn afstudeeropdracht in te delen in twee pilots, namelijk
Pilot 1: Vorm & Structuur
Pilot 2: Navigatie en Opslag
Pilot 1 houdt in het bedenken, bepalen, ontwerpen en bouwen van een nieuwe
menu/navigatiestructuur. Hierin worden onder meer de kleuren en lettertypes bepaald.
Pilot 2 houdt in het bedenken van een meest logische manier van opzoeken van je
documenten binnen Livelink. Want dat is op dit moment nogal een chaos. En dit moet
dus verbeterd worden.
Ik heb ervoor gekozen om de pilots niet na elkaar uit te voeren, maar gedeeltelijk parallel
aan elkaar.
Pilot 1
Pilot 2

Mijn bedrijfsmentor vond de eerste pilot (hoe ziet het menu eruit, waar gaan we dat
plaatsen en dergelijke) veel belangrijker dan de tweede pilot, dus daaraan heb ik veel
meer tijd besteed, dan de tweede pilot.
Qua kosten moet er voor beide pilots niks worden aangeschaft. Ik heb me gehouden
aan de gebruikte soft-, hardware en documentatie. Tevens hoeven er ook geen extra
middelen worden gebruikt. Ik had 10 weken uitgetrokken voor het realiseren van de
pilots. Dit is inclusief testen en iteraties.
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Deel II De pilotfase

Definitiefase

Pilotfase
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Hoofdstuk 6 Pilotontwikkelplan
6.1 Huidige navigatiestructuur
Tevens heb ik me bezig gehouden met de navigatiestructuur van de huidige Livelink van
Kiwa. Ik heb de navigatie helemaal onderzocht en kwam er achter dat op de 1e en 2e
lagen (deze zijn in HTML gebouwd en is doormiddel van Customview een onderdeel
geworden van Livelink) van navigeren dat de structuur niet goed in elkaar is gezet. Bij de
meeste (sub)koppen kom je al gauw terecht in de mappen/documentenstructuur van
Livelink.
Ik heb op het startscherm al een aantal dingen gezien die niet door de beugel kunnen.
Zo is er teveel informatie te zien waar je op kan klikken. Als er op een kop geklikt wordt
dan zie je soms wel de onderliggende subkopjes zoals jij deze ziet in het startscherm en
soms zie je deze niet, maar komen er hele andere subkopjes te voorschijn.
Wat je ook ziet is dat het subkopje Kiwa N.V. onder bij de kop Kennis, Klanten en
processen niet aanklikbaar is en dit als je op de kop klikt deze optie ineens verdwenen
is. Verder komen er op het startscherm dubbele subkoppen voor zowel de koppen
Kennis, Klanten en processen als Managementsystemen. Voor een nieuwe medewerker
is dit wel heel erg verwarrend. Sommige subkoppen op het startscherm leiden nergens
naar. Hiermee bedoel ik dat je er wel op kan klikken, maar je krijgt in het volgende
scherm geen nieuwe informatie of links te zien waar je op kan klikken. Tevens is
mappenstructuur niet heel erg duidelijk en logisch opgezet, want de ene keer ziet het er
zo uit en bij een andere afdeling/groep is dat weer totaal anders. Dit maakt de navigatie
er niet duidelijker op.
Zie hieronder de huidige navigatiestructuur. De kleuren rood geven de hoofdkoppen
weer en de kleuren blauw de subkopjes. De kleur paars geeft aan dat deze niet
aanklikbaar is.
Je ziet dat bij de rode koppen Kennis, Klanten en processen, Managementsystemen,
Kiwanen en Communicatie. Elk van deze subpagina er anders uitziet. Ook zie je bij deze
subpagina’s dat de blauwe subkoppen en mappenstructuur er ook heel verschillend van
elkaar uitzien. Je ziet hieronder als eerste de startscherm en daarna de subpagina’s op
genummerde volgorde. Ook zie je op het startscherm de delen van de navigatie
genummerd die overeen komt met de subpagina’s.
Kennis, Klanten en processen
1
Managementsystemen
2
Kiwanen
3
Communicatie
4
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6.2 Toekomstige navigatiestructuur
Nadat ik de huidige navigatie had bekeken ben ik aan de slag gegaan met bedenken
van een goede navigatiestructuur die logisch en duidelijk is opgebouwd. Bij het maken
van de toekomstige navigatiestructuur heb ik rekening gehouden met de minpunten van
de huidige navigatiestructuur. Zie voor wat minpunten van de huidige navigatie het
vorige kopje.
Ik heb zes hoofdkoppen bedacht/overgenomen die mij logisch leken. Als je op één van
die zes hoofdknoppen navigeert of klikt dan komen de subknoppen tevoorschijn. Als je
op één van de subknoppen klikt dan kom je terecht in de mappenstructuur die Livelink
zelf biedt. Zie hier onder de toekomstige navigatiestructuur.
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Toekomstige navigatiestructuur
Bedrijfsafdelingen

Kiwa
Stafdiensten

Managementsystemen

Ondernemings
-raad

OR-leden

FD

MS Kiwa
N.V.

C&K

WHO is
WHO

IBV

Bulletin

MC

F&C

ICT

OR-agenda

PR

MS Kiwa
Certification

MS Kiwa
IBV

WR

Kiwa International

Directie
medede
-lingen

Activiteiten

Communicatie

ORverslagen

Klachten email
adres Livelink

HR

MS Kiwa
MC

Kiwa Visie
en Missie

Livelink info
& help

Nederlandse
handleidingen

Engelse
handleidingen

MS Kiwa
WR

Kiwa
Koers
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Legenda afkortingen
C&K
IBV
MC
WR
FD
F&C
ICT
PR
HR

Certificatie & Keuringen
Inspectie
Management Consultants
Water Research
Facilitaire Dienst
Finance & Control
Informatie en Communicatie Technologie
Public Relations
Human Resources

6.3 Schetsen
Nadat ik de pilots had bepaald, ben ik begonnen met pilot 1 (vorm en structuur). Het
eerste wat ik ben gaan doen is het maken van schetsen.
Nadat ik de toekomstige navigatieschema had getekend, ben ik deze gaan schetsen in
menu-vorm. Tevens bedacht ik een nieuwe menu-indeling. Deze menu-indeling is tijdens
het schetsen zelf naar voren gekomen. Ik had zelf drie ideeën om een logische
menustructuur in elkaar te zetten.
Het eerste idee was dat het menu links was uitgelijnd en als je op een kopje
klikt/navigeert dan komen de subkopjes vanzelf. Zie hiervoor een voorbeeld hieronder.

Idee 1
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Het tweede idee was een uitklapbaar menu. Op dit idee ben ik gekomen toen ik bezig
was met Windows Explorer om allerlei documenten te openen en te zoeken. Hierdoor
raakte ik geïnspireerd en ben ik dit idee gaan uitwerken met de bedoelingen dat kopjes
een dubbelfunctie hadden. De eerste functie is als je de eerste keer op klikt je de
subkopjes ziet en de tweede functie is als je nog een keer op die kop klikt je dan de
subkopjes ziet verdwijnen.

Idee 2
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De derde idee is een menu dat lijkt op het eerste menu maar dan verschijnen het menu
over de kopjes heen.

Idee 3
Nadat ik de schetsen had afgerond heb ik deze laten zien aan mijn bedrijfsmentor. Hij
kreeg op basis van deze schetsen geen goed beeld van wat ik precies bedoelde. Om
het duidelijker te maken voor mijn bedrijfsmentor ben ik deze concepten gaan
verwezenlijken in Frontpage. Ik had nog nooit met Frontpage of een andere HTML-editor
gewerkt. (Ik heb altijd zelf de code ingevoerd zoals ik dat geleerd heb ik tijdens de
opleiding). Tevens heb ik een Frontpage boek geleend uit de bibliotheek. Dit boek was
Frontpage voor Dummies 2002. Dit boek gaf een aantal nuttige tips betreffende
Frontpage die ik heb kunnen gebruiken. Want het bouwen moest gebeuren met behulp
van Frontpage omdat het bedrijf dit gebruikt, en hier wilde ik me graag aan houden.
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Hoofdstuk 7 Bouwen
7.1 Ontwikkelomgeving
Het ontwerpen en programmeren in frontpage ging een stuk makkelijker dan ik had
gedacht. Ik ging mijn ideeën uitwerken in frontpage. Om mezelf wegwijs te maken in
frontpage gebruikte ik Frontpage voor dummies 2002. Ik heb een heleboel ontwerpen
gemaakt in frontpage, en met elk nieuw ontwerp wat ik maakte voegde ik wat nieuws toe
(om te kijken of het er wel goed uit zag), of probeerde ik wat nieuws uit.
Ik had Frontpage al vrij snel door, maar vond de menu-stijlen nogal ééntonig. Op internet
zie ik vaak mooie, dynamische, uitklapbare menu’s. Ik wilde dit ook graag. En dit kon
alleen verwezenlijkt worden met behulp van DHTML (dynamisch html) of javascript.
Vervolgens ben ik me gaan verdiepen in DHTML. Ik ben met behulp van boeken en
websites mezelf wegwijs gemaakt in het bouwen van dynamische menu’s. Zie
bijvoorbeeld het menu van: www.vroomendreesman.nl. Dit menu rolt open, en ziet er
visueel aantrekkelijk uit. Op www.ohra.nl zie je een menu waar er per kop de subkoppen
onder en naar rechts worden getoond. Door het zien van deze menu’s raakte ik
geïnteresseerd om ook zo een navigatiemenu te realiseren voor Kiwa N.V..
Ik ben vervolgens met behulp van de website www.apycom.com verschillende
dynamisch HTML menu’s gaan bouwen. Deze website geeft allerlei voorbeelden van
onder andere dynamische menu-structuren met behulp van dynamisch HTML.

7.2 Onvoorziene omstandigheden
Wat ik van te voren niet had kunnen voorzien was het feit dat ik zo nu en dan niet kon
inloggen in Livelink. Dit was te wijten aan het feit dat ik was aangesloten op de server
van Nieuwegein, maar deze was uitgevallen. Dus ik kon niet altijd inloggen, wat het
bouwen natuurlijk vertraagde. Het meest vervelende aan dit was dat dit zich precies
afspeelde in de periode dat ik aan het bouwen was.
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7.3 Het resultaat
Ongeacht de onvoorziene omstandigheden is het toch gelukt om twee ontwerpen te
maken met behulp van Frontpage. Ik heb zelf de volgende dynamische menu’s
gebouwd:
•
•

De Rollovermenu
De Switch menu

De rollover menu is een menu waar als je met je muis overheen gaat een pop-up menu
verschijnt.

Rollovermenu
Het hierboven getoonde menu is het uiteindelijke Rollovermenu zoals ik dat heb
gebouwd. Hiervoor had ik al talloze ideeën bedacht en uitgewerkt, maar die heb ik
uiteindelijk niet gekozen. Het menu hierboven is niet alleen qua navigatie, maar ook qua
kleur het duidelijkst, en handigst.
Het volgende menu wat ik had bedacht is het Switch-menu.

Switch-menu
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Dit is het Switch-menu zoals ik die had gebouwd. Het Switch-menu bestaat uit menublokken die openklappen zodra er met de muis op wordt geklikt. De onderliggende
menu-items worden dan zichtbaar. Ook bij dit menu had ik meerdere ontwerpen bedacht
en gebouwd, maar dit is het uiteindelijke resultaat.
Het ontwerpen en bouwen in Frontpage heeft mij nogal wat tijd gekost. Vooral het
bedenken van een nieuw, maar toch interessant en dynamisch menu was vrij intensief.
Ik wilde dat het er mooi uitzag, maar ook goed functioneerde.
Toen ik deze ontwerpen voorlegde aan mijn bedrijfsmentor merkte ik dat hij het heel
leuke ideeën vond. Hij had niet gedacht dat zulke ontwerpen ook gerealiseerd konden
worden en dat een menu grafisch er ook zo kon uitzien.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor het Roll-overmenu, omdat ik dit ontwerp wat
dynamischer vond dan het switch menu.
Ook had ik enkele dynamische nieuwsbalkjes bedacht, maar deze vond mijn
bedrijfsmentor niet echt toepasbaar, omdat voor de Livelink gebruiker waarschijnlijk niet
zelf een nieuws-item kan aanmaken omdat ze te weinig kennis hebben van HTML. Nu
gebeurt het aanmaken van een nieuws-item binnen Livelink zelf, dat kan de gebruiker
zelf doen. Men is hiermee vertrouwd, en dat willen we graag zo houden.
Tevens heb ik het klachten e-mailadres verwerkt in het menu. Dus dit is geen apart item
geworden op de Livelink startpagina.
Voor alle andere bedachte ontwerpen en broncodes verwijs ik u naar de bijlagen.
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Deel III De invoeringsfase
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Hoofdstuk 8 Implementatie in Livelink
8.1 Wat vind ik van Livelink 9.5?
Voordat ik daadwerkelijk het Rollover-menu ging implementeren binnen Livelink ben ik
eerst wat gaan experimenteren in Livelink 9.5, en de handleidingen ben gaan
doornemen.
Ik vind de nieuwe Livelink veel beter uit zien dan Livelink 9.2. Livelink 9.5 heeft een
Windows XP look en feel. Het ziet er een stuk aantrekkelijker en frisser uit, en komt het
intuïtiever over. Tevens heeft het meer functionaliteiten.
Je kan zien wat en welke documenten je als laatste hebt bezocht in de kop “Recently
visited items”. Je kan ook je eigen favorieten in jouw homepage op het scherm terug
zien. Ook is het mogelijk te zien wat er nieuw is qua documenten en qua Assignments.
Wat ook nieuw is dat je op documenten en op folders kunt zoeken. De termen zoals
Fetch zijn veranderd in open en download. Vaak weten de gebruikers niet wat het woord
“Fetch” betekent. Ook weten ze niet dat ze bij een Worddocument een “Add Version”
kunnen maken. Dit betekent dat er een kopieversie wordt gemaakt en daar de eventuele
wijzingen in worden doorgevoerd en wordt opgeslagen, met de originele Worddocument
gebeurt er niks. Ook kan je enkele vaste schermen aan en uitschakelen, denk hierbij
aan de zoekmachine, nieuwsbalk. Het is nu ook mogelijk om via de zoekmachine een
vraag stellen.

8.2 Onvoorziene omstandigheden
De ontwerpen die ik in Frontpage had gebouwd ging ik invoeren in de testomgeving van
Livelink 9.2. Uiteindelijk gaat Kiwa Livelink 9.5 gebruiken. De ontwerpen die ik had
gebouwd heb ik gevoerd in Livelink 9.2 en deze zagen er heel raar uit. Ik had er
helemaal andere verwachtingen van. Want wat je ook maakt, je moet het gemaakte
ontwerp kunnen zien in de oorspronkelijke staat (WYSIWYG). Ik heb heel wat
instellingen ingevoerd in Livelink 9.2 maar dit was ook niet het gewenste resultaat. Als je
het gemaakte ontwerp in een browser opende dan deed hij gewoon normaal. In de
huidige Livelink doet hij het ook goed.
In de week van 14 februari deed de testomgeving van Livelink het niet meer. De reden
hiervoor was dat ze bezig waren om een nieuwe server te installeren en hierop werd
Livelink 9.5 geïnstalleerd. Deze installatie zou een paar dagen duren. Tijdens deze
dagen heb ik gewerkt aan het bouwplan. De vrijdag in de week van 14 februari deed de
testomgeving het weer maar dan nu werd er Livelink 9.5 op de testserver geïnstalleerd.
Als ik Livelink 9.5 ga vergelijken met Livelink 9.2 dan zie je qua veranderingen van de
interface niet zo heel veel veranderd. Wel is de benadering om het zelfde resultaat te
krijgen veranderd. Een voorbeeld als je een Appearance wil in- of uitschakelen dan kon
je dit doen door met de rechtermuisknop de optie “enable of disable” te klikken. Nu moet
je naar de optie settings. En daar de optie selecteren in de radiobutton.
Ook bij deze Livelink versie moet je even mee experimenteren hoe alles precies werkt.
Toen ik dat eenmaal door had ging ik mijn gebouwde ontwerpen in Frontpage in Livelink
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invoeren. Ik kreeg hier het zelfde probleem als bij de vorige testversie van Livelink. Ze
zagen weer het zelfde uit.
Mijn bedrijfsmentor wist ook niet hoe dat kwam op dat moment. De Livelinkbeheerder
van Kiwa had zelf ook geen idee wat er aan de hand zou kunnen zijn. Want het
programma was voor ons alle drie nieuw. En we moesten alles uitzoeken. Denk hieraan
de handleiding, de helpfunctie. Zelf had ik een heleboel testconcepten gemaakt in
frontpage om te kijken waarom hij het niet doet. Ik kreeg hulp van de Livelinkbeheerder
maar hij kon mij ook niet helpen en hij had zelf heel weinig kennis van HTML. In de
helpfunctie stond er wel een stukje tekst over HTML. Zie hieronder een stukje over de
HTML gevonden in de HTML.
“Because the contents of a Custom View are inserted within the HTML file that delivers
the Livelink interface, a Web browser ignores tags such as <TITLE>, <BODY>, or
<FRAMESET>. This means that there are limits to the types of code you can include.
For example, you cannot create frames in a Custom View.”
De betekenis van deze zin is dat er grenzen zijn aan de code voor het aanpassen van
de Livelink interface. Bijvoorbeeld dat je niet zelf frames kan maken in een Customview.
Om toch te kijken of we de interface kunnen veranderen hadden we contact opgenomen
doormiddel van een email te sturen naar de support (de Livelink-support zit in de UK)
van Opentext, de makers van Livelink.
Ik heb al mijn problemen die ik tegenkwam tijdens mijn werkzaamheden aan mijn
bedrijfsmentor verteld. En toen gingen we samen kijken, waarom de HTML-code niet
deed in Livelink. Ik liet hem twee voorbeelden zien van een tekst met opmaak en één
zonder een link. Deze kwam precies over in Livelink 9.5. Toen maakte ik de tekst
linkbaar naar de website www.google.nl precies met de zelfde opmaak als het voorbeeld
zonder link. Het resultaat was dat bij deze voorbeeld er anders uit zag. De link zag er
heel wat kleiner uit. Ik heb een heleboel verschillende soorten combinaties
uitgeprobeerd en die deden het allemaal niet. Ik vertelde mijn bedrijfsmentor, dat ik in de
help van Livelink 9.5 het bovenstaande stukje had gevonden. Ondanks dat gingen we
toch samen kijken of het aan de HTML-code lag.
En dit was inderdaad het geval. Want mijn bedrijfsmentor merkte op dat het ook kan
liggen aan de volgorde van de HTML-code van hoe je de opmaak weergeeft in een
gelinkte tekst. Uiteindelijk kwamen we er achter dat de volgorde voor gelinkte teksten
heel erg belangrijk is binnen Livelink 9.5.
Hieronder zie je de HTML code dat in een normale browser wel normaal fungeert maar
dat Livelink 9.5 anders interpreteert. Dit komt omdat er binnen in Livelink ook HTML
codes in zitten die de externe HTML-code overrulen en in een andere volgorde de
HTML-code lezen.
<html>
<body>
<p><font face="Arial" size="7" color="#00FF00"><a href="http://www.google.nl/">
<font color="#00FF00">voorbeeld 2 test</font></a></font></p>
</body>
</html>
Voorbeeld HTML code 1

Pagina 46

Afstudeeropdracht Kiw a N. V. Radjin Ramjiawan

En hieronder zie je de HTML-code dat zowel in een normale browser als in Livelink 9.5
normaal fungeert.
<html>
<body>
<p><a href="http://www.google.nl/">
<font color="#00FF00"><font face="Arial" size="7" color="#00FF00">voorbeeld 2
test</font></a></font></p>
</body>
</html>
Voorbeeld HTML code 2
Je ziet dat de plaats van de “rode” code heel erg belangrijk is binnen Livelink 9.5. Zie het
voorbeeld hieronder. Dit is op basis van de code in voorbeeld 2. Als ik de eerste code
gebruik is te tekst veel kleiner, en dus onduidelijker.

Het uitzoeken waarom de HTML-code niet doet heeft heel erg veel van mijn tijd gekost.
Nadat dit probleem was opgelost ben ik me bezig gaan houden met de opmaak van
Livelink.

8.3 Resultaat invoering
Afgezien van alle onvoorziene omstandigheden is het toch gelukt om het Rollover-menu
binnen Livelink te implementeren. Omdat de tijd begon te dringen hebben wij (mijn
bedrijfsmentor en ik) ervoor gekozen om eerst het menu werkend te krijgen binnen
Livelink. Daarna heb ik ervoor gezorgd dat het er ook leuk uitzag (kleurgebruik en
dergelijke).
De linkjes van het menu hebben uiteindelijk niet de gewenste kleur gekregen, maar mijn
bedrijfsmentor en ik weten nu wel hoe dat moet, en dat kan dus in de toekomst alsnog
aangepast worden.
Ook heb ik later op advies van mijn bedrijfsmentor een menu gemaakt met daarin
handige links. De gebruiker kan dan in één muisklik op een handig item komen
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(bijvoorbeeld “Who is Who” waarin de gebruiker op een snelle manier kan vinden waar
een bepaalde medewerker van Kiwa werkzaam is en op welke afdeling deze zit).
Ik had ook nog een achtergrondplaatje gevonden voor het HTML-gedeelte
(Customview), maar dit kon Livelink 9.5 niet weergeven, dus dit heb ik geschrapt, en is
de achtergrond nu wit. Het uiteindelijke resultaat ziet u op de volgende bladzijde.
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Hoofdstuk 9 Testen
9.1 Doel en achtergrond
Nadat ik mijn navigatiemenu had gebouwd en had geïmplementeerd in de testversie van
Livelink 9.5 wilde ik een tweede SUMI test uitvoeren om te zien of er qua usability wat
was veranderd. Ik wilde graag weten of zo op het eerste gezicht er een verbetering
zichtbaar was op het gebied van navigeren, en of de gebruikers zich makkelijk wegwijs
konden maken. Tevens konden de gebruikers door middel van deze test een beeld
krijgen van de nieuwe Livelink.

9.2 Voorbereiding
Aangezien de tijd begon te dringen (in verband met de onvoorziene omstandigheden
zoals die staan vermeld in hoofdstuk 8, paragraaf 2) heb ik in sneltreinvaart de test
moeten voorbereiden en uitvoeren. Ik heb voor deze tweede test opnieuw voor de SUMI
gekozen omdat ik statistische gegevens wilde hebben. Want met de resultaten van de
SUMI test is het mogelijk om op een heldere en snelle manier testgegevens te
verzamelen en te verwerken.

9.3 Feedback
Omdat de tijd erg kort was heb ik besloten om iedereen binnen Kiwa N.V. de SUMI
vragenlijst te mailen. De respons was dit keer niet groot. Ik heb van alle SUMI
vragenlijsten die ik heb verzonden maar 10 ingevulde lijsten teruggekregen. Wegens
tijdgebrek heb ik mensen niet persoonlijk meer benaderd met het verzoek om de lijsten
in te vullen. Maar ik denk dat dit ook niet zo veel effect zou hebben gezien de workshop
waar ik dat wel had gedaan, maar er weinig animo was.

9.4 Activiteiten
Maar ook met een respons van 10 lijsten is het mogelijk om een SUMI uit te voeren
(minimum aantal voor een SUMI is 10). Toen ik de 10 ingevulde lijsten binnen had ben ik
ze weer gaan verwerken met behulp van SUMISCO. Dit keer ging het verwerken vlot,
omdat ik het nu wel door had hoe het moest.
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9.5 Resultaten

Resultaten eerste SUMI-test

Resultaten tweede SUMI-test

Aan de hand van deze tabellen is duidelijk te zien dat de scores van alle aspecten
omhoog zijn gegaan. Dat is dus een gunstig resultaat. Met name, het aspect ‘Affect’ ligt
nu ruim boven de 50. Dus hiermee kunnen we concluderen dat de gebruikers
waarschijnlijk een positief gevoel hebben wat betreft het nieuwe Livelink. Alhoewel de
rest van de aspecten nog wel onder de 50 scoren, ligt merendeel wel boven de 40, en
dit is volgens GUIDE goed. (Alles wat tussen de 40 en 60 ligt).

9.6 Betrouwbaarheid
Bij het uitvoeren van een vergelijkingstest moeten de omstandigheden bij beide testen in
principe gelijk zijn. Maar dat is hier niet het geval. De gebruikers verschillen, en het
aantal gebruikers verschilt.
Om een beter beeld te krijgen moet je eigenlijk dezelfde gebruikers van de eerste test
ook de tweede test laten uitvoeren. Hierdoor krijg je wel een betrouwbaar resultaat. Maar
omdat dit in dit geval niet mogelijk was, heb ik maar andere gebruikers genomen, en ook
wat minder (10 in plaats van 20).
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Hoofd stu k 1 0 Ad vie s rappo rt
10.1 Totstandkoming advies
Het laatste document dat ik heb geschreven voor dit afstudeerproject was het
adviesrapport. Het adviesrapport is een rapport waarin in adviezen geef naar aanleiding
van de problemen die ik heb geconstateerd ten tijde van het uitvoeren van de
afstudeeropdracht.
Het tot stand laten komen van deze adviezen vormde voor mij geen probleem. Omdat de
adviezen tot stand kwamen aan de hand van de gevonden problemen. Ik heb
geprobeerd de adviezen zo duidelijk en logisch mogelijk te formuleren zodat men in de
toekomst hier rekening mee kan houden en het kan zien als een vorm van hulp bij het
aanpassen van Livelink.

10.2 Het advies
Ik heb in het adviesrapport alle gevonden problemen opgesomd met daarbij een
oplossing of een advies hoe dit anders kan.
Bijvoorbeeld:

Workshops ICT
Probleem: Er worden door de ICT workshops gegeven over Livelink. Deze zijn allemaal
niet verplicht, je kan je hiervoor opgeven. De laatste workshop zou plaatsvinden in
december 2004, deze is niet doorgegaan omdat er hier niemand zich voor heeft
aangemeld. Kortom, dit is niet handig.
Advies: Graag zou ik Kiwa NV willen adviseren om in het vervolg als er grote
veranderingen plaatsvinden binnen Livelink alle medewerkers die gebruik maken van
Livelink verplicht een cursus of workshop te laten volgen, zodat alle nieuwe
functionaliteiten duidelijk kunnen worden gemaakt, en dat de gebruikers dus niet voor
een verrassing komen te staan als ze plotseling iets nieuws zien.
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Op deze manier zijn al mijn adviezen omschreven in het adviesrapport. Het belangrijkste
advies dat ik wil meegeven aan Kiwa N.V. is dat als zij in de toekomst een nieuwe
applicatie willen aanschaffen zij eerst moeten overleggen met de toekomstige
gebruikers. Want dit is onvoldoende gebeurd bij de aanschaf van Livelink, en kan een
hoop problemen en frustraties voorkomen.
Ditzelfde geld ook voor het oude navigatieschema. Want dit is ook zo gebouwd zonder
de gebruikers te raadplegen, en men heeft het klakkeloos ingevoerd met de gedachte
dat de indeling logisch is voor de gebruiker.
Het complete adviesrapport is te vinden in de bijlagen van dit document.
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Deel IV Evaluatie
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Hoofdstuk 11 Evaluatie
11.1 Productevaluatie
11.1.1 Definitiestudie
Als ik terug kijk naar mijn afstudeerperiode dan vind ik dat goed ben begonnen. Ik ben
gelijk begonnen met het opstellen van een plan van aanpak. Ik had al tijdens het
schrijven van de opdrachtomschrijving al een “routepad” gekozen hoe ik dit product/
advies tot een goed geheel zou brengen. Natuurlijk kan je niet altijd alles erin plannen en
je houden aan de planning. Ik heb uiteraard wel geprobeerd om me zoveel mogelijk
daaraan te houden. Een voorbeeld hiervan was het houden van de workshop. Ondanks
dat ik maar vijf gebruikers had in plaats van de gewilde acht, ben ik toch doorgegaan
met de workshop.
En vooral bij het einde van de afstudeerperiode toen ik mijn ontwerpen die ik had
gebouwd in Frontpage wou gaan experimenteren in Livelink 9.2. Het testen hierin lukte
niet omdat er een nieuwe server werd geïnstalleerd en hierop werd Livelink 9.5
geïnstalleerd. Dit duurde enkele dagen voordat ik weer kon gaan experimenteren.
11.1.2 Bronnenonderzoek
Ik ben blij dat ik het bronnenonderzoek heb uitgevoerd. Want voordat ik aan dit
afstudeerproject begon had ik nog nooit van Livelink gehoord. En leek het mij dus erg
handig om een grondig onderzoek te doen naar wat Livelink precies is, hoe het werkt en
wat je ermee kunt doen.
Ik heb in de verschillende bibliotheken niks kunnen vinden wat betreft Livelink. Achteraf
gezien is dit wel logisch, want Livelink is niet te leren uit boeken. Livelink is een soort
van blackboard-achtige omgeving die je moet aanschaffen. Je leert Livelink het beste
door er regelmatig gebruik van te maken. Kortom, leren is herhalen. Hoe vaker je iets
doet, hoe sneller je het leert en er gewend aan raakt.
Een goede zet binnen het bronnenonderzoek waren de interviews, want alhoewel ik zelf
nog nooit gebruik had gemaakt van Livelink was het erg prettig om met ervaren Livelink
gebruikers te spreken en de meningen van deze mensen te horen betreffende Livelink.
Op deze manier kwam ik achter veel wensen, eisen, problemen en positieve berichten
over Livelink te horen.
Zoals te lezen was bij de resultaten van het onderzoek zijn er nogal wat problemen aan
het licht gekomen. Deze problemen heb ik nader onderzocht met behulp van een
workshop. Dit zal in het volgende kopje nader toegelicht worden.
11.1.3 Workshop
De workshop die na de bronnenonderzoek plaatsvond, was ik in het begin heel erg
enthousiast over. Alleen het vinden van gebruikers was toch wel een lastig karwei. Ik
ben eerst rondlopen in het gebouw om de gebruikers uit te nodigen voor de workshop.
Dit was helaas niet echt succesvol omdat veel gebruikers het te druk hadden of afwezig
of ziek waren. Uiteindelijk heb ik via de mail toch nog vijf gebruikers weten te strikken.
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Over het begin van de workshop was ik ook niet echt blij mee. Vooral door de indruk die
de deelnemers maakten tijdens de workshop. Ze waren ongeïnteresseerd geworden
door het feit dat er bij deze vorm van workshop er geen gebruik wordt gemaakt van de
beamer. Ik heb hen uitgelegd dat creatief denken het belangrijkst is bij deze vorm van de
workshop. Ook vind ik het jammer dat ik de vragen niet eerder naar de deelnemers had
gestuurd (voordat de workshop al was begonnen, zo konden ze de vragen een tijdje
nadenken over de vragen) omdat bij het begin van het invullen van de vragen de
deelnemers heel erg weinig opschreven.
Later ging dat veel beter.
Achteraf gezien nadat ik de gegevens had verwerkt ben ik toch tevreden dat ik toch heel
veel nuttige informatie heb gekregen van de workshop, dit had ik helemaal niet
verwacht. En ik vind het ook goed van mezelf dat ik de gebruikers probeerde te
motiveren zodat ze toch wat gingen schrijven op papier. Ik zou de volgende keer weer
een workshop houden en de vragen van te voren door te sturen naar de deelnemers.
11.1.4 De SUMI-test
Ik heb twee SUMI-testen gehouden, één voor de huidige, en één voor de nieuwe versie.
Ik ben bij de eerste SUMI geen problemen tegengekomen. Ik vind het goed van mezelf
dat ik de SUMI vragenlijst enigszins aangepast heb door het woord “computer
programma” te veranderen in Livelink. Want op deze manier weten de werknemers dat
deze test over Livelink gaat en niet over een andere computer programma. En dan
weten ze ook of ze deze moeten invullen of niet.
Ik heb iedereen binnen Kiwa N.V. gemaild. Ik heb veel reacties gekregen ook van
gebruikers die niet de SUMI invulden omdat ze geen gebruik maakten van Livelink.
Alleen bij het verwerken van de SUMi kende ik wel problemen. Ik kreeg maar niet een
grafiek in SUMISCO tevoorschijn. En de handleiding bleek het ook niet te doen op
school. Uiteindelijk deed hij het en kreeg ik de grafiek te zien.
Alhoewel de uitslag van de SUMI niet een schokkend nieuw resultaat had, ben ik toch
blij dat ik deze test heb uitgevoerd. Want door de resultaten van deze test te bekijken
blijken dat mijn vermoedens juist waren. De algehele usability van Livelink scoorde ver
onder de maat, maar daar was ik eigenlijk al achter gekomen tijdens het interviewen en
het houden van de workshop. En daarom heb ik ook gekozen om een SUMI te houden
en geen andere usabilitytest methode te gebruiken zoals de Think Aloud.
Wat ik wel jammer vond is dat ik de 20 gebruikers die ik willekeurig heb gekozen niet tot
een vaste testteam had gemaakt. Zo krijg je dan ook een beter en betrouwbare
resultaat. Want ze testen het oude en de nieuwe Livelink versie. Als je bij de eerste test
andere gebruikers hebt dan bij de tweede test dan is resultaat wel betrouwbaar, dat
maar niet zo betrouwbaar als die gebruikers die zowel de eerste test als de tweede test
konden testen. Daarom heb ik ook de namen van de gebruikers anoniem gelaten zodat
dit niet een verkeerd beeld geeft en eigenlijk maakt het ook niet uit want bijna iedereen
binnen Kiwa N.V. gebruikt Livelink en heeft de SUMI ingevuld.
Bij de tweede SUMI test ging het verwerken goed. Ik wou sowieso al nog een keer een
SUMI houden. Want je hebt dan statistische waarden en die liegen niet. En je kan
vergelijken of de usability omhoog is gegaan of niet.
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11.1.5 Bouwen en het uiteindelijke product
Als ik terug kijk naar de bouwperiode dan vind ik het heel goed van mezelf dat ik me
bezig heb gehouden met het bestuderen van Frontpage en dat ik verschillende
ontwerpen heb gemaakt om telkens iets nieuws uit te proberen en om het product te
verbeteren. Ik vind dat ik voor mijn kunnen er alles eruit heb gehaald om een werkend
product te kunnen maken. En omdat ik zelf niet hou van programmeren vond ik het
werken in Frontpage toch wel heel leuk. En het is ook de eerste keer dat ik in zo een
programma heb gewerkt. Toen mijn producten het niet deden in Livelink 9.5 en toen we
daar later achterkwamen, heb ik razendsnel een nieuwe indeling gemaakt. Dit idee is
later bewust bij het implementeren van mijn ontwerpen in Livelink 9.5 opgekomen.
Ik ben tevreden over het uiteindelijke product. Ook omdat ik heb gezien door de tweede
SUMI test dat de gebruikers tevreden zijn. Zelf ben ik ook tevreden met het product het
ziet er wel wat kaal eruit maar het is qua overzichtelijkheid uit veel duidelijker. Er zit een
vaste vorm van navigeren en dit wilden de gebruikers, en dat heb ik ze ook gegeven.
11.1.6 Adviesrapport
Ik vind dat ik in het adviesrapport goede adviezen heb gegeven op de problemen van de
huidige Livelink. Als er meer aandacht wordt besteedt aan die problemen en er gekeken
wordt naar de adviezen, dan kan het gebruik van Livelink verbeterd worden.

11.2 Procesevaluatie
11.2.1 Reflectie op de planning
Ik plan activiteiten het liefst zo globaal mogelijk zodat ik altijd kan inspelen op
onverwachte omstandigheden. Bij de meeste producten heb ik wel aan de planning
gehouden alleen heb je op sommige dingen niet alles in de hand. Zoals het feit dat ik
geen rechten had om een Customview of een Appearrance aan te maken in Livelink 9.5.
En ook het vervangen van de testserver en waarop gelijk de nieuwe Livelink versie 9.5
werd geïnstalleerd heb je geen invloed op.
11.2.2 Reflectie op de onvoorziene omstandigheden
Ik vind dat ik op de onvoorziene omstandigheden goed heb opgelost. Ik ben niet in
paniek geraakt. Ik heb gewoon rustig gekeken of er een oplossing was. En ben gewoon
doorgegaan.
11.2.3 Reflectie op de werkwijze
Ik vind dat ik hard heb gewerkt aan elke activiteit dat in de planning staat. En dat ik altijd
voor elk probleem wel een oplossing aan het bedenken was. Zoals toen de
Customviews en de Appearances het niet deden heb ik hulp gevraagd aan de UKsupport van Livelink.
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Bijlage 1 De Definitiestudie
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Definitiestudie Kiwa Rijswijk
Inleiding
Plan van aanpak
Inleiding bedrijfsgegevens
Kiwa, opgericht in 1948, is een bedrijf met circa 400 specialisten, die werkzaam zijn voor
de bouwsector, de watersector, de industrie, overheden en vele andere marktsegmenten
op het gebied van certificering, inspectie, onderzoek en advies. Kiwa heeft vestigingen in
Rijswijk, Nieuwegein, Assen, Goes, Antwerpen, Brussel, Keulen, Pescara en Chepstow
(UK).
Voor een efficiënte dienstverlening zijn de Nederlandse activiteiten ondergebracht in
vier, onafhankelijk van elkaar opererende, bedrijfseenheden:
Kiwa Certificatie en Keuringen.
Kiwa Inspectie.
Kiwa Water Research.
Kiwa Management Consultants.
Kiwa Belgium, Kiwa Duitsland, Kiwa Italië en Kiwa Quality Services (UK) bieden het
totale Kiwa-dienstenpakket aan op respectievelijk de Belgische, Duitse, Italiaanse en
Engelse markt.
Hieronder staan 2 voorbeelden van organogrammen van een bedrijfseenheid binnen
Kiwa.
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Certificatie & Keuringen
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Livelink
Kiwa maakt voor haar Intranet gebruik van Livelink. Livelink is een op internet gebaseerde
toepassing om kennis binnen Kiwa te delen. Het kenmerk van Livelink is dat het direct
aansluit bij de huidige kantoorsoftware (Word®, Excel®, Powerpoint® en Outlook®). Dit biedt
de mogelijkheid om o.a. rapporten, spreadsheets, of Powerpoint presentaties op een
eenvoudige manier beschikbaar te stellen aan een breed publiek, zonder uitgebreide editingfase.
Probleemstelling
Het Intranet van Kiwa N.V. ziet er in één oogopslag niet overzichtelijk uit. Er is geen
eenduidigheid in de lay-out, de opmaak, het lettertype en het kleurgebruik.
Als een medewerker (ongeacht zijn specialiteit) binnen Kiwa N.V. het Intranet opgaat, komt
hij terecht op één en dezelfde homepage. Deze homepage is rommelig, te vol en
onoverzichtelijk. De medewerker moet lang zoeken voordat hij het gedeelte van zijn
betreffende specialiteit heeft gevonden en de desbetreffende pagina's kan bekijken. Dit
neemt veel tijd in beslag en moet in de toekomst veel makkelijker en sneller kunnen.
Er is onvoldoende uitvoerig onderzoek gepleegd naar de verschillende wensen en eisen van
de specialiteiten onderling.
Huidige situatie (dit kan ook in de systeemeisen worden opgenomen)
Op dit moment gebruiken de gebruikers voor hun intranet livelink versie 9.1. Op dit intranet
gaan er een aantal taken niet goed. Een van die taken is bijvoorbeeld dat de gebruikers lang
moeten wachten voordat ze bij hun eigen homepage (startpagina) zijn. Verder is de
homepage niet overzichtelijk en bevat deze teveel informatie die niet voor elke gebruiker van
belang is.
Er zit onvoldoende structuur in. De gebruikers gebruiken niet altijd de livelink methode van
bijvoorbeeld het opslaan van worddocumenten. (De livelink methode van opslaan is dat er
naast de huidige menu van word een extra menu-item aanwezig is met de naam ‘Livelink’,
en het via deze menu-item het document kunnen opslaan/openen).
De gebruikers kunnen hun informatie/ bestanden niet goed vinden. De gebruikers gebruiken
op een verkeerde (met verkeerd word er bedoeld dat de gebruikers niet geavanceerder
zoeken op een volgende niveau (op een volgend niveau bedoel ik dat ze niet vanaf de
startpagina zoeken, maar vanaf een subpagina, of vanuit een enterprise omgeving), ook
geven ze geen nauwkeurige zoekopdrachten) manier de zoekmachine.
Doelstelling
Het doel van de afstudeeropdracht is het onderzoeken van het herstructureren van het
Intranet. Het herstructureren is noodzakelijk en wordt gedaan om de gebruiksvriendelijkheid
en de toegankelijkheid van de informatie op het Intranet van Kiwa N.V. te verbeteren.
Eerst zal er binnen de verschillende afdelingen van Kiwa N.V. uitgezocht worden wat hun
specialiteiten zijn en wat hun wensen zijn met betrekking tot het inloggen op het Intranet.
Ook zal worden uitgezocht wat de randvoorwaarden zijn van Kiwa N.V. voor de
herstructurering van het Intranet.
Gewenste situatie
Het is de bedoeling dat er een voorstel komt van wat de gebruikers vinden hoe een goede
interface eruit ziet volgens hun. Ook wordt het aanbod van informatie in de gewenste situatie
overzichtelijker weergegeven.
Ten slotte wordt er een systeemdocumentatie geschreven. In dit rapport staat hoe je de
interface moet ontwerpen en waar je op moet letten.
Dit alles is bedoeld om de toegankelijkheid van de interface te verbeteren en de
gebruiksvriendelijkheid te verhogen voor de gebruikers van livelink.
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Software
De volgende software zal gebruikt worden:
-Microsoft Frontpage.
-Internet Explorer.
-Livelink.
In het kader van de afstudeeropdracht zullen de volgende activiteiten verricht worden:
Oriëntatie:
-Opstellen plan van aanpak.
Definitiestudie:
-Opstellen bronnenonderzoek. (Om meer informatie te krijgen over de mogelijkheden van
livelink)
-Onderzoeken welke afdelingen/gebruikersgroepen er zijn.
-Onderzoeken voorkeur gebruikersgroepen (bijvoorbeeld vragenlijst/workshop).
-Definiëren randvoorwaarden systeemeisen.
-Definiëren systeemconcept.
-Bepalen organisatorische inrichting.
-Opstellen pilotplan en pilotindeling.

Pilotontwikkeling:
Ontwerpen:
-Schrijven pilotontwerpplan.
-Schetsen van schermen.
-Concepten bespreken met specialiteiten.
-Concepten bedenken en uitwerken.
Bouwen:
-Bouwen van de interfaces. (het bouwen van een nieuwe interface is een voorstel)
Testen:
-Testplan opstellen.
-Test(en) uitvoeren.
-Testresultaten verwerken in testrapport.
-Eventueel ontwerp aanpassen.
Invoering.
Een voorstel in de vorm van een adviesrapport en een
overdrachtsrapport/systeemdocumentatie.
Bij de uitvoering van de opdracht zal de methode IAD gehanteerd worden. De volgende
technieken zullen gebruikt worden:
GUIDE zal merendeel gebruikt worden voor het opstellen van modellen en diagrammen en
het maken van een gebruikersanalyse.
Usability Engineering wordt voornamelijk gebruikt voor de usability testen, het opstellen van
vragenlijsten.
De volgende producten zullen opgeleverd worden:
-Plan van aanpak.
-Definitiestudie.
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-Pilotontwikkelplan(nen).
-Testplan(nen).
-Testrapport(nen).
-Adviesrapport.
-Overdrachtsrapport/systeemdocumentatie
Randvoorwaarden
Het project dient binnen de afstudeerperiode afgerond te worden. Het gehele ontwikkeltraject
zal in samenwerking met de medewerkers van Kiwa N.V..

Fasering
Het gehele traject wordt binnen twee afstudeerperiodes dagen volbracht. Als leidraad voor een
fasering kan gekeken worden naar de activiteiten die de IAD methodiek beschrijft en welke
activiteiten er plaats moeten vinden.
De fasering volgens de IAD-beheersmethodiek. Deze bestaat uit een oriëntatieperiode, de
definitiestudie, pilotplan en de invoering.

Planning en activiteiten
Oriëntatie en
kennismaking
Opstellen Plan van
Aanpak
Opzoeken informatie
betreffende Livelink
Schrijven resultaten
bronnenonderzoek
Opstellen
Definitiestudie
Houden van
workshop
Opstellen Pilotplan
Opstellen
Pilotontwerpplan 1
Realiseren pilot 1
Testen
Opstellen
pilotontwerpplan 2
Realiseren pilot 2
Testen
Schrijven
systeemdocumentatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Beheersfactoren
In dit gedeelte zullen de beheersfactoren voor dit project beschreven worden. Deze factoren
zijn de zogenaamde G.O.T.I.K.-factoren. Deze houden in:
•
•
•
•
•

Geld
Organisatie
Tijd
Informatie
Kwaliteit

Geld
Er hoeven voor dit project geen financiële middelen ter beschikking gesteld te worden om de
opdracht uit te voeren.
Organisatie
Het project zal uitgevoerd worden in Kiwa N.V. te Rijswijk. De afstudeerder werkt alleen aan
het project en zal begeleid worden door dhr. J. Verhoeven. Alle documentatie die door de
afstudeerder wordt geschreven komen in het afstudeerverslag, dan wel in de bijlagen te
staan.
Tijd
Van de afstudeerder wordt verwacht dat deze binnen het tijdsbestek van het afstuderen de
werkzaamheden en de op te leveren producten aan de hand van de opdrachtsomschrijving
afgerond heeft.
Informatie
Informatie van en naar de afstudeerder toe, hierbij moet gedacht worden aan
informatieverstrekking met het oog op de te leveren verslagen en rapporten.
Kwaliteit
De door de afstudeerder gedane werkzaamheden en de daarbij gemaakte producten dienen
in het kader van het project te zijn gemaakt van een bepaalde kwaliteit. Deze kwaliteit zal
door de afstudeerder zelf moeten gewaarborgd worden.
Om deze kwaliteit te kunnen toetsen kan de afstudeerder gebruik maken van opgedane
ervaringen bij eerder gevolgde modules tijdens de VIA-opleiding.
Risicofactoren
Natuurlijk is er bij het plannen ook rekening gehouden met bepaalde risico’s die kunnen
ontstaan tijdens het afstuderen. Enkele risico’s zijn:
• Te weinig of geen respons op verspreide vragenlijst. De oplossing hiervoor is dat de
afstudeerder zelf (of samen met de afstudeer-begeleider) onderzoek moet doen naar
de applicaties en naar de eindgebruikers.
• De afstudeerder beschikt niet over de benodigde kennis voor het uitvoeren van de
opdracht. Oplossing hiervoor kan zijn: de afstudeerder zal boeken raadplegen en
eventueel advies en informatie inwinnen bij de begeleider bij Kiwa N.V. en de
docenten van de Haagse Hogeschool.
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Systeemeisen (basis)
Kiwa N.V. heeft een aantal randvoorwaarden waar de intranet interface aan moet voldoen.
Deze systeemeisen (voorwaarden) moeten worden onderzocht wat Kiwa N.V. en de
gebruikers van Kiwa N.V. willen, hoe de nieuwe intranetinterface eruit komt te zien op de
nieuwe versie van livelink.
Hieronder staan een aantal randvoorwaarden van Kiwa N.V.
-De intranetsite moet gebruiksvriendelijker worden. Met gebruiksvriendelijk wordt er bedoeld
dat de gebruiker op een intuïtieve wijze, zonder al te diep na te denken makkelijk
handelingen kan uitvoeren en informatie kan opzoeken.
-Een gebruiker moet zijn relevante informatie te zien krijgen. Hiermee wordt bedoeld dat een
medewerker van bouwconstructies informatie nodig heeft alles wat met bouwconstructies te
maken heeft en niet bijvoorbeeld met tankinstallaties.
-Voortaan moet er één folder komen per klant. Hiermee wordt bedoeld en voorkomen dat de
verschillende afdelingen niet hun eigen klantenfolders gaan aanmaken in hun eigen afdeling.
Anders wordt dit erg verwarrend en loopt de workflow niet goed.
Systeemeisen (comfort/luxe)
-Als de voorstel er eenmaal is, wordt de nieuwe interface en intranet (nieuwe livelinkversie)
direct ingevoerd.
Interface eisen
-De standaardinterface moet de doelgroep aanspreken, maar moet wel aan te sluiten op de
huisstijl zoals die gebruikt wordt in het Kiwa N.V..
-De standaardinterface moet een uitnodigend en gebruiksvriendelijk karakter hebben zodat
gebruikers met plezier gebruik zullen maken van de applicatie
-De standaardinterface moet intuïtief en makkelijk te bedienen zijn
Systeemconcept
Met behulp van livelink 9.2 is er veel mogelijk. Er kunnen bepaalde opties uit-en
ingeschakeld worden. Denk bijvoorbeeld aan de zoekmachine. Dit is iets wat de gebruikers
kunnen gebruiken voor het aanpassen van hun persoonlijke interface. Ook zal het mogelijk
worden voor de gebruiker om makkelijker zijn interface aan te passen aan zijn persoonlijke
wensen en eisen. Dit zal wordt aangepast aan de hand van algemene wensen en eisen die
tijdens de vragenlijst (ronden) en onderzoeken aan het licht komen. Het is dus niet de
bedoeling dat voor iedere gebruiker individueel de interface zal worden aangepast. Tevens
moet de informatie die wordt getoond in livelink explorer hetzelfde zijn als in livelink zelf en
vice versa. Livelink kan alleen sneller worden gemaakt als de snelheid van het internet wordt
verhoogd of als er een aparte opslagruimte komt voor alle data. Omdat het binnen livelink
9.2 mogelijk is om je laatst bekeken pagina’s meteen te zien zijn, zal deze optie standaard
worden ingeschakeld. Het laatste nieuws gedeelte zal of links of rechts op het scherm te zien
zijn en niet meer als rollende tekst, maar bijvoorbeeld als pop-up of standaard al in het
startscherm. Als men zoekt in het nieuwe livelink is het mogelijk om aan te geven als je naar
bestanden zoekt. Wat nu niet mogelijk is, dus het zoeken zal fors uitgebreid worden.
Standaard op het scherm moet je kunnen mailen naar de helpdesk. Ook zal er een
mogelijkheid komen om te switchen tussen de Nederlandse en de Engelse taal.
Organisatorische inrichting
Wat heeft de nieuwe indeling van de interface voor Kiwa N.V. te betekenen?
De nieuwe indeling betekent dat de medewerkers makkelijker bij hun informatie kunnen en
dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verbeterd. Dit leidt toe dat de gebruikers
meer en effectiever gebruik maken van livelink.
Pilotplan en pilotindeling
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In dit hoofdstuk zal uitgelegd worden hoe we de opdracht gaan verdelen in verschillende
pilots en hoe we die gaan doorlopen.
Er is besloten om de website te verdelen in 2 pilots, pilot 1 en pilot 2. Pilot 1 zal vooral gaan
om de lay-out van de interface. Het overzichtelijk houden van de informatie is hierbij
belangrijk. Een vaste standaard lay-out structuur bedenken voor de startpagina als de
vervolgschermen. Pilot 2 zal vooral gaan over de structuur van de informatie en bestanden.
Zowel de livelink explorer als livelink moet er het zelfde uitzien op de plek waar jij je in
bevindt.
Het ontwikkelen van de beide pilots zal eventueel halfweg parallel verlopen. Omdat we
gebruik maken van de IAD-methode doorloopt iedere pilot 2 fasen:
Definitiefase en de ontwikkelfase. Er wordt niet ingevoerd. Omdat we de ontwikkelmethode
big bang gebruiken. Wel is er aan het eind een voorstel in de vorm van een adviesrapport en
een overdrachtsrapport.

Definitiefase

Ontwikk
elfase

Invoering

Het kan zijn dat één of meerdere fasen niet goed worden doorlopen dan zal er een iteratie
plaats moeten vinden.
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Bijlage 2 Het Bronnenonderzoek
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2.1 bronnenonderzoek
Zoekplan Bronnenonderzoek
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Inleiding
Een bronnenonderzoek bestaat uit zes stappen. Deze worden alle 6 iteratief doorlopen zodat
onnodige informatie uitgesloten wordt dat niet van belang is voor dit project. De zes stappen
worden hieronder weergegeven:
1. Bepalen van doelstelling en begrenzingen,
2. Opstellen van een zoekplan,
3. Verzamelen van bibliografische gegevens (met gebruik van alle mogelijke media),
4. Bijeenzoeken van de relevante informatie,
5. Bestuderen van de informatie,
6. Zoeken en bestuderen van heel recente informatie.
De hele procedure is van belang om aan te geven wat er zal worden gezocht en hoe er zal
worden gezocht. Stap één tot en met stap drie worden opgenomen in dit document en de
resultaten worden verwerkt bij het herstructureren van de intranet van Kiwa N.V. (vergaren
van informatie over Livelink). De veranderingen die tijdens het zoeken naar boven komen
worden in dit document verwerkt.
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Stap 1
Doelstelling
De doelstelling van dit bronnenonderzoek is om relevante informatie over livelink te
verzamelen die gebruikt kan worden bij het herstructureren van de intranetsite Kiwa N.V..
Livelink, het intra-en extranet van Kiwa N.V. is een op internet gebaseerde toepassing om
kennis binnen Kiwa en met de bedrijfstak te delen. Daarnaast zijn discussie en
nieuwskanalen beschikbaar en biedt de project omgeving de mogelijkheid om samen te
werken.
Livelink maakt gebruik van een op internet gebaseerde applicatie LiveLink® genaamd. Het
kenmerk van Livelink is dat het direct aansluit bij de huidige kantoorsoftware (Word®,
Excel®, Powerpoint® en Outlook®). Dit biedt de mogelijkheid om o.a. rapporten,
spreadsheets, of Powerpoint presentaties op een eenvoudige manier beschikbaar te stellen
aan een breed publiek, zonder uitgebreide editing-fase. Livelink® werkt gewoon in de
browsers (MS Internet- Explorer versie 5.5 en hoger en Netscape Navigator 4.5 en hoger) en
is HTML (internet-taal) georiënteerd.

Vraagstellingen
Met welke aspecten (richtlijnen) moet rekening gehouden worden bij het herstructureren van
een livelink intranet applicatie.
Wat zijn de mogelijkheden van livelink.
Wat zijn de mogelijkheden binnen livelink om de livelink interface aan te passen.
Wat is het verschil tussen livelink 9.1 en 9.5.
Welke usability aspecten kunnen meegenomen worden in het ontwerp van het gehele
systeem?
Zoeken en trefwoorden
Nederlands:
Livelink
Livelink interface (aanpassen)
Livelink lay-out
Livelink 9.2
Livelink 9.5
Livelink opmaak
Livelink usability
Gebruikersinterface
Gebruikers
Interfaces
Engels:
Human Computer Interaction
Design
Interface design
Visual design
Guidelines
ISO standards
Usability
User centred design
Op al deze termen zal gezocht worden en mogelijk combinaties gemaakt worden om zo
meer of genuanceerdere resultaten te bereiken.
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Begrenzingen
Er worden een aantal begrenzingen opgesteld om de mogelijke informatie nog meer te
nuanceren.
De informatiebron mag niet ouder zijn dan maximaal 5 jaar. Uitzondering als er zeer
relevante informatie in staat.
Talen: Nederlands en Engels. Het internet wordt ook gebruikt waar het mogelijk is om te
vertalen via Altavista.com Babelfish. Dit wordt alleen gebruikt als er vermoeden is dat de
tekst ook relevant is.
De tijd beslaat 2 weken. Binnen deze 2 weken moet er zoveel mogelijk relevante informatie
gezocht worden. Er is een mogelijkheid om ongeveer 2 dagen langer door te gaan als dat
nodig is.
Stap 2
Planning
Internet
HHS
OB
KB
Informatie
analyseren
Relevante
locaties
bezoeken
Relevante
informatie
in een
document

Wk 1

Wk 1

Wk 1

Wk 1

Wk 1

Eerste zoekgang

Wk 2

Wk 2

Wk 2

Tweede zoekgang

Searchengines
www.google.com/nl
www.altavsita.com/nl
www.lycos.com/nl
Bibliotheken
HHS Haags Hogeschool
OB Openbare Bibliotheek Den Haag
KB Koninklijke Bibiliotheek
Centrale Catalogus
Centrale Catalogus Koninklijke Bibliotheek
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Stap 3
Extra documentatie
-Livelink in 10 minuten
-Uitgebreide handleiding Livelink (Engelstalig)
-Kiwa ICT Meerjarenplan 2005 - 2007
-Livelink version 9.2.0 Release Notes
-Livelink Enterprise Server 9.5 New Feature Preview
-User Guide Appearance HTML 10.0
Internet
www.opentext.com/livelink
Personen
Jan Verhoeven
Gijs Ekkers
Marie-José Vermeulen
Externe personen (medestudenten e.d.).
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2.2 Bronnenonderzoek interviews
Interview met Marie-José Vermeulen
Wat zijn de problemen met Livelink in het algemeen in het bedrijf.
Livelink is ooit aangeschaft voor Extranet. Extranet bedoel ik hiermee het Watnet gedeelte
dat gemaakt is voor de waterbedrijven. Deze waterbedrijven kunnen dan hun informatie zien.
Bij de opzet van het intranet is er niet voldoende gekeken naar de gebruikers. Wat willen de
gebruikers zien op een intranetsite? Hier is onvoldoende aandacht aangegeven.
Wat zijn jouw problemen met Livelink.
Ik heb niet zoveel problemen met Livelink. Livelink is soms wel langzaam wanneer ik er mee
werk..
Hoe zie jij de ideale Livelink intranet applicatie.
Dat iedere bedrijfseenheid (WR, C&K, MC, IBV) een eigen startpagina krijgt, volgens de
structuur die zij willen. Sowieso moet er wel op elke startpagina (bijvoorbeeld C&K) de
corporate informatie staan zoals, Kiwanen, kiwa stafdiensten, communicatie en de
ondernemingsraad.
Hoe zit de organisatie in elkaar.
Onder Kiwa N.V. vallen de volgende bedrijfseenheden, WR, C&K, MC en IBV.
Kiwa international valt onder Kiwa certificatie en keuringen (C&K) Bij C&K heb je geen
afdelingen maar units. Er zijn 9 units. Een zo een unit bestaat uit een unitmanager en daar
weer onder een team van specialisten.
Wat voor soort bedrijfscultuur heerst er hier binnen Kiwa N.V..
Er heerst bij Kiwa N.V. een open cultuur, geen u maar jij. De werknemers worden betrokken
bij wat er in het bedrijf gebeurd. Interne communicatie is hier een belangrijk onderdeel van
Willen mensen wel werken met Livelink.
De werknemers willen wel steeds meer werken met Livelink. En als het maar duidelijk is
waar ze hun informatie en documentatie kunnen vinden.
Hoe kunnen we volgens u de gebruiker stimuleren.
Door informatie op Livelink te zetten en hiermee de werknemers prikkelen om te gaan kijken.
Vaak doen we dit dmv met polls en links via het Bulletin.
A Welke gebruikersgroepen gebruiken vaak Livelink.
Alle stafafdelingen, behalve de Finance en Control want die gebruiken andere programma’s.
Bij WR en C&K wordt steeds meer informatie/ documenten op Livelink geplaatst.
B Als er al positieve reacties waren met het gebruiken van Livelink, wat waren dan
deze.
Een positieve reactie is vaak dat ze bepaalde informatie kunnen vinden. Ze vinden de polls
ook leuk en als ze foto’s kunnen bekijken.
Het beheren van informatie binnen Kiwa N.V.. Hoe gaat dit in de praktijk. Kan je de
juiste informatie vinden en is die informatie dan ook wel juist.
Soms is het wel moeilijk om de informatie te vinden. Soms gebruik ik de zoekfunctie. Maar ik
volg in eerste instantie de mappenstructuur.
Het is wel goed dat er voor sommige documenten/ folders rechten zijn toegekend. Bekijken
kan altijd mits de autorisatie anders ingeregeld is.. Projecten hebben een andere status, hier
moeten de rechten aan de deelnemers toegekend worden.
Ziet u een oplossing als er aan de medewerkers wordt gevraagd wat zij graag wensen
en eisen van Livelink.
Er zijn al medewerkers bezig met het structureren van informatie.
Wat zijn de uitgangspunten van Kiwa N.V. om het Livelink intranet gedeelte te
verbeteren.
Kennisdeling. Dat iedere werknemer weet waar hij/zij mee bezig is en weet wat er binnen de
organisatie afspeelt.
Krijgt een nieuwe werknemer een instructies om met Livelink aan de slag te kunnen
gaan.
Geen idee. Er is wel een introductiedag en inwerkprogramma’s.
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Waarom communiceren de gebruikers van Livelink slecht met elkaar.
Livelink is nog niet helemaal ingeburgerd, dit groeit wel langzaam. En er is ook niet iets van
een veelgestelde vragen forum, waar de gebruikers hun vragen eventueel beantwoord mee
kunnen worden.
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Interview met Gijs Ekkers, dd. 30 november 2004
Wat is het verschil tussen Livelink 9.1 en 9.2.
Livelink 9.2 is meer XP gericht. Je hebt meer mogelijkheden. Zie hiervoor de handleiding
livelink 9.2 new features.
Wat kan je allemaal doen met de structuur (interface) van Livelink 9.2.
Er is in livelink 9.2 een extra module voor HTML appearances. Dit is standaard geïntegreerd
in 9.5.
Zie ook Livelink Enterprise Server 9.2 New Features
Is de manier voor het opslaan van documenten het zelfde gebleven. Is hiervan de
structuur veranderd, is dit beter geworden.
Er is niks veranderd in Livelink 9.2. dit gaat wel gebeuren in livelink 9.5 je hebt daar betere
opties. Maar de software is er nog niet.
Bestanden worden opgeslagen in een Oracle database versie 8.1.7. Voor Livelink Server 9.5
zullen hierin geringe wijzigingen worden aangebracht.
Is er Nederlandstalige informatie beschikbaar over Livelink 9.2 (denk hier bijvoorbeeld
aan een handleiding).
Nee, alles is in het Engels.
Wat zijn allemaal de mogelijkheden om de interface te herstructureren.
HTML lay-out maken naar bestaande structuur (denk maar aan een soort schil voor het
echte werk)
Gebruik van de Appearance module in combinatie met het aan-/uitzetten van standaard
objecten.
Is de personal, enterprise, tools en help omgeving het zelfde gebleven in Livelink 9.2.
Dit is in principe niet veranderd.
De wijzigingen zitten in de user interface, de project space en in workflows en forms
componenten.
Is er een mogelijkheid om als je Livelink 9.2 opstart direct uitkomt in de omgeving
waar je werkt zonder dat je een hele tijd moet klikken voordat je er bent.
Dit moet worden onderzocht of dit mogelijk is in 9.2.
Via de Appearance module is het mogelijk een Appearance te laten zien voor een user/group
(via permissies).
Hebt u wat voorbeelden om Livelink wat dynamischer te maken.
Ja dit is maar een idee.
Zie een voorbeeld op URL: http://www.groenkennisnet.nl/GK-startpagina_(styled).htm
Weet u dat de gebruikers moeite hebben met Livelink.
Ja, ze kunnen hun info niet vinden. Dit verhelpen ze met door met de favorieten optie
snelkoppelingen te maken.
Ze gebruiken ook vaak de explorer balk om documenten te openen/slepen.
Ze openen ook documenten rechtstreeks vanuit Word terwijl er in livelink ook de
mogelijkheid is om deze documenten in livelink te openen.
De integratie met Office is sterk verbeterd in de versie 9.5. Zie ook Livelink Enterprise Server
9.5 New Features.
Welke onderdelen/ functies van Livelink worden het meest gebruikt onder de
gebruikers.
Livelink explorer en de livelink browser, het langdurig zoeken van informatie in hun eigen
unit.
Hoe zit het met de testomgeving waar ik de intranet herstructurering van Kiwa N.V. ga
bouwen. Is dit in Rijswijk of in Nieuwegein.
In Rijswijk.
De testomgeving KIWNWGLLTST staat in Nieuwegein en is via een url beschikbaar via het
netwerk.
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2.3 Resultaten bronnenonderzoek
De afgelopen twee weken heb ik veel informatie gezocht over Livelink. Waarom heb ik dit
gedaan. Dit heb ik gedaan omdat ik zelf niet eerder met Livelink heb gewerkt en omdat ik
deze applicatie gewoonweg niet kende. En dat terwijl in mijn afstudeeropdracht ik moet
onderzoeken wat de gebruikers willen veranderen aan Livelink en onderzoeken hoe je de
interface van Livelink kan aanpassen voor de gebruikers.
Ik heb veel informatie gezocht over Livelink. Ik heb onder andere gezocht in:
Bibliotheken
Internet
Informatie gezocht in het bedrijf
Interviews gehouden
In de bibliotheken heb ik geen informatie over Livelink. Op het internet wel. Maar deze
informatie was niet relevant. Ik kreeg algemene informatie over Livelink en Livelink inlog
sites. Dit waren dan meestal bedrijven die al gebruikt maakten van Livelink. Ook kreeg
informatie te zien wat gebruikers van Livelink vonden en data’s waar beurzen waren als een
nieuwe versies van Livelink werden geïntroduceerd en wat hiervan de (nieuwe/verbeterde)
functies waren in het kort.
In het bedrijf Kiwa zelf heb ik wel een heleboel informatie gevonden en gekregen. Deze
informatie waren handleidingen, hoe je problemen kon oplossen, wat nieuw was aan een
nieuwe versie van Livelink, snelle introductie in Livelink. Ik kreeg ook algemene informatie te
zien waarom ze Livelink kozen om binnen het bedrijf te gaan gebruiken.
Ik heb zelf ook met Livelink gespeeld om een indruk te krijgen wat de mogelijkheden van
Livelink zijn. Op deze manier krijg je ook gauw een indruk van hoe de gebruikers zelf met
Livelink werken.
Ik heb ook twee gebruikers geïnterviewd. Dit heb ik gedaan om meer informatie te winnen
over Livelink. Ik heb twee verschillende gebruikers met elk een aparte doel tot Livelink. De
ene gebruiker houdt zich bezig met communicatie en de ander is Livelinkbeheerder.
Allereerst de interview dat over de communicatie gaat, heeft vorig bij Kiwa afgestudeerd. Zij
heeft onderzoek gedaan naar de communicatie binnen het bedrijf. Een van deze onderdelen
is Livelink. Wat er vooral naar voren is gekomen is dat het bedrijf Kiwa dat Livelink heeft
aangeschaft geen rekening heeft gehouden met de gebruikers. En dat de mogelijkheden tot
het gebruik van Livelink niet optimaal wordt benut.
De andere geïnterviewde is de Livelinkbeheerder deze persoon heeft een andere kijk op
Livelink. Ik hem geïnterviewd om meer informatie te krijgen over de technische en
inhoudelijke kanten van Livelink.
Conclusie
Ik heb veel gehad aan de informatie van de geïnterviewden en de beschikbare documenten.
Ik weet nu wat de situatie is van de gebruikers ten opzichte van Livelink en hoe Livelink zelf
werkt en wat de mogelijkheden zijn van Livelink.
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Bijlage 3 De Workshop
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De workshop 3.1
Vragenlijst workshop versie 1 (niet gestructureerd)

Hoe vaak gebruikt u Livelink.
Wat vindt u van Livelink.
Wat zijn uw problemen met Livelink.
Welke onderdelen gebruikt u als u gebruik maakt van Livelink.
Hoe kunnen de problemen met Livelink opgelost worden.
Wat vind u van de interface van Livelink zoals die er nu uit ziet. (huidige situatie)
Hoe ziet u de nieuwe grafische (lay-out) indeling binnen Livelink.
Welke onderdelen (kopjes) ziet u liever wel/niet terug.
Welke taken zijn het belangrijkst binnen Livelink voor u.
Hoe voert u die taken uit.
Hoe communiceert u via Livelink.
Wat ontbreekt er aan Livelink.
Welke onderdelen van Livelink ziet u liever niet terug.
Wat vind u van de structuur van Livelink.
Hoe lang gebruikt u Livelink.
Heeft u zelf nog verbeterpunten voor het gebruik van Livelink.
Probeert u ook wel uit te zoeken als iets niet lukt binnen Livelink.
Leest u ook (vaak) de handleiding van Livelink om iets te kunnen doen binnen Livelink.
Duurt het lang voor dat u na het inloggen op uw eigen startscherm bent.
Welke soorten informatie ziet u het liefst op uw scherm staan.
Wat zijn de makkelijke/ handelingen binnen Livelink.
Wat zijn de moeilijke/ handelingen binnen Livelink.
Wat verwacht u van Livelink als u ermee werkt.
Wat doet u als er een fout optreed binnen Livelink.
Wanneer en wat vind u leuk aan Livelink als u ermee werkt.
Livelink kan je op twee manieren gebruiken, welke manier gebruiken jullie het vaakst Livelink
of de Livelink explorer.
Waarom gebruiken jullie vaak livelink explorer, komt dit doordat dit vertrouwd is.
Heeft Livelink explorer ook nadelen volgens jullie.
Maken jullie ook vaak gebruik van de zoekmachine.
Vinden jullie de zoekmachine handig. Waarom wel/niet.
Wat verwachten jullie van de zoekmachine.
Waarom zoeken jullie niet geavanceerder. Hiermee bedoel ik zoeken jullie ook op andere
zoekgebieden of is deze functie jullie niet duidelijk.
Wat zoeken jullie vooral in de zoekmachine. Is dit vooral informatie of bestanden.
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De workshop 3.2

Vragen - gegroepeerd
Groep 1a
Hoe vaak gebruikt u Livelink.
Wat vindt u van Livelink.
Welke onderdelen gebruikt u als u gebruik maakt van Livelink.
Groep 1b
Wat zijn uw problemen met Livelink.
Hoe kunnen de problemen met Livelink opgelost worden.
Groep 2
Wat vind u van de interface van Livelink zoals die er nu uit ziet. (huidige situatie)
Hoe ziet u de nieuwe grafische (lay-out) indeling binnen Livelink.
Wat vind u van de structuur van Livelink. Hiermee bedoel ik onder andere de folderstructuur
ect. Kunnen sommige onderdelen uitgeschakeld worden.
Moeten sommige informatie staan op de plek waar ze nu staan zoals bijvoorbeeld de
bulletin. Welke soorten informatie moeten voor jou staan op hun plek zoals ze nu staan.
Groep 3
Hoe lang gebruikt u Livelink.
Heeft u zelf nog verbeterpunten voor het gebruik van Livelink.
Duurt het lang voor dat u na het inloggen op uw eigen startscherm bent.
Als je inlogt wil je dan gelijk op jouw startpagina uitkomen of vind je het niet erg zoals dit nu
gebeurd.
Groep 3b
Welke onderdelen (kopjes) ziet u liever wel/niet terug.
Wat ontbreekt er aan Livelink.
Welke onderdelen van Livelink ziet u liever niet terug.
Welke soorten informatie ziet u het liefst op uw scherm staan.
Groep 4
Wat zijn de makkelijke/ handelingen binnen Livelink.
Wat zijn de moeilijke/ handelingen binnen Livelink.
Probeert u ook wel uit te zoeken als iets niet lukt binnen Livelink.
Leest u ook (vaak) de handleiding van Livelink om iets te kunnen doen binnen Livelink.
Groep 5
Welke taken zijn het belangrijkst binnen Livelink voor u.
Hoe voert u die taken uit.
Hoe communiceert u via Livelink.
Wat verwacht u van Livelink als u ermee werkt.
Wat doet u als er een fout optreed binnen Livelink.
Wanneer en wat vind u leuk aan Livelink als u ermee werkt.
Groep 6
Livelink kan je op twee manieren gebruiken, welke manier gebruiken jullie het vaakst Livelink
of de Livelink explorer.
Waarom gebruiken jullie vaak livelink of livelink explorer, komt dit doordat dit vertrouwd is.
Heeft Livelink explorer ook nadelen volgens jullie.
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Groep 7
Maken jullie ook vaak gebruik van de zoekmachine.
Vinden jullie de zoekmachine handig. Waarom wel/niet.
Wat verwachten jullie van de zoekmachine.
Waarom zoeken jullie niet geavanceerder. Hiermee bedoel ik zoeken jullie ook op andere
zoekgebieden of is deze functie jullie niet duidelijk.
Wat zoeken jullie vooral in de zoekmachine. Is dit vooral informatie of bestanden.
Groep 8
Met welke woorden willen jullie een taalverandering. Voorkeur Engels/Nederlands.
Willen jullie dat de vervolgschermen er net zo uit zien als de startscherm (hoofdpagina).
Willen jullie misschien symbolen/iconen zien in de nieuwe gebruikersinterface of is dit niet
echt belangrijk.
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De workshop 3.3

Voorbereiding workshop
Wat heb je allemaal nodig voor de workshop.
Een open probleem vertellen aan de deelnemers (wat zijn de problemen in livelink)
(Problemen bedenken door de deelnemers) (bedenk oplossingen voor je zelf om livelink te
kunnen verbeteren)
Acht deelnemers van een of meerdere gebruikersgroepen
Workshop duurt max 3 uur
Een (les)ruimte
Een schoolbord
Een flipover inclusief stiften
Een rol plakband om de beschreven vellen op te hangen
Veel papier
Pennen
Drinken (thee, koffie) en eten (koekjes) dit is bedoeld om een ontspannen en stimulerende
sfeer te creëren.
Werkwijze workshop
De sessie begint eerst met een warm-up.
De sessieleider vertelt wat het probleem is. Elke deelnemer krijgt een pakketje met vragen.
Als de deelnemer klaar is met zijn pakket dan wordt dit doorgeschoven naar een andere
deelnemer. Dit wordt net zo lang gedaan totdat iedere deelnemer alle pakketjes heeft gehad.
Er zijn in totaal acht pakketjes.
Hij vraagt aan de deelnemers zoveel mogelijke ideeën op te schrijven.
Nadat alle de deelnemers klaar zijn met invullen bespreken we de acht pakketten. Elk idee
wordt besproken of deze relevant is.
En kiezen we de belangrijkste pakketten op volgorde (prioriteiten) uit voor de verbetering van
de gebruikersinterface.
Er wordt niet geclusterd omdat er al verschillende groepen met vragen zijn aangemaakt.
Elk idee wordt op een aparte vel genoteerd. Nadat er geen ideeën er meer zijn wordt alles
verzameld. Elk idee wordt besproken en ideeën die op elkaar lijken worden bij elkaar
verzameld.
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De workshop 3.4
De uitnodiging voor de workshop
(Bij deze nodig ik jullie uit voor de workshop.)
Hallo iedereen. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Radjin Ramjiawan. Ik studeer hier af in de
richting Informatica aan de Haagse Hogeschool.
Wat kom ik hier doen. Wat is het doel van mijn opdracht.
Ik kom hier een voorstel geven over de herstructurering (met name grafisch en structuur) van
de livelink intranet site van Kiwa. Hiervoor moet ik onderzoek doen naar de gebruikers. Ik wil
weten wat jullie vinden van livelink zowel positief als negatief en of jullie ideeen hebben om
dit te verbeteren.
Vandaar deze workshop.
Wat is de bedoeling van de workshop.
De bedoeling van de workshop is op een leuke en ontspannen manier problemen/
oplossingen bedenken om het gebruik van livelink (9.5) beter te maken voor de gebruiker.
Zodat de problemen die de gebruiker eventueel heeft weg te nemen.
Bij deze workshop gaat het vooral om de interface (de hoofdpagina/startscherm). De
bedoeling is om informatie uit jullie te krijgen. Zodat ik hiermee een verbetering van de
gebruikersinterface kan gaan ontwerpen en voorstellen aan Kiwa.
Hiervoor heb ik hard u hulp nodig en het is ook in het belang voor u, want u moet er mee
werken.
Bij deze alvast bedankt.
Ik weet dat het een beetje laat is. Maar ik hoop toch op jullie medewerking. Jan Verhoeven
zei dat jullie wel vaak gebruik maken van livelink.
De workshop is op woensdag 22 december van 13:30 tot 15:30 in Rijswijk zaal 1.
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De workshop 3.5
Workshop helemaal uitgewerkt.
Groep 1a
1 Hoe vaak gebruik je Livelink.
Gijs
Dagelijks
Roland
Dagelijks
Galia
Dagelijks
Sandor
Dagelijks
Bart
Dagelijks
2 Wat vind je van Livelink.
Gijs
Het werkt stabiel.
Roland
Het is prima.
Galia
Als livelink bedoeld is om alle afdelingen te linken, vind ik uitstekend, omdat livelink kan de
communicatie tussen de afdelingen en bedrijven sterk positief beinvloeden. In de loop van de
tijd worden de afdelings I-schijf overbodig, omdat er geen geheimen zijn tussen afdelingen.
Zo krijgt je een Kiwa gevoel van verbondenheid.
Sandor
Het is handig, kan gebruiksvriendelijker, soms omslachtig, niet echt gelikt, wordt door mij niet
echt gebruikt binnen de organisatie.
Bart
Noodzakelijk kwaad.
3 Welke onderdelen gebruik je als je gebruik maakt van Livelink. (enterprise, personal,
project, discussie, workflow etc)
Gijs
Ik gebruik alle onderdelen.
Roland
Enterprise en de personal.
Galia
Enterprise.
Sandor
News, enterprise, project, personal.
Bart
90% unit.
Groep 1b
1 Wat zijn je problemen met Livelink.
Gijs
Geen.
Roland
Geen.
Galia
Livelink heeft oude bestanden bijvoorbeeld “wie is wie”, eruit halen of updaten.
Sandor
-zoeken is lastig
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-Add functie is omslachtig
-Soms zijn zaken lastig te vinden.
Bart
Teringheid
2 Hoe kunnen de problemen met Livelink opgelost worden.
Gijs
Via de beheerder.
Roland
Geen antwoord.
Galia
Maakt een emailadres (net als bij Everything 4 Office voor alle klachten en problemen). Dan
kunnen jullie iedereen mailen, direct mailen. De baat van de directe communicatie is enorm.
Zo maken jullie een inventarisatie van alle plussen en minnen.
Sandor
-andere zoekinterface
-andere structuur
Bart
Meer instructie over mogelijkheden.
Sneller maken.
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Groep 2
1 Wat vind je van de interface van Livelink zoals die er nu uit ziet. (huidige situatie)
Gijs
Te veel informatie op het scherm.
Roland
De logica van de startpagina is onduidelijk.
Galia
Ik heb bij een andere bedrijf gewerkt, daar stond op de startpagina “stil” de nieuwsflitsen. Ik
vind dat prettig. De reden is dat je de dag begint met de nieuws(krantje) van het bedrijf. (dit is
precies net als de mensen thuis hun dag beginnen met een krant)
Sandor
-niet echt gelikt
-indeling soms niet logisch
-nieuwszaken prominent in beeld brengen
Bart
Warrig
2 Hoe zie jij een nieuwe grafische (lay-out) indeling binnen Livelink.
Gijs
Toegangspagina voor elke groep.
Roland
Een andere indeling.
Galia
Ik vind de lay-out ok. Ik zou folders op startmenu Kiwa C&K en Kiwa Certification niet apart
zetten, maar juist bij elkaar.
Sandor
-Knoppen om door te klikken
-duidelijke structuur
-overzichtelijk
Bart
-snel eigen werkomgeving
-shortcuts van veel gebruikte informatie
-helder, voor wat de rest te vinden is
3 Wat vind je van de structuur van Livelink. Hiermee bedoel ik onder andere de
folderstructuur ect. Kunnen sommige onderdelen uitgeschakeld worden volgens jou.
Gijs
Ik ken er goed bekend mee.voor mij hoeft er niets uitgeschakeld worden.
Roland
Ja
Galia
Folderstructuur is ok. Wat ik lastig vind is dat andere mijn folders kunnen verplaatsen.
Sandor
Soms onduidelijk/overzichtelijk
Bart
Binnen unit duidelijk.
Rest van Kiwa ondoordringbaar, danwel vindbaar met behulp van zoekfunctie, maar dat
duurt te lang. Dit leidt tot frustratie.
4 Moeten sommige informatie staan op de plek waar ze nu staan zoals bijvoorbeeld de
bulletin. Welke soorten informatie moeten voor jou staan op hun plek zoals ze nu
staan.
Gijs
Alles regelen via toegangspagina.
Roland
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Documenten zijn heel moeilijk te vinden.
Galia
Ik blijf bij punt 1. begin is startpagina met de nieuwsflitsen, daarbij hoort ook de bulletin.
Sandor
Via openingspagina, er news daarna kunnen doorklikken.
Bart
Ongetwijfeld, maar ik zou het niet weten. Bulletin of op papier.
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Groep 3
1 Hoe lang gebruik je Livelink.
Gijs
Vanaf het begin.
Roland
Vanaf het begin. We zijn pilotunit geweest.
Galia
Sinds 2002 (bij mijn vorige werkgever)
Sandor
Begin
Bart
Een jaar of drie.
2 Heb je zelf nog verbeterpunten voor het gebruik van Livelink.
Gijs
Ja, via Appareance modulen.
Roland
Alles in het Nederlands of Engels (geen combinatie)
Galia
Zie mijn KIS voorstellen.
Sandor
-Beton functie nuttig, maar moeilijk te vinden.
-add-functie soms omslachtig
-zoeken kan beter
-poll beter bekend maken
Bart
Shortcuts invoeren. Betere zoekinstructies
3 Duurt het lang voor dat je na het inloggen op je eigen startscherm bent.
Gijs
Nee
Roland
Moet veel doorklikken
Galia
Nee
Sandor
Nee
Bart
In livelink bij favorieten. In livelink explorer duurt het erg lang.
4 Als je inlogt wil je dan gelijk op jouw startpagina uitkomen of vind je het niet erg
zoals dit nu gebeurd.
Gijs
Niet erg.
Roland
Liefst direct naar eigen pagina.
Galia
Ik vind algemene pagina beter.
Sandor
Hoeft niet, maar met button snel doorklikken.
Bart
Ja
Groep 3b
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1 Welke onderdelen (kopjes) zie je liever wel/niet terug.
Gijs
Alles laten staan.
Roland
----Galia
Geen mening
Sandor
?
Bart
Heldere onderverdeling. De logica van nu is ver te zoeken.
Snel naar eigen werkomgeving.
Logische indeling voor de rest moet je alles snel kunnen vinden wat je zoekt en niet via de
zoekfunctie.???
2 Wat ontbreekt er aan Livelink.
Gijs
Email
Roland
Niets
Galia
Passie, weinig mensen maken gebruik van livelink.
Sandor
Indeling moet beter worden bijgehouden worden (emailadressen, namen up to daten en
dergelijke)
Bart
Een logische indeling buiten de unitstructuur.
3 Welke onderdelen (functies, denk hierbij bijvoorbeeld aan een zoekfunctie) van
Livelink zie je liever niet terug in de hoofdscherm.
Gijs
Geen
Roland
Niets
Galia
------Sandor
Niets
Bart
De onderdelen die ik niet gebruik. Wel nieuws maar alleen van C&K en niet van BTO.
Kortom unitniveau.
4 Welke soorten informatie zie je het liefst op je scherm staan. (denk hier ook aan de
6k’s Kennis, Klanten, en processen, Kiwanen etc)
Gijs
-----Roland
C&K informatie
Galia
------Sandor
News/nieuwe ontwikkelingen.
Bart
De 6K’s is een insteek voor de indeling in livelink, dit is erg geforceerd en onlogisch.
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5 Heeft een unit bepaalde informatie nodig die een andere unit niet nodig heeft.
Gijs
----Roland
De unitinformatie is alleen voor de unit.
Galia
Denk ik wel.
Sandor
----Bart
Nee
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Groep 4
1 Wat zijn de makkelijke/ handelingen binnen Livelink.
Gijs
Openen/ bewaren documenten
Roland
Zoeken
Galia
Klikken/zoeken/fetch
Sandor
Doorbladeren
Bart
----2 Wat zijn de moeilijke/ handelingen binnen Livelink.
Gijs
Workflows
Roland
Emailen van meerdere bestanden
Galia
Save. Volgens mij kan je op verschillende bestanden .doc en .pdf op verschillende manieren
saven.
Sandor
Zoeken, fetch en dergelijke (deze functie is omslachtig weggewerkt in dat blauwe pijltje).
Soms onoverzichtelijk als je dieper in de pagina’s zit.
Bart
De juiste plaats voor bestanden vinden.
3 Probeer je ook wel uit te zoeken als iets niet lukt binnen Livelink. Maak je hierbij
gebruik van de helpdesk.
Gijs
-----Roland
Nee
Galia
Nee
Sandor
Ja, nee
Bart
Ja, nee
4 Lees je ook (vaak) de handleiding van Livelink om iets te kunnen doen binnen
Livelink.
Gijs
Altijd
Roland
Nee
Galia
Nee
Sandor
Ik heb wel eens de handleiding doorgenomen.
Bart
Ja
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Groep 5
1 Welke taken zijn voor jou het belangrijkst binnen Livelink.
Gijs
Beheer van livelink
Roland
Zoeken van documenten
Galia
Informatie, bewaren (archieven), link met andere afdelingen.
Sandor
-Informatief
-Beheer
Bart
Bestandbeheerder
2 Hoe voer jij die taken uit.
Gijs
-----Roland
Dit gaat goed.
Galia
Met gemak.
Sandor
Bart
Dit gaat prima.
3 Hoe communiceer je via Livelink.
Gijs
Via browser en explorer.
Roland
Ik communiceer niet.
Galia
Nog niet gedaan.
Sandor
News.
Bart
Niet
4 Wat verwacht je van Livelink als je ermee werkt.
Gijs
Dat het zonder fouten werkt.
Roland
Dat het snel werkt.
Dat je va alles kan vinden.
De workflow schema’s zijn goed moeten we meer gebruiken.
Galia
Makkelijk (gebruiksvriendelijkheid) en snel.
Sandor
Snelheid, overzichtelijk, foutloos
Bart
Snelheid
5 Wat doe je als er een fout optreed binnen Livelink.
Gijs
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Eerst zelf oplossen, indien nodig via opentext (leveranciers).
Roland
Uitzetten en ergeren.
Galia
Als er een fout optreed, loop ik als eerste naar Wim (Simac) of ik bel Jan Verhoeven.
Sandor
Afsluiten en dan weer opstarten of Simac bellen.
Bart
De helpdesk bellen. (de computer uit het raam gooien)

6 Wanneer en wat vind je leuk aan Livelink als je ermee werkt.
Gijs
Goede opslagmogelijkheid
Roland
Als je kan vinden, wat je zoekt.
Galia
Alles in een programma.
Sandor
-informatief
-kennis laten delen
Bart
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Groep 6
1 Livelink kan je op twee manieren gebruiken, welke manier gebruik je het vaakst
Livelink of de Livelink explorer.
Gijs
Beide worden door mij gebruikt.
Roland
Livelink
Galia
Binnen Citrix livelink.
Buiten Citrix livelink.
Sandor
Livelink
Bart
Livelink explorer
2 Waarom gebruik je vaak livelink explorer, komt dit doordat dit vertrouwd is met
bijvoorbeeld de Windows explorer. Ken jij Livelink wel.
Gijs
Alleen indien meerdere tegelijk moeten worden bewerkt.
Roland
Ja, ik ken livelink. Ik gebruik weinig explorer.
Galia
Ik heb livelink explorer gebruikt om files (html) van I schijf naar livelink te kopieren, omdat
copy/paste binnen Citrix niet werkt.
Sandor
Explorer gebruik ik alleen als ik zaken moet toevoegen.
Bart
Gaat beter bij oproepen bestanden. Openen in plaats van fetch.
3 Heeft Livelink explorer ook nadelen volgens jou.
Gijs
Moeilijk te zien waar je je in Livelink Explorer bevindt.
Roland
Veel doorklikken.
Galia
Geen mening.
Sandor
-soms traag
-doorklikken
-soms moet je in livelink mappen activeren alvorens je deze ziet in explorer.
Bart
Ja, het ontbreken van favorieten
je klikt je elke dag wetenloos om bij je eigen unit te
komen.
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Groep 7
1 Maak je ook vaak gebruik van de zoekmachine.
Gijs
Vaak
Roland
Ja
Galia
Redelijk
Sandor
Ja
Bart
Ja
2 Vind je de zoekmachine handig. Waarom wel/niet.
Gijs
De query maken is het moeilijkst.
Roland
Ja, kan met een betere instructie hier meer uit halen.
Galia
Ja, omdat livelink ook een archievering functie en communicatie tussen de afdelingen functie
uitvoert.
Sandor
Ja, maar soms werkt deze niet. Soms omslachtige hits. Ziet op het scherm niet erg gelikt uit.
Bart
Ja
3 Wat verwacht je van de zoekmachine als je iets zoekt.
Gijs
Zo gering mogelijke zoekitems.
Roland
De enige juiste hit.
Galia
Brede antwoord op mijn vragen.
Sandor
Weinig maar goede hits.
Bart
Één antwoord. Datgene wat ik zoek.
4 Waarom zoek je niet geavanceerder. Hiermee bedoel ik, zoek jij ook op andere
zoekgebieden of is deze functie jou niet duidelijk.
Gijs
Ik doe het altijd geavanceerd.
Roland
Moet instructie hebben.
Galia
Geavanceerd. Voordelen is nog niet mij duidelijk.
Sandor
Deze functie gebruik ik wel, maar is voor mij nog onduidelijk.
Bart
Ik zoek geavanceerd, maar ken niet alle mogelijkheden.
5 Wat zoek je vooral in de zoekmachine. Is dit vooral informatie of bestanden.
Gijs
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Vooral bestanden (documenten)
Roland
Bestanden
Galia
Ik zoek met keywords informatie en bestanden, vaker bestanden.
Sandor
Informatie
Bart
Bestanden
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Groep 8
1 Wil jij de schermen in het Engels of in het Nederlands of de mogelijkheid deze beide
weer te kunnen geven.
Gijs
Nederlands met optie om Engels te kunnen weergeven.
Roland
Nederlands of beide mogelijkheden.
Galia
Ik ben gewend aan Engels, combinatie vind ik ook prima.
Sandor
Nederlands
Bart
Nederlands
2 Wil jij dat de vervolgschermen er net zo uit zien als de startscherm (hoofdpagina).
Gijs
Nee
Roland
Als het startscherm beter wordt wel.
Galia
Geen mening.
Sandor
Zo veel uniform.
Bart
Nee
3 Wil je misschien symbolen/iconen zien in de nieuwe gebruikersinterface of is dit niet
echt belangrijk voor jou.
Gijs
Nee, zo weinig mogelijk toeters en bellen.
Roland
Maakt niet uit.
Galia
Geen mening.
Sandor
Wil ik wel zien.
Bart
Niet belangrijk. Helderheid voor alles.
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De workshop 3.6
Per groep wat is er algemeen bekend.
Groep1a
1 Hoe vaak gebruik je Livelink.
1 dagelijks gebruik van livelink
2 Wat vind je van Livelink.
2 het is wel handig, maar het kan beter.
3 Welke onderdelen gebruik je als je gebruik maakt van Livelink. (enterprise, personal,
project, discussie, workflow etc)
3 de meeste gebruiken die onderdelen wel
Groep 1b
1 Wat zijn je problemen met Livelink.
1 het zoeken is lastig
2 Hoe kunnen de problemen met Livelink opgelost worden.
2 via de beheerder, meer instructie over mogelijkheden, andere structuur, zoekinterface. Een
klachtenmailadres. Livelink sneller maken.
Groep 2
1 Wat vind je van de interface van Livelink zoals die er nu uit ziet. (huidige situatie)
1 teveel informatie op het schermen. Nieuwsflitsen beter in beeld brengen en niet dat het
telkens verdwijnt in beeld. De indeling van de startpagina is niet duidelijk/ logisch.
2 Hoe zie jij een nieuwe grafische (lay-out) indeling binnen Livelink.
2 een eigen werkomgeving/ toegangspagina voor elke groep. Shortcuts gebruiken voor veel
gebruikte informatie. Een duidelijke structuur opzetten.
3 Wat vind je van de structuur van Livelink. Hiermee bedoel ik onder andere de
folderstructuur ect. Kunnen sommige onderdelen uitgeschakeld worden volgens jou.
3 soms onduidelijk. Het is ook lastig als andere mijn folders kunnen verplaatsen.
4 Moeten sommige informatie staan op de plek waar ze nu staan zoals bijvoorbeeld de
bulletin. Welke soorten informatie moeten voor jou staan op hun plek zoals ze nu
staan.
4 begin is startpagina daarna met nieuwsflitsen
Groep 3a
1 Hoe lang gebruik je Livelink.
1 de meeste zijn al bezig met livelink sinds het begin dat Kiwa N.V. livelink is gaan
gebruiken.
2 Heb je zelf nog verbeterpunten voor het gebruik van Livelink.
2 het zoeken kan beter, shortcuts invoeren.
3 Duurt het lang voor dat je na het inloggen op je eigen startscherm bent.
3 het duurt niet zo lang.
4 Als je inlogt wil je dan gelijk op jouw startpagina uitkomen of vind je het niet erg
zoals dit nu gebeurd.
4 het hoeft niet, maar met button snel doorklikken naar eigen startpagina.
Groep 3b
1 Welke onderdelen (kopjes) zie je liever wel/niet terug.
1 logische indeling. Snel een eigen werkomgeving.
2 Wat ontbreekt er aan Livelink.
2 een logische indeling ontbreekt. Passie, weinig mensen maken gebruik van livelink.
3 Welke onderdelen (functies, denk hierbij bijvoorbeeld aan een zoekfunctie) van
Livelink zie je liever niet terug in de hoofdscherm.
3 geen.
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4 Welke soorten informatie zie je het liefst op je scherm staan. (denk hier ook aan de
6k’s Kennis, Klanten, en processen, Kiwanen etc)
4 c&k informatie/ news nieuwe ontwikkelingen. De 6k’s is een insteek voor de indeling in
livelink.
5 Heeft een unit bepaalde informatie nodig die een andere unit niet nodig heeft.
5 de unitinformatie is er alleen voor de unit.
Groep 4
1 Wat zijn de makkelijke/ handelingen binnen Livelink.
1 openen/ bewaren documenten doorbladeren.
2 Wat zijn de moeilijke/ handelingen binnen Livelink.
2 de juiste plaats voor het vinden van bestanden.
3 Probeer je ook wel uit te zoeken als iets niet lukt binnen Livelink. Maak je hierbij
gebruik van de helpdesk.
3 er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van livelink.
4 Lees je ook (vaak) de handleiding van Livelink om iets te kunnen doen binnen
Livelink.
4 soms wordt de handleiding wel gebruikt.
Groep 5
1 Welke taken zijn voor jou het belangrijkst binnen Livelink.
1 beheren, informatief, zoeken van documenten.
2 Hoe voer jij die taken uit.
2 het uitvoeren van de taken gaat goed.
3 Hoe communiceer je via Livelink.
3 via news hou ik me op de hoogte.
4 Wat verwacht je van Livelink als je ermee werkt.
4 dat het snel werkt. Dat het zonder fouten werkt. Dat je van alles kan vinden. Dat het
gebruiksvriendelijk is.
5 Wat doe je als er een fout optreed binnen Livelink.
5 simac bellen. Zelf oplossen. Opnieuw starten. Jan Verhoeven bellen.
6 Wanneer en wat vind je leuk aan Livelink als je ermee werkt.
6 als je kan vinden wat je zoekt. Het in informatief. Kennis te laten delen.
Groep 6
1 Livelink kan je op twee manieren gebruiken, welke manier gebruik je het vaakst
Livelink of de Livelink explorer.
1 zowel livelink als livelink explorer worden even vaak gebruikt.
2 Waarom gebruik je vaak livelink explorer, komt dit doordat dit vertrouwd is met
bijvoorbeeld de Windows explorer. Ken jij Livelink wel.
2 gaat beter bij oproepen bestanden. Explorer wordt alleen gebruikt als ik zaken moet
toevoegen.
3 Heeft Livelink explorer ook nadelen volgens jou.
3 moeilijk te zien waar je je in livelink explorer bevindt. Veel doorklikken. Soms moet je
mappen activeren in livelink voordat je deze ziet in livelink.
Groep 7
1 Maak je ook vaak gebruik van de zoekmachine.
1 ze maken vaak gebruik van de zoekmachine.
2 Vind je de zoekmachine handig. Waarom wel/niet.
2 ze vinden de zoekmachine allemaal handig maar soms werkt deze niet. Soms omslachtige
hits.
3 Wat verwacht je van de zoekmachine als je iets zoekt.
3 weining maar goede hits.
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4 Waarom zoek je niet geavanceerder. Hiermee bedoel ik, zoek jij ook op andere
zoekgebieden of is deze functie jou niet duidelijk.
4 geavanceerd maar moet instructie hebben, want dit is niet helemaal duidelijk.
5 Wat zoek je vooral in de zoekmachine. Is dit vooral informatie of bestanden.
5 in de eerste plaats wordt er vaak gezocht naar bestanden en dan naar informatie.
Groep 8
1 Wil jij de schermen in het Engels of in het Nederlands of de mogelijkheid deze beide
weer te kunnen geven.
1 ze willen de informatie op een scherm het liefst in het Nederlands, een optie in het Engels
vinden ze ook prima.
2 Wil jij dat de vervolgschermen er net zo uit zien als de startscherm (hoofdpagina).
2 zo veel uniform
3 Wil je misschien symbolen/iconen zien in de nieuwe gebruikersinterface of is dit niet
echt belangrijk voor jou.
3 dit is niet zo belangrijk.
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De workshop 3.7
Belangrijke eisen van de gebruikers
Hoe vaak gebruik je Livelink.
-er wordt dagelijks gebruik van livelink
Welke onderdelen gebruik je als je gebruik maakt van Livelink. (enterprise, personal,
project, discussie, workflow etc)
-de meeste gebruikers gebruiken de onderdelen enterprise, personal en project wel
Wat zijn je problemen met Livelink.
-het zoeken is lastig
Hoe kunnen de problemen met Livelink opgelost worden.
-via de beheerder, meer instructie over mogelijkheden, andere structuur, zoekinterface. Een
klachtenmailadres. Livelink sneller maken.
Wat vind je van de interface van Livelink zoals die er nu uit ziet. (huidige situatie)
-teveel informatie op het schermen. Nieuwsflitsen beter in beeld brengen en niet dat het
telkens verdwijnt in beeld. De indeling van de startpagina is niet duidelijk/ logisch.
Hoe zie jij een nieuwe grafische (lay-out) indeling binnen Livelink.
-een eigen werkomgeving/ toegangspagina voor elke groep. Shortcuts gebruiken voor veel
gebruikte informatie. Een duidelijke structuur opzetten.
Moeten sommige informatie staan op de plek waar ze nu staan zoals
bijvoorbeeld de bulletin. Welke soorten informatie moeten voor jou staan op hun
plek zoals ze nu staan.
-begin is startpagina daarna met nieuwsflitsen
Heb je zelf nog verbeterpunten voor het gebruik van Livelink.
zoals dit nu gebeurd.
-het zoeken kan beter, shortcuts invoeren.
Als je inlogt wil je dan gelijk op jouw startpagina uitkomen of vind je het niet erg.
-het hoeft niet, maar met button snel doorklikken naar eigen startpagina.
Welke onderdelen (kopjes) zie je liever wel/niet terug.
-logische indeling. Snel een eigen werkomgeving.
Wat zijn de moeilijke/ handelingen binnen Livelink.
-de juiste plaats voor het vinden van bestanden.
Hoe communiceer je via Livelink.
-via news hou ik me op de hoogte.
Wat verwacht je van Livelink als je ermee werkt.
-dat het snel werkt. Dat het zonder fouten werkt. Dat je van alles kan vinden. Dat het
gebruiksvriendelijk is.
Wanneer en wat vind je leuk aan Livelink als je ermee werkt.
-als je kan vinden wat je zoekt. Het is informatief. Kennis te laten delen.
Livelink kan je op twee manieren gebruiken, welke manier gebruik je het vaakst
Livelink of de Livelink explorer.
-zowel livelink als livelink explorer worden even vaak gebruikt.
Maak je ook vaak gebruik van de zoekmachine.
-ze maken vaak gebruik van de zoekmachine.
Wat verwacht je van de zoekmachine als je iets zoekt.
-weining maar goede hits.
Waarom zoek je niet geavanceerder. Hiermee bedoel ik, zoek jij ook op andere
zoekgebieden of is deze functie jou niet duidelijk.
-geavanceerd maar moet instructie hebben, want dit is niet helemaal duidelijk.
Wat zoek je vooral in de zoekmachine. Is dit vooral informatie of bestanden.
-in de eerste plaats wordt er vaak gezocht naar bestanden en dan naar informatie.
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Wil jij de schermen in het Engels of in het Nederlands of de mogelijkheid deze
beide weer te kunnen geven.
-ze willen de informatie op een scherm het liefst in het Nederlands, een optie in het Engels
vinden ze ook prima.
Wil jij dat de vervolgschermen er net zo uit zien als de startscherm (hoofdpagina).
-zo veel uniform net als de startpagina.
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Bijlage 4 Usabilitytest (SUMI) huidige situatie
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SUMI - Vragenlijst

Oneens

Mee eens

Geen oordeel

1.

Livelink reageert te traag op de invoer van de gebruiker.

o

o

o

2.

Ik zou mijn collega's aanraden om Livelink te gebruiken.

o

o

o

3.

De gebruiker wordt geholpen door de instructies en door de tekens
dat invoer van de gebruiker verwacht wordt (prompt).

o

o

o

4.

Livelink is er op een bepaald tijdstip onverwachts mee gestopt

o

o

o

5.

Het leren omgaan met Livelink levert in het begin veel problemen op.

o

o

o

6.

Met Livelink weet ik vaak helemaal niet wat het volgende is dat ik
moet doen.

o

o

o

7.

Ik vind het werken met Livelink leuk.

o

o

o

8.

De berichten van Livelink zijn niet erg behulpzaam

o

o

o

9.

Als Livelink stopt dan kan je het gemakkelijk weer starten.

o

o

o

10.

Het duurt te lang om de commando's van Livelink te leren.

o

o

o

11.

Ik vraag me soms af of ik wel het juiste commando gebruik.

o

o

o

12.

Het werken met Livelink geeft mij voldoening.

o

o

o

13.

De wijze waarop de Livelink berichten worden weergegeven is
duidelijk en begrijpbaar.
Het geeft mij een veiliger gevoel als ik slechts een paar bekende
commando's gebruik

o

o

o

o

o

o

14.
15.

De documentatie van Livelink is erg informatief.

o

o

o

16.

Het lijkt alsof vlot werken door Livelink onmogelijk wordt gemaakt

o

o

o

17.

Het werken met Livelink heeft een stimulerende invloed op de geest.

o

o

o

18.

Er is nooit genoeg informatie op het beeldscherm als dit nodig is.

o

o

o

19.

Ik heb het gevoel de baas te zijn over Livelink.

o

o

o

20.

Ik gebruik het liefst die voorzieningen van Livelink die ik het best ken.

o

o

o

21.

Ik denk dat Livelink niet consequent is.

o

o

o

22.

Ik zou Livelink niet graag elke dag willen gebruiken.

o

o

o

23.

Ik kan de berichten van Livelink begrijpen en er iets mee doen.

o

o

o

24.

Livelink is onhandig wanneer ik iets wil doen dat afwijkt van het
normale.

o

o

o

25.

Er moet teveel gelezen worden voordat ik Livelink kan gebruiken.

o

o

o

26.

De taken kunnen zonder moeilijkheden worden uitgevoerd met
Livelink.

o

o

o

27.

Het gebruik van Livelink is frustrerend.

o

o

o

28.

Livelink heeft mij geholpen bij het oplossen van mijn problemen
tijdens het gebruik.

o

o

o

29.

De reactietijd van Livelink is snel genoeg.

o

o

o

30.

Ik moet telkens de handleiding weer raadplegen.

o

o

o
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31.
32.

Het is duidelijk dat er volledig rekening is gehouden met wensen van
gebruikers.
Er zijn momenten geweest dat ik me nogal gespannen voelde als ik
Livelink gebruikte.

o

o

o

o

o

o

33.

De indeling van de menu's en informatielijsten ziet er logisch uit.

o

o

o

34.

Met Livelink hoef je maar weinig toetsen aan te slaan.

o

o

o

35.

Het leren van nieuwe functies is moeilijk.

o

o

o

36.

Er moeten teveel stappen genomen worden om iets gedaan te krijgen.

o

o

o

37.

Livelink bezorgt me soms hoofdpijn.

o

o

o

38.

De meldingen ter voorkoming van fouten zijn niet toereikend.

o

o

o

39.

Het is gemakkelijk om Livelink precies dat te laten doen wat je wilt.

o

o

o

40.

Ik zal nooit alles leren gebruiken wat Livelink te bieden heeft.

o

o

o

41.

Livelink heeft niet altijd datgene gedaan wat ik verwachtte.

o

o

o

42.

Livelink heeft een zeer aantrekkelijke presentatie.

o

o

o

43.

De hoeveelheid en de kwaliteit van de help-informatie varieert over de
verschillende delen van Livelink.
Ik kan relatief gemakkelijk overspringen van de ene taak naar de
andere.

o

o

o

o

o

o

44.
45.

Je vergeet makkelijk hoe je dingen moet doen met Livelink.

o

o

o

46.

Livelink gedraagt zich soms onbegrijpelijk.

o

o

o

47.

Livelink is echt erg onhandig.

o

o

o

48.

Bij elke stap is het, in een oogopslag, gemakkelijk te zien wat de
verschillende mogelijkheden zijn.
Het transporteren van data files van en naar Livelink is niet
gemakkelijk

o

o

o

o

o

o

o

o

o

49.
50.

Meestal wanneer ik Livelink ga gebruiken, heb ik hulp nodig.
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Bijlage 5 Pilotontwikkelplan
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Idee 1
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Idee 2
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Idee 3
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Bijlage 6 Bouwconcepten van Frontpage implementeren in Livelink 9.5 en
HTML code van de definitieve ontwerp.
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Dit is de HTML code van de definitieve ontwerp.
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>hoofd</title>
</head>
<style type="text/css">
<!-.menuskin{
position:absolute;
width:340px;
background-color:menu;
border:2px solid black;
font:normal ;
line-height:18px;
z-index:100;
visibility:hidden;
}
.menuskin a{
text-decoration:none;
color:blue
padding-left:10px;
padding-right:10px;
}
#mouseoverstyle{
background-color
}
#mouseoverstyle a{
color:red;
}
-->
</style>
<script type="text/javascript">
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var linkset=new Array()

linkset[0]='<div class="menuitems"><a
href="http://kiwnwglltst/livelink/livelink.exe?func=ll&objId=11480&objAction=browse
&sort=name&viewType=1"><style
fprolloverstyle>A:hover {color: red; font-weight: bold}</style>Certificatie en
Keuringen</a></div>'
linkset[0]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a href="http://cnn.com">Inspectie</a></div>'
linkset[0]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a href="http://cnn.com">Management
Consultants</a></div>'
linkset[0]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a
href="https://livelink.kiwa.nl/livelink/livelink.exe?func=ll&objId=16515&objAction=bro
wse&sort=name">Water
Research</a></div>'
linkset[0]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[0]+='<div class="menuitems"><a href="http://cnn.com">Kiwa
International</a></div>'
linkset[1]='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Management Systeem
Kiwa N.V.</a></div>'
linkset[1]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[1]+='<div class="menuitems"><a href="http://cnn.com">Management Systeem
Kiwa Certification</a></div>'
linkset[1]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[1]+='<div class="menuitems"><a href="http://abcnews.com">Management
Systeem Inspectie</a></div>'
linkset[1]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[1]+='<div class="menuitems"><a
href="http://www.washingtonpost.com">Management Systeem Management
Consultants</a></div>'
linkset[1]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[1]+='<div class="menuitems"><a
href="http://www.washingtonpost.com">Management Systeem Water
Research</a></div>'

Pagina 127

Afstudeeropdracht Kiw a N. V. Radjin Ramjiawan

linkset[2]='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Facilitaire
Dienst</a></div>'
linkset[2]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[2]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Finance &
Control</a></div>'
linkset[2]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[2]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">ICT</a></div>'
linkset[2]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[2]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Public
Relations</a></div>'
linkset[2]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[2]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Human
Resources</a></div>'
linkset[3]='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">OR-leden</a></div>'
linkset[3]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[3]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">ORagenda</a></div>'
linkset[3]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[3]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">ORverslagen</a></div>'
linkset[4]='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Who is
Who</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Bulletin</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Directie
mededelingen</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a
href="http://msnbc.com">Activiteiten</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Kiwa Visie en
Missie</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Kiwa
Koers</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">KIS</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">ARBO</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
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linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Vakbonden
Kiwa</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a
href="http://msnbc.com">Workflows</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Polls</a></div>'
linkset[4]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[4]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Links</a></div>'
linkset[5]='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Klachten email adres
Livelink</a></div>'
linkset[5]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[5]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Nederlandse
handleidingen</a></div>'
linkset[5]+='<hr>' //Optional Separator
linkset[5]+='<div class="menuitems"><a href="http://msnbc.com">Engelse
handleidingen</a></div>'

var ie4=document.all
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var ns4=document.layers
function showmenu(e,which){
if (!document.all&&!document.getElementById&&!document.layers)
return
clearhidemenu()
menuobj=ie4? document.all.popmenu : ns6? document.getElementById("popmenu") :
ns4? document.popmenu : ""
menuobj.thestyle=(ie4||ns6)? menuobj.style : menuobj
if (ie4||ns6)
menuobj.innerHTML=which
else{
menuobj.document.write('<layer name=gui bgColor=#E6E6E6 width=165
onmouseover="clearhidemenu()"
onmouseout="hidemenu()">'+which+'</layer>')
menuobj.document.close()
}
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menuobj.contentwidth=(ie4||ns6)? menuobj.offsetWidth :
menuobj.document.gui.document.width
menuobj.contentheight=(ie4||ns6)? menuobj.offsetHeight :
menuobj.document.gui.document.height
eventX=ie4? event.clientX : ns6? e.clientX : e.x
eventY=ie4? event.clientY : ns6? e.clientY : e.y
var rightedge=ie4? document.body.clientWidth-eventX : window.innerWidth-eventX
var bottomedge=ie4? document.body.clientHeight-eventY : window.innerHeight-eventY
if (rightedge<menuobj.contentwidth)
menuobj.thestyle.left=ie4? document.body.scrollLeft+eventX-menuobj.contentwidth :
ns6?
window.pageXOffset+eventX-menuobj.contentwidth : eventX-menuobj.contentwidth
else
menuobj.thestyle.left=ie4? document.body.scrollLeft+eventX : ns6?
window.pageXOffset+eventX : eventX
if (bottomedge<menuobj.contentheight)
menuobj.thestyle.top=ie4? document.body.scrollTop+eventY-menuobj.contentheight :
ns6?
window.pageYOffset+eventY-menuobj.contentheight : eventY-menuobj.contentheight
else
menuobj.thestyle.top=ie4? document.body.scrollTop+event.clientY : ns6?
window.pageYOffset+eventY : eventY
menuobj.thestyle.visibility="visible"
return false
}
function contains_ns6(a, b) {
while (b.parentNode)
if ((b = b.parentNode) == a)
return true;
return false;
}
function hidemenu(){
if (window.menuobj)
menuobj.thestyle.visibility=(ie4||ns6)? "hidden" : "hide"
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}
function dynamichide(e){
if (ie4&&!menuobj.contains(e.toElement))
hidemenu()
else if (ns6&&e.currentTarget!= e.relatedTarget&& !contains_ns6(e.currentTarget,
e.relatedTarget))
hidemenu()
}
function delayhidemenu(){
if (ie4||ns6||ns4)
delayhide=setTimeout("hidemenu()",500)
}
function clearhidemenu(){
if (window.delayhide)
clearTimeout(delayhide)
}
function highlightmenu(e,state){
if (document.all)
source_el=event.srcElement
else if (document.getElementById)
source_el=e.target
if (source_el.className=="menuitems"){
source_el.id=(state=="on")? "mouseoverstyle" : ""
}
else{
while(source_el.id!="popmenu"){
source_el=document.getElementById? source_el.parentNode : source_el.parentElement
if (source_el.className=="menuitems"){
source_el.id=(state=="on")? "mouseoverstyle" : ""
}
}
}
}
if (ie4||ns6)
document.onclick=hidemenu
</script>
<div id="popmenu" class="menuskin"
onMouseover="clearhidemenu();highlightmenu(event,'on')"
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onMouseout="highlightmenu(event,'off');dynamichide(event)" style="width: 332; height:
0">
</div>
<body>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%"
id="AutoNumber1" height="564">
<tr>
<td width="100%" colspan="3" bgcolor="#FFCC00" height="58"><b>
<font face="Univers" color="#FFFFFF" size="6">Welkom op
Livelink&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font>
<font face="Univers" color="#FFFFFF"
size="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font></b><font color="#FFFFFF">
<a href="http://www.kiwa.nl">
<img src="kiwalogo_klein.gif" border="0" width="169"
height="40"></a></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="20">
<p align="center"><font size="4">
<span style="background-color: #FFCC00">Menu</span></font></td>
<td width="33%" height="20">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="20">
<p align="center"><font size="4">
<span style="background-color: #FFCC00">Handige links</span></font></td>
</tr>
<tr>
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<td width="33%" height="19">
<p align="center">
&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">
<p align="left">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a onMouseover="showmenu(event,linkset[0])" onMouseout="delayhidemenu()"
href="#">
Bedrijfsafdelingen</a></font></td>
<td width="33%" height="20">
<p align="center">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="http://www.google.nl/">Nieuwsoverzicht</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">
<p align="center">
&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="#" onMouseover="showmenu(event,linkset[1])"
onMouseout="delayhidemenu()">Managementsystemen</a></font></td>
<td width="33%" height="20">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="http://www.google.nl/">Projectfolder</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">
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<p align="center">
&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">
<p align="left">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="#" onMouseover="showmenu(event,linkset[2])"
onMouseout="delayhidemenu()">
Kiwastafdiensten</a></font></td>
<td width="33%" height="20">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="http://www.google.nl/">Who is Who</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="100">&nbsp;</td>
<td width="33%" height="100">
<p align="center">
<img border="0" src="login_splash1.gif" width="350" height="100"></td>
<td width="34%" height="100">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="#" onMouseover="showmenu(event,linkset[3])"
onMouseout="delayhidemenu()">Ondernemingsraad</a></font></td>
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<td width="33%" height="20">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="http://www.google.nl/">Workflows</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">
<p align="center">&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="#" onMouseover="showmenu(event,linkset[4])"
onMouseout="delayhidemenu()">Communicatie</a></font></td>
<td width="33%" height="20">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">
<a href="http://www.google.nl/">LiveLink Info &amp; Help</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="18">
<p align="center"></td>
<td width="33%" height="18"></td>
<td width="34%" height="18"></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="20">
<p align="center">
<font size="4"> <a href="#" onMouseover="showmenu(event,linkset[5])"
onMouseout="delayhidemenu()">Livelink info &
Help</a></font></td>
<td width="33%" height="20">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="20">
<p align="center">
<font size="4">

Pagina 135

Afstudeeropdracht Kiw a N. V. Radjin Ramjiawan
<a href="http://www.google.nl/">Links</a></font></td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="33%" height="19">&nbsp;</td>
<td width="34%" height="19">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="3" height="58">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%"
id="AutoNumber3">
<tr>
<td width="100%" bgcolor="#FFCC00" bordercolor="#FFFFFF"><b>
<font face="Univers" size="6" color="#FFFFFF">&quot;Kiwa verbetert kwaliteit met
kennis van zaken&quot;</font></b></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
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Bijlage 7 Testplan
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Testplan
Kiwa N.V.
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Testplan
1) Wat ga ik testen.
Er is al een SUMI-test geweest voor de huidige livelink situatie.
Bij de tweede test wordt er getest op de nieuwe navigatiestructuur en de
mappenstructuur in de nieuwe livelink versie 9.5.
2) Waarom ga ik ga testen.
Over de huidige livelink zijn er een heleboel livelink gebruikers ontevreden. Eén van de
dingen waar ze ontevreden over zijn is dat de huidige navigatiestructuur niet duidelijk en
logisch opgebouwd is. Naar aanleiding daarvan heb ik een nieuwe navigatiestructuur
gemaakt en die gaan we natuurlijk niet zo maar gebruiken.
Bij de tweede test wordt er wederom hier de hulp ingeroepen van de gebruikers. Ze
gaan de nieuwe navigatiestructuur en een aansluitende mappenstructuur testen. En ik
ga kijken wat zij daarvan vinden.
3) Hoe ga ik testen (welke testmethodes ga ik gebruiken).
Bij de tweede test met de gebruikers wordt er sowieso een SUMI test gehouden, want bij
de huidige livelink is er ook een SUMI gehouden. De scores van de huidige livelink is erg
laag en ik wil graag weten of de nieuwe livelink qua usabilty omhoog is gegaan. Tevens
heb ik wat vragen bedacht die de gebruiker mocht beantwoorden indien hij of zij nog
behoefte had aan het uiten van extra informatie. Deze resultaten zal ik in interviewvorm
verwerken in het testrapport (mochten er reacties binnenkomen uiteraard).
4) Wanneer ga ik testen.
De tweede test wordt gehouden zodra de nieuwe navigatiestructuur en de nieuwe versie
van Livelink 9.5 klaar is.
5) Met wie ga ik testen.
De tweede test wordt gedaan door de gebruikers van livelink. Deze worden willekeurig
gekozen mits ze ook kunnen gaan testen. Als we de SUMI testmethode gebruiken heb ik
minimaal 10 gebruikers nodig anders kan ik geen SUMI test uitvoeren.
6) Wat gebeurt er met de resultaten van een test.
Bij de tweede test worden de resultaten genoteerd in het testrapport en krijgen we een
grafiek te zien als we de SUMI testmethode wordt gebruikt. We maken ook een
vergelijking met de eerste test en trekken hier onze conclusies uit.
Hierna worden de eventuele negatieve opmerkingen bekeken en worden deze eventueel
verbeterd op de geteste livelink versie. Ook zal er begonnen worden met het schrijven
van het adviesrapport.
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Testscenario’s
• Navigeer door het nieuwe menu.
• Maak een document aan in de unit bouwconstructie
• Verwijder een document
• Maak een versie van een document
• Wijzig een naam van een document
• Verwijder een folder
• Maak een versie van een folder
• Wijzig een naam van een folder
• Zoek het document (boot certificeren) via de zoekmachine
• Download een document bijvoorbeeld boot certificeren
• Vind een manier om via de startpagina van Livelink een manier om naar de
website van Kiwa te gaan.
Vragen
• Wat vind je van de nieuwe layout, kleur, structuur van Livelink.
• Wat vind je van de nieuwe navigatiestructuur. Vind je dit wel handig. Gaat het
navigeren wel snel genoeg.
• Welke informatie zie je het liefst in de navigatiestructuur.
• Ben je nu al problemen tegen gekomen met Livelink.
• Vind je het gebruik van deze livelink versie makkelijker ten opzichte van wat we
nu hebben. En hoe komt dit.
• Denk je dat deze livelink versie, de problemen die we nu hebben zullen worden
opgelost door de nieuwe livelink versie.
• Denk je dat het nu wat makkelijker is om je de weg te vinden door livelink.
• Wat vind je van de woorden die livelink hanteert in deze versie, denk hieraan dat
fetch bijvoorbeeld vervangen is door open download.
• Wat zijn de positieve punten en minpunten van de nieuwe navigatiestructuur.
• Wat zijn de positieve punten en minpunten van de nieuwe Livelink-versie.
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Bijlage 8 Testrapport
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Testrapport
Wat houdt de tweede test in (dus wat test je). Wat word er getest.
Bij de tweede test wordt de nieuwe navigatiestructuur samen met Livelink versie 9.5
getest.
Waarom test je dit?
Ik test dit, omdat ik vind dat als je iets nieuws maakt/ontwerpt in dit geval de nieuwe
navigatiestructuur en de nieuwe versie van Livelink 9.5 het altijd handig is om te testen.
Als je dit test dan kan je je eigen product alleen maar verbeteren.
Hoe heb je dit getest?
Ik heb alle (Livelink)gebruikers een mailtje gestuurd en hun gevraagd om te (komen)
testen. Bij deze mailtje heb ik hun de instructies, vragen en scenario’s gestuurd. Als ze
wilden testen heb ik hun de SUMI gestuurd en de bijbehorende link en gebruikersnaam,
wachtwoord.
Ik heb een SUMI-test gehouden en waarvan ik 10 SUMI-lijsten heb teruggekregen en ik
heb van twee gebruikers een extra informatie gekregen die ik hieronder zal vermelden.
De twee gebruikers zaten bij mij op de kamer bij het testen, hier heb ik op de
handelingen van de gebruiker gelet en verteld wat ze moesten doen. Bij de andere acht
gebruikers heb ik hun de link en de password gestuurd en instructies gegeven hoe ze bij
de testomgeving kunnen komen. Ook heb ik hun de SUMI en testscenario’s en de
vragen gestuurd en hun gevraagd om deze te beantwoorden.
Overigens is er een gebruikersnaam en een password gecreëerd om de gebruikers
alleen die ene testomgeving te kunnen laten testen wat voor hun belangrijk is. De
andere testomgevingen hebben we doormiddel van rechten op een password
afgesloten.
Met wie heb je dit getest?
Er is een test gehouden met 10 gebruikers. Ik heb alle werknemers van Kiwa N.V. een
mailtje gestuurd. Ik weet wie de gebruikers zijn maar omdat ik bij de eerste test 20
willekeurige gebruikers heb genomen (waarvan ik ook weet wie ze zijn), heb ik bij deze
test dat ook gedaan. Het liefst had ik dezelfde gebruikers uit de eerste test ook de
tweede test laten uitvoeren. Zo had ik in ieder geval een veel beter beeld dan wat ik nu
heb, want dan heb je vaste gebruikers en nu kan het resultaat niet helemaal
betrouwbaar zijn.
Wat waren de resultaten?
Dit is het grafiekje van de tweede test.
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Je ziet gelijk dat deze resultaten een flink stuk hoger liggen dan bij de eerste meting. De
score van 50 is gemiddeld. De standaarddeviatie is 10. Dus alles wat boven de 60 zit is
prima, en alles wat onder de 40 zit is slecht. Dus qua usability is de tweede test een
stuk beter. Hieronder zie je de scores per gebruiker.
Gebruikers

Global

Efficiency

Affect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

33
58
43
38
37
53
35
41
42
63

22
61
52
36
38
59
46
35
42
60

63
66
56
47
34
71
51
52
35
66

Helpfulness Control Learnability
29
59
34
41
54
51
35
41
28
50

Dit zijn de gemiddelde scores.
Global
44
Efficiency
45
Affect
54
Helpfulness 42
Control
39
Learnability 48
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35
53
31
40
21
48
30
27
46
55

49
60
51
45
55
64
24
42
34
60
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Hier zie je de grafiekje en de resultaten van de eerste SUMI-test.

Gebruikers

Global

Efficiency

Affect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28
54
23
26
44
29
40
26
46
50
35
41
32
26
32
49
26
30
64
27

20
59
21
17
30
28
28
21
46
51
35
30
30
24
30
50
27
48
56
36

40
63
17
17
37
23
54
11
56
55
54
35
41
16
15
68
18
50
71
17

Helpfulness Control Learnability
26
42
28
57
41
29
40
34
46
51
32
31
44
18
36
49
25
37
60
21

Dit zijn de gemiddelde scores.
Global
36
Efficiency
34
Affect
38
Helpfulness 37
Control
36
Learnability 42
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46
46
26
26
49
45
52
25
35
32
29
36
25
27
34
48
34
20
61
17

25
37
43
32
39
28
59
39
40
58
39
62
54
34
50
46
36
40
59
29
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Ben je problemen tegengekomen?
Nee, niet echt alleen moest de test wel heel snel worden uitgevoerd. Dit kwam door de
vertraging die ik opliep tijdens het implementeren van mijn bouwconcepten.
Ben je tevreden met de test?
Ja en nee. Ja, omdat ik toch in een korte tijd 10 gebruikers heb kunnen vinden en dus
een SUMI heb kunnen houden en ik heb gezien dat de usability bij de tweede test
omhoog is gegaan. En nee waar ik niet tevreden over ben is dat ik de gebruikers die bij
de eerste SUMI hadden meegedaan en ingevuld, bij deze niet allemaal konden
meedoen. Waardoor ik geen betrouwbaarder resultaat heb kunnen krijgen.
Ik vind het jammer dat slechts twee gebruikers bereid waren om mijn extra vragen te
beantwoorden.
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Extra Vragen
• Wat vind je van de nieuwe layout, kleur, structuur van Livelink.

&

!"
(

'

#
$

&)

(

$ %
* # "

)*

%
•

Wat vind je van de nieuwe navigatiestructuur. Vind je dit wel handig. Gaat het
navigeren wel snel genoeg.

+
#)

*
•
•

$ %
-

$

# , $
$

Welke informatie zie je het liefst in de navigatiestructuur.
Ben je nu al problemen tegen gekomen met Livelink.

. *
$

#

$

$

$

-

#

•

Vind je het gebruik van deze Livelink versie makkelijker ten opzichte van wat
we nu hebben. En hoe komt dit.

•

Denk je dat deze Livelink versie, de problemen die we nu hebben zullen
worden opgelost door de nieuwe Livelink versie.

. * $ %
'
--0
#

/# %

#
#

#

$

% $

#

" 1 )
*
#$ # %

3

(

#

#

#
" 2
4
#

$
##
(
4( $

•

Denk je dat het nu wat makkelijker is om je de weg te vinden door Livelink.

•

Wat vind je van de woorden die Livelink hanteert in deze versie, denk hieraan
dat fetch bijvoorbeeld vervangen is door edit.
5 #

.

%

% $

6

$

$
)

5
•
•

- )
7

4-

(
4)

(

)

Wat zijn de positieve punten en minpunten van de nieuwe navigatiestructuur.
Wat zijn de positieve punten en minpunten van de nieuwe Livelink-versie.

8

%
-)
5

4
9

4 0
%
#

#
$

%
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$
#
$

8
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#
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Adviesrapport
In dit rapport zal ik Kiwa N.V. een advies geven hoe zij hun “intranet” livelink applicatie
kunnen gaan verbeteren.
Waar zal ik dit advies op baseren. Ik zal dit advies baseren op de verrichte
werkzaamheden, eigen ervaringen en de resultaten van de workshop.
Kennismaking met Livelink
Toen ik begon met stage lopen hier bij Kiwa N.V. wist ik helemaal niks van Livelink.
Maar omdat mijn opdracht over livelink ging, had ik wel wat informatie gekregen over
livelink. Ik heb mezelf de eerste twee weken zelf uitvoerig geëxperimenteerd in livelink
en meerdere informatie gezocht over livelink en hiervan de handleidingen doorgenomen.
Wat ik zelf ervaren hebt is dat de gebruikers livelink allemaal op een andere manier
gebruiken. En dat ze niet alle functies van livelink kennen. Vaak weten de gebruikers
niet wat het woord “Fetch” betekent. Ook weten ze niet dat ze bij een Worddocument
een “Add Version” kunnen maken. Dit betekent dat er een kopieversie wordt gemaakt en
daar de eventuele wijzingen in worden doorgevoerd en wordt opgeslagen, met de
originele Worddocument gebeurt er niks.
Advies: Het lijkt mij handig dat iedere nieuwe werknemer een cursus Livelink krijgt.
Bijvoorbeeld door middel van opdrachten zodat hij/zij met Livelink leert omgaan en de
meeste functionaliteiten leert kennen.

Workshops ICT
Er worden door de ICT workshops gegeven over livelink. Deze zijn allemaal niet
verplicht, je kan je hiervoor opgeven. De laatste workshop zou plaatsvinden in december
2004, deze is niet doorgegaan omdat er hier niemand zich voor heeft aangemeld.
Kortom, dit is niet handig.
Advies: Graag zou ik Kiwa NV willen adviseren om in het vervolg als er grote
veranderingen plaatsvinden binnen Livelink alle medewerkers die gebruik maken van
Livelink verplicht een cursus of workshop te laten volgen, zodat alle nieuwe
functionaliteiten duidelijk kunnen worden gemaakt, en dat de gebruikers dus niet voor
een verassing komen te staan als ze plotseling iets nieuws zien.
Wat is er mis met de huidige navigatie?
Met de huidige navigatie in livelink is er een heleboel mis. Er zit geen structuur in de
wijze van navigeren. Veel subkopjes hebben dezelfde naam, maar het navigeren leidt
ergens elders uit. Sommige subkopjes doen het niet, denk hierbij aan Kiwa N.V.. De
vervolgschermen zien er allemaal heel anders uit, hier zit ook geen structuur in. Op de
vervolgschermen komen er ook in eens andere subkopjes of deze verdwijnen gewoon
weer.
Advies: Ik adviseer een korte, maar duidelijke navigatiemenu met items die voor zich
spreken en allemaal aanklikbaar zijn. En al die items moeten ook leiden naar hetgeen
waar ze toe verwijzen. Tevens moeten de items een duidelijke naamgeving hebben, en
moeten niet verwarrend zijn. Aan de hand van het testrapport kun je zien dat de usability
omhoog is gegaan. En ook heb ik vele positieve reacties gehad op de nieuwe navigatie.
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Kortom, het heeft zin om te luisteren naar de gebruikers en aan hun wensen en eisen te
voldoen voor zo ver dat mogelijk is.
De Kiwasafafdelingen
De ICT en de PR zeggen dat de verantwoordelijkheden allebei dat de
verantwoordelijkheden over het gebruik van Livelink te stimuleren bij de gebruiker niet bij
hun liggen.
Advies: Probeer in plaats van te zeggen welke afdeling wat moet doen qua
verantwoordelijkheid samen te werken. Om de gebruik van Livelink te stimuleren aan de
gebruiker.
Diverse problemen die de gebruikers van Livelink graag opgelost zien worden die
naar voren zijn gekomen bij het houden van een workshop
Deze problemen zijn:
- Livelink is heel traag
Advies: De internetverbinding moet sneller, of er moet meer ruimte worden
gecreëerd voor het opslaan van documenten.
- Teveel informatie op het (start)scherm en geen logische indeling.
Advies: Door alleen kernwoorden te gebruiken in het menu (in overleg met de
gebruiker).
- Het vinden van informatie en bestanden is soms lastig.
Advies: De gebruiker moet geadviseerd worden dat als hij /zij een zoekopdracht
geeft in de zoekmachine, een zo specifiek mogelijke zoekopdracht te geven.
- Het ontbreken van laatst bezochte shortcuts.
Advies: De Livelink beheerder moet “my home” installeren, zodat de gebruiker zelf
het item ‘recently visited items’ kan aanzetten.
- Geen rolbalkje waar de nieuwsflits er door heen verschijnt en weer verdwijnt.
Advies: Geef de gebruiker zelf de mogelijkheid om in eigen tempo door de
nieuwsitems te bladeren. En zorg ervoor dat dit op een dynamische manier kan
(bijvoorbeeld door middel van DHTML).
- Teveel klachten op het gebruik van Livelink. Ze weten niet bij wie ze moeten zijn
voor hulp.
Advies: Zorg ervoor dat er een centraal punt is waar alle vragen en klachten worden
verzameld en kunnen worden behandeld. En zet op de homepagina een e-mailadres
waar gebruikers naar toe kunnen mailen voor hulp.
- Folderstructuur in Livelink komt niet overeen met de Livelink explorer.
Advies: Ik adviseer de Livelink methode om merendeel de Livelink methode toe te
passen. Uitgezonderd in bijzondere gevallen waar er bijvoorbeeld veel foto’s in één
keer moeten worden geupload dat er toestemming moet worden gevraagd aan de
Livelink beheerder.
- We zien zowel het Nederlandse als Engelse informatie door elkaar.
Advies: Er moet een optie op de startpagina komen om te kunnen switchen tussen
de Nederlandse en Engelse taal.
Het belangrijkste advies vind ik: Gebruikers moeten betrokken worden bij het
ontwikkelen van nieuwe onderdelen binnen Livelink. Dit doe je door middel van het
samenstellen van een vast gebruikersteam die de problemen van Livelink kennen,
en er samen met de ontwikkelaars aan willen werken. En bereid zijn te testen en
commentaar te leveren.
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Tevens vind ik dat er in het ICT overleg een vast agendapunt komt over Livelink.
Zodat dit ook tijdens ieder overleg wordt besproken en dat problemen of ideeën aan
het licht komen. Zodat hierop kan worden ingespeeld.
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