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Inleiding 

Achtergrond 

Provincie Utrecht heeft e-office op basis van een programma van eisen gevraagd een portal te realiseren 

voor de internetomgeving. Mogelijke vervolgstappen zijn realisatie van de intranet en extranet 

omgeving.  

Aanleiding 

Provincie Utrecht heeft behoefte aan een onafhankelijk advies ten aanzien van de door e-office 

gerealiseerde portal. Deze portal kent aanzienlijke problemen met betrekking tot performance en 

stabiliteit en is daardoor niet “live” gezet. 

Doelstelling 

In korte tijd een audit / analyse uitvoeren, om Provincie Utrecht duidelijkheid te verschaffen over: 

- de kwaliteit van de overall architectuur en de gemaakte keuzes daarbinnen, met eventueel de nodige 

aanbevelingen. 

Aanpak 

Juno IT heeft in een kort tijdsbestek gekeken naar de huidige portalimplementatie bij Provincie Utrecht 

van de internet omgeving. Hierbij is gesproken met Provincie Utrecht en e-office. Op basis van de 

ontvangen input, de gesprekken en analyse van de portalapplicatie zoals deze is gerealiseerd door e-

office is dit rapport samengesteld.  

Scope 

De audit heeft betrekking op de door e-office gerealiseerde portal ten behoeve van de Provincie Utrecht 

website, http://www.provincie-utrecht.nl gericht op burgers en ondernemers. 

Bronnen 

De audit is uitgevoerd op de aangeleverde documentatie vanuit zowel Provincie Utrecht als e-office en 

de broncode van e-office in combinatie met de gedeployde code van Provincie Utrecht. 

Een compleet overzicht van de ontvangen documentatie is te vinden in Bijlage I – Ontvangen 

documentatie. 

Tevens zijn er drie interviews geweest, te weten: 

1. Er is gesproken met medewerkers van e-office (Michel Jonker & Pieter Hertogh) op maandag 29 

oktober over de gerealiseerde java code. 

2. Er is gesproken met medewerkers van Provincie Utrecht (Mirjam Buter, Arjen Essink & Rob 

Timmermans) op woensdag 31 oktober over de infrastructuur bij Provincie Utrecht 

3. Er is gesproken met medewerkers van e-office (Pieter Hertogh & Pim van Wetten) op vrijdag 2 

november over de gerealiseerde WCM (Web Content Management) code. 
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Conclusies en aanbevelingen 

De conclusies en aanbevelingen zoals opgenomen in dit rapport hebben betrekking op de situatie zoals 

beschreven in de architectuuranalyse en in het auditrapport. Bij de analyse en de individuele 

constateringen is eveneens aangegeven, vaak op detailniveau, welke verbeteringen er mogelijk zijn.  

Dit document is bedoeld om op een hoger abstractieniveau per onderdeel een conclusie en eventuele 

aanbevelingen te geven, en is daardoor het beste te zien als een managementsamenvatting van de 

gegeven adviezen.  

Bij de conclusies en aanbevelingen is de structuur aangehouden zoals deze in de twee andere rapporten 

(architectuuranalyse en auditrapport) zijn gehanteerd, te weten: 

Architectuur 

Dit betreft het geheel van de volgende onderdelen: 
1. Infrastructuur/hardware/OS) 

2. Software 

3. Componenten 

4. Applicaties 

5. OTAP 

6. Staging 

7. Deployment 

 

Applicaties 

8. Functionaliteit 

9. Betrouwbaarheid  

10. Bruikbaarheid  

11. Efficiëntie  

12. Onderhoudbaarheid  

13. Overdraagbaarheid  
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Architectuur  

1. Infrastructuur/hardware/OS 

Momenteel maakt Provincie Utrecht gebruik van één machine waarop alles staat. Dit betekent dat bij 

mechanische storingen de volledige omgeving per direct niet beschikbaar is. Hierdoor is de 

beschikbaarheidseis van 98% tijdens kantooruren en 94% overall niet te garanderen. 

 

Best practice en advies van IBM is om de onderdelen te splitsen, en de totale omgeving die nodig is voor 

de portal onder te brengen op meerdere  fysiek gescheiden servers. Bij Provincie Utrecht is dit: 

1. Processerver + Apache 

2. Portal + Processerver client 

3. Oracle (staat bij Provincie Utrecht al op een aparte server) 

 

Verder is het raadzaam, gezien de gewenste beschikbaarheid, om de Portalomgeving (2)zelf ook te 

clusteren over meerdere fysiek gescheiden machines.  

De huidige sizing is gemaakt voor WebSphere Portal V5.1 onder windows. Het advies is om een nieuwe 

sizing laten maken door IBM, nu gebaseerd op Linux en de huidige software (WAS/WP6+WPS6+WCM6). 

2. Software 

De huidige software stack voldoet qua samenstelling. Daarnaast adviseren we wel om de al bekende 

fixes toe te passen voor WCM, zoals verstrekt door IBM en adviseren we om de database beter te 

tunen en daarmee te komen tot een betere performance. 

3. Componenten 

De componenten zijn op een juiste wijze geïntegreerd in de portal. Ons advies is wel om een volledige 

upgrade van Websphere Portal server en WCM 6.0.1.x te doen. 

4. Applicaties 

Nader oordeel over de gerealiseerde applicaties staat in de secties vanaf “Functionaliteit” 

5. OTAP 

Een algemene aanbeveling is om de verschillende omgevingen voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en 

Productie beter op elkaar af te stemmen en/of zelfs identiek uit te voeren! Hierdoor komen eventuele 

problemen eerder naar voren en zijn alle testen afgerond voordat de applicaties in productie gaan.  

6. Staging 

Advies is om voor de portal van Provincie Utrecht, zeker gezien het functioneel grote WCM gedeelte, 

een stagingomgeving in te richten. Het wél hebben van een stagingomgeving zorgt dat het minder lastig 

is om eventuele aanpassingen van content te kunnen terugdraaien. Met een content workflow is het 

van belang om het proces ook middels procedures vast te leggen.  
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7. Deployment 

Het handmatig deployen van software is foutgevoelig en afhankelijk van “experts”. Beter is om zoveel 

mogelijk handmatige stappen bij het deploymentproces te automatiseren middels het gebruik van 

scripts.  
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Applicaties 

8. Functionaliteit  

Onder het onderdeel functionaliteit vallen functionele eisen, nauwkeurigheidseisen, beveiligingseisen, 

integratie eisen en gebruikerseisen van het systeem. Aangezien het bij Provincie Utrecht om een 

technische audit gaat doen we over de functionaliteit van de applicaties geen uitspraken.  

 

Een algemene aanbeveling is om de gewenste functionele en niet-functionele requirements beter te 

documenteren/vastleggen.  

 

9. Betrouwbaarheid  

Onder het onderdeel betrouwbaarheid valt de volwassenheid, beveiliging, recoverability en de fout-

tolerantie van de applicatie. 

e-office moet de door IBM beschikbaar gestelde fix zo snel mogelijk implementeren in de 

(productie)omgeving van Provincie Utrecht voor het oplossen van een probleem met user profiles. 

 

Beveiliging is met de maatwerkoplossing in orde als het gaat om authenticatie. Wat betreft ongewenste 

toegang zijn er wel enkele kleine verbeteringen mogelijk.  

 

Provincie Utrecht en e-office moeten de niet-functionele requirements nauwkeuriger vastleggen zodat 

toetsing van deze eisen mogelijk is.  

 

Wat betreft de fouttolerantie en de wijze waarop de applicaties met fouten omgaan  zijn er nogal wat 

verbeteringen mogelijk.  

 

10.   Bruikbaarheid  

Bruikbaarheid gaat over de begrijpbaarheid, de leerbaarheid en het bedieningsgemak van de applicatie. 

Het gaat hier met name over hoe de applicatie wordt ervaren vanuit het gebruikersperspectief.  

Aangezien het bij Provincie Utrecht om een technische audit gaat doen we over de bruikbaarheid van de 

applicatie geen uitspraken.  

 

11. Efficiëntie 

De efficiëntie van een applicatie wordt uitgedrukt in het tijd gedrag en het resource gedrag van de 

applicatie. Het tijd gedrag wordt gekarakteriseerd door de response tijden voor een gegeven scenario. 

Het resource gedrag beschrijft het gebruik van resources: geheugen, cpu, disk en netwerkgebruik.  

De keuze van het IBM WebSphere Portal platform is een goede keuze qua efficiëntie en 

schaalbaarheid. 
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Er dient een nieuwe sizing door IBM plaats te vinden op basis van de huidige software en componenten 

met inachtneming van oa. de beschikbaarheidseis 98% kantooruren vs 94% overall.  

 

Door het installeren van alles op 1 machine is er geen fallback mogelijk. Het onderhoud aan WebSphere 

en Portal word hierdoor bemoeilijkt. Portal gaat geheel uit de lucht. Advies is om alles onder te brengen 

op minimaal 2 machines, zodat er gefaseerd onderhoud uitgevoerd kan worden. 

 

Uitgevoerde testen zijn niet representatief omdat de omgvingen bij Provincie Utrecht en bij e-office niet 

identiek zijn. Wat bij e-office vlekkeloos werkt, hoeft niet vlekkeloos te werken bij Provincie Utrecht. 

Omgevingen voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie moeten beter op elkaar afgestemd 

en/of identiek zijn, om zo problemen op voorhand uit te kunnen sluiten. 

 

Best practice is dat de verantwoordelijkheid voor een (productie-)omgeving voor alle partijen duidelijk 

bij één partij ligt zodat men deze partij ook kan aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. 

 

Op het gebied van efficiëntie en performance zijn er diverse verbeteringen in de applicaties mogelijk 

door best practices te volgen bij de codering. De situaties waarbij dit mogelijk is, zijn in het audit-

rapport opgenomen. 

 

12. Onderhoudbaarheid 

De onderhoudbaarheid wordt uitgedrukt in stabiliteit, analyseerbaarheid, veranderbaarheid en 

testbaarheid. 

Bij upgrades van WebSphere Portal, iChain en een wijziging van de applicaties dient e-office de 

maatwerkoplossing voor de authenticatie aan te passen en opnieuw door te testen.  

 

Het is een best practice om vanaf het begin af rekening te houden met internationalisatie doordat 

het anders een veel grotere impact heeft. In de Nederlandse samenleving is de kans aanzienlijk dat 

de requirement op een later moment alsnog komt. 

 

Zorg voor volledige documentatie.  

 

In de code van de portal zitten tal van kleinere zaken die bij verandering een positief effect hebben op 

de onderhoudbaarheid! Hetzelfde geldt voor de WCM omgeving. De situaties waarbij dit mogelijk is, zijn 

in het audit-rapport opgenomen. 

.  

13. Portabiliteit 

Deze eigenschap beschrijft hoe het softwaresysteem kan omgaan met veranderingen van zijn omgeving 

(systemen, infrastructuur, hardware en netwerk). 

Subcategorieën van portabiliteit zijn installeerbaarheid, vervangbaarheid en aanpasbaarheid. 

Voor elke genoemde subcategorie zijn er diverse verbeteringen in de applicaties mogelijk door best 

practices te volgen bij de codering. De situaties waarbij dit mogelijk is, zijn in het audit-rapport 

opgenomen. 
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Slotconclusie 

 

Algemeen 

In de testomgeving waren er al (performance) problemen. Provincie Utrecht en e-office hadden de 

huidige implementatie gezien de (performance) problemen nooit de productieomgeving live mogen 

zetten. Eerst hadden de al bekende problemen opgelost moeten zijn. 

Om te voldoen aan de requirements zijn technische goede maar complexe oplossingen gerealiseerd. 

Beter was geweest als Provincie Utrecht samen met e-office had besloten om in een eerste versie te 

kiezen voor meer gebruik van standaard functionaliteit van de aanwezige software en componenten. Dit 

had de implementatie van de eerste versie vereenvoudigd en versneld. Gebruikers hadden kunnen 

wennen aan de nieuwe situatie. Daarna had e-office samen met Provincie Utrecht de verbeteringen van 

de functionaliteiten gecontroleerd door kunnen voeren. 

De gebruikte software en componenten van implementatie van de portal zijn toekomstvast. Ze bieden 

de mogelijkheid tot uitbreiding naar Intranet en/of Extranet functionaliteit. Met de kanttekening dat er 

uitbreiding van hardware, afstemming van de ontwikkelstraat en opschoning/verbetering van de huidige 

code en documentatie plaatsvindt voor er uitbreiding van de functionaliteit wordt gedaan. 

Architectuur 

Samengevat zijn de belangrijkste constateringen en/of aanbevelingen ten aanzien van de Portal qua 

architectuur de volgende: 

De beschikbaarheidseis van 98% tijdens kantooruren en 94% overall is met de huidige hardware niet 

te garanderen. 

 

Het advies is om de portalomgeving geclustered uit te voeren en daarom meerdere fysiek gescheiden 

servers te gebruiken, en daarvoor een nieuwe sizing te laten maken door IBM. 

 
De huidige software stack voldoet qua samenstelling. Verbeteringen zijn wel mogelijk, door fixes toe 

te passen en de database beter te tunen. 

 

Ons advies is verder om een volledige upgrade van Websphere Portal server en WCM 6.0.1.x te doen. 

 

Een algemene aanbeveling is om de verschillende omgevingen voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en 

Productie beter op elkaar af te stemmen en/of zelfs identiek uit te voeren! Hierdoor komen eventuele 

problemen eerder naar voren en zijn alle testen afgerond voordat de applicaties in productie gaan.  

 
Daarnaast is het advies zoveel mogelijk handmatige stappen bij het deploymentproces te 

automatiseren door middel van het gebruik van scripts.  
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Applicaties 

Samengevat zijn de belangrijkste constateringen en/of aanbevelingen ten aanzien van de Portal qua 

applicaties de volgende: 

 

De keuze voor IBM WebSphere Portal als platform voor het integreren van applicaties en deze onsluiten 

naar verschillende gebruikers groepen is goed. 

Op basis van (het ontbreken van) de opgeleverde documentatie (functioneel én niet-functioneel) is het 

echter moeilijk in te schatten of Provincie Utrecht de gevraagde oplossing heeft gekregen. 

De keuze voor IBM WebSphere Portal is in orde. De documentatie moet beter en duidelijker. 

 

Het ontwerp van de oplossing ziet er over het algemeen goed uit. Het ontwerp is gebaseerd op bekende 

design patterns en best practices binnen de J2EE wereld. Met name het pluggable framework voor 

Linkable Objects is makkelijk uit te breiden naar de toekomst met meer content en links uit andere 

backend systemen.  

Aandachtspunt is de aandacht voor de performance van de ontworpen oplossing. De kans op risico’s qua 

performance en schaalbaarheid van de applicatie kunnen beter worden geminimaliseerd. 

Het ontwerp is in orde. Wel is hierbij te weinig rekening gehouden met het aspect performance. 

 

Een groot deel van de observaties is te herleiden naar het in zeer beperkte mate volgen van algemeen 

geldende standaarden, richtlijnen en best practices aangaande het coderen, testen en documenteren. 

Standaarden, richtlijnen en best practices kunnen niet als algemeen bekend worden beschouwd. Deze 

moeten te allen tijde worden gedefinieerd en overgedragen aan de teamleden.  

Algemeen geldende standaarden bij coderen, testen en documenteren zijn veelal niet gevolgd. 

 

Verder zal in het proces door een aantal designers, lead developer en/of software architect op 

regelmatige basis een review moeten worden gedaan om te bepalen of de codering, testen en 

documenteren conform richtlijnen zijn uitgevoerd. Het bewakingsproces van de kwaliteit van het 

opgeleverde kan worden ondersteund door het toevoegen van statische code analyse tools aan het 

automatische build systeem.  

Het proces van het ontwikkelen van de software kent veel te veel vrijheid en te weinig bewaking. 

 

 

Verder zijn talloze kleine verbeteringen opgenomen in het audit-rapport, die bij opvolging tesamen 

tot verbetering zullen leiden! 

 


