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Geachte firma HCS, 

Bij deze doen we het verzoek tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie m.b.t. een doel in onze 
bedrijfsvoering. Wij verwachten van u een projectvoorstel met een indicatieve begroting en een plan van 
invoering.  

Hieronder zullen we ons doel nader uiteen zetten. Dit willen we gaarne in mondeling overleg toelichten, op 
welke bijeenkomst wellicht ook nader van gedachten kan worden gewisseld over verdere aspecten van de te 
bereiken functionaliteit.  

Wij zijn een bedrijf dat embedded software ontwikkelt. Dit is software die deel uitmaakt van apparaten, dus 
vaak 'verborgen' leeft voor de eindgebruikers. Toepassingen zijn wasautomaten, kopieermachines, 
ziekenhuisapparatuur, magnetrons, mobiele telefoons, video-en film apparatuur, auto-electronica, 
koffiezetmachines enzovoorts. Dit doen wij in opdracht van fabrikanten, en vaak worden producten 
gezamenlijk ontwikkeld.  

Deze firmware behoeft uiteraard onderhoud, en regelmatig worden door ons dan ook updates en patches 
uitgebracht. Deze worden uitgeleverd aan de betreffende fabrikanten, maar ook aan (internationale) dealer- 
en servicekanalen en zelfs consumenten, het laatste afhankelijk van het soort toepassing. Hiervoor 
gebruiken we vrijwel uitsluitend onze website. Deze heeft bij ons dan ook een belangrijke functie in het 
klantencontact.  

Secundair dient onze website om bekendheid te geven aan ons bedrijf, maar service verlenen aan onze 
klanten is duidelijk het hoofddoel. Het grootste deel van de huidige omvang betreft productondersteuning: 
van enkele duizenden producten kunnen patches, updates, maar ook specificaties, oplossingen voor 
problemen en antwoorden op veel gestelde vragen worden verkregen. Deze informatie wordt momenteel 



wanneer nodig bijgewerkt door al onze medewerkers: Direct na het beschikbaar komen van een update of 
een of andere wijziging wordt deze door de betreffende medewerker op de website geplaatst. Al onze 
medewerkers zijn hoog-opgeleide software engineers, dus dit is geen enkel probleem. De website is zo 
geprogrammeerd dat nieuw geplaatste informatie automatisch terechtkomt in indexen, keuzelijsten, 'last 
changed' overzichten e.d. Dit is heel handig voor het dagelijkse onderhoud: nieuwe informatie kan zeer snel 
beschikbaar komen want er behoeven niet ook andere onderdelen zoals menu's bijgewerkt te worden. 
Helaas is een onvoorzien neveneffect aan het licht gekomen.  

Dit neveneffect is dat niet automatisch verouderde informatie ook verwijderd wordt, i.a.w. er komt wel van 
alles bij, maar er gaat vrijwel niets af. De website bevat momenteel naar schatting tussen de 10 en 15 
duizend bestanden: teksten maar ook daaraan gerelateerde items zoals grafieken, afbeeldingen en meer. 
Momenteel is het totaal onduidelijk welke bestanden bij elkaar horen, welke informatie niet meer actueel is 
en dus gearchiveerd of verwijderd kan worden, en of er bestanden zijn die 'los hangen' dus helemaal 
nergens meer bijhoren. Gedurende enkele weken hebben we bijgehouden hoeveel van onze pagina's 
feitelijk door gebruikers geraadpleegd worden, en geschrokken hebben we moeten concluderen dat de 
raadpleging betrekking heeft gehad op slechts ongeveer 1000 pagina's. Ca. 70% van al deze raadplegingen 
betrof slechts een paar honderd pagina's. Kortom, we hebben een onderhoudsprobleem.  

Wij hebben het idee opgevat om voor de oplossing van dit probleem een web management system te laten 
ontwikkelen, reden waarom we met uw bedrijf contact opnemen. Met een dergelijk wms kunnen we het 
huidige probleem oplossen en in de toekomst voor zijn: Het nieuwe wms zal gebruikt worden door onze 
diverse medewerkers, maar ook zien we de noodzaak van een webbeheerders-functie. Wij stellen ons voor 
dat het wms een geavanceerd bestandsbeheer-systeem is, toegesneden op het beheer van webpagina's. In de 
bijlage van deze brief geven we vast een summiere schets van dit te ontwikkelen systeem. Graag willen we 
een en ander mondeling met u doornemen, zowel m.b.t. de haalbaarheid van onze wensen als overige 
mogelijkheden en beperkingen, welke nu nog buiten ons blikveld liggen.  

Met onze directiesecretaresse kunt u een afspraak maken voor de gezamenlijke bijeenkomst. Wij 
vertrouwen op een goede afloop. 

Hoogachtend, 

 

(Directie Embedded) 

Bijlage: schetsprogramma van wensen en eisen  

  

 
Vervolgblad 

Schetsprogramma van wensen en eisen m.b.t. te ontwikkelen wms 

Wij verzoeken u het te ontwikkelen wms niet te verwarren met een 'content management system': Zo'n 
systeem beheert de 'workflow' vanaf 'content authoring' via 'editing' tot 'publishing'. Al deze begrippen 
vallen bij ons samen, omdat onze medewerkers zowel verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de 
webdocumenten, het editen, als het publiceren ervan. In ons geval ligt het accent op het beheer van de 
pagina's, zoals u uit de probleemstelling heeft kunnen afleiden.  
In uw projectvoorstel verzoeken wij u daarom rekening te houden met de volgende wensen en eisen  



1. We gaan er vanuit dat onze medewerkers het wms gebruiken om nieuwe content op de website te 
plaatsen. Nu gaat dat nog direct met bestandsbeheer van het besturingssysteem. Op vergelijkbare 
wijze moeten onze medewerkers in staat zijn om folders te creëren en bestanden te plaatsen, 
hernoemen, verwijderen e.d.; dit zijn ze zo gewend. Het behoeft/zal uiteraard niet de enige 
werkwijze te zijn (zie verder).  

2. Het wms moet vanuit een browser kunnen functioneren: In de huidige situatie verrichten onze 
medewerkers alle handelingen op de bedrijfslocatie, maar in toenemende mate hebben we te 
maken met thuiswerkers.  

3. Het wms moet kunnen weergeven welke bestanden bij elkaar horen. Gebruikt een webpagina 
bijvoorbeeld afbeeldingen, dan moet duidelijk weergegeven kunnen worden welke dat zijn. Zo'n 
samenhangend geheel moet in een keer verwijderd of verplaatst kunnen worden, om 
'weeskinderen' tegen te gaan.  

4. Sommige bestanden (bijv. afbeeldingen) worden gebruikt in meerdere webpagina's: Dit moet 
duidelijk weergegeven kunnen worden om problemen na het verwijderen of verplaatsen van 
webcontent (zie vorig punt) op andere pagina's te voorkomen.  

5. Het wms moet kunnen weergeven hoe vaak een webpagina (met bijbehorende bestanden) in een 
bepaalde periode geraadpleegd is. Deze informatie is in ruwe vom beschikbaar via de logging van 
de webserver. Ook de bezoekende ip-adressen kunnen hierbij interessant zijn, bijvoorbeeld voor 
onze afdeling klantenrelaties: Als in een bepaalde regio veel informatie wordt opgehaald over een 
bepaald product kan dat iets zeggen over mogelijke problemen hiermee. Wij vinden dit interessant 
om te weten.  

6. Het wms moet een 'view' hebben waarin webpagina's gesorteerd moeten kunnen worden op datum 
van raadplegen, hoeveelheid raadplegingen (in een bepaalde periode), datum van 
aanmaak/wijzigen e.d. Een soort van 'filter' lijkt ons relevant, omdat niet iedereen echt alle 
webpagina's hoeft te overzien: De meerderheid van onze medewerkers heeft een beperkt aantal 
producten onder zijn hoede.  

7. Het wms moet een 'snapshot' kunnen geven van een pagina, zonder dat de medewerker hiervoor 
apart een browser moet starten. Beter nog vinden we het als het wms een snapshot kan geven 
voordat de pagina geplaatst wordt.  

8. Het wms moet een soort overzicht kunnen genereren van de structuur van de website: Welke 
pagina's worden door welke andere pagina's verwezen? Gelet op de omvang van onze website 
denken wij hierbij ook een soort 'inzoomen'. Wij hebben geen specifieke wensen m.b.t. de 
weergave van zo'n 'site map', maar verwachten hierover van u een deskundig advies. Erg handig 
lijkt ons wel dat als één pagina in beeld is / geselecteerd is, een overzichtje gegenereerd wordt van 
de pagina's die naar deze pagina toe verwijzen, als wel de pagina's waarnaar vanaf deze pagina 
verwezen wordt ('van'/'naar'). Uiteindelijk moeten ook deze verwijzingen nog kloppen na 
veranderingen op een pagina.  

9. Het wms moet een bepaalde mate van versiebeheer kennen: Vorige versies van pagina's moeten 
opvraagbaar zijn.  

10. Ook dient u er rekening mee te houden dat het wms door veel mensen tegelijk gebruikt kan 
worden: 'clashes' moeten voorkomen worden.  

11. Gelet op de vele bestanden die momenteel een 'slapend' bestaan lijken te hebben, zou het prettig 
zijn een soort overzicht te kunnen hebben van alle wees-bestanden: bestanden waarnaar door geen 
enkel ander bestand verwezen wordt (m.u.v. de homepage uiteraard). Hierbij kan ook gedacht 
worden aan bestanden die niet meer geraadpleegd zijn gedurende de laatste .. jaar. Of welk ander 
overzicht dan ook dat behulpzaam kan zijn bij het opruimen van de website, nu, en wellicht ook in 
de toekomst.  

12. Het wms moet in staat zijn bookmarks te registreren van afzonderlijke gebruikers, zodat deze 
gemakkelijk kunnen terugkeren naar pagina's die onderhanden zijn geweest. Ook valt te denken 
aan een soort gebruikers-afhankelijke 'history' van pagina's waar (en wanneer, wat er gedaan is) 
aan gewerkt is door een medewerker. 
Deze informatie zal overigens ook interessant zijn voor de centrale webbeheerder!  

13. De centrale webbeheerder zal het onderhoud hebben over style sheets en templates die ervoor 
zorgen dat de gehele website in dezelfde huisstijl naar buiten treedt. Het wms moet ervoor zorgen 
dat bij uploaden van nieuwe content deze huisstijl ook gevolgd wordt. Wij denken hierbij aan een 



functie die het html van de pagina's controleert op het aanroepen van de style sheet en het 
gebruiken van de templates.  

14. Tenslotte lijkt het ons relevant om te weten of sommige hulpbestanden (tabellen, afbeeldingen 
etc.) fysiek gezien wellicht meer dan eens voorkomen (al dan niet onder andere bestandsnamen!). 
Dit lijkt ons namelijk ongewenst, omdat dan het risico bestaat dat bij wijzigingen slechts een deel 
van deze bestanden bijgewerkt wordt, en er dus verschillende versies van hetzelfde zouden kunnen 
verschijnen. Dit valt onder het kopje 'integriteitscontroles'. Wellicht kunt u vanuit uw expertise 
nog andere essentiële integriteitscontroles aanbevelen.  


