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Virtuele Bouwwerf [1]
Bij de ontwikkeling van een website, of het onderhoud ervan, is het zeer belangrijk om de klant van
zeer nabij de evolutie van de site te laten volgen, en dit op een kost-efficiënte manier en waarbij
tijdverlies tot een minimum beperkt wordt.
Met dit doel voor ogen, heeft elk van onze klanten toegang tot een zogenaamde virtuele bouwwerf.
Dit is een afgeschermd deel van zijn website (toegang via userid en paswoord), waarop een websitein-wording (of een volgende versie ervan) kan ingekeken worden. Het staat de klant vrij om derden
ook toegang te geven tot deze virtuele bouwwerf, bijvoorbeeld om er bijkomende feedback over te
krijgen.
Een variant van deze virtuele bouwwerf is het opzetten van een test-versie van een operationele
site. Dit is een bijkomende site, volledig gescheiden van een bestaande (operationele) site, welke in
eerste instantie een quasi identieke kopie is van de bestaande site. Zulke test-versie van een site
wordt gewoonlijk gebruikt in de gevallen waar er een relatief grote bijsturing of uitbreiding moet
gebeuren aan een site. Met deze werkwijze kan de operationele site perfect blijven functioneren en
dit zolang er aan de test-versie gewerkt wordt.
Dit concept van virtuele bouwwerf, is tegelijk ook een voorbeeld van de synergie tussen de
afdelingen SCM [2] (Engelstalig) en Internet producten en diensten [3]: het bouwen van websites is
voor ons zoals het ontwikkelen van software:

het geheel moet vlekkeloos in elkaar passen.
de klant (of eindgebruiker) moet nauw betrokken worden in het ontwikkelingstraject.
het geheel wordt eerst in een experimentele (test) omgeving beschikbaar gemaakt en
uitgetest.
de site mag pas operationeel worden na formele goedkeuring van de klant.
Subject: ||Internet|| [4]
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