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Samenvatting 
 
LogicaCMG heeft een wereldwijd programma geïnitieerd om de bedrijfsprocessen op 
CMMI niveau drie te krijgen. CMMI schrijft voor “wat” er geïmplementeerd moet zijn, 
maar schrijft niet voor “hoe” dat moet worden bereikt. Om processen te sturen “hoe” 
CMMI compliant te worden, kunnen er tools worden gebruikt om mensen te sturen door 
het proces. 
 
De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: “Hoe kan er een tool worden 
ontwikkeld die ervoor zorgt dat een CMMI procesverbetering geïmplementeerd wordt en 
gewaarborgd blijft?”  
 
Het onderzoek is in vijf stappen uitgevoerd. In een marktonderzoek is eerst de huidige 
markt van CMMI compliance tools onderzocht. Voordat het marktonderzoek 
daadwerkelijk is uitgevoerd is een aantal hoofdpunten opgesteld waaraan een compliance 
tool zou moeten voldoen. Vervolgens zijn de huidige tools vergeleken op die hoofdpunten 
om daaruit een motivatie te halen voor de ontwikkeling van een CMMI compliance tool. 
De huidige tools voldoen niet volledig aan de opgestelde hoofdpunten en daarom is 
besloten de tool te ontwikkelen. 
 
Het tweede deel van het onderzoek is gericht op het afdwingen van compliance door een 
tool. Dit afdwingen wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een vorm van 
processturing. Het tweede deel staat daarom ook grotendeels in het teken van kiezen 
van de juiste vorm van processturing door middel van een literatuurstudie naar de 
vormen van processturing. Omdat er in de praktijk vaak uitzonderingen optreden in 
bedrijfsprocessen als die van LogicaCMG, wordt er dieper onderzoek gedaan naar 
flexibele workflow modellen. Dit deel van het onderzoek wordt afgesloten met een keuze 
voor de gebruikte vorm van flexibele processturing. Er wordt gekozen voor de 
processturing op basis van het case handling model, omdat dit model het beste past bij 
bedrijfsprocessen als die van LogicaCMG en omdat het case handling model goed past bij 
het bereiken van CMMI compliance.  
 
Het derde deel van het onderzoek richt zich op het waarborgen van procesverbeteringen 
met een tool. Om dit te analyseren zijn eerst de kritische succesfactoren voor het 
waarborgen van een procesverbetering onderzocht. Daarna is de kwaliteitsborging in een 
organisatie geanalyseerd. Uit het derde deel van het onderzoek zijn conclusies 
getrokken, die meegenomen zijn in de ontwikkeling van de tool. 
 
Het vierde deel van het onderzoek bestaat uit de ontwikkeling van de tool. Om de tool te 
ontwikkelen is een software-ontwikkeltraject doorlopen. Eerst zijn er requirements 
opgesteld, vervolgens zijn deze requirements omgezet in een ontwerp. Dit ontwerp is 
daarna geïmplementeerd. Na de implementatie van de tool is de tool getest aan de hand 
van het opgestelde testplan met bijbehorende testspecificaties. De bevindingen uit deze 
tests zijn geregistreerd in het testrapport.  
 
Het vijfde en laatste deel van het onderzoek richt zich op de validatie. Er is onderzocht in 
hoeverre een CMMI procesverbetering geïmplementeerd en gewaarborgd kan worden 
door gebruik te maken van de tool. Hiervoor is de tool toegepast op de case van de 
Oracle Migratiestraat van LogicaCMG. Er kan worden aangetoond dat de tool een bepaald 
CMMI niveau implementeerd. Door in de tool een proces van een hoger CMMI niveau te 
definiëren kan er dus ook een procesverbetering worden geïmplementeerd door gebruik 
te maken van de tool. CMMI richtlijnen die betrekking hebben op de organisatie 
waarbinnen het proces valt, kunnen niet worden geïmplementeerd door de tool. Om aan 
te tonen dat een procesverbetering ook gewaarborgd blijft door de tool te gebruiken, 
moet er opnieuw een CMMI meting worden uitgevoerd. 



 

Kortom, het gebruik van de ontwikkelde tool leidt tot het implementeren van een bepaald 
CMMI niveau. Ook kan er dan een CMMI procesverbetering worden gerealiseerd door 
gebruik te maken van de tool. Dat de tool ook een procesverbetering waarborgt kan pas 
worden geconcludeerd nadat er een aantal projecten in de tool zijn uitgevoerd en er 
daarna opnieuw een CMMI meting wordt uitgevoerd. Dat de tool een nuttig hulpmiddel is 
bij een CMMI implementatie staat vast. 
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1 Inleiding 
 
Het Capability Maturity Model® Integration (CMMI) is een volwassenheidsmodel voor 
software- en systeemontwikkeling. Het model bevat eisen waaraan de processen van 
organisaties moeten voldoen. Aan de hand van deze eisen kunnen organisaties 
vervolgens hun processen stapsgewijs verbeteren. Tevens biedt het model de 
mogelijkheid de procesvolwassenheid van organisaties uit te drukken in een 
volwassenheidsniveau. Het CMMI model onderkent vijf verschillende niveau’s, welke in 
hoofdstuk 2 zullen worden beschreven. CMMI is echter geen model dat een aanpak 
voorschrijft voor de implementatie van het model. Het model beschrijft het “wat” en niet 
het “hoe”.  
 
Tools kunnen mensen in een organisatie sturen “hoe” een proces uit te voeren. Om de 
implementatie van CMMI te ondersteunen wordt daarom tijdens dit afstudeeronderzoek 
onderzocht of een organisatie een bepaald CMMI niveau kan afdwingen en behouden 
door gebruik te maken van een tool. Informatie uit dit onderzoek kan tevens gebruikt 
worden bij het onderzoek naar het afdwingen van compliance aan andere modellen met 
een tool. 
 
Grote IT-bedrijven in de wereld richten zich momenteel op compliance aan CMMI. Het 
uitvoeren van een procesverbetering ten opzichte van CMMI, brengt veel werk en 
daarmee kosten met zich mee. Ook stranden veel verbetertrajecten door gebrek aan 
toewijding binnen de organisatie. Voor bedrijven is het dus voornamelijk interessant of 
compliance met behulp van een tool op een goedkopere manier kan worden bereikt. Een 
tweede punt van interesse is of ontworpen procesverbeteringen beter geïmplementeerd 
kunnen worden door gebruik te maken van een tool. 
 
In dit eerste hoofdstuk wordt de hoofdlijn van het project beschreven. In §1.1 wordt de 
aanleiding van dit onderzoek besproken. Vervolgens wordt in §1.2 de 
opdrachtomschrijving van dit onderzoek beschreven. In §1.3 worden de 
onderzoeksvragen gepresenteerd. Daarna wordt in §1.4 beschreven hoe het onderzoek is 
aangepakt en welke onderzoeksmethoden daarbij zijn gebruikt. Ter afsluiting van dit 
hoofdstuk wordt in §1.5 beschreven hoe de rest van het verslag is opgebouwd. 

1.1 Aanleiding 
 

LogicaCMG is een groot IT-bedrijf in de wereld en heeft een wereldwijd programma 
geïnitieerd om de wijze waarop zij hun bedrijfsprocessen ingericht hebben te verbeteren 
[c]. Voor deze verbetering gebruiken zij het CMMI model. LogicaCMG heeft momenteel 
geen officiële CMMI certificering en wil graag CMMI niveau 3 bereiken en doet dit omdat: 

• daarmee haar groeidoelstellingen kunnen worden gerealiseerd; 
• concurrentievoordeel bereikt kan worden. Mogelijk dat in de nabije toekomst 

klanten een CMMI niveau 3 gaan eisen; 
• de voorspelbaarheid toeneemt en daarmee klanttevredenheid zal toenemen maar 

ook een grotere medewerkertevredenheid kan worden bereikt; 
• er een grotere efficiency ontstaat van de delivery processen, wat leidt tot lagere 

kosten en meer winst; 
• specifieke kennis van het uitvoeren van projecten meer in de organisatie wordt 

verankerd en niet meer primair afhankelijk is van de expertise van individuen. 
 
LogicaCMG kent zogenaamde ontwikkelstraten waarin op projectbasis software wordt 
ontwikkeld voor een klant. Bij het verbeteren van de processen ligt de nadruk op alle 
activiteiten met resultaatverplichting en op de ontwikkelstraten [d]. Een voorbeeld van 
een ontwikkelstraat binnen LogicaCMG is de Oracle Migratiestraat. In deze 
ontwikkelstraat worden bestaande Oracle toepassingen gemigreerd naar hogere versies 
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van de Oracle producten. Ook voor deze Oracle Migratiestraat wil men dus graag CMMI 
niveau 3 bereiken.  

1.2 Opdrachtomschrijving 
 
Het is de opdracht een tool te ontwikkelen die ervoor zorgt dat een CMMI 
procesverbetering geïmplementeerd wordt en gewaarborgd blijft. Door de tool te 
gebruiken wordt een bepaald CMMI niveau afgedwongen. Deze tool zal vervolgens 
worden toegepast op de case van de Oracle Migratiestraat van LogicaCMG om daar de 
procesverbeteringen te implementeren en te waarborgen.  

1.3 Onderzoeksvragen 
 
Voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van een dergelijke tool, kunnen de volgende 
onderzoeksvragen worden geformuleerd: 

• Wat kunnen de huidige tools wel en wat niet? 
• Hoe kan CMMI compliance worden afgedwongen door een tool? 
• Hoe kan een CMMI niveau worden gewaarborgd door de inzet van een tool? 
• Hoe wordt de tool ontwikkeld? 
• In hoeverre kan een CMMI procesverbetering geïmplementeerd en gewaarborgd 

worden door gebruik te maken van de tool? 

1.4 Aanpak en onderzoeksmethode 
 
De onderzoeksvragen zoals geformuleerd in de vorige paragraaf worden als volgt 
aangepakt: 

• Wat kunnen de huidige tools wel en wat niet? Hiervoor is een marktonderzoek 
naar de huidige tools uitgevoerd. 

• Hoe kan CMMI compliance worden afgedwongen door een tool? Om compliance af 
te dwingen moeten de gebruikers gestuurd worden door de tool. Om deze vraag 
te beantwoorden is er een literatuurstudie gedaan naar de verschillende vormen 
van processturing. Uiteindelijk is daaruit de meest geschikte vorm van 
processturing gekozen. 

• Hoe kan een CMMI niveau worden gewaarborgd door de inzet van een tool? 
Hiervoor is een literatuurstudie gedaan naar het waarborgen van 
procesverbeteringen. Tevens is onderzocht of een tool hierbij nuttig kan zijn. 

• Hoe wordt de tool ontwikkeld? Aan de hand van het onderzoek naar de huidige 
tooling, kan er een eisenpakket worden opgesteld. Deze eisen leiden in 
combinatie met een verdere requirements analyse tot gespecificeerde 
requirements. Na het opstellen van de requirements is vervolgens een 
ontwerprapport opgesteld. Aan de hand van het ontwerp is de tool daarna 
ontwikkeld. Om de requirements te testen is er ook een testplan met een 
specificatie van de tests opgesteld. Bevindingen uit de tests zijn tot slot 
geregistreerd in het testrapport.  

• In hoeverre kan een CMMI procesverbetering geïmplementeerd en gewaarborgd 
worden door gebruik te maken van de tool? Om te valideren of door gebruik van 
de ontwikkelde tool daadwerkelijk een bepaald CMMI niveau bereikt en behouden 
wordt, is de tool toegepast op de Oracle Migratiestraat van LogicaCMG (case 
study). 
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1.5 Opbouw verslag 
 
Dit afstudeerverslag is ingedeeld aan de hand van de vijf onderzoeksvragen. In ieder 
hoofdstuk wordt in de inleiding aangegeven welke onderzoeksvraag behandeld wordt en 
op welke manier. Ter afsluiting van ieder hoofdstuk wordt de behandelde 
onderzoeksvraag beantwoord. 
 
Omdat niet alle lezers bekend zullen zijn met het CMMI model wordt in hoofdstuk 2 eerst 
de relevante informatie van het CMMI model voor dit afstudeeronderzoek beschreven. 
 
In hoofdstuk 3 wordt een marktonderzoek uiteengezet naar de huidige tooling. Hiermee 
wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord. Uit dit onderzoek wordt de motivatie 
gehaald om de tool te gaan ontwikkelen. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord. Er is onderzocht hoe met 
processturing, compliance kan worden afgedwongen. Aan de hand van een 
literatuurstudie naar de vormen van processturing, is de meest geschikte vorm van 
processturing gekozen. 
 
De derde onderzoeksvraag wordt beantwoord in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk zijn eerst 
aan de hand van een literatuurstudie de kritische succesfactoren voor het waarborgen 
van een procesverbetering opgesteld. Er wordt beschreven hoe de betrokkenheid bij 
procesverbeteringen kan worden verhoogd. Verder wordt er ingegaan op de 
ondersteuning met een tool voor het waarborgen van de procesverbetering. 
 
In hoofdstuk 6 wordt in hoofdlijnen beschreven hoe de tool zal worden ontwikkeld en 
daarmee wordt de vierde onderzoeksvraag beantwoord. Gedetaileerde ontwerpen zijn als 
appendix aan dit afstudeerverslag toegevoegd. Eerst zijn de requirements opgesteld 
(Appendix A), daarna zijn de requirements omgezet in een ontwerp (Appendix B). De 
requirements zijn na de ontwikkeling van de tool getest volgens het testplan (Appendix 
C) en de opgestelde test specificatie (Appendix D). Bevindingen uit deze tests zijn 
geregistreerd in het testrapport (Appendix E). Tot slot wordt er nog een 
installatiehandleiding opgesteld (Appendix F). 
 
Hoofdstuk 7 beantwoordt de laatste onderzoeksvraag en beschrijft de validatie van het 
afstudeeronderzoek. Om aan te tonen dat er een bepaald CMMI niveau bereikt en 
behouden wordt door gebruik te maken van de tool, wordt in dit hoofdstuk de tool 
toegepast op de case van de Oracle Migratiestraat van LogicaCMG.  
 
Het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 8, bevat de conclusies van dit onderzoek. Er wordt 
een advies uitgebracht aan LogicaCMG en er wordt ingegaan op de beperkingen van dit 
onderzoek en op welk gebied vervolgonderzoek plaats kan vinden. 
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2 CMMI 

2.1 Algemeen 
 
Capability Maturity Model® Integration (CMMI) is een model voor de procesverbetering 
van de ontwikkeling en het onderhoud van software en systemen. Het model is 
ontworpen door het Software Engineering Institute (SEI) wat deel uit maakt van de 
Carnegie Mellon University (USA). CMMI geeft richtlijnen voor effectieve processen 
binnen een organisatie, divisie of project. Het model is een groeimodel en is opgebouwd 
uit vijf volwassenheidsniveaus (maturity levels): 

• Volwassenheidsniveau 1: Initieel (Initial) 
• Volwassenheidsniveau 2: Beheerst (Managed) 
• Volwassenheidsniveau 3: Gedefinieerd (Defined) 
• Volwassenheidsniveau 4: Kwantitatief beheerst (Quantitatively managed) 
• Volwassenheidsniveau 5: Optimaliserend (Optimising) 

 
Op het laagste niveau (initieel) worden geen eisen aan de processen gesteld. De 
processen op dit niveau kennen weinig structuur en verlopen doorgaans chaotisch. 
Succes is daardoor grotendeels afhankelijk van individuen. Op niveau 2 (beheerst) is de 
basisbeheersing van de processen en projecten ingericht. Op niveau 3 (gedefinieerd) 
worden de processen organisatiebreed gedefinieerd en onderhouden. Daarnaast worden 
projectprocessen op een gestructureerde en consistente manier afgeleid van de 
organisatiebrede standaardprocessen. Op niveau 4 (kwantitatief beheerst) worden 
processen bestuurd op basis van kwantatieve gegevens. Op niveau 5 (optimaliserend) 
verbetert de organisatie haar processen continu [10]. 
 
In figuur 2-1 staan de vijf volwassenheidsniveaus schematisch weergegeven. 
 

 
Figuur 2-1, De niveau’s van CMMI 

 



 

 5 

Centraal in CMMI staan de zogeheten procesgebieden. Deze procesgebieden kunnen 
gezien worden als groepen van aan elkaar gerelateerde activiteiten. Deze procesgebieden 
kunnen weer geplaatst worden in vier procescategorieën: procesmanagement-, 
projectmanagement-, engineering- en ondersteunende procesgebieden. In de volgende 
vier tabellen worden de procesgebieden per procescategorie verder omschreven. Achter 
het procesgebied wordt tevens het volwassenheidsniveau vermeldt waartoe het 
procesgebied behoord. Wil men aan een bepaald volwassenheidsniveau voldoen, dan 
moet men aan de eisen van alle procesgebieden van het betreffende niveau voldoen. 
(Onderstaande tabellen zijn grotendeels overgenomen uit [10], pag. 20-22) 
 
Procesmanagement procesgebieden 

 
De procesmanagement procesgebieden zijn gericht op het implementeren van volwassen 
processen en het verbeteren van deze processen. 
 
Procesgebied Omschrijving Niveau 

Organisatiebrede 
procesfocus 

Het krijgen en onderhouden van inzicht in de 
processen, alsmede het beheerst verbeteren van de 
processen. 

3 

Organisatiebrede 
procesdefinitie 

Het opstellen, onderhouden en beschikbaar stellen van 
de standaardprocessen, aanpassingsrichtlijnen en de 
ondersteunende proceshulpmiddelen. 

3 

Organisatiebrede 
training 

Het identificeren van trainingsbehoeften, opstellen van 
een trainingsplan en verzorgen van trainingen. 

3 

Organisatiebrede 
procesprestatie 

Het formuleren en onderhouden van kwantitatieve 
kwaliteits- en procesdoelstellingen. 

4 

Organisatiebrede 
innovatie en borging 

Het selecteren en implementeren van incrementele en 
innovatieve verbeteringen in processen en 
technologieën. 

5 

Tabel 2-1, Procesmanagement procesgebieden 

 
Projectmanagement procesgebieden 

 
De projectmanagement procesgebieden omvatten het plannen, monitoren en beheersen 
van projecten. 
 
Procesgebied Omschrijving Niveau 

Projectplanning Het opstellen en onderhouden van een projectplan, 
inclusief het betrekken van de belanghebbenden bij 
het project. 

2 

Projectmonitoring en 
projectbeheersing 

Het monitoren van de projectactiviteiten en het 
nemen van correctieve maatregelen. 

2 

Leveranciersmanagement Het beheersen van de aanschaf en afname van 
producten of diensten van externe leveranciers. 

2 

Geïntegreerd 
projectmanagement 

Het inrichten en beheersen van een project op basis 
van geïntegreerde en gedefinieerde processen die 
zijn afgeleid van de standaardprocessen van de 
organisatie, rekening houdend met de andere 
projecten. 

3 

Risicomanagement Het identificeren, prioriteren en monitoren van 
risico’s en het nemen van risico beperkende 
maatregelen. 

3 

Geïntegreerde 
teamsamenstelling 

Het formeren en besturen van een multidisciplinair 
geïntegreerd team voor het ontwikkelen van een 
product op basis van een gezamelijke visie. 

3 

Geïntegreerd Het proactief zoeken naar hulpmiddelen en 3 
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leveranciersmanagement producten zodat aan de eisen voldaan kan worden, 
alsmede het aansturen van de leveranciers die deze 
hulpmiddelen en producten leveren. 

Kwantitatief 
projectmanagement 

Het op basis van kwantitatieve en statistische 
methoden beheersen van projectprocessen om de 
gedefinieerde kwaliteits- en procesdoelstellingen te 
halen. 

4 

Tabel 2-2, Projectmanagement procesgebieden 

 
Engineering procesgebieden 

 
De engineering procesgebieden omvatten de levenscyclusactivteiten van 
productontwikkeling, vanaf de initiele eisen tot de overdracht naar gebruik.  
 
Procesgebied Omschrijving Niveau 

Eisenmanagement Het zeker stellen dat de overeengekomen eisen zijn 
begrepen en worden beheerd. 

3 

Eisenontwikkeling Het opstellen en analyseren van de behoeften van de 
belanghebbenden en het vertalen van de behoeften 
naar producteisen. 

3 

Technische oplossing Het vertalen van eisen in de productarchitectuur en het 
ontwerp, alsmede het ontwikkelen van het systeem. 

3 

Productintegratie Het integreren van de productcomponenten en het 
opleveren van het eindproduct. 

3 

Verificatie Het vaststellen dat het systeem voldoet aan de 
gespecificeerde eisen. 

3 

Validatie Het vaststellen dat het systeem in de beoogde 
productie omgeving zal werken zoals bedoeld. 

3 

Tabel 2-3, Engineering procesgebieden 

 
Ondersteunende procesgebieden 

 
De ondersteunende procesgebieden bieden hulp bij het effectiever en efficiënter 
uitvoeren van alle voorgaande procesgebieden.  
 
Procesgebied Omschrijving Niveau 

Configuratiemanagement Het inrichten van het beheer en het onderhouden 
van de integriteit van de producten. 

2 

Proces en product 
kwaliteitsborging 

Het objectief vaststellen of processen en producten 
conform de beschrijvingen en standaarden zijn 
uitgevoerd, alsmede het beheersen van 
kwaliteitsproblemen. 

2 

Meting en analyse Het inrichten en implementeren van een 
meetprogramma ter ondersteuning van beslissingen 
en het nemen van correctieve maatregelen. 

2 

Alternatievenanalyse en 
oplossingskeuze 

Het op gestructureerde wijze nemen van 
beslissingen door alternatieven te vergelijken op 
basis van vastgestelde criteria. 

3 

Organisatiebrede 
omgeving voor integratie 

Het creëren van een aanpak en een omgeving voor 
het werken in geïntegreerde teams. 

3 

Causale 
probleemanalyse en 
probleemoplossing 

Het identificeren van oorzaken van fouten en andere 
afwijkingen en het nemen van acties om dit in de 
toekomst te voorkomen. 

5 

Tabel 2-4, Ondersteunende procesgebieden 
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Voor ieder van de bovenstaande procesgebieden zijn specific goals opgesteld. Deze 
specific goals ondersteunen de specifieke aspecten van het desbetreffende procesgebied. 
Om aan een bepaald procesgebied te voldoen moet men aan alle relevante specific goals 
voor dat procesgebied voldoen. Voor iedere specific goal zijn weer specific practices 
opgesteld. De specific practices geven een manier aan om de specific goals te bereiken. 
Deze specific goals en specific practices zijn voor ieder procesgebied anders. De practices 
zijn een verdere detailering van de goals. Voor ieder procesgebied zijn tevens generic 
goals opgesteld, hiervoor zijn ook weer generic practices opgesteld. De generic goals en 
generic practices zijn echter voor ieder procesgebied hetzelfde. 
Bovenstaande staat hieronder schematisch weergegeven: 
 

 
Figuur 2-2, Procesgebieden, goals en practices 

 
Tot slot van deze paragraaf volgt een voorbeeld om het bovenstaande verder te 
illustreren: 
 
Het procesgebied projectplanning uit de procescategorie projectmanagement, kent de 
specific goal: maak een projectplan, of het procesgebied eisenmanagement uit de 
procescategorie engineering processen kent de specific goal: beheer eisen. Deze specific 
goals worden verder uitgediept door de specific practices.  
 
Bij de specific goal: maak een projectplan, hoort bijvoorbeeld de specific practice: 
identificeer projectrisico’s. Bij de specific goal: beheer eisen, hoort bijvoorbeeld de 
specific practice: verkrijg begrip van de eisen. 
 
De generic goals en generic practices zijn voor iedere procesgebied hetzelfde. De context 
is echter anders, omdat het bijbehorende procesgebied nu eenmaal een andere context 
met zich mee brengt. De generic goals komen overeen met de volwassenheidsniveau’s. 
Er zijn dus ook vijf generic goals. Zo is generic goal 2: institutionaliseer een beheerst 
proces. Een generic practice die hier bij hoort is: stel een organisatiebreed beleid vast. 
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2.2 CMMI toetsing (appraisal) 
 
In een CMMI toetsing (appraisal) wordt de volwassenheid van de processen gemeten. 
Het SEI onderscheidt drie toetsingsklassen: klassen A, B en C. De klassen bepalen de 
zwaarte van de toetsing. Hierbij is klasse A de zwaarste en klasse C de lichtste. Voor een 
officiële vaststelling van het volwassenheidsniveau is een klasse A toetsing nodig. Bij een 
nulmeting is het vaak voldoende een klasse C toetsing uit te voeren. Het SEI heeft ook 
een methode ontwikkeld om deze toetsing aan te pakken, namelijk: SCAMPI (Standard 
CMMI Appraisal Method for Proces Improvement). Deze aanpak kent ook drie 
toetsingsklassen die overeenkomen met de eerder genoemden klassen. 
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3 Huidige tools 
 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste onderzoeksvraag: wat kunnen de huidige tools 
wel en wat niet? Omdat het onderzoek gericht is op het afdwingen van compliance aan 
het CMMI model worden alleen tools bekeken die zich richten op het afdwingen van 
compliance aan het CMMI model. 

3.1 Overzicht 
 
Hieronder staat een overzicht van de huidige tools die CMMI compliance proberen af te 
dwingen. 
 
Huidige CMMI compliance tools: 

• ProcessMax [h]. 
• Harris - Automated monitoring of process compliance [a]. 
• Digité [b]. 
• Select Process Director [i]. 

3.2 Compliance tools vergeleken 
 
Bij het opstellen van de vergelijking van de huidige tools, worden de huidige tools 
vergeleken op een aantal hoofdpunten. Deze hoofdpunten worden als volgt opgesteld: 

• Procesdefinitie, omdat organisaties die de tool gaan gebruiken een proces van een 
afdeling of projectgroep willen kunnen definiëren. 

• CMMI afbeelding, omdat het proces getoetst moet kunnen worden op CMMI 
compliance. 

• Afdwingen van CMMI compliance, omdat mensen die tool gebruiken gestuurd 
moeten kunnen worden, zodat ze volgens de CMMI eisen het proces uitvoeren. 

• Product-gebaseerd, omdat CMMI werkproducten voorschrijft voor het 
implementeren van de practices. 

• Web-gebaseerd, omdat een web-gebaseerde tool eenvoudig toegankelijk is en 
past binnen de bedrijfsarchitectuur van LogicaCMG. 

• Prijs, omdat een tool mogelijk aangeschaft kan worden. 
• Externe tool koppeling, omdat de Oracle Migratiestraat al diverse tools gebruikt 

voor project planning, project monitoring en control. De handboeken en scripts 
zijn de tools die gebruikt worden als technische oplossing. Een koppeling met deze 
tools is wenselijk. 

 
Een geschikte tool moet alle hoofdpunten goed implementeren. 
 
In onderstaande tabel worden de vier tools onderzocht en wordt er per tool aangegeven 
of een hoofdpunt aanwezig is. Dit wordt gekwalificeerd met de cijfers 1 t/m 5 op de 
volgende manier: 

1. Niet geïmplementeerd 
2. Slecht geïmplementeerd 
3. Redelijk geïmplementeerd 
4. Goed geïmplementeerd 
5. Volledig geïmplementeerd 

 
Naam tool: Procesdef.: CMMI map.: Afdwingen com.: Web-geb.: 

ProcessMax 3 5 4 5 
Harris 2 4 1 5 
Digité Enterprise 4 4 3 5 
Select Pro. Dir. 3 1 1 1 
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Naam tool: Prijs: Product gebaseerd: Extern tool: 

ProcessMax $65,140 / voor 
projecten tot 
50 mensen. 

4 3 

Harris N/A 1 1 
Digité Enterprise $85.000 / voor 

projecten tot 
50 mensen. 

5 3 

Select Pro. Dir. $2.144 / 
machine 

4 3 

Tabel 3-1, Vergelijking van huidige tools 

3.3 De motivatie voor ontwikkeling 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat ProcessMax en Digité de tools zijn die op de 
hoofdpunten het beste scoren.  
 
ProcessMax scoort redelijk op het gebied van de procesdefinitie. In ProcessMax wordt 
namelijk wel met een proces gewerkt. Echter, het proces kan slechts in beperkte mate 
worden aangepast. ProcessMax bevat voornamelijk standaardprocessen en procedures 
die gegarandeerd CMMI compliant zijn [h]. Doordat er geen maatwerk proces kan 
worden gemodelleerd, kan ProcessMax de CMMI activiteiten niet integreren met de 
overige activiteiten van een gebruiker. Juist door de CMMI activiteiten deel uit laten 
maken van de dagelijkse werkzaamheden wordt de betrokkenheid bij de 
procesverbetering gegarandeerd. Dat de betrokkenheid bij procesverbeteringen een 
kritische succesfactor voor een procesverbetering is, zal blijken uit hoofdstuk 5.  
 
In Digité is het wel mogelijk om processen op maat te definiëren. In Digité kan er een 
bedrijfsproces worden gemodelleerd in de Business Process Execution Language for Web-
Services (BPEL4WS). Digité krijgt echter niet de kwalificatie “volledig geïmplementeerd”, 
omdat er in eerste instantie geen gebruik gemaakt wordt deze modellering van het 
proces en omdat de BPEL4WS een stricte workflow taal is, die niet geschikt is voor 
flexibele processen. Hierop zal dieper worden ingegaan in hoofdstuk 4, waar een model 
voor de processturing zal worden gekozen. 
 
Op het afdwingen van compliance scoort Digité slechts redelijk, omdat Digité wel 
ondersteuning biedt bij het implementeren van CMMI, maar niet via een gedefinieerd 
CMMI compliant proces de projecten automatisch laat voldoen aan CMMI.  
 
De voorgestelde tool in de opdrachtomschrijving moet ervoor zorgen dat een CMMI 
procesverbetering afgedwongen wordt en gewaarborgd blijft. Op deze punten moet de 
tool minimaal goed scoren. ProcessMax scoort niet goed op het waarborgen en Digité 
scoort niet goed op het afdwingen. Hierdoor wordt besloten de tool te ontwikkelen die 
zowel het afdwingen van de compliance als het waarborgen van de procesverbetering 
goed implementeerd. 
 
Aanschaf van één van de tools is voor de Oracle Migratiestraat van LogicaCMG overigens 
niet interessant, omdat de initiële kosten hiervoor te hoog zijn. Het is echter wel 
interessant voor de Oracle Migratiestraat om de tool te laten ontwikkelen tijdens een 
afstudeeropdracht, omdat hiervoor de initiële kosten lager (ongeveer 6000 euro) zijn en 
de ontwikkelde tool ingezet kan worden in de gehele organisatie. Uiteraard zijn voor 
LogicaCMG het beter afdwingen van compliance en het beter waarborgen van de 
procesverbetering ook van belang. 
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4 Afdwingen van CMMI compliance 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: hoe kan CMMI 
compliance worden afgedwongen door een tool?  
 
Een tool zou CMMI compliance kunnen afdwingen door het proces vast te leggen 
(definiëren) in de tool. Door een CMMI compliant proces te definiëren in deze tool, zal het 
proces, wanneer het volgens de definitie in de tool wordt uitgevoerd, ook CMMI 
compliant zijn. Het uitvoeren van het proces door de tool zal moeten gebeuren door een 
vorm van processturing te kiezen. 
 
Om compliance af te dwingen kunnen er een aantal eisen aan de processturing worden 
gesteld:  

• Het proces moet specificeerbaar zijn. 
• Het proces moet nauwkeurig gevolgd kunnen worden. 
• Uitzonderingen kunnen optreden in de praktijk, dus het proces moet flexibel zijn. 
• De processturing moet zo plaatsvinden dat de gebruikers in het proces geen 

kennis nodig hebben over het definiëren van processen. 
 
Er zijn verschillende methoden om een proces te sturen. De methode van processturing 
dient dan ook nader te worden onderzocht middels een literatuurstudie naar de 
verschillende methoden van processturing.  

4.1 Methoden van processturing 

4.1.1 Inleiding workflow management 

 
Processturing is een omvangrijk onderzoeksgebied. Het sturen van een werkproces met 
behulp van informatietechnologie wordt in de literatuur ook wel “workflow management” 
genoemd. Softwarepakketten die workflow management realiseren worden “workflow 
management systems” genoemd. De Workflow Management Coalition (WfMC) definieert 
een workflow management system als volgt [36]:  
 

“A system that completely defines, manages, 

and executes workflows through the execution of software 

whose order of execution is driven by a computer 

representation of the workflow logic.” 

 
Een workflow management systeem regelt de werkprocessen van mensen en applicaties 
[4]. Een workflow management systeem voert een instantie van een gedefinieerd proces 
uit. Dit gedefinieerde proces bestaat uit activiteiten. Deze activiteiten zijn atomaire 
werktaken en worden uitgevoerd door een resource (vaak een werknemer) van het 
proces. Bij het definiëren van een proces wordt een “process definition language” 
gebruikt. Deze taal bepaald de volgorde van activiteiten. Om te kunnen omgaan met 
complexe processen zijn in dit soort talen vaak geavanceerde constructies mogelijk 
[3][k]. 
 
Een dergelijk systeem kan dus ook worden gebruikt voor de geautomatiseerde sturing 
van een CMMI compliant proces. Hierdoor kan dan de CMMI compliance worden 
afgedwongen. Er zijn inmiddels veel verschillende workflow management systemen op de 
markt. In deze workflow management systemen kan er een onderverdeling gemaakt 
worden op het gebied van enerzijds flexibiliteit en anderzijds op specificeerbaarheid. In 
onderstaande afbeelding wordt deze onderverdeling schematisch weergegeven [32]. 
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Figuur 4-1, Positionering van workflow management systemen 

4.1.2 Groupware 

 
Een algemeen geaccepteerde definitie voor groupware is een computerapplicatie die op 
enige manier groepsactiviteiten ondersteund [17]. Groupware is ongestructureerd, is 
data-gericht en volgt geen proces. Groupware systemen richten zich dan ook vooral op 
het delen van informatie. Groupware kan niet gebruikt worden voor directe 
processturing. Voorbeelden van groupware systemen zijn: Lotus Notes, Microsoft 
Outlook, Novell Evolution en TeamWare (TeamWARE). 

4.1.3 Ad-hoc workflow 

 
Ad-hoc workflow systemen zijn workflow systemen waarbij processen kunnen worden 
aangemaakt en gewijzigd gedurende de uitvoering van het proces [33]. Nadeel hiervan is 
dat diegene die het proces uit moet voeren, ook uitgebreide kennis moet hebben over 
procesdefinities. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn: Ensemble (Filenet), Inconcert 
(Inconcert) en InTempo (Jetform). 

4.1.4 Administrative workflow 

 
Administrative workflow systemen werken volgens hetzelfde model als production 
workflow systemen. Het verschil is dat er minder strenge eisen aan de 
verwerkingscapaciteit worden gesteld. [32]. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn: 
Staffware (Staffware), Metro (ActionTechnologies) en InTempo (Jetform). 

4.1.5 Production workflow 

 
Bij production workflow wordt het complete proces expliciet gedefinieerd. Het proces 
wordt vervolgens aan de hand van deze definitie uitgevoerd. Nadeel hierbij is dat 
wanneer uitzonderingen optreden, deze “route” vaak niet voorkomt in de definitie. 
Wanneer men echter alle mogelijke routes kan definiëren zonder dat het 
onoverzichtelijk/onwerkbaar wordt, dan is deze methode uiterst geschikt voor de sturing 
van een proces. Production workflow is niet flexibel en wordt daarom in de praktijk 
voornamelijk gebruikt voor de uitvoering van standaardprocessen. Voorbeelden van 
dergelijke systemen zijn: Staffware (Staffware), MQ Series workflow (IBM) and COSA. 

4.1.6 Application software 

 
Software zorgt uiteraard voor de meeste sturing en is dan ook volledig machine 
georiënteerd. Bij software worden de activiteiten allemaal uitgevoerd op en door de 
machine. Als een proces hierin afgehandeld kan worden is er sprake van volledige 
automatisering. Hiervoor zijn dan geen menselijke handelingen nodig. 
 
Traditionele workflow management systemen – en dan voornamelijk production workflow 
– zijn uitermate geschikt wanneer alle mogelijke routes van een proces op een redelijke 
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manier gedefinieerd kunnen worden. Traditionele workflow management systemen zijn 
echter niet geschikt voor de ondersteuning van flexibele processen [14] en het 
afhandelen van uitzonderingen [12]. Omdat in de praktijk uitzonderingen en flexibiliteit 
gevraagd worden van dergelijke systemen, wordt er veel onderzoek gedaan naar de 
ondersteuning van flexibele processen [2][5][11][13][18][20][21][22] en het afhandelen 
van uitzonderingen [9][12]. Dit onderzoek heeft inmiddels geleid tot een aantal 
interessante modellen voor het ondersteunen van flexibiliteit: case handling [1], het 
declaratieve model [26], worklets [8][31][34] en adaptieve modellen [19][27][34]. 
Aangezien de tool in de praktijk gebruikt dient te worden, zal er ook flexibiliteit worden 
gevraagd van het proces dat in de tool gedefinieerd wordt. Om het juiste model te 
kiezen, wordt er verder onderzoek gedaan naar flexibele workflow management 
modellen. 

4.2 Flexibele workflow modellen 

4.2.1 Case handling model 

 
Case handling kijkt niet zoals traditionele workflow management systemen naar de 
activiteiten en de sturing van die activiteiten volgens een gedefinieerd proces. Case 
handling is data-gericht en kijkt zoals de naam al zegt naar de case als geheel. De case 
is in dit geval het product dat gemaakt wordt op basis van de verwerkte data. De 
belangrijkste kenmerken van case-handling zijn [1]: 
 

- Avoid context tunneling by providing all information available (i.e. present 

the case as a whole rather than showing just bits and pieces). 

- Decide which activities are enabled on the basis of the information 

available rather than the activities already executed. 

- Separate work distribution from authorization and allow for additional 

types of roles, not just the execute role. 

- Allow workers to view and add/modify data before or after the 

corresponding activities have executed (e.g. information can be registered 

the moment it becomes available). 

 

Zoals eerder vermeld zijn bij workflow management de activiteiten atomair. Bij case 
handling worden de cases echter gescheiden door het punt waarop het overgaat van de 
ene werknemer naar de andere werknemer. Hierdoor zijn de cases niet per definitie 
atomair. Atomaire cases worden in het case handling model “Activity” genoemd. Cases 
met een interne structuur worden in het case handling model “Complex Case” genoemd. 
Een interne structuur wil zeggen: een “Complex Case” bestaat uit meerdere cases 
(“Activity” en/of “Complex Case”).  
 
Zoals uit de kenmerken kan worden opgemaakt, wordt case handling gedreven door data 
in plaats van een exclusieve sturing door het proces. Case handling wordt dus gedreven 
door data objecten. Dit zijn stukken informatie die wel of niet aanwezig zijn en als ze 
aanwezig zijn, een waarde bevatten. Elk data object wordt gekoppeld aan het proces. 
Zogenaamde vrije data objecten kunnen gewijzigd worden gedurende de uitvoering van 
een case. Alle andere data objecten worden gekoppeld aan één of meerdere activiteiten 
als vereist data object of als beperkt data object of als beide. Als een data object vereist 
is voor een activiteit, kan de activiteit alleen worden voltooid als dit data object een 
waarde heeft. Wanneer een data object beperkt is tot een activiteit, dan kan het data 
object alleen worden gebruikt in die activiteit of een andere activiteit waarvoor dat data 
object beperkt is. 
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Forms in het case handling model worden gebruikt om data objecten te presenteren. 
Activiteiten kunnen gekoppeld worden aan forms om relevante data objecten van de 
activiteiten te kunnen presenteren. Op die manier vormen de forms de presentatielaag 
van het model. 
 
Actoren zijn de personen die de activiteiten uit moeten voeren. Deze actoren worden 
gegroepeerd in rollen. Rollen zijn specifiek voor processen. Een actor kan meerdere 
rollen hebben en een rol kan meerdere actoren hebben. Ook kunnen er relaties bestaan 
tussen de verschillende rollen. Voor elk proces en elke activiteit wordt een “execute role”, 
“redo role” en een “skip role” gedefinieerd. Door deze rollen ontstaat er een brede 
ondersteuning voor uitzonderingen, dat leidt tot meer flexibiliteit in het proces. 
 
In figuur 4-2 wordt een voorbeeld van een case handling model gegeven. 
 

 
Figuur 4-2, Voorbeeld case handling 

 
Na de activiteit A1 volgt de activiteit A2. Deze beide activiteiten behoren tot de complex 
case C1. Rol R1 is in dit voorbeeld gerechtigd de activiteit A1 uit te voeren (Exec). Rol R2 
is gerechtigd activiteit A2 uit te voeren (Exec) en over te slaan (Skip). Bij activiteit A1 
hoort het data object D1 en bij activiteit A2 hoort het data object D2. Data object D3 is 
in dit voorbeeld een vrij data object en kan gedurende de gehele complex case gewijzigd 
worden. Tot slot zijn er in het voorbeeld drie forms (F1, F2 en F3) die de data objecten 
presenteren.  
 
Er kan worden geconcludeerd dat case handling een interessante combinatie van 
flexibiliteit en specificeerbaarheid biedt.  
 
Tot slot enkele voorbeelden van case handling tools: FLOWer (Pallas Athena) [25], 
Staffware Case Handler [30] en de COSA Activity Manager [29]. De laatste twee zijn 
echter nog steeds proces-gericht en volgen daarbij niet het voorgestelde formele model 
[1]. 

4.2.2 Declaratief model 

 
Alle oplossingen voor het ondersteunen van meer flexibiliteit aan workflow management 
systemen leiden tot hetzelfde: een imperatieve beschrijving van hoe de oplossing moet 
worden bereikt. Bij een declaratief model wordt er beschreven wat gedaan moet worden 
om tot de juiste oplossing te komen. De gebruikers kunnen dan zelf bepalen hoe ze dat 
uitvoeren. Bij het declaratieve model dat wordt voorgesteld door M. Pesic en W.M.P. van 
der Aalst [26] is initieel alles mogelijk in het systeem. Er kunnen vervolgens beperkingen 
worden opgelegd aan het systeem. Deze beperkingen beschrijven dan wat er niet gedaan 
mag worden in plaats van hoe het gedaan moet worden. Deze benadering laat dus veel 
beslissingen over aan de gebruiker. De gebruiker kan dan zelf bepalen op welke manier 
hij dat doel wil bereiken. In onderstaande afbeelding staat dit principe schematisch 
weergegeven [26]: 
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Figuur 4-3, Het declaratieve model versus een imperatief model 

 
Door gebruik te maken Lineair Temporal Logic en automatentheorie kan er een 
uitvoerende engine gemaakt voor het voorgestelde declaratieve model.  
 
Momenteel zijn er nog geen workflow management systemen die deze declaratieve 
aanpak implementeren. 

4.2.3 Worklets 

 
Het concept van worklets wordt gedefinieerd als: “a repertoire of self-contained sub-
processes and associated selection and exception handling rules, to support the modeling 
analysis and enactment of business processes, which is grounded in a formal set of 
principles of work practices called Activity Theory” [8]. 
 
Activity Theory is een set van principes die beschrijft hoe werk en activiteiten worden 
uitgevoerd door mensen [15][23]. Principes van de Activity Theory hebben geleid tot een 
flexibel workflow ondersteunend systeem. Dit systeem heeft de volgende kenmerken [8]: 

• Bekijk het procesmodel als een gids voor het doel van de activiteit, in plaats van 
het te bekijken als expliciete definitie. 

• Maak voor iedere taak en voor elke uitvoering van het procesmodel een 
dynamische catalogus van acties beschikbaar. 

• Het is mogelijk om dynamisch te kiezen uit de catalogus tijdens de uitvoering van 
het proces, door de specifieke context van uitgevoerde instantie te beschouwen. 

• Het is ook toegestaan deze contextuele keuzes te maken voor exception handling 
technieken door gebruik te maken van hetzelfde selectie- en aanroepmechanisme 
als bij de dynamische keuzes. 

 
Elke taak van het proces heeft een catalogus aan acties. Gedurende de uitvoering wordt 
één van die taken contextueel gekozen. De acties uit de catalogus worden “worklets” 
genoemd. Een worklet is een op zichzelf staand workflow proces wat een specifieke 
taak/actie afhandelt in een groter, samengesteld proces.  
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Figuur 4-4, Worklets 

 
De dynamische catalogus wordt beheerd en gebruikt met behulp van het Ripple Down 
Rules (RDR) mechanisme wat leidt tot een dynamische binaire boomstructuur van regels. 
Deze regels hebben de vorm: “Als conditie, dan conclusie”. Elke knoop van de boom 
heeft een false tak en/of een true tak, met uitzondering van de wortel, deze kan alleen 
een true tak hebben. Deze boom kan dynamisch worden uitgebreid door het toevoegen 
van nieuwe true en false takken bij het optreden van uitzonderingen.  
 
Door het dynamische karakter van de boom kunnen dynamische keuzes en 
uitzonderingen worden ondersteund door dit systeem.  
 
Er zijn geen commerciële systemen die dit concept volledig ondersteunen [8]. De laatste 
beta versie van de YAWL (Yet Another Workflow Language) workflow engine [l], 
ondersteunt wel het worklets concept. 

4.2.4 Adaptieve workflow modellen 

 
Er zijn inmiddels verscheidene adaptieve workflow modellen opgesteld [19][27][34]. 
Deze adaptieve systemen zijn er allen op gericht het gedefinieerde proces te kunnen 
wijzigen gedurende de uitvoering van het proces. Gebruikers kunnen dan tijdens het 
proces taken toevoegen, verwijderen of verplaatsen. Deze bewerkingen kunnen 
betrekking hebben op één instantie van het proces of bijvoorbeeld op alle in uitvoering 
zijnde instanties. Deze adaptieve modellen kunnen dus worden gezien als de eerder 
genoemde ad-hoc workflow modellen. Nadeel hierbij is dus ook dat gebruikers kennis van 
procesdefinitie-talen en van procesmodelleren dienen te hebben. Ze moeten daarbij de 
effecten op het gehele proces kunnen inschatten. Er zijn niet veel mensen die daartoe 
gekwalificeerd zijn. 

4.3 De keuze van het model 
 
Aan het begin van dit hoofdstuk zijn de eisen opgesteld, waaraan de processturing moet 
voldoen. Door de eis van flexibiliteit aan het proces is er in paragraaf 3.2 besloten verder 
onderzoek te doen naar flexibele workflow modellen. Uit dit onderzoek zijn vier modellen 
naar voren gekomen. Van deze flexibele workflow modellen zijn in de voorgaande 
paragraaf de karakteristieken beschreven. In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
wordt het model gekozen dat in de tool gebruikt wordt. Om een weloverwogen keuze te 
maken van het model worden allereerst de modellen getoetst aan de hand van de 
opgestelde eisen aan de processturing. Hieronder worden de eisen aan de processturing 
herhaald: 
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Eis 1: Het proces moet specificeerbaar zijn. 
Eis 2: Het proces moet nauwkeurig gevolgd kunnen worden. 
Eis 3: Uitzonderingen kunnen optreden in de praktijk, dus het proces moet flexibel zijn. 
Eis 4: De processturing moet zo plaatsvinden dat de gebruikers in het proces geen kennis 
nodig hebben over het definiëren van processen. 
 
In onderstaande tabel wordt nu per model aangegeven of het model aan de eisen 
voldoet. Een + geeft aan dat het model aan de eis voldoet en een – geeft aan dat het 
model niet aan de eis voldoet. 
 
 Case handling Declaratief model Worklets Adaptief model 

Eis 1 + + + + 
Eis 2 + + + + 
Eis 3 + + + + 
Eis 4 + + - - 
Tabel 4-1, Toetsing van de modellen aan de eisen 

 
Na de toetsing aan de eisen vallen worklets en adaptieve modellen af, omdat de kennis 
van procesdefinities bij de gebruikers van de tool niet aanwezig is. Deze kennis is wel 
vereist bij het gebruik van worklets en adaptieve modellen. Er zal nu dus nog moeten 
worden gekozen tussen het case handling model en het declaratief model. Om deze 
keuze te maken zal er een voorbeeld worden genomen van een veel voorkomende 
proces-constructie van een CMMI compliant bedrijfsproces zoals dat van de Oracle 
Migratiestraat van LogicaCMG. Het voorbeeld zal worden uitgewerkt in het case handling 
model en vervolgens in het declaratieve model.  
 
Nu zal eerst het voorbeeld worden omschreven: Een deelnemer aan het proces (bv. een 
projectleider) moet een activiteit uitvoeren (bv. het opstellen van een projectplan). Na 
het beschikbaar komen van het document uit de activiteit, kan de volgende activiteit 
worden gestart (bv. het opstellen van een kwaliteitsplan) door weer een andere 
deelnemer aan het proces (bv. een quality assurance medewerker). Later in het proces 
blijkt soms dat de eerste activiteit niet goed is uitgevoerd en opnieuw gedaan moet 
worden. Bij een CMMI toetsing wordt tot slot gekeken of de documenten uit beide 
activiteiten volgens CMMI de juiste inhoud hebben. 
 
Bovenstaand voorbeeld wordt in onderstaande afbeelding gemodelleerd in het case 
handling model en het declaratieve model. A1 staat voor de eerste activiteit en A2 voor 
de tweede activiteit. PL staat voor de projectleider en QA staat voor de quality assurance 
medewerker. 
 
 

 
Figuur 4-5, Praktijkvoorbeeld in het case handling model en het declaratief model 
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In figuur 4-5 lijkt op het eerste gezicht het declaratieve model eenvoudiger dan het case 
handling model. Er is echter een aantal zaken uit het voorbeeld dat niet gemodelleerd 
kan worden in het declaratieve model.  
 
Zo kunnen de toegestane rollen voor het uitvoeren van activiteiten, opnieuw uitvoeren 
van activiteiten en overslaan van activiteiten niet gemodelleerd worden in het 
declaratieve model. Rollen zijn echter in bedrijfsprocessen zoals die van de Oracle 
Migratiestraat wel erg belangrijk. Een ontwikkelaar is bijvoorbeeld niet gerechtigd een 
projectplan op te stellen. In de voorgestelde declaratieve modellen in [26] en [6] kunnen 
dit soort beperkingen niet worden gemodelleerd. 
 
Verder kunnen producten die voortvloeien uit activiteiten niet gemodelleerd worden in 
het declaratieve model. Juist deze producten zijn van belang voor compliance aan het 
CMMI model. In een dergelijk product staat namelijk vaak het bewijs van implementatie 
van een practice van het CMMI model. Uiteraard kun je in het declaratieve model wel een 
activiteit modelleren die een product tot gevolg heeft, maar na het uitvoeren van de 
activiteit is de relatie met het opgeleverde product verdwenen. Ook bij het opnieuw 
uitvoeren van een activiteit kunnen voorgaande opgeleverde producten voor die activiteit 
niet terug worden gehaald omdat die relatie er niet is. 
 
In het case handling model kunnen rollen en producten (in de vorm van data objecten) 
wel gemodelleerd worden. Omdat deze twee zaken wel vereist zijn voor een correcte 
uitvoering van het proces en het bereiken van CMMI compliance wordt het case handling 
model gekozen als vorm van processturing. 
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5 Waarborgen procesverbetering 
 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de derde onderzoeksvraag: hoe kan een CMMI niveau 
worden gewaarborgd door de inzet van een tool? Voor het beantwoorden van deze 
onderzoeksvraag worden in §5.1 eerst de kritische succesfactoren voor een 
procesverbetering onderzocht. 

5.1 Kritische succesfactoren voor procesverbetering 
 
Uit een recent literatuuronderzoek naar de kritische succesfactoren bij 
procesverbeteringen komen de betrokkenheid van het management niveau en de 
betrokkenheid van het personeel als belangrijkste succesfactoren naar boven [24][7]. Bij 
het implementeren van een CMMI procesverbetering door een tool zal er dus 
betrokkenheid moeten worden gecreëerd bij deze beide groepen. In de volgende 
paragraaf wordt beschreven hoe de betrokkenheid bij procesverbeteringen kan worden 
verhoogd. 

5.2  Product benadering van procesverbetering 
 
Er zijn twee soorten benaderingen om een procesverbetering uit te voeren: een product 
benadering en een procedurele benadering. De product benadering concentreert zich op 
het opstellen van werkproducten om een procesverbetering te realiseren. De procedurele 
benadering richt zich echter op het beschrijven van procedures voor het uit te voeren 
werk.  
 
De meeste organisaties kiezen voor een procedurele benadering van de CMMI 
implementatie. Deze procedurele benadering werkt, maar heeft het grote nadeel dat het 
langzaam, kostbaar en pijnlijk is. Dit nadeel komt voort uit het feit dat project managers 
en ontwikkelaars niet houden van procedures. Waarom houden project managers en 
ontwikkelaars niet van procedures?  
 
Er zijn in feite twee typen van veranderingen, namelijk: competentie verbeterende 
veranderingen en competentie vernietigende veranderingen [35]. Een competentie 
verbeterende verandering helpt mensen om het werk beter te doen, dit geeft hen een 
competente uitstraling en geeft vertrouwen in de uitvoering van het werk. Een 
competentie vernietigende verandering bewerkstelligt het tegenovergestelde. Mensen 
zijn slechter in staat het werk goed uit te voeren, het geeft hen een incompetente 
uitstraling in het werk waarin ze zich eerst competent voelden en bedreigt het gevoel van 
baangarantie. Mensen hebben een afkeer van deze competentie vernietigende 
veranderingen.  
 
In CMMI gebaseerde procesverbeteringen zijn lange en gedetailleerde procedures, 
competentie vernietigende veranderingen. Omdat mensen zich moeten gaan houden aan 
deze procedures, vragen zij zich af wat er mis was met de manier waarop zij eerst hun 
werk uitvoerden. Hiervoor waren namelijk geen lange en gedetailleerde procedures 
nodig. Michael West omschrijft dit in een mooi voorbeeld: Stel je geeft een project 
manager een 30 pagina tellende procedure hoe ze een projectplan moet maken. Ze leest 
de instructies en gaat achter haar PC zitten om het projectplan te maken. Ze kijkt naar 
een blank scherm en vraagt zich af waar en hoe te beginnen. Voorafgaand aan de 
projectplanprocedures was ze in staat projectplannen te maken en nu niet meer. De 
procedures hebben ervoor gezorgd dat ze zich incompetent en bedreigd voelt. 
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Producten als tools, templates, formulieren en checklists worden echter gezien als 
competentie verhogende procestechnologieën. Mensen kunnen hierdoor namelijk het 
werk beter, sneller en consistenter uitvoeren. Ze hoeven zich alleen nog maar bezig te 
houden met de inhoud van dergelijke producten, niet meer met zaken als volgorde, 
formaat en stijl. Deze benadering zorgt er dus voor dat mensen zich competent en zeker 
voelen. Mensen zullen een voorstander zijn van deze competentie verbeterende 
veranderingen, bijvoorbeeld: stel je geeft de projectmanager uit het vorige voorbeeld 
een nieuwe template voor het projectplan. In de template staat exact aangegeven welke 
onderdelen het nieuwe projectplan moet bevatten. Ze moet zich nu enkel concentreren 
op de inhoud van het projectplan en heeft direct iets om mee te gaan werken. 
 
Een product benadering zorgt er dan ook voor dat mensen zich beter aan het proces 
gaan houden, want: stel het proces schrijft voor dat de risico’s van een project moeten 
worden geanalyseerd. Als het analyseren van risico’s opgenomen wordt in de template 
van het projectplan, zal deze medewerker dit onderdeel eerder gaan uitvoeren dan 
wanneer er alleen een procedure is die voorschrijft dat de risico’s van een project moeten 
worden geanalyseerd.  

5.3 Kwaliteitsborging 
 
Het bereiken van een bepaald kwaliteitsniveau is vaak eenvoudiger dan het behouden 
ervan. Dit komt vaak omdat tijdens een kwaliteitsverbetering er voldoende resources 
(tijd, geld, mensen en energie) beschikbaar zijn om het beoogde kwaliteitsniveau te 
bereiken. Nadat het beoogde kwaliteitsniveau is bereikt, neemt de beschikbaarheid van 
de hoeveelheid tijd, geld, mensen en energie vaak af.  
 
Een kwaliteitsborging dient voor het waarborgen van de bereikte kwaliteit. Dit is een 
continu proces in een organisatie waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen drie 
subprocessen [28]: 

• Het regelgevende, normatieve proces. 
• Het managerial proces. 
• Het operationele proces. 

 
In regelgevende, normatieve en manageriale processen worden de wetten, standaarden, 
richtlijnen en kwaliteitsplannen van de kwaliteitsborging bepaald. Wetten worden 
opgesteld door de overheid. Standaarden worden opgesteld door standaarden-
organisaties en richtlijnen worden opgesteld door het management van de organisatie 
zelf. Kwaliteitsplannen worden opgesteld door de kwaliteitsmanagers binnen een 
organisatie. Binnen het kader van deze wetten, standaarden, richtlijnen en 
kwaliteitsplannen behoren alle werkzaamheden binnen de organisatie plaats te vinden. 
 
In operationele processen worden de werkzaamheden uitgevoerd die behoren tot 
projecten voor de ontwikkeling van software en systemen. Om de kwaliteit na een 
kwaliteitsverbetering te waarborgen hebben de operationele processen de 
verantwoordelijkheid te voldoen aan de wetten, standaarden, richtlijnen en 
kwaliteitsplannen opgesteld door het regelgevende en manageriale proces. Periodiek 
worden er daarom kwaliteitscontroles uitgevoerd op deze operationele processen om te 
kijken of deze processen wel aan de opgestelde eisen voldoen. 

5.4 Ondersteuning met een tool 
 
Uit paragraaf 5.2 is gebleken dat een product benadering zorgt voor meer bereidheid bij 
het personeel om zich aan het nieuwe proces te gaan houden. Vervolgens is uit paragraaf 
5.3 gebleken dat het operationele proces moet voldoen aan de eisen opgesteld door het 
regelgevende en manageriale proces om de bereikte kwaliteit te waarborgen. Periodiek 
zullen er nog wel kwaliteitscontroles moeten worden uitgevoerd.  
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Door de bevindingen uit paragraaf 5.2 is besloten een productgerichte tool te 
ontwikkelen, waarbij templates, forms, reports etc. worden aangeboden door de tool. 
Aangemaakte documenten, rapporten en andere producten kunnen beheerd worden door 
de tool. Doordat alles door één projectmanagement tool wordt aangeboden en beheerd, 
kunnen gebruikers van de tool het werk beter, sneller en consistenter uitvoeren. Hierdoor 
zullen de mensen die de tool moeten gaan gebruiken, positief tegenover het gebruik van 
de tool staan.  
 
In figuur 5-1 staan bijvoorbeeld twee templates genoemd. Er is een template voor het 
opstellen van het projectplan en een template voor het bepalen van de risico’s van een 
project. Deze templates worden gekoppeld aan een case uit het proces en komen naar 
voren zodra de betreffende case uitgevoerd wordt. Een ingevulde template leidt 
vervolgens tot een data object voor de betreffende case. In figuur 5-1 zijn dat het 
projectplan en het risioregister.  
 
Doordat het proces in de tool gevolgd wordt, zoals voorgesteld is aan het begin van 
hoofdstuk 4, is er een automatische kwaliteitswaarborging van het operationele proces. 
Het proces dat in de tool gedefinieerd is voldoet namelijk aan de kwaliteitsverbetering. 
Periodieke kwaliteitscontroles kunnen worden ondersteund door de cases van het 
gedefinieerde proces af te beelden op de CMMI practices. Een voorbeeld van een 
dergelijke afbeelding staat in figuur 5-1 waar generic practice 2.2 uit het procesgebied 
risicomanagement afgebeeld wordt op de case “Stel een project plan op”. Hierdoor kan 
de tool een overzicht geven van de geïmplementeerde CMMI practices en hoe die 
practices geïmplementeerd worden door de cases van het proces. De data objecten uit 
figuur 5-1 dienen bij een kwaliteitscontrole als documentair bewijs van implementatie 
van een practice. Periodieke kwaliteitscontroles kunnen daardoor sneller en eenvoudiger 
worden uitgevoerd.  
 
 

 
Figuur 5-1, Product benadering en kwaliteitsborging door de tool 
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6 Ontwikkeling van de tool 
 
In dit hoofdstuk wordt de vierde onderzoeksvraag beantwoordt: hoe wordt de tool 
ontwikkeld? Volgend op de bevindingen uit de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt in dit 
hoofdstuk beschreven hoe de tool is ontwikkeld. 
 
Om de tool te ontwikkelen worden er eerst requirements opgesteld. Hoe deze 
requirements worden opgesteld staat beschreven in §6.1. De gespecificeerde 
requirements staan in appendix A van dit afstudeerverslag. Vervolgens wordt er een 
ontwerp gemaakt voor de tool. Hoe dit ontwerp is aangepakt staat beschreven in §6.2 en 
het uiteindelijke ontwerp staat in appendix B van dit afstudeerverslag. In §6.3 staat 
vervolgens beschreven hoe het ontwerp is omgezet in de implementatie van de tool. 
Nadat de tool is geïmplementeerd, is de tool getest aan de opgestelde requirements. Hoe 
het testen van de tool is aangepakt staat beschreven in §6.4. 

6.1 Requirements analyse 
 
Voor het opstellen van de requirements van de tool, zijn de volgende bronnen gebruikt: 

• De organisatie (LogicaCMG, Oracle Migratiestraat). 
• Bestaande tools (hoofdstuk 3). 
• Literatuur (hoofdstuk 4 en 5). 

 
In paragraaf 3.2 zijn hoofdpunten aangegeven die in de tool aanwezig moeten zijn. Deze 
hoofdpunten dienen nu verder uitgediept te worden - met behulp van de bronnen - voor 
het opstellen van de requirements. De hoofdpunten leiden tot de volgende vragen: 
 

• Hoe wordt een proces in de tool gedefinieerd? 
• Hoe wordt dat proces afgebeeld op het CMMI model? 
• Hoe wordt CMMI compliance afgedwongen? 
• Hoe worden producten aangeboden en beheerd door de tool? 
• Hoe geeft de tool zicht op de bereikte compliance aan het CMMI model? 
• Hoe kunnen externe tools gekoppeld worden met de tool? 

 
In de volgende zes paragrafen worden bovenstaande vragen verder uitgediept. 

6.1.1 Definiëren van een proces 

 
In de tool wordt een CMMI compliant proces gedefinieerd. Bij aanvang van ieder project 
wordt er een instantie van dat gedefinieerde proces aangemaakt. De definitie van het 
proces is afhankelijk van de wijze waarop de processturing geïmplementeerd wordt. In 
hoofdstuk 4 is er een keuze gemaakt voor het case handling model voor de 
processturing. De definitie van het proces zal dus moeten voldoen aan dit model. Het 
gedefinieerde proces zal als template worden opgeslagen in een database. 

6.1.2 De afbeelding van het proces op het CMMI model 

 
De specific goals, specific practices, generic goals, generic practices en de omschrijvingen 
van de practices zullen worden opgeslagen in de database. Vervolgens dient er een 
afbeelding te worden gemaakt van de practices van het CMMI model op de cases van het 
in de database opgeslagen proces. Deze afbeelding wordt gemaakt om aan te tonen in 
hoeverre het gedefinieerde proces aan CMMI voldoet. Het afbeelden van de practices op 
de cases van het proces wordt gedaan in een back-end van de tool. Hier moet men ook 
de afbeelding van het proces op het CMMI model kunnen beheren. Als een case niet 
afgebeeld kan worden op een CMMI practice of als er bij een CMMI practice geen cases 
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zijn, dan wordt er voor deze practice/case geen afbeelding gemaakt. Een voorbeeld van 
een afbeelding is al eerder gegeven in figuur 5-1. 

6.1.3 Afdwingen van CMMI compliance 

 
Het afdwingen van compliance is uitgebreid behandeld in hoofdstuk 4. Het afdwingen van 
compliance wordt bereikt door het proces te sturen aan de hand van het gedefinieerde 
proces volgens het case handling model. Taken en templates worden op het juiste 
moment aangeboden door de tool. 

6.1.4 Productbeheer door de tool 

 
De verschillende producten die behoren tot een project worden opgeslagen en kunnen 
worden beheerd door de tool. Hierdoor ontstaat er automatisch een projectdossier van 
ieder project. In de tool kan tevens de status en versie van iedere product worden 
opgeslagen, zodat er ook een vorm van configuratiemanagement door de tool kan 
plaatsvinden. Configuratiemanagement op producten is namelijk ook een eis van CMMI. 

6.1.5 Compliance overzicht 

 
Voor het weergeven van de compliance aan het CMMI model kan gebruik worden 
gemaakt van de afbeelding van de CMMI practices op het gedefinieerde proces. In een 
overzicht kan worden weergegeven welke cases uit het proces de CMMI practices 
implementeren. Ook geeft het overzicht weer welke practices niet geimplenteerd worden 
door het proces. Dit overzicht kan gebruikt worden ter ondersteuning van een CMMI 
toetsing en ter ondersteuning van een CMMI procesverbetering.  

6.1.6 Koppeling externe tools 

 
Een belangrijke koppeling met een externe tool is de koppeling met het Business 
Management Systeem dat LogicaCMG in haar organisatie gebruikt. Dit systeem heet 
Cortex en schrijft procedures voor over hoe het werk binnen LogicaCMG beheerd en 
uitgevoerd wordt. Cortex voldoet aan het CMMI model en is daarom dus ook geschikt om 
te koppelen in de tool. Aangezien er al veel is voorgeschreven in Cortex, kunnen 
beschrijvingen zoals policy and business requirements, aims, inputs, entry criteria, 
proces definition, outputs, exit criteria en proces performance criteria meegenomen 
worden in de tool. Deze beschrijvingen kunnen dan ook weer in een back-office 
gekoppeld worden aan het gedefinieerde proces.  
 
Vanuit de Oracle Migratiestraat worden er projectrapportages opgeleverd. Deze 
documenten worden geplaatst in een daarvoor bestemde projectrapportage-map. Nu zou 
het wenselijk zijn dat producten uit de tool direct opgeslagen kunnen worden in deze 
projectrapportage-map. Ook is er een elektronische business management support (e-
BMS) workspace. Hierin worden producten als planning, bevindingenregistratie en 
urenadministratie opgeslagen. Het is ook wenselijk dat de tool direct producten in deze 
workspace kan plaatsen. Deze wensen komen voort uit de Oracle Migratiestraat. 

6.1.7 Specificeren van de requirements 

 
Uit de bronnen genoemd aan het begin van de requirements analyse en uit de verdieping 
van de zes vragen in voorgaande paragrafen zijn de requirements opgesteld. Daarbij 
moet de tool ook gebruik gaan maken van een gebruikerssysteem, omdat de tool niet 
voor iedere gebruiker hetzelfde dient te zijn. Ook hiervoor zijn dus requirements 
opgesteld.  
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Bij het opstellen van de requirements worden er zes modules gedefinieerd waarvoor de 
requirements worden opgesteld: 

• Gebruikerssysteem. 
• Procesdefinitie. 
• CMMI afbeelding. 
• Processturing en productbeheer. 
• Compliance overzicht. 
• Koppeling externe tools. 

 
Deze gespecificeerde requirements zijn als appendix A toegevoegd aan dit 
afstudeerverslag. 

6.2 Ontwerp 
 
Voor het ontwerp van de tool wordt een ontwerprapport opgesteld. Dit ontwerprapport 
bestaat uit een beschrijving van de gebruikte technologieën en componenten door de 
tool. Ook wordt de architectuur van het de tool ontworpen. Naast de architectuur wordt 
er ook kort ingegaan op de gebruikte directorystructuur en de layout van de tool. Op 
basis van de ontworpen architectuur worden per module use cases opgesteld, klassen 
ontworpen en een database ontwerp gemaakt. Beschrijvingen van de manier van 
ontwerpen en de gebruikte methodes en technieken staan in het ontwerprapport. 

6.3 Implementatie 
 
De tool wordt web-gebaseerd. Er wordt gekozen voor een web-gebaseerde tool, omdat 
de verschillende gebruikers op die manier gemakkelijk kunnen inloggen vanuit hun eigen 
browser op de tool en vanaf verschillende locaties, waaronder het Remote Access Portal 
(RAP) waarmee toegang van buiten het intranet mogelijk is. Ook past een web-
gebaseerde tool binnen de bedrijfsarchitectuur van LogicaCMG. De web-gebaseerde taal 
die wordt gekozen is PHP 5 (object georiënteerd). Deze taal wordt gekozen vanwege de 
onderhoudbaarheid door medewerkers van de Oracle Migratiestraat en de aanwezige 
kennis bij de afstudeerder. Als database wordt MySQL gekozen, omdat deze in 
combinatie met PHP de meest gebruikelijke database is en over deze database kennis 
aanwezig is bij de afstudeerder.  

6.4 Testen 
 
Om de requirements te testen wordt er een testplan opgesteld. Dit testplan is als 
appendix C toegevoegd aan dit afstudeerverslag. Het testplan beschrijft hoe de testcases 
moeten worden uitgevoerd. De testcases staan beschreven in de test specificatie die als 
appendix D is toegevoegd aan dit verslag. In appendix E (test rapport) staan de 
bevindingen uit de uitgevoerde tests. 
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7 Validatie  
 
In dit hoofdstuk wordt de vijfde en daarmee laatste onderzoeksvraag beantwoord: in 
hoeverre kan een CMMI procesverbetering geïmplementeerd en gewaarborgd worden 
door gebruik te maken van de tool? 
 
Om antwoord te krijgen op deze vraag wordt de tool toegepast op de case van de Oracle 
Migratiestraat van LogicaCMG. In dit hoofdstuk wordt daarom eerst in §7.1 de 
organisatie van LogicaCMG beschreven. In de paragraaf daarna wordt de Oracle 
Migratiestraat beschreven. In paragraaf §7.3 wordt de laatste onderzoeksvraag 
beantwoord. In paragraaf §7.4 wordt er tot slot een procesverbetering geïmplementeerd 
met behulp van de tool. 

7.1 Organisatie LogicaCMG 

7.1.1 LogicaCMG 
 

LogicaCMG is op 30 december 2002 ontstaan uit het voormalige Logica (1969, 60%) en 
het voormalige CMG (1964, 40%) Beide ICT-dienstverleners zijn van oorsprong Engelse 
bedrijven, maar CMG was in Nederland veel groter dan de Engelse moeder. Sinds 13 
januari 2006 is tevens het Franse Unilog onderdeel van het bedrijf, waarmee het een 
derde thuismarkt heeft gecreëerd. In de tweede helft van 2006 heeft ook de acquisitie 
van het in de Scandinavische en Baltische landen opererende WM-data plaatsgevonden, 
waarmee de zo gewenste vierde thuismarkt in zicht is gekomen. LogicaCMG is met ruim 
40.000 medewerkers (ultimo 2006) actief in 41 landen en behoort, ook qua omzet, tot de 
internationale top-20 in de ICT-dienstverlening. De omzet uit de traditionele ICT-
dienstverlening wordt voornamelijk in Europa en Australië (continent) gehaald. De omzet 
uit de rest van de wereld is sterk gebonden aan de telecommunicatie-industrie. De omzet 
over 2003 bedroeg 2,6 miljard Euro [f]. Het bedrijf ontwikkelt en implementeert 
oplossingen voor klanten over de hele wereld. Zij maakt daarbij gebruik van 
geavanceerde technologieën die direct doorwerken in de bedrijfsresultaten van de klant. 
LogicaCMG heeft dit verwoord in haar mission statement: “To help leading organisations 

worldwide achieve their business objectives through the innovative delivery of 

information technology and business process solutions” [e]. 

7.1.2 Organogram 

 
In onderstaand organogram wordt in hoofdlijnen de organisatie van LogicaCMG 
geschetst. Onder de strategische top (Chief Executive, Human Resource Management, 
Sales & Marketing, Commercial, Chief Financial Officer) van LogicaCMG komen de 
zogenaamde divisies. Één van deze divisies is Industry, Distribution & Transport. Binnen 
deze divisie valt ook de business unit (BU) Oracle waaronder de Oracle Migratiestraat 
valt. Binnen deze business unit wordt de case study uitgevoerd. 
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Figuur 7-1, Organogram LogicaCMG Nederland, juli 2007 

 

7.2 De Oracle Migratiestraat 
 
Oracle verbetert zijn producten voortdurend. Dat is op zich een goede zaak, alleen 
worden de gebruikers daardoor geconfronteerd met een aaneenschakeling van nieuwe 
versies. De strategie van Oracle is zodanig dat Oracle maar een beperkt aantal versies 
ondersteunt. Het gevolg is dat bestaande toepassingen gemigreerd moeten worden naar 
hogere versies, om enerzijds product support te kunnen behouden en anderzijds om aan 
te sluiten bij de technologische veranderingen van de Oracle producten [16]. Oracle 
Designer en Oracle Developer zijn de producten van Oracle die gemigreerd worden in de 
Oracle Migratiestraat. 

7.2.1 De migratiemethode 

 
Uiteraard zijn er meerdere manieren om te migreren naar een hogere versie van de 
Oracle software: 
 
Eenvoudig: het loslaten van de koppeling tussen Oracle Designer en Oracle Developer 
en een gescheiden migratie. 
Incrementeel: migreren van Oracle Designer en het opnieuw genereren van de 
applicatie. 
Volledig: migreren van Oracle Designer en een nieuw ontwerp maken van de applicatie 
en vervolgens het opnieuw genereren van de applicatie. 
 
Bij alle methoden wordt de applicatie getest, waarbij het vanzelfsprekend is dat de 
testinspanning bij een eenvoudige migratie kleiner is dan bij een volledige migratie. De 
gewenste methode in combinatie met de aanpak die gevolgd wordt is bepalend voor de 
doorlooptijd, de bevriezingsperiode, de testinspanning en de kwaliteit van het 
eindresultaat. 
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7.2.2 Het proces 

 
Het migratieproces is zo ingericht dat het daadwerkelijke migreren volledig 
geautomatiseerd wordt uitgevoerd. Dit heeft als groot voordeel dat de 
bevriezingsperiode, waarin er geen regulier onderhoud plaats kan vinden, minimaal is.  
 
Er wordt een DVD aangeleverd aan de Oracle Migratiestraat met daarop de sources van 
de te migereren applicatie. Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats met de klant. In 
dit gesprek wordt het migratietraject bepaald. Vervolgens wordt er in de Oracle 
Migratiestraat de omgeving van de klant neergezet en begint het zogenaamde tunen aan 
de applicatie zodat deze succesvol gemigreerd kan worden naar een hogere versie. Een 
kenmerk van deze aanpak is dat het testen van de resultaten niet pas aan het eind 
plaatsvindt, maar een geïntegreerd onderdeel van het migratietraject is. Daarbij kan 
zowel handmatig als geautomatiseerd getest worden. De resultaten van de tests leiden 
tot aanpassingen van het proces danwel tot een aanpassing in de oorspronkelijke 
applicatie (tunen). De onderliggende reden van deze aanpak is dat een gevonden fout 
waarschijnlijk een meer voorkomend probleem zal zijn. De daadwerkelijke migratie wordt 
pas dan uitgevoerd als het aan de applicatie aangepaste migratieproces 100% correct is. 
Voor het automatiseren van het migratieproces gebruikt LogicaCMG een zelf ontwikkelde 
standaard toolset die in de praktijk zijn waarde al meerdere malen heeft bewezen. Als de 
daadwerkelijke migratie is uitgevoerd vindt er een acceptatietest plaats in de 
klantomgeving. Na een succesvolle acceptatietest wordt de gemigreerde applicatie 
geïmplementeerd en worden de nieuwe sources van de applicatie op een DVD aan de 
klant overhandidigd. 

Figuur 7-2, Proces Oracle Migratiestraat 
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7.3 Implementeren en waarborgen van een CMMI niveau 
door een tool 

 
Om aan te kunnen tonen in hoeverre een CMMI procesverbetering geïmplementeerd en 
gewaarborgd kan worden door gebruik te maken van de tool is het voldoende om aan te 
tonen dat er een bepaald CMMI niveau kan worden geïmplementeerd door gebruik te 
maken van de tool. Het moet dan ook mogelijk zijn een hoger CMMI niveau te 
implementeren in de tool. Hiermee kan dan een procesverbetering worden 
geïmplementeerd.  
 
Om aan te tonen dat er een bepaald CMMI niveau geïmplementeerd wordt door gebruik 
te maken van de tool, wordt de tool toegepast op de Oracle Migratiestraat van 
LogicaCMG. Er zal worden geanalyseerd in hoeverre de tool het huidige CMMI niveau van 
de Oracle Migratiestraat kan implementeren. 
 
Aan het begin van het afstudeeronderzoek is er een CMMI meting bij de Oracle 
Migratiestraat uitgevoerd om de huidige staat van de processen te bepalen. De resultaten 
van deze meting staan beschreven in appendix G. Tijdens deze meting is er gekeken hoe 
de practices van CMMI geïmplementeerd zijn in de projecten van de Oracle 
Migratiestraat.  
 
Wil hetzelfde CMMI niveau bereikt worden door gebruik te maken van de tool, moet in 
ieder geval dezelfde afdekking van practices worden bereikt door het proces in de tool. 
Om dezelfde afdekking van practices in de tool te realiseren wordt het proces in de tool 
zo gedefinieerd dat iedere geïmplementeerde practice uit de CMMI meting afgebeeld kan 
worden op minimaal één case uit het proces. De afdekking van practices wordt in de tool 
uiteindelijk weergegeven door middel van een CMMI compliance score.  
 
De CMMI definitie bevat ook practices die niet direct van toepassing zijn op een proces 
als dat van de Oracle Migratiestraat. Deze practices zijn van toepassing op de organisatie 
in zijn geheel. Deze practices kunnen dan ook niet direct afgedekt worden door een 
proces zoals dat van de Oracle Migratiestraat zelf. De practices die behoren tot de 
volgende procesgebieden zijn organisatiebreed en kunnen niet geïmplementeerd worden 
door de tool: 
 
Procesgebied Omschrijving Niveau 

Organisatiebrede 
procesfocus 

Het krijgen en onderhouden van inzicht in de 
processen, alsmede het beheerst verbeteren van de 
processen. 

3 

Organisatiebrede 
procesdefinitie 

Het opstellen, onderhouden en beschikbaar stellen van 
de standaardprocessen, aanpassingsrichtlijnen en de 
ondersteunende proceshulpmiddelen. 

3 

Organisatiebrede 
training 

Het identificeren van trainingsbehoeften, opstellen van 
een trainingsplan en verzorgen van trainingen. 

3 

Organisatiebrede 
procesprestatie 

Het formuleren en onderhouden van kwantitatieve 
kwaliteits- en procesdoelstellingen. 

4 

Organisatiebrede 
innovatie en borging 

Het selecteren en implementeren van incrementele en 
innovatieve verbeteringen in processen en 
technologieën. 

5 

Organisatiebrede 
omgeving voor 
integratie 

Het creëren van een aanpak en een omgeving voor het 
werken in geïntegreerde teams. 

3 
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Deze practices kunnen in de tool worden aangegeven zodat deze practices niet meetellen 
bij het berekenen van de score. De tool geeft dus aan hoeveel practices van de van 
toepassing zijnde practices geïmplementeerd worden door het proces. Tot zover kan dus 
ook een procesverbetering worden geïmplementeerd.  
 
Bij het weergeven van de scores in deze validatie wordt er niet gekeken naar de niveau’s 
vier en vijf van het CMMI model. Omdat LogicaCMG niveau drie wil bereiken vallen deze 
niveau’s buiten de scope van de opdracht. Het is in de tool echter wel mogelijk deze 
niveau’s af te beelden op het proces. Hieronder volgt een voorbeeld van de afdekking 
van de practices door de tool. 
 
Bij het weergeven van de scores worden de volgende kleuren gebruikt: 
 
 Afgebeeld op een case 

  Niet van toepassing voor het proces 

 
Per CMMI niveau wordt er allereerst een onderscheid gemaakt tussen specific en generic 
practices. Per CMMI niveau worden voor zowel de specific als de generic practices de 
volgende aantallen weergegeven: 

• #Implemented geeft het aantal practices weer, dat afgebeeld is op een case uit 
het proces. 

• #NA geeft het aantal practices weer, dat niet van toepassing is op het proces. 
• #Practices geeft het aantal practices weer. 

 
De percentages worden als volgt berekend: Percentage = ((#Implemented + #NA) / 
#Practices) * 100. Percentages zijn afgerond naar beneden. Het proces van de Oracle 
Migratiestraat krijgt zo de volgende compliance score: 
 
Level #Implemented/#NA/#Practices Percentage 

CMMI Level 
1 

Specific (0/0/0) 
Generic (0/0/0)  

   100% 
   100%  

CMMI Level 2 
Specific (13/16/51) 
Generic (11/34/102)  

     56% 
     44%  

CMMI Level 3 
Specific (9/79/97) 
Generic (0/136/204)  

     90% 
     67%  

CMMI Level 4 
Specific (0/0/13) 
Generic (0/0/34)  

     0% 
     0%  

CMMI Level 5 
Specific (0/0/12) 
Generic (0/0/34)  

     0% 
     0%  

Tabel 7-1, Proces CMMI compliance score voor de Oracle Migratiestraat 

 
Uit de tabel 7-1 valt af te leiden dat er 9 van de 97 specific practices op niveau drie 
geïmplementeerd worden door het proces. 79 specific practices zijn niet van toepassing 
voor het proces van de Oracle Migratiestraat. Hierdoor staan er nog 97-9-79 = 9 specific 
practices open die nog afgedekt dienen te worden door het proces wil men met het 
proces volledig compliant zijn op de specific practices van CMMI niveau drie. De specific 
practices die nog open staan kunnen ook worden afgelezen uit de tool. 
 
Een afdekking van de practices door het proces in de tool wil echter nog niet zeggen dat 
projecten uitgevoerd in de tool ook exact dat CMMI niveau hebben. Gebruikers van de 
tool kunnen namelijk lege documenten toevoegen aan de tool of taken uit het proces 
overslaan en op die manier de tool voor de gek houden. De tool biedt de mogelijkheid 
aan kwaliteitscontroleurs om tijdens kwaliteitscontroles de documenten in de tool te 
controleren op inhoud. Documenten kunnen worden aangemerkt als vals bewijs voor een 
practice en dat heeft een lagere CMMI score tot gevolg voor het betreffende project. Ook 
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CMMI specifieke taken die worden overgeslagen leiden tot een lagere CMMI score in de 
tool. Om te controleren of projecten van de Oracle Migratiestraat voldoen aan het CMMI 
niveau uit tabel 7-1, wordt er een afgerond project van de Oracle Migratiestraat 
uitgevoerd in de tool. Vervolgens wordt er een kwaliteitscontrole in de tool gedaan over 
het uitgevoerde project. Daaruit volgt een compliance score voor het project. 
 
Nadat het afgeronde project van de Oracle Migratiestraat volledig is uitgevoerd in de tool 
en de kwaliteitscontrole is uitgevoerd, leidt dit tot de volgende compliance score voor het 
project:  
 
 Bewijs gevonden 

  Niet van toepassing voor het proces 

 
In onderstaande tabel geeft #Evidence het aantal practices weer, dat afgebeeld is op een 
case uit het proces en waarvoor rechtmatig bewijs gevonden is in het project.  
 
De percentages worden als volgt berekend: Percentage = ((#Evidence + #NA) / 
#Practices) * 100. 
 
Level #Evidence/#NA/#Practices Percentage 

CMMI Level 
1 

Specific (0/0/0) 
Generic (0/0/0)  

     100% 
     100%  

CMMI Level 2 
Specific (13/16/51) 
Generic (11/34/102)  

     56% 
     44%  

CMMI Level 3 
Specific (8/79/97) 
Generic (0/136/204)  

     89% 
     67%  

CMMI Level 4 
Specific (0/0/13) 
Generic (0/0/34)  

     0% 
     0%  

CMMI Level 5 
Specific (0/0/12) 
Generic (0/0/34)  

     0% 
     0%  

Tabel 7-2, Project CMMI compliance score voor de Oracle Migratiestraat 

 
Uit tabel 7-1 en tabel 7-2 valt af te leiden dat voor het project op CMMI niveau drie voor 
één specific practice geen bewijs gevonden is. Hierdoor leidt dat tot een lagere score 
voor de CMMI compliance op het project niveau. Op CMMI niveau drie is er dus voor 8 
van de 97 specific practices rechtmatig bewijs gevonden. 79 van de specific practices op 
CMMI niveau drie zijn niet van toepassing op het project.  
 
Er moet ook worden opgemerkt dat een project nooit meer CMMI compliant kan zijn dan 
het proces. Wanneer er wel bewijs was gevonden voor die ene specific practice op niveau 
drie, dan zou het project maximaal compliant zijn volgens de procesdefinitie. 
 
Er is dus aangetoond in hoeverre er een CMMI niveau kan worden geïmplementeerd door 
gebruik te maken van de tool. Nu kan er dus ook een procesverbetering worden 
uitgevoerd met behulp van de tool.  
 
De enige manier om aan te tonen in hoeverre een procesverbetering gewaarborgd blijft 
door gebruik te maken van de tool, is om na de invoering van de tool opnieuw een CMMI 
meting uit te voeren. Het proces kan echter pas goed getoetst worden wanneer er 
minimaal een aantal projecten in het proces zijn uitgevoerd. De tijd binnen de 
afstudeeropdracht is hiervoor helaas te kort. Uit het bovenstaande kan echter wel 
worden aangenomen dat wanneer men het proces in de tool volgt en daarbij documenten 
van de juiste kwaliteit oplevert er voldaan blijft worden aan het kwaliteitsniveau dat vast 
ligt in de tool. 
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7.4 Procesverbetering met behulp van de tool 
 
In de tool kan worden bekeken welke van de van toepassing zijnde practices van het 
CMMI model nog open staan. Het proces in de tool kan nu zo gedefinieerd worden dat er 
voor openstaande practices, cases in het proces aanwezig zijn. Bij een procesverbetering 
moet zeker de afdekking van het aantal practices zijn toegenomen. De 
procesverbeteringen zijn al opgesteld direct na de CMMI meting die aan het begin van 
het afstudeeronderzoek is uitgevoerd. De procesverbeteringen staan beschreven in 
appenidx G van dit afstudeerverslag. Er wordt opnieuw een scoretabel getoond van het 
proces met de geïmplementeerde procesverbeteringen: 
 
 Afgebeeld op een activiteit 

  Niet van toepassing voor het proces 

 
 
Level #Implemented/#NA/#Practices Percentage 

CMMI Level 
1 

Specific (0/0/0) 
Generic (0/0/0)  

   100% 
   100%  

CMMI Level 2 
Specific (22/16/51) 
Generic (21/34/102)  

     74% 
     54%  

CMMI Level 3 
Specific (14/75/97) 
Generic (8/128/204)  

     91% 
     67%  

CMMI Level 4 
Specific (0/0/13) 
Generic (0/0/34)  

     0% 
     0%  

CMMI Level 5 
Specific (0/0/12) 
Generic (0/0/34)  

     0% 
     0%  

Tabel 7-3, Proces CMMI compliance score na de procesverbetering 

 
Als we tabel 7-3 vergelijken met tabel 7-1 kan er worden afgelezen dat op CMMI niveau 
twee zijn zowel het aantal afgebeelde specific practices (+9), als het aantal afgebeelde 
generic practices (+11) toegenomen. De compliance percentages op niveau twee zijn 
hierdoor ook beiden toegenomen. Op CMMI niveau drie zijn ook het aantal afgebeelde 
specific practices (+5) en het aantal afgebeelde generic practices (+8) toegenomen. De 
totale compliance percentages op niveau drie zijn hierdoor nagenoeg gelijk gebleven, ze 
zijn echter wel anders opgebouwd. Op CMMI niveau drie is wel het percentage 
afgebeelde practices (groen) toegenomen en het aantal practices dat niet van toepassing 
is op het proces is afgenomen. Hierdoor is het proces op CMMI niveau drie wel 
volwassener geworden. Wanneer nu dus een project volgens het nieuwe proces in de tool 
wordt uitgevoerd, neemt de compliance ten opzichte van het CMMI model. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd in §8.1. 
In pararaaf §8.2 worden aanbevelingen gedaan aan het adres van LogicaCMG. 
Vervolgens worden in §8.3 de beperkingen van dit onderzoek behandeld en de 
mogelijkheden met betrekking tot vervolgonderzoek aangegeven. 

8.1 Conclusies 
 
Uit het marktonderzoek naar de huidige tools voor het afdwingen voor CMMI compliance 
is gebleken dat er momenteel nog geen tools zijn die CMMI compliance afdwingen en 
CMMI activiteiten kunnen integreren met de dagelijkse activiteiten in ICT bedrijven. 
Tijdens de afstudeeropdracht is daarom een tool ontwikkeld die dit wel doet. 
 
Om de CMMI compliance af te dwingen moeten de mensen in het bedrijfsproces gestuurd 
worden. Uit het literatuuronderzoek naar de verschillende vormen van processturing kan 
worden geconcludeerd dat het case handling model het beste past bij processen zoals die 
van de Oracle Migratiestraat van LogicaCMG. Ook past het case handling model beter bij 
het CMMI model dan de andere bestudeerde modellen.  
 
Verder is in dit onderzoek gekeken naar het waarborgen van procesverbeteringen door 
een tool. Door te kiezen voor een product benadering in de tool kunnen gebruikers van 
de tool het werk beter, sneller en consistenter uitvoeren. Daarnaast kan worden 
geconcludeerd dat een tool zorgt voor een automatische kwaliteitsborging van het 
operationele proces, wanneer het gedefinieerde proces in de tool aan de kwaliteitseisen 
van het regelgevende en manageriale niveau voldoet. 
 
Op basis van de conclusies uit het marktonderzoek en de literatuurstudies is de tool 
ontwikkeld. Na de ontwikkeling van de tool heeft er een validatie plaatsgevonden waarin 
geanalyseerd is of het gebruik van de tool daadwerkelijk zorgt voor de implementatie van 
een CMMI procesverbetering. Uit de analyse is gebleken dat wanneer men de tool 
gebruikt er een bepaald CMMI niveau bereikt wordt. Door het proces in de tool op een 
hoger CMMI niveau te definiëren kan er dus ook een CMMI procesverbetering worden 
geïmplementeerd door gebruik te maken van de tool.  
 
CMMI practices die niet specifiek zijn voor een proces, maar gelden voor de gehele 
organisatie waarbinnen het proces valt, kunnen niet worden geïmplementeerd worden 
door de tool.  
 
Het gebruik van de tool alleen leidt niet per definitie tot een bepaald CMMI niveau. Er 
zullen periodiek kwaliteitscontroles moeten worden uitgevoerd om de inhoud van CMMI 
vereiste documentatie te beoordelen. 
 
Er kan pas echt worden geconcludeerd dat de tool ook een CMMI procesverbetering 
waarborgd, als er een CMMI meting wordt uitgevoerd nadat de tool in gebruik genomen 
is voor een proces. Er kan echter wel worden aangenomen dat wanneer men het proces 
in de tool volgt en daarbij documenten van de juiste kwaliteit oplevert er voldaan blijft 
worden aan het kwaliteitsniveau dat vast ligt in de tool. 
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8.2 Aanbevelingen 
 
In de conclusies is reeds vermeld dat er pas echt kan worden geconcludeerd dat het 
gebruik van de tool leidt tot het waarborgen van een procesverbetering wanneer er een 
aantal projecten in de tool is uitgevoerd. Het eerste advies aan LogicaCMG is dan ook de 
tool in gebruik te nemen voor een aantal projecten van de Oracle Migratiestraat.  
 
Daarna is het advies opnieuw een CMMI meting uit te voeren over de projecten die 
uitgevoerd zijn in de tool. Bij het uitvoeren van de CMMI meting dient de tool dan te 
worden gebruikt door het CMMI appraisel-team voor het verkijgen van het bewijs van 
implementatie van de CMMI practices. 
 
Het derde advies is om na de CMMI meting te evalueren of het toekomstige gebruik van 
de tool gerechtvaardigd is voor volgende projecten van de Oracle Migratiestraat en de 
tool eventueel in gebruik genomen kan worden door andere ontwikkelstraten binnen 
LogicaCMG.  
 
Als blijkt dat het toekomstige gebruik van de tool gerechtvaardigd is, dan is het advies 
de informatie uit de compliance overzichten in de tool te gebruiken om de “gaten” in de 
CMMI compliance van de Oracle Migratiestraat en andere ontwikkelstraten op te vullen. 
De procesverbeteringen die hier uit voortkomen, moeten ook weer gemodelleerd worden 
in het proces in de tool. 

8.3 Beperkingen en vervolgonderzoek 
 
Binnen dit onderzoek is een aantal concessies gedaan. Allereerst zijn er uiteraard ook 
beperkingen in het case handling model. Er zijn bijvoorbeeld procesconstructies die niet 
gemodelleerd kunnen worden in het model. Vervolgonderzoek op dit gebied is dus 
wenselijk. 
 
Daarnaast is er bij de literatuurstudie naar het waarborgen van een procesverbetering 
alleen gekeken naar de belangrijkste succesfactor – de betrokkenheid bij een 
procesverbetering - voor het slagen van een procesverbetering. Het is zeer waarschijnlijk 
dat er nog meer factoren zijn waar rekening mee kan worden gehouden bij het 
afdwingen van CMMI compliance met een tool. Hier zou vervolgonderzoek naar gedaan 
kunnen worden. 
 
De tool is geschikt voor alle repeterende binnen organisaties die aan CMMI willen 
voldoen. Voor kleine, niet repeterende processen is het inrichten van de tool relatief veel 
werk. Wellicht dat de tool ook gebruikt kan worden op eenmalige, grote en langdurige 
projecten.  
 
Tot slot is er geen officiële CMMI meting uitgevoerd om te meten of de tool de 
procesverbetering waarborgd. Een advies hiervoor is reeds uitgebracht in de vorige 
paragraaf. 
 



 

 34

9 Literatuurlijst 
 
[1] W.M.P. van der Aalst, M. Weske, D. Grünbauer (2006). Case handling: a new 

paradigm for business process support, Data & Knowledge Engineering 53:129-
162 

[2] W.M.P. van der Aalst, J. Desel, A. Oberweis (2000). Business Process 
Management: Models, Techniques, and Empirical Studies, Lecture Notes in 

Computer Science 1806 

[3] W.M.P. van der Aalst, A.H.M. ter Hofstede, B. Kiepuszewski, A.P. Barros (2003). 
Workflow patterns, Distributed and Parallel Databases 14:5-51 

[4] W.M.P. van der Aalst, K. van Hee (2004). Workflow Management: Models, 
Methods and Systems. 

[5] W.M.P. van der Aalst, S. Jablonski (2000). Dealing with workflow change: 
Identification of issues and solutions, International Journal of Computer Systems, 

Science and Engineering 15:267-276  
[6] W.M.P. van der Aalst, M. Pesic (2006). DecSerFlow: Towards a Truly Declarative 

Service Flow Language. 
[7] P. Abrahamsson (1999). Commitment to Software Process Improvement – 

Development of Diagnostic Tool to Facilitate Improvement, Software Quality 

Journal 8:63-76 

[8] M. Adams, A.H.M. ter Hofstede, D. Edmond, W.M.P. van der Aalst (2005). 
Facilitating Flexibility and Dynamic Exception Handling in Workflows through 
Worklets, Proceedings of the CAiSE’05 Forum 45-50 

[9] A. Borgida, T. Murata (1999). Tolerating Exceptions in Workflows: a Unified 
Framework for Data and Processes, Proceedings of the international joint 

conference on Work activities coordination and collaboration 59-68 

[10] J.J. Cannegieter, R. van Solingen (2006). De kleine CMMI, 34-35 

[11] B.M. Carter, J.Y.-C. Lin, M.E. Orlowska (2003). Customizing Internal Activity 
Behaviour for Flexible Process Enforcement, Fifteenth Australasian Database 

Conference 27:189-196 

[12] F. Casati, S. Ceri, S. Paraboschi, G. Pozzi (1999). Specification and 
Implementation of Exceptions in Workflow Management Systems,  ACS 

Transactions on Database Systems 24:405-451 

[13] S. Deng, Z. Yu, Z. Wu, L. Huang (2004). Enhancement of Workflow Flexibility by 
Composing Activities at Run-time, ACM Symposium on Applied Computing 667-
673 

[14] C. Ellis, K. Kederra, G. Rozenberg (1995). Dynamic change within workflow 
systems, Proceedings of the Conference on Organizational Computing Systems 
10-21 

[15] Y. Engestrom (1987). Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to 
Developmental Research 

[16] Factsheet Migratie Oracle Developer applicaties v1-0, Oracle migratiestraat 
documentatie. 

[17] J.D. Fouss, K.H. Chang (2000). Classifying Groupware, ACM Southeast Regional 

Conference: Proceedings of the 38th annual on Southeast regional conference. 
117-124 

[18] P. Heinl, S. Horn, S. Jablonski, J. Neeb, K. Stein, M. Teschke (1999). A 
Comprehensive Approach to Flexibility in Workflow Management Systems, 
Proceedings of the international joint conference on Work activities coordination 

and collaboration. 79-88 

[19] P.J. Kammer, G.A. Bolcer, R.N. Taylor, A.S. Hitomi, M. Bergman (2000). 
Techniques for supporting dynamic and adaptive workflow, Computer Supported 

Coop. Work 9:269-292 

[20] M. Klein, C. Dellarocas, A. Bernstein (1998). Proceedings of the CSCW-98 

Workshop Towards Adaptive Workflow Systems 



 

 35

[21] M. Klein, C. Dellarocas, A. Bernstein (2000). Adaptive Workflow Systems, Special 

issue of the journal of Computer Supported Cooperative Work 9 

[22] P. Mangan, S. Sadiq (2002). On Building Workflow Models for Flexible Processes, 
Thirteenth Australasian Database Conference 103-109 

[23] B. A. Nardi, editor (1996). Context and Consciousness: Activity Theory and 
Human-Computer Interaction. 

[24] M. Niazi, D. Wilson, D. Zowghi (2006). Critical Success Factors for Software 
Process Improvement Implementation: An Empirical Study, Software Process 

Improvement and Practice 11:193-211 

[25] Pallas Athena (2002). Flower User Manual.  
[26] M. Pesic, W.M.P. van der Aalst (2006). A Declarative Approach for Flexible 

Business Process Management, BPM 2006 Workshops 169-180 

[27] M. Reichert, P. Dadam (1998). ADAPTflex: Supporting Dynamic Changes of 
Workflow without Loosing Control, Journal of Intelligent Information Systems 

10:93-129 

[28] H. Schiltmans-Bakker, G. Vreven (2004). Kwaliteitsmanagement van de ICT met 

CMM, p. 121-122 

[29] Software-Ley (2002). COSA Activity Manager 
[30] Staffware (2000). Staffware Case Handler – White Paper 
[31] Staffware (2003). Staffware Process Suite Version 2 – White Paper 
[32] E.A. Stohr, J.L. Zhao (2001). Workflow Automation: Overview and Research 

Issues, Information Systems Frontiers 3:281-269 

[33] M. Voorhoeve, W.M.P van der Aalst (1997). Ad-hoc workflow: Problems and 
Solutions, Proceedings of the 8th DEXA International Workshop on Database and 

Expert Systems Applications. 36-40 

[34] M. Weske (2001). Formal foundation and conceptual design of dynamic 
adaptations in a workflow management system, Proceedings of the 34th Annual 

Hawaii International Conference on System Sciences 7:7051 

[35] M. West (2004). Real Process Improvement Using the CMMI, p. 173 

[36] WFMC (1996). Workflow management coalition terminology and glossary (WFMC-
TC-1011).  

 

9.1  Websites 
 
[a] http://www.dtic.mil/ndia/2004cmmi/CMMIT3Thur/Natwick_AutomatedMonitoringo

fProcessCompliance.pdf 
[b] http://www.digite.com/products/digite_cmmi.htm 
[c] http://home.global.logicacmg.com/page.asp?item=/about_logicacmg/cmmi  
[d] http://home.global.logicacmg.com/nl/quality/page.asp?item=/IMPROV3/Program

me  
[e] http://www.logicacmg.com  
[f] http://nl.wikipedia.org/wiki/LogicaCMG 
[g] http://phpmailer.sourceforge.net  
[h] http://www.pragmasystems.com/ 
[i] http://www.selectbs.com/solutions/capability-maturity-model-integration.htm 
[j] http://www.sei.cmu.edu/ideal/ 
[k] http://www.workflowpatterns.com  
[l] http://yawlfoundation.org/  



 

 36

Appendix A: Requirements 
 
Het doel van de requirements is het vastleggen van wat de tool geacht wordt te doen 
volgens de eisen die zijn voortgekomen uit de requirements analyse. De requirements 
worden later in het project gebruikt om de tool te testen. De requirements dienen tevens 
als een contract tussen de betrokken partijen over wat er ontwikkeld gaat worden. 
Veranderingen aan de requirements kunnen alleen plaatsvinden met instemming van alle 
betrokken partijen. 
 

A.1 Gebruikersgroepen 
 
Nu volgt een lijst met groepen gebruikers die de tool kunnen gebruiken. Deze 
gebruikersgroepen komen later terug in het systeemoverzicht en in de opgestelde 
requirements. 
 
Gebruikersgroep Omschrijving 

QA (Quality Assurance) Een Quality Assurance medewerker bewaakt de kwaliteit van 
processen. 

Projectmedewerker Een projectmedewerker neemt deel aan de uitvoering van een 
project. 

Processpecialist De processpecialist definieert het proces in de tool. De 
processpecialist heeft ook verstand van CMMI en Cortex zodat 
hij die kan afbeelden op het gedefinieerde proces in de Back-
end. Dit kan eventueel dezelfde persoon als de QA zijn. De 
processpecialist kan deze afbeeldingen tevens beheren in de 
Back-end. 

Projectmanagement Het project management bewaakt de planning, budget en 
ingezette resources van projecten. 

Tool administrator De administrator beheert de gebruikers en basisconfiguratie 
van de tool. 
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A.2 Systeemoverzicht 
 
In het schema hier rechts wordt een systeemoverzicht gegeven van de te ontwikkelen 
tool. De tool zal bestaan uit een Front-end waarin het compliance overzicht kan worden 
getoond en van waaruit de 
processturing en het 
productbeheer plaatsvindt. 
Het management kan hier 
de voortgangsrapportage 
raadplegen. De templates 
voor de producten 
(documentatie) worden uit 
een template datastore 
gehaald. De producten 
kunnen eventueel worden 
opgeslagen in de daarvoor 
bestemde project 
rapportagefolder of e-BMS. 
Deze Front-end zal werken 
met een gedefinieerd 
proces.  
 
Het compliance overzicht is 
met name interessant voor 
QA (Quality Assurance) en 
het projectmanagement. Zij 
kunnen in het overzicht zien 
in hoeverre het proces aan 
CMMI voldoet. 
Er zal een Back-end worden 
gemaakt voor het beheer 
van de tool. In deze Back-
end kan het gedefinieerde 
proces afgebeeld worden op 
CMMI en op de Cortex 
informatie. Deze afbeelding 
kan tevens worden beheerd 
in deze Back-end. Het proces moet gedefinieerd en beheerd kunnen worden m.b.v. een 
webinterface. Eventueel kan dit beheer ook plaatsvinden in de Back-end van de tool. 
 
Voor het mappen van CMMI op het proces is wel specifieke kennis van CMMI vereist. 
Voor het het mappen van Cortex op het proces is kennis van Cortex vereist. Dit mappen 
gebeurd voordat de tool gebruikt gaat worden. Eventueel kunnen er later nog 
aanpassingen aan deze afbeelding worden gedaan. 
 
A.2.1 Interfaces 
 
In bovenstaand systeemoverzicht zijn de gearceerde onderdelen externe systemen die 
niet ontwikkeld dienen te worden, maar waaruit informatie moet wordt gehaald of waarin 
informatie moet worden geplaatst. Er zal kort beschreven worden hoe de interface met 
die externe systemen er uit dient te zien. 
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Naam systeem Beschrijving interface 

e-BMS Dit systeem heeft als onderliggende architectuur een 
netwerkschijf. Hierop kunnen rechten worden verkregen, 
zodat hier documenten kunnen worden geplaatst door de 
tool. 

Projectrapporatage-map Dit systeem heeft als onderliggende architectuur een 
netwerkschijf. Hierop kunnen rechten worden verkregen, 
zodat hier documenten kunnen worden geplaatst door de 
tool. Voor de Project Managers is deze omgeving alleen 
opengesteld gedurende de eerste zes werkdagen van de 
maand om hun FSR (Financial Status Report) en PSR (Project 
Status Report) daarop te publiceren. Alle andere documenten 
moeten in de juiste formaten aan het PST (Project Support 
Team) worden gemaild. Het PST zorgt voor publicatie met 
juiste naamgeving op de afgesproken locaties. 

Cortex Cortex bestaat uit informatie die in html pagina’s is geplaatst. 
Deze html-pagina’s zijn via een internetbrowser te bereiken 
op het intranet van LogicaCMG. De informatie moet uit de 
html pagina’s worden gehaald. 

 
Om toegang te krijgen tot die systemen dient de beheerder van het betreffende systeem 
de juiste rechten instellen voor de tool. 
 

A.3 Gespecificeerde requirements 
 
In paragraaf A.3 t/m A.9 worden de requirements opgesteld. Voor iedere module 
gedefenieerd in paragraaf 6.1.7 van dit afstudeerverslag, worden de requirements 
opgesteld. Iedere requirement krijgt een unieke code, waardoor de requirements door 
het project getraceerd kunnen worden. Er worden drie verschillende code’s gebruikt:  

• URCAPRx staat voor een capability requirement en geeft aan dat de requirement 
een functionaliteit van het systeem bevat. 

• URIRx staat voor een user interface requirement en stelt een aan de user 
interface van het systeem. 

• URCRx staat voor een constraint requirement. Dit type requirement stelt een 
beperking op aan het systeem. Deze requirements gelden voor het hele systeem 
en worden daarom apart en niet per module opgesteld. 

 
Per requirement wordt tevens een prioriteit aangegeven. Hierbij wordt rekening 
gehouden met factoren als: beschikbare tijd, wetenschappelijke relevantie en prioriteiten 
binnen de organisatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vier MoSCoW 
prioriteitsniveaus (Must have, Should have, Could have, Would like to have): moeten 
worden gerealiseerd, zouden eigenlijk moeten worden gerealiseerd, kan eventueel 
worden gerealiseerd, worden waarschijnlijk niet gerealiseerd binnen het betreffende 
project.  
 

A.4 Gebruikerssysteem requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR1 Gebruikers moeten kunnen worden aangemaakt. M 
URCAPR2 QA, Management en Projectmedewerkers moeten kunnen 

inloggen in een met gebruikersnaam en wachtwoord 
beveiligde Front-end. 

M 

URCAPR3 Processpecialisten moeten met een gebruikersnaam en 
wachtwoord kunnen inloggen in de Back-end. 

M 

URCAPR4 Gebruikerstoegang van de Front-end en Back-end moeten M 
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worden beheerd door een tool administrator in de tool. 
URCAPR5 Er moeten meerdere gebruikers tegelijk ingelogd kunnen 

zijn. 
M 

URCAPR7 Gebruikers moeten worden toegekend aan een rol binnen 
een project. 

M 

URCAPR8 QA moet een compliance overzicht kunnen raadplegen.  M 
 

A.5 Procesdefinitie requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR14 De processpecialist moet een process kunnen definiëren en 
beheren. 

M 

URCAPR15 De processpecialist moet een process kunnen definiëren en 
beheren via een externe editor of editor in de Back-end. 

W 

URIR4 De processpecialist moet een proces kunnen definiëren en 
beheren via een webinterface. 

M 

 

A.6 CMMI afbeelding requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR28 De processpecialist moet in de Back-end een taak/activiteit 
kunnen koppelen aan 1 of meerdere CMMI practices. 

M 

URCAPR29 De processpecialist moet in de Back-end bij een CMMI 
practice aangeven welke document-template (indien 
beschikbaar) dient als bewijs voor die practice. 

M 

URCAPR33 De CMMI definitie moet kunnen worden beheerd 
(toevoegen, wijzigen en verwijderen van practices) in de 
Back-end. 

W 

 

A.7 Processturing en productbeheer requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR6 Er moeten meerdere projecten tegelijkertijd kunnen draaien 
in de tool. 

M 

URCAPR9 Projectmedewerkers krijgen taken/activiteiten in een 
takenlijst.  

M 

URCAPR10 Taken/activiteiten in de takenlijst kunnen voltooid gemeld 
worden. 

M 

URCAPR11 Er moeten meerdere versies van ieder product/document 
kunnen worden bewaard. 

C 

URCAPR12 Van ieder product/document dat door de tool wordt 
beheerd, moet een versie en status worden 
vermeld/ingevoerd. 

C 

URCAPR13 Bij iedere actie wordt tevens de datum en tijd opgeslagen 
van die actie en de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd. 
Het betreft de acties starten, afronden en update. 

M 

URCAPR16 De taken/activiteiten worden aangeboden aan de hand van 
het gedefinieerde proces. 

M 

URCAPR17 Er moet emailnotificatie van taken/activiteiten kunnen 
plaatsvinden. 

C 

URCAPR18 Per taak/activiteit moet er emailnotificatie kunnen worden 
ingesteld voor de acties starten, afronden en update. 

C 

URCAPR19 Documenten worden aangeboden (gesubmit) aan de tool 
door gebruikers. 

M 
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URCAPR20 Documenten worden aangeboden (gesubmit) aan de tool 
door gebruikers via het Remote Access Portal (RAP). 

W 

URCAPR21 De locatie waar de documenten worden opgeslagen, moet 
configureerbaar zijn. 

S 

URCAPR22 Documenten moeten op de server van de tool kunnen 
worden opgeslagen. 

M 

URCAPR23 Documenten moeten in de e-BMS workspace kunnen 
worden opgeslagen. 

C 

URCAPR24 Documenten moeten in de projectrapportage-map kunnen 
worden opgeslagen. 

C 

URCAPR25 Documenten moeten automatisch naar het Project Support 
Team kunnen worden gemaild. 

C 

URCAPR26 Als een document opgeleverd wordt aan de e-BMS 
workspace, projectrapportage-map of aan het Project 
Support Team, betreft het de laatste versie.  

M 

URCAPR27 De processturing vindt plaats volgens het case handling 
principe. 

M 

URCAPR31 Het management moet rapportages over de voortgang van 
een project kunnen bekijken. 

S 

URCAPR32 De rapportages over de voortgang moeten geprint kunnen 
worden. 

S 

URIR2 Het voortgangsoverzicht moet weergeven welk gedeelte 
van het gedefinieerde proces is uitgevoerd. 

S 

URIR3 De tool is web-gebaseerd en heeft dus een webinterface. M 
 

A.8 Compliance overzicht requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URIR1 Het compliance overzicht moet per CMMI practice 
weergeven welke activiteit(en) en documentatie er tot die 
practice behoren. 

M 

 

A.9 Koppeling externe tools requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR30 De processpecialist moet in de Back-end Cortex informatie 
kunnen koppelen aan het proces. 

C 

URCAPR34 De Cortex definitie moet kunnen worden beheerd 
(toevoegen, wijzigen en verwijderen van definities) in de 
Back-end. 

W 

 

A.10 Constraint requirements 
 
Onderstaande constraint requirements gelden voor de hele tool en worden daarom niet 
onderverdeeld in de verschillende modules. 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCR1 De tool draait op een computer met: 
• Tenminste 512mb geheugen 
• Tenminste een 1500 Mhz processor 
• Een Apache http server 2.2.4 
• Een MySQL 5.0 database 
• PHP 5.2.0 

M 

URCR2 De tool draait in een Internet Explorer 6 browser M 
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URCR3 De Internet Explorer 6 browser bevat geen plugins M 
URCR4 QA heeft alleen toegang tot het compliance overzicht. Deze 

toegang betreft leesrechten.  
M 

URCR5 Projectmedewerkers hebben alleen toegang tot de taken en 
productbeheer. Medewerkers hebben hier zowel lees- als 
schrijfrechten. 

M 

URCR6 De processpecialist heeft alleen toegang tot de Back-end. 
Hier heeft hij lees- en schrijfrechten. 

M 

URCR7 Het project management heeft alleen toegang tot de 
rapportages uit de Front-end. Hier heeft hij leesrechten. 

M 

URCR8 De tool administrator heeft overal toegang en overal lees- en 
schrijfrechten. 

M 

URCR9 In de tool wordt CMMI v1.2 gebruikt. M 
URCR10 De tool administrator configureert waar de documenten 

worden opgeslagen. 
S 

URCR11 Gebruikers hebben alleen toegang tot het project(en) 
waaraan zij zijn toegewezen. 

M 

 
A.11 Requests For Change 
 
Na een eerste oplevering van de tool zijn er een aantal feedbacksessies gehouden. Deze 
sessies zijn gehouden met personen uit alle gebruikersgroepen gedefinieerd in paragraaf 
A.1. Per gebruikersgroep is er feedback ontvangen van de volgende personen:  
 
Gebruikersgroep Personen 

QA (Quality Assurance) Roger Herklots, Emmo Dobbenga 
Projectmedewerker Hakan Sulak, Chris Schreuder, Bart van Hest, Harro Jacobs 
Processpecialist Roy Roes, Bart van Hest 
Projectmanagement Chris van der Laan, Harro Jacobs 
Tool administrator Roy Roes 
 
De ontvangen feedback is in onderstaande tabellen omgezet in aanvullende 
requirements. 
 

A.11.1 Aanvullende gebruikerssysteem requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR53 Gebruikers kunnen actief of non-actief kunnen zijn. M 
URIR5 Als een gebruiker inlogt, kan hij zien als welke gebruiker hij 

is ingelogd. 
W 

 
A.11.2 Aanvullende procesdefinitie requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR35 Er kunnen meerdere processen worden gedefinieerd. S 
URCAPR37 Periodiciteit van een activiteit kan worden aangegeven. S 
URCAPR40 Processpecialisten kunnen via een selectiemechanisme 

wisselen tussen processen in de Back-End. 
C 

URCAPR54 Bij het invoeren van een proces kan er extra informatie 
worden bekeken over wat precies in te voeren. 

W 

URIR7 In het procesoverzicht worden bij de activiteiten de 
uitvoerende rol(len) getoond. 

S 

URIR8 In het procesoverzicht worden bij de complex cases de 
verantwoordelijke rol(len) getoond. 

S 
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A.11.3 Aanvullende CMMI afbeelding requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR39 CMMI Practices moeten als n.v.t. kunnen worden 
aangegeven. 

M 

URIR6 Bij het bekijken van de CMMI definitie moet er 
gedetailleerde informatie over de practices kunnen worden 
weergegeven. 

C 

 
A.11.4 Aanvullende processturing en productbeheer 

requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR36 Projectmedewerkers kunnen via een selectiemechanisme 
wisselen tussen projecten waaraan zij toegewezen zijn. 

S 

URCAPR38 Het afronden van een activiteit gebeurd met een knop. C 
URCAPR41 Projecten kunnen kunnen als afgerond worden bestempeld. M 
URCAPR42 Het afronden van de taak moet te annuleren zijn d.m.v. 

een knop.  
C 

URCAPR50 Er kan emailnotificatie plaatsvinden aan de QA voor de 
acties starten, afronden en update van een taak. 

C 

URIR9 In het project voortgangsoverzicht worden bij de 
activiteiten de uitvoerende rol(len) getoond. 

S 

URIR10 In het project voortgangsoverzicht worden bij de 
uitvoerende rol(len) de toegewezen personen weergegeven. 

S 

 

A.11.5 Aanvullende compliance overzicht requirements 
 
URID Omschrijving Prioriteit 

URCAPR43 Per project moet een CMMI compliance score kunnen 
worden bekeken. 

S 

URCAPR44 Per project moet een gedetailleerd overzicht van de 
compliance worden geraadpleegd. 

S 

URCAPR45 De evolutie van de CMMI compliance voor de projecten 
moet in een overzicht te bekijken zijn.  

C 

URCAPR46 Per project moeten afgesproken acties kunnen worden 
genoteerd.  

C 

URCAPR47 In het project compliance overzicht moeten bij de practices 
die niet gemapped zijn of waarvoor geen bewijs is 
gevonden opmerkingen kunnen worden geplaatst. 

C 

URCAPR48 In het project compliance overzicht moeten bij de practices 
waarvoor bewijs gevonden is, aangegeven kunnen worden 
dat het bewijs onrechtmatig is. 

C 

URCAPR49 In het project compliance overzicht moeten bij de practices 
waarvoor onrechtmatig bewijs gevonden is aangegeven 
kunnen worden dat het bewijs weer rechtmatig is. 

C 

URCAPR51 Voor ieder proces kan het actuele CMMI level worden 
bekeken op basis van documentair bewijs. 

C 

URCAPR52 Voor ieder proces kan op practice niveau het CMMI level 
worden bekeken op basis van documentair bewijs.  

C 
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A.11.6 Aanvullende constraint requirements 
 

URID Omschrijving Prioriteit 

URCR12 Op afgeronde projecten zijn er alleen leesrechten. M 
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Appendix B: Ontwerprapport 
 
Deze bijlage bevat het ontwerprapport van de cmmi compliance tool. In de eerste 
paragraaf staat een lijstje van gebruikte technologieën. In de tweede paragraaf staat een 
overzicht van de lagen waaruit de webapplicatie wordt opgebouwd. In paragraaf 9.2.3 
staat de gebruikte directory structuur. Paragraaf 9.2.4 bevat informatie over de 
gebruikte layout van de tool. In paragraaf 9.2.5 wordt de database klasse 
geïntroduceerd. Vervolgens toont paragraaf 9.2.6 een overzicht van de te ontwikkelen 
modules. Paragraaf 9.2.7 t/m paragraaf 9.2.12 zijn ieder een ontworpen module van de 
webapplicatie. Per module wordt een use-case diagram met beschrijvingen van de use-
cases, een databaseontwerp en een klassendiagram opgesteld. De beschrijvingen van de 
eigenschappen en methoden van de ontworpen klassen staan in de code van de 
applicatie en zijn niet opgenomen in dit ontwerprapport. 
 

B.1 Gebruikte technologieën en componenten 
 

• PHP 5.2.0 (object georiënteerd) 
• AJAX 
• Javascript 
• MySQL 5.0 
• UML 
• PHPMailer [g] 
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B.2 Architectuur ontwerp 
 
De cmmi compliance tool zal gelaagd worden opgebouwd volgens de volgende structuur: 
 

 
 

De presentatielaag 

De bovenste laag is de presentatielaag, deze files zorgen ervoor dat de informatie in de 
browser wordt getoond. De presentatielaag haalt de informatie uit de general class laag 
en data access laag. De presentatielaag kan tevens informatie doorgeven aan de 
processing laag voor het opslaan of bewerken van informatie. 
 
De processing laag 

Deze laag zorgt ervoor dat informatie uit de presentatie laag (invoer) wordt bewerkt 
voordat het weer wordt doorgegeven aan de general class laag of data access laag. Het 
gaat hierbij om het opslaan of bewerken van informatie. Files uit deze laag hebben altijd 
een cijfer aan het einde van de bestandsnaam. 
 
De general class laag 

In deze algemene klassenlaag staan alle klassen die geen bewerkingen op de database 
uitvoeren. Objecten van deze klassen worden gevuld door informatie uit alle mogelijke 
lagen buiten de database laag. 
 
De data access laag 

De data access laag is de laag van klassen die de bewerkingen op de database uitvoert. 
Methoden van deze klassen worden voornamelijk aangeroepen door de presentatie- en 
processing laag. De data access laag haalt de informatie op uit de database laag. 
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De database laag 

De database laag bevat alle data is opgeslagen door de webapplicatie. In deze 
webapplicatie wordt gebruik gemaakt van een MySQl 5 database. Door de gelaagde 
opbouw kan de database eenvoudiger vervangen worden door een andere database. 
 

B.3 Directory structuur 
 
Root Sub Sub-sub Type bestanden 

root   Bestanden van de front-end (presentatie laag en 
processing laag). 

root backend  Bestanden van de back-end (presentatie laag en 
processing laag). 

root backend classes Alle klassen van de webappplicatie (general class 
en data access laag). 

root backend images Gebruikte afbeeldingen voor de layout van de 
webapplicatie. 

root backend javascript Javascript en AJAX bestanden, gebruikt door de 
webapplicatie. 

root backend styles Definitie file (main.css) van de layout van de 
webapplicatie. 

root data  Locatie waar de bestanden worden opgeslagen 
die aangeboden zijn aan de tool. Het betreft hier 
instanties van dataobjecten. 

root templates  Locatie waar de bestanden worden opgeslagen 
die aan de tool opgegeven worden als template 
voor een dataobject van het type file. 

 

B.4 Layout van de tool 
 
Omdat de tool ontwikkeld wordt in opdracht van LogicaCMG, wordt de LogicaCMG 
intranet-layout gebruikt voor de layout van de tool. Gespecificeerde informatie over 
gebruikte stijlen en kleuren is dan ook terug te vinden op het intranet van LogicaCMG. 
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B.5 Opzet en methodes ontwerpen 
 
In paragraaf B.6 t/m B.11 zijn de ontwerpen weergegeven. Voor iedere module 
gedefenieerd in paragraaf 6.1.7 van dit afstudeerverslag, worden de ontwerpen - net 
zoals bij de requirements - opgesteld. In paragraaf B.2 is de architectuur van de tool 
gemodelleerd. Aan de hand van die architectuur worden ook de ontwerpen opgezet. 
 
B.5.1 Presentatielaag en processing laag 
 
Voordat de presentatielaag en de processing laag worden gebouwd, worden er use cases 
opgesteld. Use case diagrammen beschrijven de relaties en afhankelijkheden tussen een 
groep van use cases en de actoren die deelnemen aan het proces. Belangrijk om op te 
merken is dat use case diagrammen niet geschikt zijn om het ontwerp te representeren, 
en niet het inwendige van een systeem kunnen beschrijven. Use case diagrammen zijn 
bedoeld om de communicatie met de toekomstige gebruikers van een systeem, en met 
de klant, te vergemakkelijken, en zijn in het bijzonder behulpzaam bij het vaststellen van 
welke benodigde kenmerken een systeem moet hebben. Use case diagrammen vertellen 
wat het systeem moet doen maar specificeren niet — en kunnen dat ook niet — hoe dit 
gerealiseerd moet worden.  
 
Om per use case inzichtelijk te krijgen wat er nodig is voor het succesvol slagen van een 
use case en welke actoren hierbij zijn betrokken zijn, worden per module deze use cases 
opgesteld. Alvorens deze beschrijvingen worden opgesteld wordt hieronder een uitleg 
gegeven van de gebruikte tabelvorm voor de use case beschrijvingen. In onderstaande 
tabel wordt de opmaak van een use case beschrijving getoond. Alle stukken tekst tussen 
de hekjes zijn variable teksten. Deze teksten zijn afhankelijk van de use case die wordt 
beschreven. Hieronder zullen de velden worden uitgelegd. Dit schema is afgeleid uit het 
boek Writing Effective Use Cases door Alistair Cockburn (Addison-Wesley, 2001).  
 

Use case #nummer# #Use case titel#  

Context of Use  #Use case beschrijving#  

Primary Actors  #Primaire actoren# 

Associated Actors  #Verbonden actoren# 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

#Stakeholder# #Interesse#  

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  #Precondities# 

Minimal Garantees  #Minimale garanties# 

Succes Garantees  

1. #Gegarandeerde acties#  

Trigger  #Aanleiding# 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. #Standaard actie# 

2. #Standaard actie# 

1. #Alternatieve actie# 

 

#nummer# Het unieke identificatienummer van de use case. Deze identificatie is 
meestal opgebouwd uit twee nummers met een punt ertussen, waarbij het eerste 
nummer staat voor de use case categorie en het tweede nummer een oplopend nummer 
binnen die categorie is. De categorieën zijn in dit ontwerp de modules van het systeem. 
 
#Use case titel# De titel van de use case beschrijft op een krachtige en bondige manier 
wat er wordt gedaan in de use case. De titel is vaak terug te vinden in het uiteindelijke 
systeem als knop/menu item en in de presentatie- en processinglaag als bestandsnaam. 
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#Use case beschrijving# Een beschrijving van wat de use case doet, waarom en hoe 
deze werkt.  
 
#Primaire actoren# De gebruikers die deze use case gebruiken/aanroepen.  
 
#Verbonden actoren# De gebruikers die afhankelijk zijn van de resultaten van de use 
case.  
 
#Stakeholder# De actor die ergens belang bij heeft.  
 
#Interesse# Het belang dat de actor heeft bij de uitvoering van de use case.  
 
#Precondities# De condities waaraan voldaan moet worden alvorens de use case kan 
worden uitgevoerd.  
 
#Minimale garanties# De resultaten waar op het einde van de use case van kan 
worden uitgegaan. Vaak betekend dit terugkeren naar het systeem of de vorige status 
van het systeem, zonder dat er iets is aangepast.  
 
#Gegarandeerde acties# Acties die op het einde van het succesvol uitvoeren van de 
use case voltooid zijn.  
 
#Aanleiding# De aanleiding voor het opstarten van deze use case. Dit kan doordat 
bijvoorbeeld een andere use case klaar is, of omdat er op een knop is geklikt.  
 
Workflow In de workflow wordt beschreven hoe de use case verloopt. Bij de normale 
gang van zaken verloopt de use case via de standaard acties. Bij de alternatieve 
workflow wordt een andere manier van afhandelen weergegeven. Er kunnen zelfs 
meerdere alternatieven mogelijk zijn. Dit wordt weergegeven door een alfabetische 
weergave achter het volgnummer (bijv. 1a, 1b).  
 

B.5.2 General class laag 
 
Voor iedere module worden tevens de algemene klassen ontworpen, die nodig zijn voor 
het uitvoeren van de use cases. Per module worden alleen de namen van de algemene 
klassen genoemd. Er wordt voor iedere klasse een korte beschrijving gegeven. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de klassen dient de code van de tool te worden 
geraadpleegd. Het bestand waarin de klasse is gecodeerd wordt vermeld bij iedere 
klasse.  
 

B.5.3 Data access laag 
 
Voor de algemene klassen die de data in de database moeten benaderen worden er data 
access klassen ontworpen. Per module worden alleen de namen van de data access 
klassen genoemd. Voor een gedetailleerde beschrijving van de klassen dient de code van 
de tool te worden geraadpleegd. Het bestand waarin de klasse is gecodeerd wordt 
vermeld bij iedere klasse. 
 
B.5.4 Database laag 
 
Om de database laag te ontwerpen wordt er voor iedere module een database ontwerp 
gemaakt. Het database ontwerp wordt gemaakt op basis van het relationele model. Het 
relationele model is een theoretisch gegevensmodel dat een manier beschrijft om data te 
structureren. In onderstaande afbeelding staat een voorbeeld van een database ontwerp: 
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In dit voorbeeld heeft de database twee tabellen: tabelnaam 1 en tabelnaam 2. 
Tabelnaam 1 heeft de volgende attributen: attribuut 1 (de primaire sleutel), attribuut 2 
(foreign key van attribuut 2 uit tabelnaam 2, verplicht een waarde te hebben) en 
attribuut 3. Tabelnaam 2 heeft de volgende attributen: attribuut 2 (de primaire sleutel) 
en attribuut 2. Er is een relatie tussen de twee tabellen op basis van attribuut 2. Voor het 
weergeven van de relaties wordt de kraaienpootmethode gebruikt. In dit geval heeft 
ieder attribuut 2 in tabelnaam 2, nul of meer attribuut 2 voorkomens in tabelnaam 1. Alle 
database ontwerpen in dit ontwerprapport zijn via deze methode ontworpen. 
 

B.6 Gebruikerssysteem 
 
Eerst wordt de basis van de back-end ontworpen. De back-end en later ook de front-end 
moeten een met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde omgeving worden (URCAPR2  
t/m URCAPR5). Hiervoor wordt er eerst een gebruikerssysteem ingebouwd in de back-
end.  
 
B.6.1 Use cases 
 
Het volgende use-case diagram beschrijft de functies van het gebruikerssysteem: 
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Nu volgen de beschrijvingen van de use-cases: 
 
Use case 1  Add user  

Context of Use  Toevoegen van gebruikers, zodat zij bekend kunnen worden gemaakt in de 

tool.  

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist, 

Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Doordat deze gebruiker wordt aangemaakt, is hij of zij bekend als gebruiker 

in de tool.  

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Na het toevoegen van de gebruiker, staat de gebruiker in het systeem.  

Trigger  De tool administrator klikt op de knop “Add” in het “Add user” scherm.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. De tool administrator vult de gegevens voor de 

gebruiker in, in het scherm “Add user”, en drukt op 

de knop “Add”. 

1a. De tool administrator vult niet alle vereiste 

gegevens in, in het scherm “Add user”, en drukt op de 

knop “Add”. 

1b. De tool geeft de melding dat niet alle vereiste 

gegevens zijn ingevuld. 

 
 
Use case 2  Edit user  

Context of Use  Bewerken van gebruikers, zodat de gegevens kunnen worden gewijzigd van 

een gebruiker.  

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist, 

Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Doordat de gegevens kunnen worden gewijzigd, kunnen wanneer gegevens 

wijzigen, deze wijzigingen ook worden doorgevoerd in de tool.  

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool en heeft op een gebruikers-id geklikt in het gebruikersoverzicht. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Na het bewerken van de gebruiker, staat de gebruiker met de nieuwe gegevens in het systeem.  

Trigger  De tool administrator klikt op de knop “Save” in het “Edit user” scherm.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. De tool administrator bewerkt de gegevens van de 

gebruiker, in het scherm “Edit user”, en drukt op de 

knop “Save”. 

1a. De tool administrator vult niet alle vereiste 

gegevens in, in het scherm “Edit user”, en drukt op de 

knop “Save”. 

1b. De tool geeft de melding dat niet alle vereiste 
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gegevens zijn ingevuld. 

 
 
 
Use case 3  View users  

Context of Use  Tonen van de gebruikers in het systeem.  

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator De tool administrator kan hier het overzicht bekijken van de gebruikers die 

geregistreerd staan in het systeem en met welke gegevens.  

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een overzicht van de gebruikers in het systeem getoond.  

Trigger  De tool administrator klikt op de tekst “View Users” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Users” in het menu en het overzicht van de 

gebruikers wordt getoond. 

 

 
 
 
Use case 4  Delete user  

Context of Use  Verwijderen van de gebruiker uit het systeem.  

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist, 

Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

De tool administrator kan gebruikers verwijderen uit het systeem, die niet 

meer dienen te komen in het systeem. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool. De gebruiker die verwijderd wordt, mag nog geen acties hebben 

uitgevoerd. Ook mag de gebruiker nog nergens aan toegewezen zijn. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een gebruiker wordt verwijderd uit het systeem. 

Trigger  De tool administrator klikt op knop “Delete” in het gebruikersoverzicht. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Users”. 

1b. De tool administrator klikt op de knop “Delete” bij 

de te verwijderen gebruiker en bevestigd. 

1a. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Users”. 

1b. De tool administrator klikt op de knop “Delete” bij 

de te verwijderen gebruiker en bevestigd niet. De 

verwijdering vindt niet plaats. 
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Use case 5  Add usergroup  

Context of Use  Toevoegen van een gebruikersgroep, zodat daaraan gebruikers kunnen 

worden toegekend en daarmee gegroepeerd worden. 

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist, 

Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Doordat deze gebruikergroep wordt aangemaakt, kunnen daaraan 

gebruikers worden toegekend. Gebruikers krijgen toegang tot de 

verschillende onderdelen van de tool op basis van de gebruikersgroep 

waaraan zij zijn toegewezen. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Na het toevoegen van de gebruikergroep, staat de gebruikergroep in het systeem.  

Trigger  De tool administrator klikt op de knop “Add” in het “Add usergroup” scherm.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. De tool administrator vult de gegevens voor de 

gebruiker in, in het scherm “Add usergroup”, en drukt 

op de knop “Add”. 

1a. De tool administrator vult niet alle vereiste 

gegevens in, in het scherm “Add usergroup”, en drukt 

op de knop “Add”. 

1b. De tool geeft de melding dat niet alle vereiste 

gegevens zijn ingevuld. 

 
 
Use case 6  View usergroups  

Context of Use  Tonen van de gebruikersgroepen in het systeem.  

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator De tool administrator kan hier het overzicht bekijken van de 

gebruikersgroepen die aangemaakt zijn in het systeem.  

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een overzicht van de gebruikersgroepen in het systeem getoond.  

Trigger  De tool administrator klikt op de tekst “View Usergroups” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Usergroups” in het menu en het overzicht van de 

gebruikersgroepen wordt getoond. 
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Use case 7  Delete usergroup  

Context of Use  Verwijderen van de gebruikergroep uit het systeem.  

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist, 

Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

De tool administrator kan gebruikersgroepen verwijderen uit het systeem, 

die niet meer gebruikt dienen te worden door het systeem. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool. De gebruikersgroep mag geen toegewezen gebruikers hebben. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een gebruikergroep wordt verwijderd uit het systeem. 

Trigger  De tool administrator klikt op knop “Delete” in het gebruikersgroepen 

overzicht en bevestigd. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Usersgroups”. 

1b. De tool administrator klikt op de knop “Delete” bij 

de te verwijderen gebruikergroep en bevestigd. 

1a. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Usersgroups”. 

1b. De tool administrator klikt op de knop “Delete” bij 

de te verwijderen gebruikergroep en bevestigd niet. 

De verwijdering wordt geannuleerd. 

 
B.6.2 Algemene klassen 
 
Voor het gebruikerssysteem worden de volgende algemene klassen ontworpen: 
 
Klasse naam Bestandsnaam klasse Beschrijving 

User User.class.php Informatie over een gebruiker van het 
systeem. 

Usergroup Usergroup.class.php Informatie over de gebruikersgroep 
waaraan de gebruikers van het systeem 
kunnen worden toegekent. 

 

B.6.3 Data access klassen 
 
Voor de toegang tot de database worden de volgende klassen ontworpen: 
 
Klasse naam Bestandsnaam klasse 

UserDAO UserDAO.class.php 
UsergroupDAO UsergroupDAO.class.php 
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B.6.4 Database ontwerp 
 
De gebruikers worden op de volgende manier in de database opgeslagen: 
 

 
 
Ieder gebruiker (usr_users) wordt in de database opgeslagen met een gebruikersnaam, 
wachtwoord en naam om in te kunnen loggen. Verder heeft iedere gebruiker een 
emailadres voor de emailnotificatie (URCAPR17) en kan er aangegeven worden of een 
gebruiker actief is of niet (URCAPR35). In de tabel usr_groups worden de 
gebruikersgroepen opgeslagen. De gebruikersgroepen zijn al eerder gedefinieerd in 
paragraaf 5.4. De gebruikersgroepen worden als volgt opgeslagen in de database: 
 
Gebruikersgroep Database entry 

QA (Quality Assurance) QA 
Projectmedewerker PJ 
Processpecialist PS 
Projectmanagement MG 
Tool administrator AS 
 
In de tool wordt toegang verleend op basis van de gebruikersgroep waaraan de gebruiker 
is toegewezen (URCR4 t/m URCR8). 
 
 

B.7 Procesdefinitie 
 
Vervolgens kan de procesdefinitie ontworpen worden. De procesdefinitie is afhankelijk 
van de gebruikte vorm van processturing. Uit het literatuuronderzoek is geconcludeerd 
dat case handling de meest geschikte vorm van processturing is voor de te ontwikkelen 
tool. In [1] wordt een meta model voorgesteld voor het case handling principe. Dit 
voorgestelde model zal worden geïmplementeerd (URCAPR27). De definitie van het 
proces wordt in dit model als volgt gemodelleerd: 
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Case definition is de centrale klasse van het model. Case definitions zijn of een complex 
case definition (bestaande uit een hiërarchische structuur van cases) of een activity 
definition (atomair, zonder interne structuur). Activiteit definities kunnen verplichte 
(mandatory) en/of begrensde (restricted) data object definities hebben. Verplichte data 
object definities zorgen ervoor dat een activiteit alleen voltooid kan worden als het 
verplichte data object een waarde heeft. Als een data object definitie begrensd is voor 
een activiteit mag dat data object alleen een waarde krijgen tijdens die activiteit. Er 
kunnen ook vrije data objecten voorkomen die gedurende de gehele case bereikbaar zijn. 
Vaak wordt in deze objecten de context van een case gedefinieerd. Forms worden 
gebruikt om data objecten weer te geven.  
 
In de case definitie kunnen verschillende rollen worden gedefinieerd. Ook kunnen daarbij 
relaties tussen rollen worden vastgelegd (is_a). Rollen worden in het case handling 
model gebruikt bij activiteiten op de volgende manier: een rol kan een activiteit 
uitvoeren (execute), overslaan (skip) of opnieuw uitvoeren (redo). Ook kunnen er rollen 
worden gedefinieerd voor complex case definitions. Dit zijn dan vaak 
managementgerelateerde rollen die complexe cases managen [1]. 
 

B.7.1 Use cases 
 
Voor het vullen van de database met het proces van de Oracle migratiestraat (of een 
ander proces) worden er een aantal formulieren in de back-end gebouwd. De 
belangrijkste functies van deze procesdefinitie formulieren worden in onderstaand use-
case diagram weergegeven:  
 



 

 57

 
 
Nu volgende de beschrijvingen van de use-cases: 
Use case 8 Add process  

Context of Use  Toevoegen van een procesnaam, zodat aan de hand van die naam een 

proces kan worden gedefinieerd. 

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist, 

Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Doordat een procesnaam kan worden toegevoegd, kunnen er meerdere 

processen gedefinieerd worden in de tool.   

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Na het toevoegen van een proces, staat het proces in het systeem.  

Trigger  De tool administrator klikt op de knop “Add” in het “Add process” scherm.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. De tool administrator vult de naam voor het proces 

in, in het scherm “Add process”, en drukt op de knop 

“Add”. 

1a. De tool administrator vult niet alle vereiste 

gegevens in, in het scherm “Add process”, en drukt op 

de knop “Add”. 

1b. De tool geeft de melding dat niet alle vereiste 

gegevens zijn ingevuld. 
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Use case 9 View process  

Context of Use  Weergeven van de processen die in het systeem staan. 

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Tool administrator, Processpecialist, Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator Er kan bekeken worden, welke processen zijn gedefinieerd in het systeem. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd met administrator rechten in de back-end 

van de tool. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een overzicht van de processen in het systeem getoond. 

Trigger  De tool administrator klikt op de tekst “View Processes” in het menu.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Processes” in het menu en het overzicht van de 

processen in systeem wordt getoond. 

 

 
 
 
Use case 10 Add data object  

Context of Use  Toevoegen van data objecten aan een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Data objecten kunnen worden toegevoegd aan een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een data object toegevoegd aan het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Add” in het 

scherm “Add Data object”.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist vult de 

gegevens in, in het scherm “Add Data object”. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Data object”. 

1a. De tool administrator of processpecialist vult niet 

de vereiste gegevens in, in het scherm “Add Data 

object”. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Data object”. 

1c. De melding verschijnt dat niet alle vereiste 

gegevens zijn ingevuld. 
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Use case 11 Edit data object  

Context of Use  Bewerken van de naam van een data object van een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Namen van data objecten kunnen worden bewerkt van een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De naam van een data object is bewerkt van het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Save” in het 

scherm “Edit Data object”.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een activiteit of complex case in het procesoverzicht. 

1c. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een data object in het “Edit Activity” of “Edit Complex 

Case” scherm. 

1d. De tool administrator of processpecialist bewerkt 

de data object naam en klikt op de knop “Save” in het 

“Edit Data Object” scherm. 

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een activiteit of complex case in het procesoverzicht. 

1c. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een data object in het “Edit Activity” of “Edit Complex 

Case” scherm. 

1d. De tool administrator of processpecialist 

verwijdert de naam van een data object en klikt op de 

knop “Save” in het “Edit Data Object” scherm. Het 

systeem toont de melding dat niet alle vereiste 

gegevens zijn ingevuld. 
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Use case 12 Delete data object  

Context of Use  Verwijderen van data objecten van een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Data objecten kunnen worden verwijderd van een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een data object verwijderd van het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Delete” in het 

scherm “Edit Activity” of “Edit Complex Case” scherm en bevestigd.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een activiteit of complex case in het procesoverzicht. 

1c. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een data object in het “Edit Activity” of “Edit Complex 

Case” scherm. 

1d. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Delete” en bevestigd. 

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een activiteit of complex case in het procesoverzicht. 

1c. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een data object in het “Edit Activity” of “Edit Complex 

Case” scherm. 

1d. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Delete” en bevestigd niet. De verwijdering 

wordt geannuleerd. 

 
 
 
Use case 13 Add activity 

Context of Use  Toevoegen van een activiteit aan een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Activiteiten kunnen worden toegevoegd aan een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een activiteit toegevoegd aan het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Add” in het 

scherm “Add Activity”.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist vult de 

gegevens in, in het scherm “Add Activity”. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Activity”. 

1a. De tool administrator of processpecialist vult niet 

de vereiste gegevens in, in het scherm “Add Activity”. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Activity”. 

1c. De melding verschijnt dat niet alle vereiste 
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gegevens zijn ingevuld. 

 
 
Use case 14 Edit Activity 

Context of Use  Bewerken van een activiteit van een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Activiteiten kunnen worden bewerkt van een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De activiteit is bewerkt van het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Save” in het 

scherm “Edit Activity”.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een activiteit in het procesoverzicht. 

1c. De tool administrator of processpecialist bewerkt 

de activiteit en klikt op de knop “Save” in het “Edit 

Activity” scherm. 

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een activiteit in het procesoverzicht. 

1c. De tool administrator of processpecialist vult niet 

de vereiste gegevens in en klikt op de knop “Save” in 

het “Edit Activity” scherm. Het systeem toont de 

melding dat niet alle vereiste gegevens zijn ingevuld. 

 
 
Use case 15 Delete Activity 

Context of Use  Verwijderen van een activiteit van een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Activiteiten kunnen worden verwijderd van een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een activiteit verwijderd van het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Delete” in het 

scherm “Edit Activity” en bevestigd.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Delete” bij een activiteit en bevestigd. 

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Delete” bij een activiteit en bevestigd niet. 

De verwijdering wordt geannuleerd. 
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Use case 16 Add Complex Case 

Context of Use  Toevoegen van een complex case aan een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Complex cases kunnen worden toegevoegd aan een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een complex case toegevoegd aan het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Add” in het 

scherm “Add Complex Case”.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist vult de 

gegevens in, in het scherm “Add Complex Case”. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Complex Case”. 

1a. De tool administrator of processpecialist vult niet 

de vereiste gegevens in, in het scherm “Add Complex 

Case”. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Complex Case”. 

1c. De melding verschijnt dat niet alle vereiste 

gegevens zijn ingevuld. 

 
 
Use case 17 Edit Complex Case 

Context of Use  Bewerken van een complex case van een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Complex cases kunnen worden bewerkt van een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De complex case is bewerkt van het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Save” in het 

scherm “Edit Complex Case”.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een complex case in het procesoverzicht. 

1c. De tool administrator of processpecialist bewerkt 

de complex case en klikt op de knop “Save” in het 

“Edit Complex Case” scherm. 

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

een complex case in het procesoverzicht. 

1c. De tool administrator of processpecialist vult niet 

de vereiste gegevens in en klikt op de knop “Save” in 

het “Edit Complex Case” scherm. Het systeem toont 
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de melding dat niet alle vereiste gegevens zijn 

ingevuld. 

 
 
 
 
 
Use case 18 Delete Complex Case 

Context of Use  Verwijderen van een complex case van een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Complex Cases kunnen worden verwijderd van een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een complex case verwijderd van het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Delete” in het 

scherm “Edit Complex Case” en bevestigd.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Delete” bij een complex case en bevestigd. 

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Process” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Delete” bij een complex case en bevestigd 

niet. De verwijdering wordt geannuleerd. 

 
 
 
Use case 19 Add Role 

Context of Use  Toevoegen van een rol aan een proces. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Rollen kunnen worden toegevoegd aan een proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Er wordt een rol toegevoegd aan het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de knop “Add” in het 

scherm “Add Role”.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist vult de 

gegevens in, in het scherm “Add Role”. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Role”. 

1a. De tool administrator of processpecialist vult niet 

de vereiste gegevens in, in het scherm “Add Role”. 

1b. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Role”. 
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1c. De melding verschijnt dat niet alle vereiste 

gegevens zijn ingevuld. 
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B.7.2 Algemene klassen 
 
Voor de procesdefinitie worden de volgende algemene klassen ontworpen: 
 
Klasse naam Bestandsnaam klasse Beschrijving 

Process Process.class.php Informatie over een proces. 
Role Role.class.php Informatie over een rol binnen het 

proces. 
Casedef Casedef.class.php Informatie over een case. 
Activity Activity.class.php Informatie over een activiteit. Deze 

klasse is een kind van de casedef 
klasse. 

Complexcase Complexcase.clase.php Informatie over een complex case. 
Deze klasse is een kind van de 
casedef klasse. 

Dataobject Dataobject.class.php Informatie over een data object. 
ActivityDataobject ActivityDataobject.class.php Informatie over een data object 

specifiek voor een activiteit. Deze data 
objecten hebben namelijk een type. 
Deze klasse is een kind van de 
Dataobject klasse. 

Form Form.class.php Informatie over een form. 
Template Template.class.php Informatie over de template voor een 

dataobject van het type file. 
Itemlist Itemlist.class.php Klasse voor het representeren en 

beheren van een lijst/array. 
 

B.7.3 Data access klassen 
 
Voor de toegang tot de database worden de volgende klassen ontworpen: 
 
Klasse naam Bestandsnaam klasse 

ProcessDAO ProcessDAO.class.php 
RoleDAO RoleDAO.class.php 
CasedefDAO CasedefDAO.class.php 
ActivityDAO ActivityDAO.class.php 
ComplexcaseDAO ComplexcaseDAO.clase.php 
DataobjectDAO DataobjectDAO.class.php 
ActivityDataobjectDAO ActivityDataobjectDAO.class.php 
FormDAO FormDAO.class.php 
TemplateDAO TemplateDAO.class.php 
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B.7.4 Database ontwerp 
 
Voor het definiëren van het proces wordt het volgende database ontwerp gemaakt. Dit 
database ontwerp wordt gemaakt op basis van het voorgestelde model dat aan het begin 
van paragraaf B.7 is genoemd.  
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Het moet mogelijk zijn meerdere processen te definiëren (URCAPR35). Deze processen 
worden opgeslagen in de tabel def_proces. Het proces heeft een id en een naam. De id 
van deze tabel wordt in de tabellen def_data, def_roles, def_cases als foreign key 
toegevoegd, omdat de rest van de tabellen in het proces eenvoudig kunnen worden 
afgeleid uit deze tabellen. 
 
Cases worden in de tabel opgeslagen in de tabel def_cases. Van deze cases wordt de 
naam opgeslagen en kan een volgorde worden aangegeven door in de tabel 
def_cases_order de volgorde tussen twee cases op te slaan. In het veld caseFrom wordt 
de id van de case opgeslagen waar vandaan “vertrokken” wordt. In het veld caseTo 
wordt de id van de case opgeslagen die volgt op de case uit het veld caseFrom. In het 
voorgestelde model is een case een activiteit of een complex case. Ook kan een case 
behoren tot een complex case. De id van de complex case wordt dan opgeslagen in het 
veld caseCcID. 
 
Activiteiten worden opgeslagen in de tabel def_activities, daarbij wordt opgeslagen tot 
welke case de activiteit behoort in het veld actCaseID. Verder wordt van een activiteit 
het form opgeslagen in het veld actFormID. Om het mogelijk te maken emailnotificatie in 
te stellen voor activiteiten, wordt er bij de activiteiten een boolean veld actEmailNot 
toegevoegd, dat aangeeft of er emailnotificatie voor die activiteit is of niet. 
 
Complex cases worden opgeslagen in de tabel def_complexcases. Bij een complexcase 
wordt ook opgeslagen tot welke case het behoort in het veld ccCaseID.  
 
In def_roles worden de rollen binnen een proces opgeslagen. Deze rollen hebben een 
naam en een id. Een rol kan een “is a” relatie hebben met een andere rol. Zo kan er een 
hiërarchie worden gebouwd in de rollen van het proces. Een rol wordt in het proces 
gekoppeld aan een activiteit (tabel def_activitites_roles) of een complex case (tabel 
def_complexcases roles). Een rol heeft voor een activiteit of complex case een 
uitvoerende rol, overslaan rol of opnieuw uitvoeren rol. Dit type van de rol wordt in de 
tabellen opgeslagen als actRolType en caseRolType. 
 
In de tabel def_data worden de dataobjecten van het proces opgeslagen. Deze 
dataobjecten hebben een id, naam en een boolean veld dataFile om aan te geven of het 
dataobject een file is of niet. Data objecten worden gekoppeld aan activiteiten via de 
tabel def_activities_data. In deze koppeltabel wordt tevens het type (verplicht, vereist of 
beide) van de koppeling aan de activiteit opgeslagen. Data objecten worden gekoppeld 
aan complex cases door de tabel def_complexcases_data. 
 
Voor het opslaan van templates (URCAPR29) voor data objecten van het type file wordt 
een extra tabel toegevoegd aan het procesdefinitie ontwerp (doc_templates).  
 
Forms worden opgeslagen in de tabel def_forms en worden gekoppeld aan de data 
objecten via de tabel def_data_forms. Een complex case wordt tot slot gekoppeld aan 
een form via de tabel def_complexcases_forms. 
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B.8 CMMI Afbeelding 
 
B.8.1 Use cases 
 
Het afbeelden van het proces op de cmmi definitie gebeurt ook in de back-end van de 
tool (URCAPR28). In onderstaand use-case diagram worden de belangrijkste functies 
weergegeven voor het beheer van deze afbeelding in de back-end: 
 

 
 
Nu volgen de beschrijvingen van de use-cases: 
 
Use case 20 View mapping 

Context of Use  Tonen van de mapping van het geselecteerde proces op de CMMI definitie. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

De afbeelding van het geselecteerde proces op de CMMI definitie kan 

worden getoond. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De mapping van het geselecteerde proces op de CMMI definitie wordt getoond. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de tekst “View Mapping” in 

het menu.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View Mapping” in het menu. 

1b. De afbeelding van het geselecteerde proces op de 

CMMI definitie wordt getoond. 

 

 
 



 

 69

 
Use case 21 Add mapping 

Context of Use  Toevoegen van een koppeling (afbeelding) van een case uit het proces met 

een practice uit de CMMI definitie. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

Een koppeling (afbeelding) van een case uit het proces met een practice uit 

de CMMI definitie kan worden toegevoegd. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een koppeling (afbeelding) van een case uit het proces met een practice uit de CMMI definitie wordt 

toegevoegd. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist selecteert een koppeling en klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Mapping”. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “Add Mapping” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist 

selecteert een koppeling en klikt op de knop “Add” in 

het scherm “Add Mapping” en de afbeelding wordt 

toegevoegd. 

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “Add Mapping” in het menu. 

1b. De tool administrator of processpecialist selecteert 

een koppeling en klikt op de knop “Add” in het scherm 

“Add Mapping” en de afbeelding wordt toegevoegd. 

 
 
 
Use case 22 View definition 

Context of Use  Tonen van de CMMI definitie. 

Primary Actors  Tool administrator, Processpecialist 

Associated Actors  Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist 

De CMMI definitie kan worden getoond. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator of de processpecialist is ingelogd in de back-end. Er is 

een proces geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De CMMI definitie wordt getoond. 

Trigger  De tool administrator of processpecialist klikt op de tekst “View CMMI 

Definition” in het menu.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator of processpecialist klikt op 

de tekst “View CMMI Definition” in het menu. 

1b. De CMMI definitie wordt getoond. 
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B.8.2 Algemene klassen 
 
Voor het afbeelden van het proces op CMMI worden de volgende algemene klassen 
ontworpen: 
 
Klasse naam Bestandsnaam klasse Beschrijving 

Processarea Processarea.class.php Informatie over een procesgebied uit de 
CMMI definitie. 

Genericgoal Genericgoal.class.php Informatie over een generic goal uit de 
CMMI definitie. 

Specificgoal Specificgoal.class.php Informatie over een specific goal uit de 
CMMI definitie. 

Genericpractice Genericpractice.class.php Informatie over een generic practice uit 
de CMMI definitie. 

Specificpractice Specificpractice.class.php Informatie over een specific practice uit 
de CMMI definitie. 

 
B.8.3 Data access klassen 
 
Voor de toegang tot de database worden de volgende klassen ontworpen: 
 
Klasse naam Bestandsnaam klasse 

ProcessareaDAO ProcessareaDAO.class.php 
GenericgoalDAO GenericgoalDAO.class.php 
SpecificgoalDAO SpecificgoalDAO.class.php 
GenericpracticeDAO GenericpracticeDAO.class.php 
SpecificpracticeDAO SpecificpracticeDAO.class.php 
 
Het afbeelden van het proces op de CMMI definitie gebeurd in de klassen 
GenericpracticeDAO en SpecificpracticeDAO. 
 
B.8.4 Database ontwerp 
 
Om de CMMI definitie af te beelden op het gedefinieerde proces zal eerst het CMMI model 
moeten worden gedefinieerd. Dit CMMI model wordt op de volgende manier in de 
database opgeslagen.  
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In cmmi_process_areas worden de verschillende procesgebieden opgeslagen. Van ieder 
procesgebied wordt de naam van het procesgebied en het CMMI niveau opgeslagen. 
Deze procesgebieden bevatten generic goals en specific goals. Van de generic goals en 
specific goals wordt opgeslagen bij welk procesgebied ze horen (paID), wat het nummer 
van de goal is (Num), wat de naam van de goal is (Name) en wat de omschrijving van de 
goal is (Description). 
 
De generic goals en specific goals bestaan op hun beurt weer uit generic practices en 
specific practices. In de database is CMMI versie 1.2 opgeslagen (URCR9). Van de 
generic practices en specific practices wordt opgeslagen bij welk goal ze horen (ggID of 
sgID), wat het nummer van de practice is (Num), wat de naam van de practice is (Name) 
en wat de omschrijving van de practice is (Description). 
 
Het wordt niet ondersteund meerdere versies van CMMI op te slaan in de database. 
Wanneer er dus een nieuwe versie van CMMI uit komt, dan dient er een extra veld aan 
de tabel cmmi_process_areas te worden toegevoegd waaruit de versie van de CMMI 
definitie blijkt. Vervolgens dient er in de back-end een selectiemechanisme te worden 
aangemaakt voor de versie van CMMI. Er kan eventueel ook in de programmacode 
worden aangegeven dat de laatste versie uit de database moet worden gehaald. 
 
Vervolgens moet er een mogelijkheid gecreëerd worden om de CMMI practices te 
koppelen aan de cases van het proces in de database. In het volgende database schema 
wordt deze koppeling weergegeven. 
 

 
 
In bovenstaand schema is def_cases de tabel uit de procesdefinitie waarin de cases 
staan. Deze cases worden d.m.v. de mapping_cases_gp tabel gekoppeld aan de generic 
practices en d.m.v. de mapping_cases_sp tabel gekoppeld aan de specific practices.  
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B.9 Processturing en productbeheer 
 
B.9.1 Use cases 
 
Voordat de processturing en het productbeheer daadwerkelijk kan gaan plaatsvinden, 
dient er eerst project te worden gedefinieerd. Hiervoor wordt in de back-end een 
projectdefinitie toegevoegd (URCAPR6). De functies voor de projectdefinitie worden in 
onderstaand use case diagram weergegeven:  
 

 
 
Vervolgens worden de use-case beschreven: 
 
Use case 23 View projects 

Context of Use  Tonen van de projecten van het geselecteerde proces. 

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Processpecialist, Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator Projecten van het geselecteerde proces kunnen worden getoond. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd in de back-end. Er is een proces 

geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Projecten van het geselecteerde proces worden getoond. 

Trigger  De tool administrator klikt op de tekst “View Projects” in het menu.  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Projects” in het menu. 

1b. De projecten van het geselecteerde proces 

worden getoond. 
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Use case 24 Add project 

Context of Use  Toevoegen van een project aan het geselecteerde proces. 

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Processpecialist, Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator Projecten kunnen worden toegevoegd aan het geselecteerde proces. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd in de back-end. Er is een proces 

geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Project wordt toegevoegd aan het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator klikt op de knop “Add” in het scherm “Add Project”  

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator klikt op de tekst “Add 

Projects” in het menu. 

1b. De tool administrator vult het formulier in klikt op 

de knop “Add” in het scherm “Add Project” en het 

project wordt toegevoegd aan het geselecteerde 

proces. 

1a. De tool administrator klikt op de tekst “Add 

Projects” in het menu. 

1b. De tool administrator vult het formulier onjuist in 

klikt op de knop “Add” in het scherm “Add Project” en 

het project wordt toegevoegd aan het geselecteerde 

proces. 

1c. De melding verschijnt dat er onjuiste gegevens zijn 

ingevuld. 

 
 
 
Use case 25 Add user 

Context of Use  Voegt een gebruiker toe aan een project van het geselecteerde proces. 

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Processpecialist, Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist, 

Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Gebruikers kunnen worden toegevoegd aan een project. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd in de back-end. Er is een proces 

geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De gebruiker wordt toegevoegd aan een project van het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator klikt op de knop “Add” in het scherm “Add User To 

Project”. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Projects” in het menu. Klik op het plusteken bij de rol 

binnen een project waaraan een gebruik moet 

worden toegevoegd. 

1b. De tool administrator klikt op de knop “Add” in 

het scherm “Add User To Project”. 
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Use case 26 Delete user 

Context of Use  Verwijdert een gebruiker van een project van het geselecteerde proces. 

Primary Actors  Tool administrator 

Associated Actors  Processpecialist, Projectmedewerker, Projectmanagement en QA. 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Processpecialist, 

Projectmedewerker, 

Projectmanagement en QA. 

Gebruikers kunnen verwijderd worden van een project. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De tool administrator is ingelogd in de back-end. Er is een proces 

geselecteerd. De gebruiker heeft nog geen acties uitgevoerd binnen het 

project. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De gebruiker wordt verwijderd van een project van het geselecteerde proces. 

Trigger  De tool administrator klikt op het minteken en bevestig. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Projects” in het menu. Klik op het minteken bij de 

gebruiker die verwijderd dient te worden en bevestig. 

1b. De gebruiker wordt verwijderd van het project. 

1a. De tool administrator klikt op de tekst “View 

Projects” in het menu. Klik op het minteken bij de 

gebruiker die verwijderd dient te worden en bevestig 

niet. 

1b. De gebruiker wordt niet verwijderd van het 

project. 

 
Voor de projectmedewerkers worden voor de front-end de volgende use-cases 
ontworpen:  
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Vervolgens worden de use-cases beschreven: 
 
Use case 27 Do Task 

Context of Use  Voert een toegewezen taak van het proces uit. 

Primary Actors  Projectmedewerker 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmedewerker 

Taken van het gedefinieerde proces kunnen worden uitgevoerd. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De projectmedewerker is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De taak kan uitgevoerd worden. 

Trigger  De projectmedewerker klikt op de knop “Do” in het scherm “Task List” 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1. De projectmedewerker klikt op de knop “Do” in het 

scherm “Task List” en kan de activiteit gaan uitvoeren 

(krijgt de gegevens voor de activiteit te zien). 

 

 
 
Use case 28 Skip Task 

Context of Use  Slaat een taak uit het gedefinieerde proces over. 

Primary Actors  Projectmedewerker 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmedewerker 

Taken van het gedefinieerde proces kunnen worden overgeslagen. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De projectmedewerker is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken om te skippen geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De taak wordt overgeslagen. 

Trigger  De projectmedewerker klikt op de knop “Skip” in het scherm “Task List” en 

bevestigd. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmedewerker klikt op de knop “Skip” in 

het scherm “Task List” en bevestigd. 

1b. De activiteit wordt overgeslagen. 

1a. De projectmedewerker klikt op de knop “Skip” in 

het scherm “Task List” en bevestigd niet. 

1b. De activiteit wordt niet overgeslagen. Er veranderd 

niets. 
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Use case 29 Redo Task 

Context of Use  Voer een taak van het gedefinieerde proces opnieuw uit. 

Primary Actors  Projectmedewerker 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmedewerker 

Taken van het gedefinieerde proces kunnen opnieuw worden uitgevoerd. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De projectmedewerker is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken om te skippen geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De taak wordt opnieuw uitgevoerd. 

Trigger  De projectmedewerker klikt op de knop “Redo” in het scherm “Task List”. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmedewerker klikt op de knop “Redo” in 

het scherm “Task List”. 

1b. De activiteit wordt opnieuw uitgevoerd. 

 

 
 
 
Use case 30 Cancel Task 

Context of Use  Annuleer het uitvoeren of opnieuw uitvoeren van een taak. 

Primary Actors  Projectmedewerker 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmedewerker 

Het uitvoeren of opnieuw uitvoeren van een taak kan worden geannuleerd. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De projectmedewerker is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De uitvoering van de taak wordt geannuleerd. 

Trigger  De projectmedewerker klikt op de knop “Cancel” in het scherm “Activity”. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmedewerker klikt op de knop “Cancel” 

in het scherm “Activity”. 

1b. De uitvoering van de taak wordt geannuleerd. 
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Use case 31 Complete Task 

Context of Use  Voltooi een taak. 

Primary Actors  Projectmedewerker 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmedewerker 

Taken kunnen voltooid worden. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De projectmedewerker is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. De taak wordt voltooid. 

Trigger  De projectmedewerker klikt op de knop “Complete” in het scherm “Activity” 

en bevestigd. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmedewerker vult de benodigde 

gegevens in voor het voltooien van de activiteit en 

klikt op de knop “Complete” in het scherm “Activity” 

en bevestigd. 

1b. De taak wordt voltooid. 

1a. De projectmedewerker vult de benodigde 

gegevens in voor het voltooien van de activiteit en 

klikt op de knop “Complete” in het scherm “Activity” 

en bevestigd niet. 

1b. De taak wordt niet voltooid. 

 
 
 
Use case 32 View Activities 

Context of Use  Alle beschikbare activeiten van een geselecteerd proces moeten kunnen 

worden getoond voor een projectmedewerker. Inclusief de status daarvan. 

Primary Actors  Projectmedewerker 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmedewerker 

Een projectmedewerker kan zo zien waar hij in het proces staat. Welke 

activiteiten zijn afgerond en welke er nog komen. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De projectmedewerker is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht van activiteiten wordt getoond. 

Trigger  De projectmedewerker klikt op de tekst “View Activities” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmedewerker klikt op de tekst “View 

Activities” in het menu. 

1b. Een overzicht van activiteiten wordt getoond. 
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Use case 33 View Activity 

Context of Use  In het overzicht van activiteiten uit use case 32 moet gedetailleerde 

informatie over een afgeronde activiteit kunnen worden bekeken. 

Primary Actors  Projectmedewerker 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmedewerker 

Een projectmedewerker kan zo zien welke data objecten hebben geleid tot 

het afronden van de activiteiten. Benodigde documentatie of informatie 

voor eventuele vervolg-activiteiten kan zo worden geraadpleegd. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De projectmedewerker is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht van de waarden van de data object(en) van de activiteit worden getoond. 

Trigger  De projectmedewerker klikt op een afgeronde activiteit in het 

activiteitenoverzicht. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmedewerker klikt op de tekst “View 

Activities” in het menu. 

1b. Klik op een afgeronde activiteit en bekijk de 

informatie. 

 

 
 
 
Use case 34 View Progress 

Context of Use  Voor de rol(len) die de projectmedewerker heeft, moet de 

projectmedewerker kunnen bekijken hoeveel procent hij al afgerond heeft. 

Primary Actors  Projectmedewerker 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmedewerker 

Een projectmedewerker kan zo zien hoeveel taken hij/zij afgerond heeft en 

nog moet afronden. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De projectmedewerker is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht van de voortgang wordt weergegeven per rol van de projectmedewerkers. 

Trigger  De projectmedewerker klikt op de tekst “View Progress”. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmedewerker klikt op de tekst “View 

Progress” in het menu. 

1b. Het overzicht wordt getoond. 
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Voor het projectmanagement worden het volgende use-case diagram ontworpen: 
 

 
 
Vervolgens worden de use-case diagrammen nauwkeuriger beschreven: 
 
Use case 35 View Progress 

Context of Use  Alle beschikbare activeiten van een geselecteerd proces moeten kunnen 

worden getoond voor het projectmanagement. Inclusief de status daarvan. 

Primary Actors  Projectmanagement 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmanagement 

Het projectmanagement kan zo zien waar de projectmedewerkers in het 

proces staan. Welke activiteiten zijn afgerond en welke er nog komen voor 

de projectmedewerkers. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  Het projectmanagement is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht van activiteiten wordt getoond. 

Trigger  De projectmanager klikt op de tekst “View Progress” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmanager klikt op de tekst “View 

Progress” in het menu. 

1b. Een overzicht van activiteiten wordt getoond. 
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Use case 36 View Activity 

Context of Use  In het overzicht van activiteiten uit use case 35 moet gedetailleerde 

informatie over een afgeronde activiteit kunnen worden bekeken. 

Primary Actors  Projectmanagement 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmanagement 

Een projectmanager kan zo zien welke data objecten hebben geleid tot het 

afronden van de activiteiten.  

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  Het projectmanagement is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht van de waarden van de data object(en) van de activiteit worden getoond. 

Trigger  De projectmanager klikt op een afgeronde activiteit in het 

activiteitenoverzicht. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmanager klikt op de tekst “View 

Progress” in het menu. 

1b. Klik op een afgeronde activiteit en bekijk de 

informatie. 

 

 
 
Use case 37 View Roles 

Context of Use  Voor de rol(len) die er binnen een project zijn, moet de projectmanager 

kunnen bekijken hoeveel procent de projectmedewerkers al hebben 

afgerond. 

Primary Actors  Projectmanagement 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, 

Projectmanagement 

Een projectmanager kan zo zien hoeveel taken de projectmedewerkers 

afgerond hebben en nog moeten afronden. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  Het projectmanagement is ingelogd in de front-end. Er is een project met 

beschikbare taken geselecteerd. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht van de voortgang wordt weergegeven per rol van de projectmedewerkers. 

Trigger  De projectmanager klikt op de tekst “View Roles” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De projectmanager klikt op de tekst “View Roles” 

in het menu. 

1b. Het overzicht wordt getoond. 
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B.9.2 Algemene klassen 
 
Voor de processturing en het productbeheer wordt veel gebruik gemaakt van de klassen 
uit de procesdefinitie. Deze klassen worden uiteraard wel uitgebreid in deze module. De 
de volgende algemene klasse wordt nog ontworpen: 
 
Klasse naam Bestandsnaam klasse 

Project Project.class.php 
 

B.9.3 Data access klassen 
 
Voor de processturing en het productbeheer wordt veel gebruik gemaakt van de klassen 
uit de procesdefinitie. Deze klassen worden uiteraard wel uitgebreid in deze module. Voor 
de toegang tot de database worden de volgende klasse ontworpen: 
 
Klasse naam Bestandsnaam klasse 

ProjectDAO ProjectDAO.class.php 
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B.9.4 Database ontwerp 
 
De projecten en de daarbij behorende gebruikers worden als volgt in de database 
opgeslagen (tabellen ins_project en ins_project_users): 
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Voor ieder proces kunnen projecten (instanties van het proces) worden gestart. Projecten 
worden opgeslagen in de tabel ins_project. De koppeling met het proces wordt 
opgeslagen in die tabel in het veld prjProID. Verder wordt van het proces de naam, 
einddatum en na beëindiging een cmmi compliance score opgeslagen. 
 
Bij het toevoegen van een gebruiker aan een project (use-case Add user) wordt tevens 
gekozen welke rol(len) deze gebruiker heeft binnen het project (URCAPR1, URCAPR7). 
Deze informatie wordt opgeslagen in de tabel ins_project_users. 
 
De instanties van de data objecten dienen vervolgens te worden opgeslagen in de tabel 
ins_data gedurende de uitvoering van het proces/project. Een data object hoort daardoor 
bij een bepaald project en wordt toegevoegd door een gebruiker met een bepaalde rol 
binnen dat project. Van een instantie van een data object wordt de versie, de gebruiker 
die het dataobject toegevoegd heeft, de waarde van het data object, de status, de 
datum, de rol die het dataobject toegevoegd heeft en het project opgeslagen. 
 
De tabellen ins_specific_remarks en ins_generic_remarks zijn hier al toegevoegd, maar 
zijn pas ontworpen in paragraaf B.10. 
 

B.10 Compliance overzicht  
 
B.10.1 Use cases 
 
Voor het compliance overzicht wordt het volgende use-case diagram opgesteld dat de 
belangrijkste functies bevat voor het raadplegen van de compliance in de front-end: 
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Vervolgens worden de use-case verder beschreven: 
 
Use case 38 View Project Compliance 

Context of Use  Voor een geselecteerd project kan worden weergegeven hoe dat procject 

aan CMMI voldoet. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie raadplegen. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht van CMMI compliance voor een geselecteerd project wordt getoond. 

Trigger  De QA klikt op de tekst “View Project Compliance” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View Project Compliance” 

in het menu. 

1b. Het overzicht wordt getoond. 

 

 
 
 
Use case 39 View Compliance 

Context of Use  Voor een proces moet kunnen worden weergegeven hoe dat proces aan 

CMMI voldoet per procesgebied. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie raadplegen. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht van CMMI compliance per procesgebied voor een proces wordt getoond. 

Trigger  De QA klikt op de tekst “View Compliance” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View Compliance” in het 

menu. 

1b. Het overzicht wordt getoond. 
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Use case 40 View CMMI Level 

Context of Use  Voor de CMMI niveau’s moet kunnen worden weergegeven hoeveel 

practices per niveau gekoppeld zijn aan het proces. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie raadplegen. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht wordt getoond van hoeveel practices per niveau gekoppeld zijn aan het proces. 

Trigger  De QA klikt op de tekst “View CMMI Level” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View CMMI Level” in het 

menu. 

1b. Het overzicht wordt getoond. 

 

 
 
 
Use case 41 View Chronological 

Context of Use  Er moet een overzicht kunnen worden geraadpleegd hoe de CMMI 

compliance verloopt in de tijd van afgeronde projecten. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie raadplegen. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een overzicht wordt getoond van hoe de CMMI compliance verloopt in de tijd van afgeronde projecten. 

Trigger  De QA klikt op de tekst “View Chronological” in het menu. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View Chronological” in 

het menu. 

1b. Het overzicht wordt getoond. 
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Use case 42 Add Project Remark 

Context of Use  In het project compliance overzicht moeten opmerkingen kunnen worden 

geplaatst bij het project. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie kwijt in de tool. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een opmerking wordt bewaard bij een project. 

Trigger  De QA klikt op de knop “Save” in het scherm “Project Compliance Overview” 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View Project Compliance” 

in het menu. 

1b. Vul de opmerking in bij het project en klik op de 

knop “Save” 

1c. De opmerking wordt bewaard. 

 

 
 
 
Use case 43 Edit Project Remark 

Context of Use  In het project compliance overzicht moeten opmerkingen kunnen worden 

bewerkt bij het project. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie kwijt in de tool. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een opmerking wordt bewaard bij een project. 

Trigger  De QA klikt op de knop “Save” in het scherm “Project Compliance Overview” 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View Project Compliance” 

in het menu. 

1b. Pas de opmerking bij een project aan en klik op de 

knop “Save” 

1c. De nieuwe opmerking wordt bewaard. 
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Use case 44 Add Practice Remark 

Context of Use  In het project compliance overzicht moeten opmerkingen kunnen worden 

geplaatst bij de practices. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie kwijt in de tool. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een opmerking wordt bewaard bij een practice 

Trigger  De QA vult een opmerking in bij een practice, in het scherm “Project 

Compliance Overview” 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View Project Compliance” 

in het menu. 

1b. Vul de opmerking in bij een practice. 

1c. De opmerking wordt bewaard. 

 

 
 
 
Use case 45 Edit Practice Remark 

Context of Use  In het project compliance overzicht moeten opmerkingen kunnen worden 

bewerkt bij de practices. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie kwijt in de tool. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een opmerking wordt bewaard bij een practice 

Trigger  De QA wijzigt een opmerking bij een practice, in het scherm “Project 

Compliance Overview” 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View Project Compliance” 

in het menu. 

1b. Wijzig een opmerking bij een practice. 

1c. De opmerking wordt bewaard. 
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Use case 46 Approve Practice Remark 

Context of Use  In het project compliance overzicht moet bij practices, met bewijs en daarbij 

een geplaatste opmerking, kunnen worden aangegeven dat de inhoud weer 

goedgekeurd is. 

Primary Actors  QA (Quality Assurance) 

Associated Actors  Tool administrator 

Stakeholder and interests  

Stakeholder  Interests  

Tool administrator, QA (Quality 

Assurance) 

De QA kan hierdoor bij audits en CMMI compliance ondersteunende 

informatie kwijt in de tool. 

Preconditions, Garentees and Trigger 

Preconditions  De QA is ingelogd in de front-end. Er is een practice met bewijs en daarbij 

een geplaatste opmerking. 

Minimal Garantees  Er komt geen reactie van het systeem. 

Succes Garantees  

1. Een opmerking bij een practice wordt toegestaan. 

Trigger  De QA klikt op de knop “Approve” bij een practice met bewijs en daarbij een 

geplaatste opmerking. 

Workflow  

Basic workflow  Alternative workflow  

1a. De QA klikt op de tekst “View Project Compliance” 

in het menu. 

1b. De QA klikt op de knop “Approve” bij een practice 

met bewijs en daarbij een geplaatste opmerking. 

1c. De opmerking wordt toegestaan. 

 

 
B.10.2 Algemene klassen 
 
Het compliance overzicht kan gebruik maken van de eerder gedefinieerde klassen bij de 
cmmi afbeelding. Voor deze module zijn de methoden van de klassen uitgebreid en geen 
nieuwe klassen geïntroduceerd. 
 
De module voor de CMMI compliance maakt gebruik van de eerder ontworpen klassen bij 
de procesdefinitie, processturing, productbeheer en CMMI mapping. 
 
B.10.3 Data access klassen 
 
Het compliance overzicht kan gebruik maken van de eerder gedefinieerde klassen bij de 
cmmi afbeelding. Voor deze module zijn de methoden van de klassen uitgebreid en geen 
nieuwe klassen geïntroduceerd. 
 
De module voor de CMMI compliance maakt gebruik van de eerder ontworpen klassen bij 
de procesdefinitie, processturing, productbeheer en CMMI mapping. 
 
B.10.4 Database ontwerp 
 
Hieronder genoemde ontwerpen zijn reeds gemodelleerd in het database ontwerp van 
paragraaf B.9.4 
 
Er moeten voor een project bij de specific practices en generic practices opmerkingen 
kunnen worden geplaatst. De opmerking over een specific practice wordt opgeslagen in 
de tabel ins_specific_remarks. De opmerking over een generic practice wordt opgeslagen 
in de tabel ins_generic_remarks. Van die opmerkingen wordt opgeslagen bij wel project 
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het hoort, bij welke practice het hoort, de opmerking zelf, de datum van de opmerking 
en een boolean veld of de opmerking is opgelost of niet (Solved). 
 
 
Voor het toevoegen van opmerkingen bij projecten worden de velden prjRemark en 
prjRemarkDate toegevoegd aan het database ontwerp van paragraaf B.9.4. 
 

B.10.5 Koppeling externe tools 
 
Deze module hoort bij de requirements URCAPR23 t/m URCAPR26, URCAPR30 en 
URCAPR34. Voor al deze koppelingen moet de tool schrijfrechten hebben op de 
betreffende locatie. Doordat de tool geen gebruik maakt van de LogicaCMG useraccounts, 
omdat daarvoor de aanvraagprocedure te lang en omslachtig is, is het onmogelijk om 
hier op een goede manier toegang toe te krijgen. Hierdoor is besloten deze module met 
de bijbehorende requirements niet te implementeren.  
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Appendix C: Testplan 
 

C.1 Inleiding 
 
Om de requirements van de tool te testen wordt dit testplan opgesteld. Vervolgens, 
wanneer de tests zijn uitgevoerd, worden de bevindingen hieruit opgenomen in het 
hoofdstuk Testrapport van deze appendix. Dit testplan dient tevens als acceptatietest van 
de klant (LogicaCMG).  
 

C.2 Test items 
 

Informatie over de requirements van de tool staat in hoofdstuk 5 van het 
afstudeerverslag. Deze requirements worden daar geïdentificeerd met behulp van de 
codes URCAPRx, URIRx en URCRx. De tool moet voldoen aan die requirements. De 
requirements worden geïmplementeerd aan de hand van de gegeven prioriteit. 
Requirements die niet geïmplementeerd zijn worden niet getest. Deze worden naderhand 
verwijderd uit het testplan. De test items worden geïdentificeerd door eerst de identiteit 
van de te testen requirement over te nemen. Vervolgens wordt er een “T” toegevoegd en 
tot slot een nummer om meerdere test items voor één requirement te kunnen 
ontwerpen. Stel dat er dus twee test items nodig zijn voor het testen van requirement 
URCAPR1, dan worden deze items als volgt genummerd: URCAPR1T1 en URCAPR1T2. 
 

C.3 Test product 
 
Als testproduct wordt in dit document een hoofdstuk testrapport opgenomen, waarin de 
bevindingen uit de tests worden geregistreerd. 
 

C.4 Test taken 
 
De volgende taken zijn nodig voor het voorbereiden en uitvoeren van de test: 

• Ontwerp van de tests; 
• De test omgeving inrichten; 
• Uitvoeren van de (her)tests; 
• Registreren van de bevindingen. 
 

C.5 Test omgeving 
 
De volgende omgeving is vereist voor het uitvoeren van de tests: 
Een server met:  

• Tenminste 512mb geheugen 
• Tenminste een 1500 Mhz processor 
• Een Apache http server 2.2.4 
• Een MySQL 5.0 database 
• PHP 5.2.0 
• Internet Explorer 6 browser zonder plugins 

 
Installeer de CMMI compliance tool volgens de installatiehandleiding op de server. Deze 
installatiehandleiding is ook als appendix is toegevoegd aan dit afstudeerverslag. 
 
Vervolgens zijn er ook nog twee computers vereist met minimaal een Internet Explorer 6 
browser om de tool in te testen. 
 
Tot slot is er in de tool minimaal één proces beschikbaar en minimaal één project 
aangemaakt.
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Appendix D: Test specificatie 
 
In dit hoofdstuk worden de tests voor alle requirements opgesomd.  
 

D.1 Toestanden systeem 
 
Om de requirements testbaar te maken worden de toestanden van het systeem 
gemodelleerd en beschreven die relevant zijn voor de test specificaties. Iedere toestand 
wordt weergegeven aan de hand van een cirkel. Onder de cirkel staat de naam van de 
toestand. Een pijltje met daarbij een tekst geeft weer welke actie een transitie van de 
toestand veroorzaakt en hoe die transitie er dan uit ziet. Toestanden worden 
gegroepeerd weergegeven in een afgesloten rechthoek voor de gebruikersgroep 
waarvoor ze toegankelijk zijn.  
 
De gebruikersgroep wordt in die rechthoek weergegeven aan de hand van een twee-
lettercombinatie. AS staat voor administrator, PS staat voor processpecialist, PJ staat 
voor projectmedewerker, MG staat voor management en QA staat voor quality assurance 
medewerker. 
 
De gestippelde rechthoek geeft ook een groepering van toestanden weer. Pijlen van en 
naar deze rechthoek gelden voor alle toestanden in de rechthoek. De naam van de 
toestand komt overeen met de functionaliteit van een scherm in de tool. De namen van 
toestanden komen ook overeen met de menu-items in de tool.  
 
Eerst worden de toestanden voor de back-end van de tool opgesteld: 
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Vervolgens worden de toestanden van de front-end opgesteld:  
 

 
 

D.2 Capabiliteit requirements 
 
Testen van URCAPR1 
 
Test Case ID URCAPR1T1 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers kunnen worden aangemaakt. 
Input specificatie Log in als tool administrator in de back-end, ga naar de toestand 

“Add User” en maak een nieuwe gebruiker aan met de 
gebruikersgroep QA, MG of PJ. 

Output specificatie Ga naar de toestand “View Users” en de zojuist aangemaakte 
gebruiker staat in de lijst met gebruikers. 

 
Testen van URCAPR2 
 
Test Case ID URCAPR2T1 

Test item(s) Deze test verifieert of QA, Projectmanagement en 
Projectmedewerkers kunnen inloggen in een met 
gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde front-end. 

Input specificatie Er is een gebruiker aangemaakt voor de gebruikersgroep QA. Log 
met die gegevens in, in de front-end. 

Output specificatie De QA gebruiker komt terecht in de toestand “View CMMI Level”. 
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Test Case ID URCAPR2T2 

Test item(s) Deze test verifieert of QA, Projectmanagement en 
Projectmedewerkers kunnen inloggen in een met 
gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde front-end. 

Input specificatie Er is een gebruiker aangemaakt voor de gebruikersgroep 
Projectmanagement (MG). De gebruiker is toegewezen aan een 
project. Log met die gegevens in, in de front-end. 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de front-end in de toestand “Project 
Progress Overview”. 

 
Test Case ID URCAPR2T3 

Test item(s) Deze test verifieert of QA, Projectmanagement en 
Projectmedewerkers kunnen inloggen in een met 
gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde front-end. 

Input specificatie Er is een gebruiker aangemaakt voor de gebruikersgroep 
Projectmedewerkers (PJ) in de back-end. Log met die gegevens 
in, in de front-end. 

Output specificatie De projectmedewerker komt terecht in de toestand “Task List”. 
 
 
Test Case ID URCAPR2T4 

Test item(s) Deze test verifieert of QA, Projectmanagement en 
Projectmedewerkers kunnen inloggen in een met 
gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde front-end. 

Input specificatie Er is een ongeldige gebruikersnaam en/of wachtwoord 
beschikbaar. Log in met die gegevens, in de front-end. 

Output specificatie De gebruiker wordt geweigerd uit de front-end en komt in de 
toestand “Weigering Front-End”. 

 
Testen van URCAPR3 
 
Test Case ID URCAPR3T1 

Test item(s) Deze test verifieert of processpecialisten kunnen inloggen met 
een gebruikersnaam en wachtwoord in de back-end. 

Input specificatie Er is een gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar voor de 
gebruikersgroep processpecialist (PS). Log met die gegevens in, 
in de back-end. 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de toestand “Home”. 
 
Test Case ID URCAPR3T2 

Test item(s) Deze test verifieert of processpecialisten kunnen inloggen met 
een gebruikersnaam en wachtwoord in de back-end. 

Input specificatie Er is een ongeldige gebruikersnaam en/of wachtwoord 
beschikbaar voor de processpecialist. Log met die gegevens in, in 
de back-end. 

Output specificatie De gebruiker wordt geweigerd uit de back-end en komt terecht 
in de toestand “Weigering Back-End”. 
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Testen van URCAPR4 
 
Test Case ID URCAPR4T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de gebruikerstoegang van de front-end en 
back-end kan worden beheerd door een tool administrator in de 
tool. 

Input specificatie Log in de back-end in als tool administrator en ga naar de 
toestand “View Users”. Klik op een gebruikers-id in de lijst en 
verander een aantal gegevens van de gebruiker. Sla tot slot de 
gegevens op. 

Output specificatie De gebruiker staat in de toestand “View Users” met de nieuwe 
gegevens. 

 
Test Case ID URCAPR4T2 

Test item(s) Deze test verifieert of de gebruikerstoegang van de front-end en 
back-end kan worden beheerd door een tool administrator in de 
tool. 

Input specificatie Log in de back-end in als tool administrator en ga naar de 
toestand “View Users”. Verwijder een gebruiker uit de lijst. 

Output specificatie De gebruiker wordt verwijderd uit de lijst en het programma 
keert terug naar de toestand “View Users” 

 
Testen van URCAPR5 
 
Test Case ID URCAPR5T1 

Test item(s) Deze test verifieert of er meerdere gebruikers tegelijk ingelogd 
kunnen zijn. 

Input specificatie Er zijn twee gebruikers beschikbaar. Log op een pc in de front-
end met de ene gebruiker. Log op een andere pc in de front-end 
in als de andere gebruiker. 

Output specificatie Beide gebruikers zijn ingelogd en kunnen de tool gebruiken. 
 
Testen van URCAPR6 
 
Test Case ID URCAPR6T1 

Test item(s) Deze test verifieert of er meerdere projecten kunnen draaien in 
de tool. 

Input specificatie Log in als tool administrator en maak twee projecten aan in de 
toestand “Add Project”.  

Output specificatie De twee zojuist aangemaakte projecten staan in het projecten 
overzicht in de toestand “View Projects”. 

 
Testen van URCAPR7 
 
Test Case ID URCAPR7T1 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers moeten worden toegekend aan 
een rol binnen een project. 

Input specificatie Er is een gebruiker van de gebruikersgroep projectmedewerker 
(PJ) en een project beschikbaar. Log in als tool administrator en 
ga naar de toestand “View Projects”. Klik op de + bij rol binnen 
een project. 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de toestand “Add User To Project”. 
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Test Case ID URCAPR7T2 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers moeten worden toegekend aan 
een rol binnen een project. 

Input specificatie De gebruiker is in de toestand “Add User To Project”. Selecteer 
een gebruiker en klik op “Add”. 

Output specificatie De tool keert terug naar de toestand “View Projects” en de 
zojuist geselecteerde gebruiker is toegevoegd aan de rol van 
URCAPR7T1. 

 
Test Case ID URCAPR7T3 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers moeten worden toegekend aan 
een rol binnen een project. 

Input specificatie Er is een gebruiker toegevoegd aan een rol binnen een project 
bij URCAPR7T1 en URCAPR7T2. Log met deze 
gebruikersgegevens in, in de front-end.  

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de toestand “Task List” voor zijn 
rol, binnen het zojuist toegewezen project. 

 
Test Case ID URCAPR7T4 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers moeten worden toegekend aan 
een rol binnen een project. 

Input specificatie Er is een project (project x) beschikbaar waaraan een bepaalde 
gebruiker niet is toegewezen. Log in, in de front-end met die 
gebruiker. Open de selectiebox voor toegewezen projecten. 

Output specificatie Project x kan niet geselecteerd worden in de selectiebox. 
 
Testen van URCAPR8 
 
Test Case ID URCAPR8T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de QA een compliance overzicht kan 
raadplegen. 

Input specificatie Er is een QA gebruiker beschikbaar. Log in de front-end in als QA 
gebruiker. 

Output specificatie De QA gebruiker komt terecht in de toestand “View CMMI Level”. 
 
Testen van URCAPR9 
 
Test Case ID URCAPR9T1 

Test item(s) Deze test verifieert of projectmedewerkers taken/activiteiten in 
een takenlijst krijgen. 

Input specificatie Log in als projectmedewerker (PJ) gebruiker en ga naar de 
toestand “Task List” en er is een taak beschikbaar voor deze 
projectmedewerker. 

Output specificatie De taak staat in de takenlijst. 
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Testen van URCAPR10 
 
Test Case ID URCAPR10T1 

Test item(s) Deze test verifieert of taken/activiteiten in de takenlijst voltooid 
gemeld kunnen worden. 

Input specificatie Log in als projectmedewerker en ga naar de toestand “Task List”. 
Klik op de knop “Do” bij een activiteit. Voltooi vervolgens de 
activiteit door in de toestand “Activity Execute” op “Complete” te 
drukken. 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “Task List” en de 
zojuist afgeronde activiteit heeft geen “Do” knop meer. Indien de 
activiteit opnieuw gedaan mag worden verschijnt er wel een 
“Redo” knop. 

 
Testen van URCAPR11 
 
Test Case ID URCAPR11T1 

Test item(s) Deze test verifieert of er meerdere versies van ieder 
product/document kunnen worden bewaard. 

Input specificatie Er is een activiteit met een dataobject (file) beschikbaar. De 
projectmedewerker moet de rechten hebben de activiteit 
opnieuw uit te voeren. Log in als projectmedewerker en ga naar 
de toestand “Task List”. Voer een activiteit uit. Voltooi de 
activiteit met een product. Ga naar de toestand “Activity 
Overview” en klik op zojuist uitgevoerde activiteit. 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de toestand “Activity View”. Het 
document is toegevoegd aan de activiteit. 

 
Test Case ID URCAPR11T2 

Test item(s) Deze test verifieert of er meerdere versies van ieder 
product/document kunnen worden bewaard. 

Input specificatie Er is een activiteit met een dataobject (file) beschikbaar. De 
projectmedewerker moet de rechten hebben de activiteit 
opnieuw uit te voeren. Test URCAPR11T1 is uitgevoerd. Log in 
als projectmedewerker en ga naar de toestand “Task List”. Voer 
een activiteit uit. Voltooi de activiteit met een product. Ga naar 
de toestand “Activity Overview” en klik op zojuist uitgevoerde 
activiteit. 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de toestand “Activity View”. Het 
document is toegevoegd als tweede versie aan de activiteit. 

 
Testen van URCAPR12 
 
Test Case ID URCAPR12T1 

Test item(s) Deze test verifieert of er van ieder product/document dat door 
de tool wordt beheerd, een versie en status moet worden 
vermeld/ingevoerd. 

Input specificatie Er is een activiteit met een dataobject (file) beschikbaar. De 
projectmedewerker moet de rechten hebben de activiteit uit te 
voeren. Log in als projectmedewerker en ga naar de toestand 
“Task List”. Ga de activiteit uitvoeren. De gebruiker komt terecht 
in de toestand “Activity Execute”. Voltooi de activiteit zonder een 
versienummer en status in te vullen. 

Output specificatie Er verschijnt een melding dat het versienummer en de status 
verplicht zijn. 
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Testen van URCAPR13 
 
Test Case ID URCAPR13T1 

Test item(s) Deze test verifieert of bij iedere actie de datum en tijd van die 
actie wordt opgeslagen en of de gebruiker die de actie heeft 
uitgevoerd wordt opgeslagen. Het betreft de acties starten, 
afronden en bijwerken. 

Input specificatie Er is een activiteit beschikbaar. De projectmedewerker moet de 
rechten hebben de activiteit uit te voeren. Log in als 
projectmedewerker en ga naar de toestand “Task List”. Ga de 
activiteit uitvoeren (Klik op “Do”). Voltooi de activiteit (Klik op 
“Complete”). 

Output specificatie Ga naar de toestand “Activity Overview” en klik op de zojuist 
uitgevoerde activiteit. Er is een datum en tijd opgeslagen van de 
zojuist uitgevoerde actie. 

 
Testen van URCAPR14 
 
Test Case ID URCAPR14T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een process kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in met phpmyadmin op de database. 
Output specificatie Er kunnen bewerkingen uitgevoerd worden op die database. 
 
Testen van URCAPR15 
 
Test Case ID URCAPR15T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als tool administrator in de back-end. Maak een nieuw 
proces aan in de toestand “Add Process”. 

Output specificatie De naam van het nieuwe proces verschijnt in de toestand “View 
Processes”. 

 
Test Case ID URCAPR15T2 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “Add Role”. 
Maak een rol aan voor het proces. 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “Add Role” en de 
zojuist aangemaakte rol staat in de lijst. 

 
Test Case ID URCAPR15T3 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “Add Activity”. 
Maak twee activiteiten aan voor het proces. Selecteer bij het 
toevoegen van activiteit 2, activiteit 1 als “from case”. 

Output specificatie Ga naar de toestand “View Process” en de zojuist aangemaakte 
activiteiten worden weergegeven. 
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Test Case ID URCAPR15T4 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “Add Complex 
Case”. Maak een complex case aan voor het proces over de twee 
actviteiten van URCAPR14T3. 

Output specificatie Ga naar de toestand “View Process” en de zojuist aangemaakte 
complex case wordt weergegeven. 

 
Test Case ID URCAPR15T5 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “Add 
Dataobject”. Voeg een dataobject van het type ”file” aan 1 van 
de twee activiteiten toe. Ga naar de toestand “View Process” en 
klik op de activiteit waaraan het dataobject is toegevoegd 
(Toestand “Edit Activity”). 

Output specificatie Het zojuist toegevoegde dataobject wordt weergegeven bij de 
activiteit. 

 
Test Case ID URCAPR15T6 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “Add 
Template”. Voeg een template aan één van de dataobjecten van 
het type file toe. 

Output specificatie Het programma keert terug in de toestand “Add Template” en 
geeft de melding dat de template succesvol is toegevoegd aan 
het dataobject. 

 
Test Case ID URCAPR15T7 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “View 
Process”. 

Output specificatie Het zojuist aangemaakte proces wordt weergegeven. 
 
Test Case ID URCAPR15T8 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “View 
Process”. Klik op een activiteit (toestand “Edit Activity”). Voer 
een bewerking uit en sla op. 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “View Process”. 
Klik op de zojuist bewerkte activiteit. De activiteit wordt 
weergegeven met de zojuist opgeslagen gegevens. 
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Test Case ID URCAPR15T9 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “View 
Process”. Klik op een complex case (toestand “Edit Complex 
Case”). Voer een bewerking uit en sla op. 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “View Process”. 
Klik op de zojuist bewerkte complex case. De complex case 
wordt weergegeven met de zojuist opgeslagen gegevens. 

 
Test Case ID URCAPR15T10 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end op het proces 
aangemaakt in URCAPR15T1. Ga naar de toestand “View 
Process”. Klik op een activiteit (toestand “Edit Activity”). Klik op 
een dataobject in de toestand “Edit Activity”. Bewerk de naam 
van het dataobject en klik op opslaan. 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “Edit Activity”. Het 
dataobject wordt weergegeven met de zojuist opgeslagen naam. 

 
Testen van URCAPR16 
 
Test Case ID URCAPR16T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de taken/activiteiten worden aangeboden 
aan de hand van het gedefinieerde proces. 

Input specificatie Bekijk het gedefinieerde proces in de back-end. Log in, in de 
front-end als projectmedewerker. Ga naar de toestand “Task 
List”. Ga een taak uitvoeren en voltooi deze (“Activity Execute”). 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “Task List” en de 
volgende activiteit volgens het gedefinieerde proces in de back-
end is beschikbaar. 

 
Testen van URCAPR17 en URCAPR18 
 
Test Case ID URCAPR17T1 en URCAPR18T1 

Test item(s) Deze test verifieert of er emailnotificatie van taken/activiteiten 
kan plaatsvinden. 

Input specificatie Log in, in de back-end en stel emailnotificatie in voor een 
activiteit in de toestand “Edit Activity”. Log in, in de front-end als 
projectmedewerker en voer de taak uit waarvoor emailnotificatie 
is ingesteld. 

Output specificatie De toegewezen gebruikers aan de uitvoerende rol(len) voor die 
activiteit krijgen een emailnotificatie voor de uitgevoerde actie. 
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Testen van URCAPR19 
 
Test Case ID URCAPR19T1 

Test item(s) Deze test verifieert of er documenten kunnen worden 
aangeboden (gesubmit) aan de tool door gebruikers. 

Input specificatie Log in als projectmedewerker ga naar de toestand “Task List” en 
submit een document aan de tool bij een activiteit die om een 
document vraagt. 

Output specificatie Ga naar de toestand “Activity Overview”. Klik op de activiteit 
waaraan zojuist een document is toegevoegd. Het document is 
opgeslagen bij de betreffende taak. 

 
Testen van URCAPR20 
 
Test Case ID URCAPR20T1 

Test item(s) Documenten worden aangeboden (gesubmit) aan de tool door 
gebruikers via het Remote Access Portal (RAP). 

Input specificatie Verkrijg toegang tot het RAP. Log in als projectmedewerker ga 
naar de toestand “Task List” en submit een document aan de tool 
bij een activiteit die om een document vraagt. 

Output specificatie Ga naar de toestand “Activity Overview”. Klik op de activiteit 
waaraan zojuist een document is toegevoegd. Het document is 
opgeslagen bij de betreffende taak. 

 
Testen van URCAPR21 
 
Test Case ID URCAPR21T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de locatie waar de documenten worden 
opgeslagen, configureerbaar is. 

Input specificatie Op het pad waarin de documenten geplaatst worden, moet de 
tool lees- en schrijfrechten hebben. Open 
classes/Datainstance.class.php en pas de Datapath eigenschap 
van de klasse aan. Voer URCAPR19T1 uit. 

Output specificatie Het document wordt opgeslagen op de aangegeven locatie. 
 
Testen van URCAPR22 
 
Test Case ID URCAPR22T1 

Test item(s) Deze test verifieert of documenten op de server van de tool 
kunnen worden opgeslagen. 

Input specificatie Op het pad waarin de documenten geplaatst worden, moet de 
tool lees- en schrijfrechten hebben. Voer URCAPR21T1 uit met 
als pad een pad op de server. 

Output specificatie Het document wordt opgeslagen op de aangegeven locatie. 
 
Requirements URCAPR23 t/m URCAPR26 zijn niet gerealiseerd, testcases hiervoor zijn 
niet opgenomen in dit document. 
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Testen van URCAPR27 
 
Test Case ID URCAPR27T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de processturing plaats vindt volgens het 
case handling principe. 

Input specificatie Zie appendix ontwerprapport. 
Output specificatie Zie appendix ontwerprapport. 
 
Testen van URCAPR28 
 
Test Case ID URCAPR28T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist in de back-end een 
taak/activiteit kan koppelen aan één of meerdere CMMI 
practices. 

Input specificatie Log in als processpecialist (PS) in de back-end ga naar de 
toestand “Add Mapping” en geef bij een activiteit aan, bij welke 
practice(s) die hoort. Sla op. 

Output specificatie Ga naar de toestand “View Mapping”. De activiteit staat in 
combinatie met de geselecteerde practice(s) in het overzicht. 

 
Testen van URCAPR29 
 
Test Case ID URCAPR29T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist in de back-end bij een 
CMMI practice kan aangeven welke document-template (indien 
beschikbaar) dient als bewijs voor die practice. 

Input specificatie Log in als processpecialist (PS) in de back-end. Ga naar de 
toestand “Add Mapping”. Map een practice op een activiteit, die 
een dataobject van het type file heeft. 

Output specificatie Ga naar de toestand “View Mapping”. De activiteit staat in 
combinatie met de geselecteerde practice(s) in het overzicht. 

 
Test Case ID URCAPR29T2 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist in de back-end bij een 
CMMI practice kan aangeven welke document-template (indien 
beschikbaar) dient als bewijs voor die practice. 

Input specificatie Log in als processpecialist (PS) in de back-end. Ga naar de 
toestand “Add Template”. Voeg een template toe aan het 
dataobject van de gemapte activiteit van URCAPR29T1. 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “Add Template” en 
geeft de melding dat de template succesvol is toegevoegd. 

 
 
URCAPR30 is niet gerealiseerd. 
 
Testen van URCAPR31 
 
Test Case ID URCAPR31T1 

Test item(s) Deze test verifieert of het projectmanagement rapportages over 
de voortgang van een project kan bekijken. 

Input specificatie Log in als projectmanagement (MG) in de front-end. Ga naar de 
toestand “Project Progress Overview”. En selecteer een lopend 
project. 

Output specificatie De voortgang van het geselecteerde project wordt weergegeven. 
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Testen van URCAPR32 
 
Test Case ID URCAPR32T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de rapportage over de voortgang geprint 
kan worden. 

Input specificatie Log in als projectmanagement (MG) in de front-end. Ga naar de 
toestand “Project Progress Overview”. Druk op de knop “Print” 
en bevestig. 

Output specificatie Het voortgangsoverzicht voor het project wordt geprint. 
 
URCAPR33 en URCAPR34 zijn niet gerealiseerd. 
 
Testen van URCAPR35 
 
Test Case ID URCAPR35T1 

Test item(s) Deze test verifieert of er meerdere processen kunnen worden 
gedefinieerd. 

Input specificatie Log in de back-end in als tool administrator en maak een nieuw 
proces aan in de toestand “Add Process”. 

Output specificatie Ga naar de toestand “View Processes”. Het nieuwe proces wordt 
weergegeven in het procesoverzicht. 

 
Testen van URCAPR36 
 
Test Case ID URCAPR36T1 

Test item(s) Deze test verifieert of projectmedewerkers via een 
selectiemechanisme kunnen wisselen tussen projecten. 

Input specificatie Een projectmedewerker dient te zijn toegewezen aan minimaal 
twee projecten. Log in als projectmedewerker (PJ) in de front-
end. Kies een ander toegewezen project uit de selectielijst. 

Output specificatie De toestand “Task List” voor de projectmedewerker van het 
zojuist geselecteerde project verschijnt. 

 
Testen van URCAPR37 
 
Deze requirement kan worden geïmplementeerd door de periodiciteit aan te geven in de 
naam van de activiteit of complexcase. Er is hiervoor geen testcase opgesteld. 
 
Testen van URCAPR38 
 
Test Case ID URCAPR38T1 

Test item(s) Deze test verifieert of het afronden van een activiteit gebeurd 
met een knop. 

Input specificatie Er is een beschikbare activiteit die nog uitgevoerd dient te 
worden. Log in als projectmedewerker (PJ) in de front-end. Ga 
naar de toestand “Task List”. Klik op de “Do” knop bij een 
activiteit. Voer die beschikbare activiteit uit door te drukken op 
de knop “Complete” in de toestand “Activity Execute”.  

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “Task List” en de 
zojuist afgeronde activiteit heeft geen “Do” knop meer. Indien de 
activiteit opnieuw gedaan mag worden verschijnt er wel een 
“Redo” knop. 

 



 

 104

Testen van URCAPR39 
 
Test Case ID URCAPR39T1 

Test item(s) Deze test verifieert of CMMI practices als n.v.t. kunnen worden 
aangegeven. 

Input specificatie Log in, in de back-end als processpecialist. Ga naar de toestand 
“View CMMI Definition”. In de CMMI definitie, klik op “yes” bij 
een practice in de kolom “Applicable?”. 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “View CMMI 
Definition” en springt naar de zojuist aangepaste practice. Er 
wordt nu “No” weergegeven in de kolom “Applicable?”. 

 
Test Case ID URCAPR39T2 

Test item(s) Deze test verifieert of CMMI practices als n.v.t. kunnen worden 
aangegeven. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. Ga naar de toestand “View CMMI 
Level”. 

Output specificatie In de compliance overzichten worden de n.v.t. practices apart 
weergegeven in de percentages. 

 
Testen van URCAPR40 
 
Test Case ID URCAPR40T1 

Test item(s) Deze test verifieert of processpecialisten via een 
selectiemechanisme kunnen wisselen tussen processen in de 
back-end. 

Input specificatie Er zijn meerdere processen gedefinieerd in de tool. Log in de 
back-end in als processpecialist op een bepaald proces. Selecteer 
in de back-end in de selectiebox een ander proces. 

Output specificatie Het programma gaat naar de toestand “Home” en laat de titel 
van het zojuist geselecteerde proces zien.  

 
Testen van URCAPR41 
 
Test Case ID URCAPR41T1 

Test item(s) Deze test verifieert of projecten als afgerond kunnen worden 
bestempeld. 

Input specificatie Er zijn projecten beschikbaar. Log in, in de back-end als tool 
administrator. Ga naar de toestand “View Projects” en beëindig 
een project (klik op “End Project”).  

Output specificatie Het programma keert terug in de toestand “View Projects”. 
Selecteer daar de “ended” projecten. Het beëindigde project 
wordt weergegeven in het projectoverzicht. 

 
Testen van URCAPR42 
 
Test Case ID URCAPR42T1 

Test item(s) Deze test verifieert of taken geannuleerd kunnen worden met 
knop. 

Input specificatie Er zijn taken beschikbaar voor een projectmedewerker. Log in, in 
de front-end als projectmedewerker. Ga naar de toestand “Task 
List”. Ga een activiteit uitvoeren (klik op de knop “Do”). Klik op 
de knop “Cancel” in de toestand “Activity Execute”. 

Output specificatie Het programma gaat terug naar de toestand “Task List”. 
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Testen van URCAPR43 
 
Test Case ID URCAPR43T1 

Test item(s) Deze test verifieert of per project een compliance score kan 
worden bekeken. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. En ga naar de toestand “View 
Project Compliance”. 

Output specificatie Er wordt voor het geselecteerde project een compliance score 
getoond in procenten per CMMI niveau. 

 
Testen van URCAPR44 
 
Test Case ID URCAPR44T1 

Test item(s) Deze test verifieert of per project een gedetailleerd overzicht van 
de compliance kan worden bekeken. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. En ga naar de toestand “View 
Project Compliance”. Selecteer een procesgebied en kom in de 
toestand “View Project Processarea Compliance”. 

Output specificatie Er wordt per practice weergegeven hoe die practice 
geïmplementeerd wordt door het proces. Het eventuele 
beschikbare bewijs kan ook getoond worden. 

 
Testen van URCAPR45 
 
Test Case ID URCAPR45T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de evolutie van de CMMI compliance voor 
de projecten kan worden bekeken. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. Ga naar de toestand “View 
Chronological”. 

Output specificatie Voor alle afgeronde projecten van het geselecteerde proces, 
worden chronologisch de compliance scores neergezet. 

 
Testen van URCAPR46 
 
Test Case ID URCAPR46T1 

Test item(s) Deze test verifieert of per project afgesproken acties kunnen 
worden genoteerd. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. En ga naar de toestand “View 
Project Compliance”. Vul een opmerking in voor het 
geselecteerde project. Klik op “save” 

Output specificatie Het programma keert terug in de toestand “View Project 
Compliance”. De opmerking wordt opgeslagen bij het project. 

 
Testen van URCAPR47 
 
Test Case ID URCAPR47T1 

Test item(s) Deze test verifieert of in het project compliance overzicht, bij de 
practices die niet gemapped zijn of waarvoor geen bewijs is 
gevonden, opmerkingen kunnen worden geplaatst. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. En ga naar de toestand “View 
Project Compliance”. Plaats een opmerking bij de practices die 
niet gemapped zijn of waarvoor geen bewijs is gevonden. 
Selecteer een ander procesgebied of project. Keer terug naar de 
desbetreffende practice. 

Output specificatie De opmerking bij de practice wordt weergegeven. 
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Testen van URCAPR48 
 
Test Case ID URCAPR48T1 

Test item(s) Deze test verifieert of in het project compliance overzicht, bij de 
practices waarvoor bewijs gevonden is, aangegeven kan worden 
dat het bewijs onrechtmatig is. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. En ga naar de toestand “View 
Project Compliance”. Plaats een opmerking bij de practices 
waarvoor bewijs gevonden is. Selecteer een ander procesgebied 
of project. Keer terug naar de desbetreffende practice. 

Output specificatie De opmerking bij de practice wordt weergegeven. De practice 
wordt gekwalificeerd als “False Evidence”. 

 
Testen van URCAPR49 
 
Test Case ID URCAPR49T1 

Test item(s) Deze test verifieert of in het project compliance overzicht, bij de 
practices, waarvoor onrechtmatig bewijs aangegeven is, kan 
worden aangegeven dat het bewijs weer rechtmatig is. 

Input specificatie Ga naar de toestand “View Project Compliance”. Er is bij 
practices in het project compliance overzicht een opmerking 
geplaatst over onrechtmatig bewijs. Klik op de knop “Approve” 
bij die practice. 

Output specificatie Het programma keert terug in de toestand “View Project 
Compliance”. Selecteer het procesgebied waarvoor de practice 
zojuist ge-approved is. Het bewijs wordt weer als rechtmatig 
weergegeven. 

 
URCAPR50 is niet geïmplementeerd. Deze requirement is indirect te implementeren door 
de QA een rol te geven binnen het project en vervolgens emailnotificatie in te stellen 
voor de activiteiten. 
 
Testen van URCAPR51 
 
Test Case ID URCAPR51T1 

Test item(s) Deze test verifieert of voor ieder proces het actuele CMMI level 
bekeken kan worden op basis van documentair bewijs. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. Ga naar de toestand "View CMMI 
Level”. 

Output specificatie Per CMMI level wordt weergegeven, hoe het proces in het 
algemeen aan CMMI voldoet. (Op basis van de ingevoerde 
mapping). 

 
Testen van URCAPR52 
 
Test Case ID URCAPR52T1 

Test item(s) Deze test verifieert of voor ieder proces op practice niveau het 
CMMI level kan worden bekeken. 

Input specificatie Log in, in de front-end als QA. Ga naar de toestand "View 
Compliance”. Selecteer een procesgebied. 

Output specificatie Per practice wordt weergegeven hoe het geïmplementeerd wordt 
door de projecten van het proces. Beschikbaar bewijs kan ook 
worden bekeken.  
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Testen van URCAPR53 
 
Test Case ID URCAPR53T1 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers actief of non-actief kunnen zijn. 
Input specificatie Log in, in de back-end als tool administrator, ga naar de 

toestand “View Users” en klik op een gebruiker. Zet de gebruiker 
op non-actief. Sla op. Log in, in de front-end met de non-actieve 
gebruiker. 

Output specificatie Het programma komt terecht in de toestand weigering. 
 
Test Case ID URCAPR53T2 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers actief of non-actief kunnen zijn. 
Input specificatie Maak de non-actieve gebruiker uit URCAPR53T1 weer actief en 

log opnieuw in, in de front-end. 
Output specificatie De gebruiker krijgt toegang tot de front-end en komt in de 

toestand behorend bij zijn gebruikersgroep. 
 
Testen van URCAPR54 
 
Test Case ID URCAPR54T1 

Test item(s) Deze test verifieert of bij het invoeren van een proces er extra 
informatie kan worden bekeken over wat precies in te voeren. 

Input specificatie Log in, in de back-end als processpecialist en voer een proces in 
via de toestanden “Add Role”, “Add Complex Case”, “Add 
Activity”, “Add Dataobject” en “Add Template”. 

Output specificatie Bij de invoervelden in bovenstaande toestanden kan via een 
tooltip vraagteken informatie worden bekeken over wat precies 
in te voeren. 
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D.3 Interface requirements 
 
Testen van URIR1 
 
Test Case ID URIR1T1 

Test item(s) Deze test verifieert of het compliance overzicht per CMMI 
practice weergeeft welke activiteit(en) en documentatie er tot die 
practice behoren. 

Input specificatie Log in als QA en ga naar de toestand “View Compliance” en 
selecteer een procesgebied. 

Output specificatie Per CMMI practice wordt weergegeven welke activiteit(en) en 
documentatie er tot die practice behoren. 

 
Testen van URIR2 
 
Test Case ID URIR2T1 

Test item(s) Deze test verifieert of het voortgangsoverzicht weergeeft welk 
gedeelte van het gedefinieerde proces is uitgevoerd. 

Input specificatie Log in als projectmanagement en ga naar de toestand “Project 
Progress Overview”. 

Output specificatie Het overzicht geeft weer welk gedeelte van het proces is 
uitgevoerd en welk gedeelte van het proces nog uitgevoerd dient 
te worden. 

 
Testen van URIR3 
 
Test Case ID URIR3T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de tool web-gebaseerd is en een 
webinterface heeft. 

Input specificatie Start de tool in een Internet Explorer 6 browser. 
Output specificatie Alle handelingen kunnen vanuit de browser worden uitgevoerd. 
 
Testen van URIR4 
 
Test Case ID URIR4T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist een proces kan 
definiëren en beheren via een webinterface. 

Input specificatie Log in als processpecialist in de back-end. 
Output specificatie De processpecialist heeft toegang tot de toestanden “View 

Process”, “View Process Graph”, “Add Role”, “Add Complex 
Case”, “Add Activity”, “Add Dataobject” en “Add Template”. 

 
Testen van URIR5 
 
Test Case ID URIR5T1 

Test item(s) Deze test verifieert of als een gebruiker inlogt, hij kan zien als 
welke gebruiker hij is ingelogd. 

Input specificatie Log in, in de front-end. 
Output specificatie Er wordt getoond als welke gebruiker je bent ingelogd. 
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Test Case ID URIR5T2 

Test item(s) Deze test verifieert of als een gebruiker inlogt, hij kan zien als 
welke gebruiker hij is ingelogd. 

Input specificatie Log in, in de back-end. 
Output specificatie Er wordt getoond als welke gebruiker je bent ingelogd. 
 
Testen van URIR6 
 
Test Case ID URIR6T1 

Test item(s) Deze test verifieert of bij het bekijken van de CMMI definitie er 
getailleerde informatie over de practices kan worden 
weergegeven. 

Input specificatie Log in, in de back-end als processpecialist. Ga naar de toestand 
“View CMMI definition”. 

Output specificatie Bij iedere goal en practice in het overzicht kan via een tooltip 
extra informatie worden bekeken over de desbetreffende 
practice/goal. 

 
Testen van URIR7 
 
Test Case ID URIR7T1 

Test item(s) Deze test verifieert of in het procesoverzicht bij de activiteiten de 
uitvoerende rol(len) worden getoond. 

Input specificatie Log in, als processpecialist in de back-end en ga naar de 
toestand “View Process”. 

Output specificatie Per activiteit wordt de uitvoerende rol(len) getoond. 
 
Testen van URIR8 
 
Test Case ID URIR8T1 

Test item(s) Deze test verifieert of in het procesoverzicht bij de complex 
cases de verantwoordelijke rol(len) worden getoond. 

Input specificatie Log in, als processpecialist in de back-end en ga naar de 
toestand “View Process”. 

Output specificatie Per complex case wordt de verantwoordelijke rol(len) getoond. 
 
Testen van URIR9 
 
Test Case ID URIR9T1 

Test item(s) Deze test verifieert of in het project voortgangsoverzicht bij de 
activiteiten de uitvoerende rol(len) worden getoond. 

Input specificatie Log in, in de front-end als projectmanagement (MG) en ga naar 
de toestand “Project Progress Overview”. 

Output specificatie Bij de activiteiten worden de uitvoerende rol(len) getoond. 
 
Testen van URIR10 
 
Test Case ID URIR10T1 

Test item(s) Deze test verifieert of in het project voortgangsoverzicht bij de 
activiteiten de toegewezen personen worden weergegeven. 

Input specificatie Log in, in de front-end als projectmanagement (MG) en ga naar 
de toestand “Project Progress Overview”. 

Output specificatie Bij de activiteiten worden bij de uitvoerende rol(len) de 
toegewezen personen getoond. 
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D.4 Constraint requirements 
 
Testen van URCR1 
 
Test Case ID URCR1T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de tool draait op een computer met: 
• Tenminste 512mb geheugen 
• Tenminste een 1500 Mhz processor 
• Een Apache http server 2.2.4 
• Een MySQL 5.0 database 
• PHP 5.2.0 

Input specificatie Het systeem wordt geïnstalleerd op een computer die voldoet 
aan de specificaties die staan vermeld in URCR1. 

Output specificatie Het systeem draait. 
 
Testen van URCR2 en URCR3 
 
Test Case ID URCR2T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de tool draait in een Internet Explorer 6 
browser. 

Input specificatie Het systeem wordt gestart in een Internet Explorer 6 browser 
zonder plugins. 

Output specificatie Het systeem draait. 
 
Testen van URCR4 
 
Test Case ID URCR4T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de QA alleen toegang heeft tot het 
compliance overzicht. Deze toegang betreft leesrechten. 

Input specificatie Log in als QA gebruiker en probeer in andere onderdelen terecht 
te komen. 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Weigering Front-End”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Weigering Back-End”. 

 
Testen van URCR5 
 
Test Case ID URCR5T1 

Test item(s) Deze test verifieert of projectmedewerkers alleen toegang 
hebben tot de taken en productbeheer. Medewerkers hebben hier 
zowel lees- als schrijfrechten. 

Input specificatie Log in als projectmedewerker en probeer in andere onderdelen 
te komen. 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Weigering Front-End”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Weigering Back-End”. 
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Testen van URCR6 
 
Test Case ID URCR6T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de processpecialist alleen toegang heeft 
tot de back-end. Hier heeft hij lees- en schrijfrechten. 

Input specificatie Log in als processpecialist en probeer in andere onderdelen 
terecht te komen. 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Weigering Front-End”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Weigering Back-End”. 

 
Testen van URCR7 
 
Test Case ID URCR7T1 

Test item(s) Deze test verifieert of het project management alleen toegang 
heeft tot de rapportages uit de front-end. Hier heeft hij 
leesrechten. 

Input specificatie Log in als project management en probeer in andere onderdelen 
terecht te komen. 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Weigering Front-End”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Weigering Back-End”. 

 
Testen van URCR8 
 
Test Case ID URCR8T1 

Test item(s) Deze test verifieert of de tool administrator overal toegang en 
overal lees- en schrijfrechten heeft. 

Input specificatie Log in als tool administrator en probeer in alle onderdelen 
terecht te komen. 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Task List”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Home”. 

 
Testen van URCR9 
 
Test Case ID URCR9T1 

Test item(s) Deze test verifieert of in de tool CMMI v1.2 wordt gebruikt. 
Input specificatie Bekijk de practices in de database en vergelijk die met de CMMI 

v1.2 specificatie. 
Output specificatie De practices komen van de database en CMMI specificatie komen 

overeen. 
 
URCR10 is niet gerealiseerd. De tool administrator kan het niet in de tool configureren, 
maar moet dit in de code configureren. 
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Testen van URCR11 
 
Test Case ID URCR11T1 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers alleen toegang hebben tot het 
project(en) waaraan zij zijn toegewezen. 

Input specificatie Er zijn twee projecten beschikbaar. Een gebruiker is toegekend 
aan project 1, maar niet aan project 2. Log in, in de front-end. 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de toestand “Task List”. In de 
project-selectiebox komt alleen project 1 voor en project 2 komt 
niet voor in de lijst. 

 
Test Case ID URCR11T2 

Test item(s) Deze test verifieert of gebruikers alleen toegang hebben tot het 
project(en) waaraan zij zijn toegewezen. 

Input specificatie Er zijn twee projecten beschikbaar. Een gebruiker is toegekend 
aan project 2, maar niet aan project 1. Log in, in de front-end. 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de toestand “Task List”. In de 
project-selectiebox komt alleen project 2 voor en project 1 komt 
niet voor in de lijst. 

 
Testen van URCR12 
 
Test Case ID URCR12T1 

Test item(s) Deze test verifieert of er op de afgeronde projecten alleen 
leesrechten zijn. 

Input specificatie Er is een afgerond project voor een projectmedewerker 
beschikbaar. Log in als projectmedewerker in de front-end. 
Selecteer het afgeronde project. 

Output specificatie Het programma komt terecht in de toestand “Activity Overview” 
voor het geselecteerde project. De link naar de toestand “Task 
List” verdwijnt uit het menu. 

 
Test Case ID URCR12T2 

Test item(s) Deze test verifieert of er op de afgeronde projecten alleen 
leesrechten zijn. 

Input specificatie Er is een afgerond project voor een projectmedewerker 
beschikbaar. Log in als projectmedewerker in de front-end. 
Selecteer het afgeronde project. Ga naar de toestand “Activity 
Overview”. Klik op een afgeronde activiteit. 

Output specificatie Het programma komt in de toestand “Activity View”. Deze 
toestand is een “alleen lezen” toestand. 
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Appendix E: Test rapport 
 

In dit testrapport worden de bevindingen uit de test(s) geregistreerd. Per test worden 
alle test items doorlopen en de niet geslaagde test items worden geregistreerd. Ook 
worden per test algemene bevindingen opgesteld die tijdens de test naar voren komen. 

E.1 Test 1 (6-9-2007): niet geslaagde test items 
 
Test Case ID URCAPR2T1 

Output specificatie De QA gebruiker komt terecht in de toestand “View CMMI Level” 
Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak De gebruiker is niet toegewezen aan een project, in het geval 

van een QA is dit ook niet nodig. 
 
Test Case ID URCAPR2T2 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de front-end in de toestand “Project 
Progress Overview”. 

Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak De gebruiker is niet toegewezen aan een project. 
 
Test Case ID URCAPR2T3 

Output specificatie De projectmedewerker komt terecht in de toestand “Task List”. 
Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak De gebruiker is niet toegewezen aan een project. 
 
Test Case ID URCAPR5T1 

Output specificatie Beide gebruikers zijn ingelogd en kunnen de tool gebruiken. 
Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak De gebruikers zijn niet toegewezen aan een project. 
 
Test Case ID URCAPR8T1 

Output specificatie De QA gebruiker komt terecht in de toestand “View CMMI Level”. 
Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak De gebruiker is niet toegewezen aan een project, in het geval 

van een QA is dit ook niet nodig. 
 
Test Case ID URCAPR10T1 

Output specificatie Het programma keert terug naar de toestand “Task List” en de 
zojuist afgeronde activiteit heeft geen “Do” knop meer. Indien de 
activiteit opnieuw gedaan mag worden verschijnt er wel een 
“Redo” knop. 

Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak __destruct functie in de klasse ActivityDataobject. 
 
Test Case ID URCAPR12T1 

Output specificatie Er verschijnt een melding dat het versienummer en de status 
verplicht zijn. 

Werkelijke output Er verschijnt geen melding. 
Mogelijke oorzaak Geen controle op een ingevuld versienummer en status. 
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Test Case ID URCAPR17T1 en URCAPR18T1 

Output specificatie De toegewezen gebruikers aan de uitvoerende rol(len) voor die 
activiteit krijgen een emailnotificatie voor de uitgevoerde actie. 

Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak De email functies werken niet. 
 
Test Case ID URCR4T1 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Weigering Front-End”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Weigering Back-End”. 

Werkelijke output De gebruiker heeft wel gedeeltelijke toegang tot de back-end. 
Mogelijke oorzaak Geen complete afscherming van de index van de back-end. 
 
Test Case ID URCR5T1 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Weigering Front-End”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Weigering Back-End”. 

Werkelijke output De gebruiker heeft wel gedeeltelijke toegang tot de back-end. 
Mogelijke oorzaak Geen complete afscherming van de index van de back-end. 
 
Test Case ID URCR6T1 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Weigering Front-End”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Weigering Back-End”. 

Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm bij het inloggen 
in de front-end. 

Mogelijke oorzaak Geen complete afscherming van de index van de front-end. 
 
Test Case ID URCR7T1 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Weigering Front-End”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Weigering Back-End”. 

Werkelijke output De gebruiker heeft wel gedeeltelijke toegang tot de back-end. 
Mogelijke oorzaak Geen complete afscherming van de index van de back-end. 
 
Test Case ID URCR8T1 

Output specificatie Het programma komt in het geval van de front-end terecht in de 
toestand “Task List”. 
Het programma komt in het geval van de back-end terecht in de 
toestand “Home”. 

Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak De gebruiker is niet toegewezen aan een project. 
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E.2 Test 1 (6-9-2007): algemene bevindingen 
 
Algemene bevindingen 

Bij het toevoegen van een gebruiker, is de gebruiker standaard inactief. Het is beter als 
de gebruiker direct actief is. 
In de back-end wordt er niet gecontroleerd of een gebruiker actief is. Niet-actieve 
gebruikers worden dus toegelaten. Dit is redelijkerwijs niet toegestaan. 
Er moet nog een “Print” knop worden toegevoegd in de toestand “View CMMI Definition”. 
Na hevig gebruik van de tool geeft MySQL een error dat er teveel connecties worden 
aangemaakt en loopt de tool vast. Hiervoor zal de connectie met de database moeten 
worden aangepast. 
 

E.3 Test 2 (11-9-2007): niet geslaagde test items 
 
Test Case ID URCAPR2T1 

Output specificatie De QA gebruiker komt terecht in de toestand “View CMMI Level” 
Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak Er is geen project aangemaakt. 
 
Test Case ID URCAPR2T2 

Output specificatie De gebruiker komt terecht in de front-end in de toestand “Project 
Progress Overview”. 

Werkelijke output De gebruiker komt terecht in een blank scherm. 
Mogelijke oorzaak De gebruiker is niet toegewezen aan een project. 
 

E.4 Test 2 (11-9-2007): algemene bevindingen 
 
Algemene bevindingen 

De CMMI compliance score wordt onjuist weergegeven. 
Bij meerdere rollen voor een case, wordt de case niet weergegeven in de takenlijst. 
 

 

Bij test 3 (12-9-2007) zijn alle test items geslaagd en alle algemene bevindingen 
opgelost. 
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Appendix F: Installatiehandleiding 
 

Deze installatiehandleiding beschrijft hoe de server geïnstalleerd dient te worden voor 
het draaien van de CMMI compliance tool en hoe vervolgens daarop de CMMI compliance 
tool geïnstalleerd dient te worden. 
 
De volgende omgeving is vereist voor het draaien van de CMMI compliance tool: 
Een computer met:  

• Tenminste 512mb geheugen 
• Tenminste een 1500 Mhz processor 
• Een Apache http server 2.2.4 
• Een MySQL 5.0 database 
• PHP 5.2.0 
• Internet Explorer 6 browser zonder plugins 
• SMTP toegang 

 
De installatie directory bevat een aantal subdirectories met daarin de volgende files: 
 
Directory Files 

cmmitool Hierin staan de files voor de cmmi compliance tool. 
database Hierin staat de database dump file voor de cmmi compliance tool. 
server Hierin staan de installatie files voor het opzetten van de server. 
serverhandleiding Hierin staat de handleiding voor het opzetten van de server. 
 
Eerst dient er een server te worden geïnstalleerd die voldoet aan de eerder genoemde 
specificaties. Voor het installeren van de server kunnen de handleiding uit de directory 
“serverhandleiding” en de files uit directory “server” gebruikt worden. Op internet is 
eventueel ook voldoende informatie te verkrijgen over het opzetten van dergelijke 
server. 
 
Voor het verkrijgen van toegang tot een SMTP server dient het volgende te gebeuren. 
Het adres van de SMTP server staat in de klasse ActivityDAO.class.php in de methode 
“sendEmailNot”. Vervolgens moet de server (ip) waarop de CMMI compliance tool 
geïnstalleerd nog geautoriseerd worden op de SMTP server. In het geval van LogicaCMG 
moet hiervoor een aanvraag worden ingediend bij CIS support. De SMTP server is alleen 
vereist wanneer men gebruik wil maken van de emailnotificatie in de applicatie.  
 
Als er een server is geïnstalleerd met de eerder genoemde opties, kan er begonnen 
worden met het installeren van de CMMI compliance tool. 
 

1. Importeer als eerste de file cmmitool.sql uit directory “database” in de database. 
(Voor de case van de Oracle Migratiestraat kan de file migratiestraat.sql gebruikt 
worden). 

2. Maak vervolgens een gebruiker aan op de database met de gebruikersnaam 
“cmmitool” en met het wachtwoord “aA12345678”. Deze gebruiker dient alle 
rechten te krijgen op de database. 

3. Vervolgens kunnen alle files uit de directory “cmmitool” worden geplaatst in de 
webdirectory “htdocs” (of een subdirectory daarvan) van de Apache server. 

4. Stel we zetten de files uit de directory “cmmitool” in de subdirectory “tool” van de 
directory “htdocs”, dan kan de back-end benaderd worden via: 
http://localhost/tool/backend/ . Men kan hier standaard als administrator inloggen 
met de gebruikersnaam “test” en met het wachtwoord “test”.  

5. In bovenstaand geval kan de front-end benaderd worden via: 
http://localhost/tool/  
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Appendix G: Procesverbeterplan 
 

G.1  CMMI Quick Scan 
 
Voor het bepalen van de huidige staat van de processen binnen de Oracle Migratiestraat 
is er een CMMI Quick Scan uitgevoerd. De Quick Scan op de Oracle Migratiestraat werd 
uitgevoerd als een SCAMPI C appraisal op een aantal procesgebieden die voorkomen op 
de volwassenheidsniveaus twee en drie van het CMMI model versie 1.2. Met beperkte 
maninzet (drie man) in een tijd die beperkt was tot twee dagen werd het onderzoek 
uitgevoerd. Met deze totaalinspanning is het onmogelijk om zinnige uitspraken te doen 
over de compliance niveau’s van de onderzochte procesgebieden of het 
volwassenheidsniveau van de organisatie. 
Tijdens het onderzoek werd een goed inzicht verkregen in de sterke en zwakke punten 
van de processen in de onderzochte procesgebieden. De zwakke punten vormen zo een 
solide basis voor het opstarten van procesverbetering. In paragraaf 7.5.12 staan de 
aanbevelingen die gedaan zijn naar aanleiding van het onderzoek. Volgend op dit 
onderzoek is een tevens een procesverbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan is terug te 
vinden in de paragrafen 7.6 en 7.7. 
 
G.1.1 Scope van de Quick Scan 
 
De CMMI procesgebieden die voor dit onderzoek werden onderzocht werden grotendeels 
bepaald door de processen die deel uitmaken van de migratiestraat. Doel was om voor 
deze processen de sterke en zwakke punten te bepalen, zodat een procesverbeterplan 
kan worden opgesteld. De procesgebieden op CMMI niveau vier en vijf worden buiten 
beschouwing gelaten, omdat LogicaCMG de doelstelling heeft CMMI niveau drie te 
bereiken. 
De volgende procesgebieden maakten (deels) deel uit van de Quick Scan: 
CMMI niveau twee: 

• Requirements Management (REQM): SP1.3-1 en SP1.5-1. 
• Project Planning (PP). 
• Project Monitoring and Control (PMC). 
• Process and Product Quality Assurance (PPQA). 
• Configuration Management (CM). 

CMMI niveau drie: 
• Technical Solution (TS): SP2.2-3 t/m SP2.3-3, SP3.1-1 en SP3.2-1. 
• Product Integration (PI): SG1 en SG3. 
• Verification (VER): SG1 en SG3. 

 
Tijdens het onderzoek zijn voornamelijk de zwakke punten t.o.v. het CMMI model 
vastgesteld. Rating was geen onderdeel van het onderzoek. 
 
G.1.2  Generieke bevindingen 
 
Het CMMI model kent generieke activiteiten, die voor alle procesgebieden hetzelfde zijn. 
Bevindingen uit deze activiteiten gelden dus voor alle procesgebieden en worden 
generieke bevindingen genoemd. 
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Sterke punten 

De volgende generieke sterke punten werden tijdens het onderzoek aangetroffen: 
• Engineering processen 

o Adequate resources voor het uitvoeren van het requirements development 
proces, ontwikkelen van werkproducten en het leveren van de diensten 
van het proces, zijn aanwezig. 

o Er vindt training on the job plaats, deze wordt uitgevoerd door ervaren 
consultants. 

• Project planning / monitoring en control processen 
o Er is een organisatie breed beleid voor de uitvoering van de PP en PMC 

processen. 
o Een project manager is aangewezen om de PP en PMC processen uit te 

voeren en tooling is beschikbaar. 
o De project manager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PP en 

PMC processen. 
o Er is een projectdossier beschikbaar voor het beheer van de werkproducten 

van de PP en PMC processen. 
o Project specifieke processen zijn beschreven in het PPQP. 
o Work products worden verzameld en lessons learned worden verwerkt in 

b.v. de handboeken. 
o Support processen. 
o Monitoren en controleren van proces en product kwaliteit m.b.t. niet-

technische gedeelte wordt gedaan door de project manager (PM) en de 
delivery manager (DM). 

o Op centraal niveau worden de niet technische issues bijgehouden door 
PST/DM. 

 

Zwakke punten 

• Engineering processen 
o Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk beschreven (b.v. in het 

PPQP). 
o Er is geen documentatie beschikbaar over training. 
o Er is geen duidelijk plan voor de betrokkenheid van stakeholders bij de 

engineering processen. 
o Er is weinig aandacht vanuit het hogere management voor de uitvoering 

van de processen. 
o Er is vaak onvoldoende tijd aan het einde van het project om het project 

goed te evalueren en deze kennis door te voeren ter verbetering van 
volgende projecten. 

• Project planning, monitoring en control processen 
o Tijd besteedt aan PP en PMC processen wordt niet altijd expliciet gepland 

en gemonitord. 
o Er is geen duidelijk plan voor de betrokkenheid van stakeholders bij de PP 

en PMC processen. 
o Audits hebben nog niet plaatsgevonden. 
o Het verwerken van lessons learned gebeurt niet structureel. 

• Support processen 
o Per project wordt geen rekening gehouden met resources voor configuratie 

management m.b.t. de toolset. 
o In het plan is Configuration Management voor de toolset niet opgenomen 
o Awareness m.b.t. policies ontbreekt. 
o Er vindt geen objectieve controle plaats op de kwaliteit van 

procesuitvoering en productsamenstelling. 
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G.1.3 Requirements Management (REQM) 
 

Sterke punten 

De volgende sterke punten voor Requirements Management werden tijdens het 
onderzoek aangetroffen: 

• Change requests worden geanalyseerd, gedocumenteerd en doorgevoerd. 
• Niet technische inconsistenties tussen het projectplan, werkproducten en 

requirements worden bewaakt door PST/Delivery en commercial manager. 
Zwakke punten 

• Technische inconsistenties tussen het projectplan, werkproducten en requirements 
worden niet bewaakt. 

 

G.1.4  Project Planning (PP) 
 

Sterke punten 

De volgende sterke punten voor Project Planning werden tijdens het onderzoek 
aangetroffen: 

• De high level work breakdown structure (WBS) is gebaseerd op de set van de te 
migreren applicaties. 

• Attributen van werkproducten en taken worden vastgesteld of geschat. 
• De project life-cycles staan beschreven in het PPQP van het project. 
• Voor het schatten van inspanning en kosten zijn methoden en tools beschikbaar. 
• Budget wordt in het aanbiedingsstadium vastgesteld, de planning wordt daarna 

uitgewerkt in een Excel spreadsheet. 
• Een initiële risico analyse vindt plaats tijdens het opstellen van het projectplan. 
• Het project beschikt over een eigen projectdossier op het netwerk voor het beheer 

van de projectdata en werkproducten. 
• Resources worden toegewezen via de planning van het project. 
• Training van junior medewerkers vindt veelal on the job plaats door een ervaren 

projectleider / coach. 
• Stakeholders zijn geïnventariseerd en de betrokkenheid wordt gepland tijdens het 

eerste overleg. 
• Voor elk project wordt een PPQP opgesteld. 
• Indien nodig is er voldoende aandacht voor afhankelijkheden tussen projecten. 
• Zonodig worden planningen aangepast. 
• In de projecten wordt gebruik gemaakt van een commitment proces voor de 

engineers. 
 

Zwakke punten 

Voor Project Planning zijn geen relevante zwakke punten gevonden. 
 
G.1.5  Project Monitoring and Control (PMC) 
 

Sterke punten 

De volgende sterke punten voor Project Monitoring and Control werden tijdens het 
onderzoek aangetroffen: 

• Tijdens het voortgangsoverleg worden de commitments besproken. 
• Beheer van het projectdossier op het netwerk vindt standaard, zonder bemoeienis 

van het project plaats. 
• Stakeholders zijn geïnventariseerd en de betrokkenheid wordt gepland tijdens het 

eerste overleg. 
• Voortgangsoverleg vindt plaats in de projecten. 
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Zwakke punten 

• Er wordt onvoldoende gemonitord op project planning parameters. 
• Een formeel risico management proces met behulp van een risk register vindt niet 

plaats. 
• Een formele vastlegging van issues, waaruit duidelijk status, actie, 

verantwoordelijke en datums blijken ontbreekt. 
 

G.1.6  Process and Product Quality Assurance (PPQA) 
 

Sterke punten 

De volgende sterke punten voor Process and Product Quality Assurance werden tijdens 
het onderzoek aangetroffen: 

• Maandelijks wordt de FSR/PSR gewaarborgd volgens Cortex. 
 

Zwakke punten 

• Technische projectdocumentatie (o.a. PPQP) wordt niet volgens Cortex 
gereviewed. 

• Project procesaudits vinden onvoldoende plaats. 
 

G.1.7  Configuration Management (CM) 
Configuration Management is voor het migratie traject nauwelijks van toepassing. Het 
project start met een CD / DVD met software, die door een migratie proces wordt 
gehaald. Het resultaat hiervan gaat op CD / DVD terug naar de klant. De migratie zelf 
wordt ingericht als een geautomatiseerd proces, waarvoor een toolset wordt ontwikkeld. 
Deze toolset dient bij nieuwe migratie projecten weer als uitgangspunt.  
Voor de toolset is een stuk Configuration Management noodzakelijk, dit ontbreekt echter 
geheel. 
 
G.1.8  Technical Solution (TS) 
 

Sterke punten 

De volgende sterke punten voor Technical Solution werden tijdens het onderzoek 
aangetroffen: 

• De implementatie wordt gelogd in de applicatie-spreadsheets. 
• End-use documentation is beschikbaar. 

 

Zwakke punten 

• Technische data is beschikbaar, maar er is geen standaard work package dat 
aangeboden wordt aan de engineer. 

• Het is moeilijk om een keuze te maken of een script moet worden ontwikkeld, 
omdat nergens in detail is vastgelegd welke scripts er zijn. Ook ontbreken 
structurele specificaties over de werking. 

 
G.1.9  Product Integration (PI) 
 

Sterke punten 

De volgende sterke punten voor Product Integration werden tijdens het onderzoek 
aangetroffen: 

• Het product wordt in zijn geheel aangeleverd op CD / DVD. Hierbij wordt tevens 
documentatie geleverd ter ondersteuning van het pakket. 

 

Zwakke punten 

• Er is integratie met andere software, daarvoor worden geen duidelijke procedures 
toegepast. 

• De integratie van de software in de productomgeving wordt niet door LogicaCMG 
getest. 
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G.1.10 Verification (VER) 
 

Sterke punten 

De volgende sterke punten voor Verification werden tijdens het onderzoek aangetroffen: 
• Verificatie procedures voor systeem tests zijn gedocumenteerd. 

 

Zwakke punten 

• Procedures voor unit tests zijn niet beschikbaar. 
• Het opzetten en onderhouden van de testomgeving wordt niet formeel beschreven 

binnen een project. 
• Er is geen bewijs dat verificatieactiviteiten worden geanalyseerd. 
 

G.1.11 Aanbevelingen 
 
Op basis van de Quick Scan en de daaruit gedestilleerde zwakke punten, worden de 
volgende aanbevelingen gedaan: 
 
Volg Cortex voor het maken van het PPQP en voeg daarbij de volgende onderdelen toe: 

• Een beschrijving van rollen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden van 
de personen betrokken in het project. 

• Een plan voor de betrokkenheid van alle stakeholders bij het project. 
• Beschrijf een proces voor het afhandelen van issues en het doorvoeren van 

correctieve acties. 
 
De volgende punten zijn planning gerelateerd: 

• Plan audits en reviews. Maak het ook onderdeel van de WBS (Work Breakdown 
Structure). Maak hierbij gebruik van een project specifieke audit template. 

• Plan tijd in voor project management. 
• Plan tijd voor evaluatie in (kosten op algemeen niveau) en volg de 

verbeteractie(s) die daaruit voortvloeien d.m.v. een tracking systeem. Hierbij 
stellen wij voor dat één persoon verantwoordelijk is voor het bijhouden van de 
due date van elke verbeteractie. Deze verbeteractie(s) moeten op algemeen 
niveau terecht komen. 

• Plan tijd in voor het managen van de handboeken. 
 
 
Verder wordt aanbevolen dat configuratie management wordt toegepast op de volgende 
producten: 

• de toolset en de documentatie hiervan. 
• de afdelingsdocumentatie, zoals de handboeken (referenties vanuit PPQP naar de 

juiste versie van het handboek). 
• op de VmWare images voor de verschillende trajecten van migratie. Dit om 

vervuiling en dus ongewenste afwijkingen van het systeem te voorkomen. 
 
Pas project QA toe. Deze QA ziet er op toe dat de processen worden nageleefd zoals ze in 
het PPQP én Cortex beschreven staan. Het hogere management ziet erop toe dat 
hiervoor een persoon wordt gereserveerd. QA is in deze de ogen en oren van het 
management. 
 
Pas Risico Management toe volgens Cortex. 
 
Stel een standaard work package vast voor iedere engineer, zodat deze in een project 
meteen de weg weet om aan de slag te gaan. 
 
Leg altijd de functies van een script vast, zodat een nieuwe medewerker zonder hulp van 
een mentor hiermee uit de voeten kan en eenvoudiger kan “browsen” door de scripts. 
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Stel documentatie op over de functieomschrijving en eisen over kennis die worden 
gesteld aan teamleden van de Migratiestraat. Tevens kunnen hierbij 
trainingsmogelijkheden worden vastgelegd. 
 
Met betrekking tot verificatie worden de volgende aanbevelingen gedaan:  

• Bekijk de mogelijkheden voor het zelf uitvoeren van een acceptance test in de 
omgeving van de klant. Stel hiervoor dan procedures en documentatie op. 

• Stel procedures op voor unit testing. 
• Stel documentatie op over het opzetten van een 

testomgeving/ontwikkelomgeving. 
 
Verder is vanuit de Oracle Migratiestraat aangegeven dat het opstellen van de 
requirements en het controleren en bewaken van de requirements een belangrijk 
aandachtspunt zou moeten zijn. Heldere requirements bepalen namelijk het technische 
succes en leiden tot een duidelijker uitgangspunt bij de klantacceptatie.  
 

G.2 Vaststellen procesverbeteringen 
 
Het vaststellen van de procesverbeteringen bestaat uit de volgende activiteiten: 

• Bepalen prioriteiten. 
• Ontwikkelen aanpak. 
 

G.2.1 Bepalen prioriteiten 
 
Allereerst zullen de prioriteiten van de procesverbeteringen worden bepaald. Hierbij 
wordt rekening gehouden met factoren als: beschikbare resources, de afhankelijkheden 
tussen de aanbevelingen, externe factoren en prioriteiten binnen de organisatie. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de vier MoSCoW prioriteitsniveaus (Must have, Should have, 
Could have, Would like to have): moeten worden gerealiseerd, zouden eigenlijk moeten 
worden gerealiseerd, kan eventueel worden gerealiseerd, worden waarschijnlijk niet 
gerealiseerd binnen het betreffende project. In de laatste kolom worden eventuele 
afhankelijkheden aangegeven. 
 
ID Aanbeveling Prior. Afh. 

1 Een beschrijving van rollen en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden van de personen betrokken in het project. 

M  

2 Een plan voor de betrokkenheid van alle stakeholders bij het 
project 

S  

3 Beschrijf een proces voor het afhandelen van issues en het 
doorvoeren van correctieve acties. 

M  

4 Plan audits en reviews. Maak het ook onderdeel van de WBS (Work 
Breakdown Structure). Maak hierbij gebruik van een project 
specifieke audit template 

C  

5 Plan tijd in voor project management C  
6 Plan tijd voor evaluatie in (kosten op algemeen niveau) en volg de 

verbeteractie(s) die daaruit voortvloeien d.m.v. een tracking 
systeem. Hierbij stellen wij voor dat één persoon verantwoordelijk 
is voor het bijhouden van de due date van elke verbeteractie. Deze 
verbeteractie(s) moeten op algemeen niveau terecht komen 

M  

7 Plan tijd in voor het managen van de handboeken M 6 
8 Configuratie management op de toolset en de documentatie hiervan W  
9 Configuratie management op de afdelingsdocumentatie, zoals de 

handboeken (referereer vanuit PPQP naar de versie van het 
handboek) 

W  

10 Configuratie management op de VmWare images voor de 
verschillende trajecten van migratie. Dit om vervuiling en dus 

W  
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ongewenste afwijkingen van het systeem te voorkomen 
11 Pas project QA toe. Deze QA ziet er op toe dat de processen worden 

nageleefd zoals ze in het PPQP én Cortex beschreven staan. Het 
hogere management ziet erop toe dat hiervoor een persoon wordt 
gereserveerd. QA is in deze de ogen en oren van het management. 

S  

12 Pas Risico Management toe volgens Cortex. S  
13 Stel een standaard work package vast voor iedere engineer, zodat 

deze in een project meteen de weg weet om aan de slag te gaan. 
M  

14 Leg altijd de functies van een script vast, zodat een nieuwe 
medewerker zonder hulp van een mentor hiermee uit de voeten 
kan en eenvoudiger kan “browsen” door de scripts. 

S 13 

15 Bekijk de mogelijkheden voor het zelf uitvoeren van een acceptance 
test in de omgeving van de klant. Stel hiervoor procedures en 
documentatie op 

C  

16 Stel procedures op voor unit testing S  
17 Stel documentatie op over het opzetten van een 

testomgeving/ontwikkelomgeving 
W  

 
18 Stel heldere requirements op aan het begin van een project en 

controleer/bewaak deze requirements 
M  

 
G.2.2 Ontwikkelen aanpak 
 
Naar aanleiding van de gestelde prioriteiten wordt besloten de procesverbeteringen als 
volgt uit te voeren: De procesverbeteringen worden van hoge naar lage prioriteit 
uitgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de afhankelijkheden tussen de 
aanbevelingen. Hieronder worden nu de punten in volgorde van aanpak weergegeven. 
Tevens wordt er per punt/bundel kort een oplossingsstrategie bepaald. 
 
 Aanbevelingen(bundel) + oplossingsstrategie Prior. 

1 
Punt 1 t/m 3 zijn PPQP gerelateerd en kunnen worden opgelost door een 
goede template voor het PPQP te maken. 

M 

2 
Punt 13 beschrijft een standaard work package dat aangeboden dient te 
worden aan iedere engineer bij de start van een project. Hiervoor kan een 
template package worden opgesteld. 

M 

3 
Punt 18 kan worden aangepakt door requirements procedures op te stellen 
en vervolgens op de opgestelde requirements configuratiemanagement / 
verandermanagement toe te passen 

M 

4 
Punt 4 t/m 7 zijn planning gerelateerd en moeten als aandachtspunt worden 
genoteerd in de begrotingsfase/planningsfase. 

M 

5 
Punt 11 is ook een belangrijk aandachtspunt tijdens ieder project. Tijdens 
dit afstudeerproject zal worden bekeken of deze project QA grotendeels kan 
worden uitgevoerd door/m.b.v. een tool. 

S/C 

6 
Punt 12 moet “slechts” worden uitgevoerd. Het proces voor risico 
management staat immers beschreven in Cortex. 

S/C 

7 
Punt 14 t/m 17 zijn allen documentatie gerelateerd. De oplossing hiervoor is 
het opstellen van de benodigde documentatie en ervoor zorgen dat mensen 
die documentatie/procedures gaan gebruiken. 

S/C 

8 
Punt 8 t/m 10 zijn aanbevelingen op het gebied van 
configuratiemanagement. Configuratiemanagement op de genoemde 
producten kan plaatsvinden m.b.v. een configuratie management tool. 

W 
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G.3 Implementatie procesverbeteringen 
 
In deze fase worden de oplossingen ontwikkeld. In onderstaande tabel wordt 
weergegeven welke oplossing is gekozen voor elk van de puntenbundels uit paragraaf 
8.2. 
 
 Gekozen oplossing Prior. 

1 

Het Project Plan (PP) en Quality Plan (QP) zijn uit elkaar getrokken. Er is 
gekozen voor een maatwerk PP en QP op basis van de Cortex templates. Er 
is tevens een document met daarin de rollen en werkinstructies opgesteld 
waarnaar kan worden verwezen vanuit het PP. In dit document staan ook de 
instructies voor het registreren en afhandelen van bevindingen. 

M 

2 
Het document met rollen en werkinstructies kan dienen als workpackage 
omschrijving voor de ontwikkelaars. 

M 

3 
Er is een acceptatietest beschreven op basis van de Cortex templates. Hierin 
staan de tevens de criteria voor acceptatie.  

M 

4 
Deze puntenbundel is planning gerelateerd en moet als aandachtspunt 
worden genoteerd in de begrotingsfase/planningsfase. 

M 

5 
Dit is ook een belangrijk aandachtspunt tijdens ieder project. Tijdens dit 
afstudeerproject zal worden bekeken of deze project QA grotendeels kan 
worden uitgevoerd door/m.b.v. een tool. 

S/C 

6 
Dit punt moet “slechts” worden uitgevoerd. De templates hiervoor zijn uit 
Cortex gehaald. 

S/C 

7 

14: Document voor scripts is bijgewerkt. 
15: Documentatie voor acceptatietest opgesteld. 
16: Procedures opgesteld voor unit testing in document. 
17: Documentatie opzetten ontwikkelomgeving opgesteld. 

S/C 

8 
Configuratiemanagement op de genoemde producten kan plaatsvinden 
m.b.v. de tool. 

W 

 
Het implementeren van bovenstaande procesverbeteringen in de Oracle Migratiestraat 
gebeurd door de tool. 
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