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Voorwoord

Dit boek is bedoeld voor de opleidingen ICT-support (niveau 2 en 3). Medewer-

kers ICT-support zullen in hun toekomstige beroep voornamelijk uitvoerend bezig 

zijn. Dat is een reden om de studiestof waar mogelijk ook praktisch aan te bieden. 

Een andere reden is het type student. Generaliserend kunnen we stellen dat deze 

studenten doeners zijn. Zij hebben geen behoefte aan veel tekst en ondersteunende 

theorie. Zij willen leren door te doen. Daardoor krijgen ze inzicht in de aard van 

de werkzaamheden en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. En dat 

is wat we willen bereiken. In dit boek komen dan ook veel praktisch uitvoerbare 

opdrachten voor.

 De meeste handelingen zijn dusdanig beschreven en afgebeeld dat de student 

stap voor stap het proces kan volgen. De bedoeling is dat de student zelf een virus-

scanner installeert, confi gureert en op eff ectieve werking controleert. Back-ups 

kan de student aan de hand van dit boek ook zelf maken en restoren. Storingsfor-

mulieren worden ingevuld en verwerkt in TOPdesk. In de docentenhandleiding bij 

dit boek wordt beschreven hoe TOPdesk gebruikt kan worden en daar staan ook de 

antwoorden op de vragen en tips voor het werken met het materiaal.

 Met name het installeren van software voor anti-virusdoeleinden en back-ups 

levert een gevaar op als dat in een netwerk of een client-server-omgeving wordt 

gedaan. Ik raad dat sterk af. Indien mogelijk krijgt iedere student een eigen verwis-

selbare harde schijf waarmee hij/zij niet op een netwerk is aangesloten. Zo wordt 

voorkomen dat anderen last hebben van eventuele fouten.

Ik heb dit boek met veel plezier geschreven en ik hoop dat zowel studenten als do-

centen er met veel plezier mee zullen werken. Uiteraard sta ik open voor suggesties 

ter verbetering of aanpassing van het materiaal.

Zoetermeer, zomer 2017

Ron de Graaf
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Inleiding 
Gebruikersondersteuning 
voor ICT-support

Je bent bezig met een ICT-opleiding. In je werk krijg je te maken met gebruikers 

die vragen hebben op jouw vakgebied: ICT. Het is dan jouw taak om ze verder te 

helpen, door bijvoorbeeld de storing op te lossen, de vraag te beantwoorden of een 

uitleg te geven. In dit boek gaan we in op de beste manieren om dat te doen. Zo is 

het handig om de vragen van gebruikers te registreren, want dan kun je na een tijd-

je zien welke vragen erg veel gesteld worden of welke onderdelen vaak kapotgaan. 

Je kunt zorgen dat er voldoende voorraad van dat onderdeel is of je kunt een FAQ 

maken, zodat je niet telkens dezelfde vraag hoeft te beantwoorden.

 Een programma waarmee je vragen of problemen van gebruikers kunt regis-

treren is TOPdesk. Deze software wordt in heel veel Nederlandse servicedesks 

gebruikt voor registratie. In dit boek gebruiken we dit programma als basis, zodat 

je straks voorbereid de praktijk ingaat.

  TOPdesk-installatie

Om met TOPdesk te kunnen werken heb je uiteraard het programma nodig. 

Je kunt daarvoor gebruikmaken van de TOPdesk-omgeving van Stichting Prak-

tijkleren.

 TOPdesk is web-based, dus het programma zal starten in je browser. Je krijgt 

dan het volgende scherm te zien:

0.1 Het startscherm van TOPdesk
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Je hebt hier een aantal keuzemogelijkheden. De Selfservicedesk is bedoeld voor 

gebruikers die zelf een melding in TOPdesk willen zetten. Jij bent geen gebruiker, 

maar een medewerker van de servicedesk. Jij behandelt de vragen van de gebrui-

kers, oftewel: je bent een behandelaar. Zo moet je dus ook inloggen.

Als je hebt geklikt op Inloggen als behandelaar kom je in het volgende scherm:

0.2 Het inlogscherm van TOPdesk

We loggen steeds in als ‘paulm’: Paul Middelkoop. Die naam zie je dan ook steeds 

bovenaan het scherm staan. Paul Middelkoop is de behandelaar die we als voor-

beeld gebruiken.

Na het inloggen komen we in het programma, waar we aan de slag kunnen. We 

zien het volgende scherm:
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0.3 Paul Middelkoop is ingelogd

In dit scherm zie je een overzicht van de mogelijkheden die Paul heeft na het op-

starten van TOPdesk. Aan de linkerkant zie je de taken van de groep en als je naar 

beneden scrolt daaronder de taken van Paul zelf. Hierin staat met welke meldingen 

Paul bezig is. Rechts onderin kan Paul selecties maken of rapporten oproepen. Bo-

venin zijn startpagina’s te vinden waarin Paul eenvoudig een overzicht kan krijgen 

van de stand van zaken.

Voor ons is belangrijk wat Paul doet als er een nieuwe melding wordt gedaan door 

een gebruiker. Hiervoor kijken we eerst waarom registratie en documentatie nodig 

zijn.





ICT-support
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Hoofdstuk 1
Registratie en documentatie

Registratie is noodzakelijk voor goed beheer. Als je niet registreert, dan is goed 

beheer niet mogelijk. Je moet weten wat er aan ICT aanwezig is en waar deze 

wordt gebruikt. Ook moet je weten hoe vaak er storingen zijn en welke onderdelen 

er vervangen zijn. Als je al die gegevens niet hebt, hoe kun je dan zorgen dat alles 

goed onderhouden wordt? Hoe weet je dan wat veelvoorkomende storingen zijn en 

wat de oorzaak kan zijn?

 Allerlei gegevens moeten dus genoteerd worden om goed beheer mogelijk te 

maken. Uiteindelijk maakt het natuurlijk ook je eigen werk eenvoudiger: je hoeft 

niet iedere keer opnieuw naar dezelfde fout te zoeken. Een collega van je heeft die 

fout misschien al eens opgelost en de oplossing genoteerd. Als je gegevens noteert 

volgens een afgesproken plan, noemen we dat documentatie. Documentatie bestaat 

in allerlei soorten en vormen. We delen documentatie in drie groepen in. Daarbij 

letten we op:

• tijd

• doelgroep

• frequentie

Tijd
Bij tijd denken we aan de periode waarin de documentatie wordt gebruikt. Is de 

documentatie gericht op een project, een activiteit met een duidelijk eind of op het 

werkend houden van een systeem?

Doelgroep
Het is belangrijk voor wie de documentatie wordt gemaakt. Daarbij maken we 

duidelijk verschil tussen een gebruiker en een systeembeheerder. Deze doelgroe-

pen vragen om verschillende soorten documentatie. Een gebruiker wil weten hoe 

hij Word moet openen, hoe hij mp3’tjes kan afspelen, waar hij de internetbrowser 

kan vinden enzovoort. Een systeembeheerder wil weten hoeveel geheugen er in de 

pc zit, hoe groot de harde schijf is, wat het IP-adres is, welk besturingssysteem de 

pc gebruikt. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om te weten wie de documentatie 

straks gebruikt.
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1.1 Welke doelgroep?

Frequentie
Nog een onderscheid dat kan worden gemaakt, is de regelmaat van rapportage: 

op vaste momenten of maar één keer. Een wekelijks overzicht van het gebruik van 

de harde schijven of de belasting van het netwerk zijn voorbeelden van periodieke 

rapportages. Dit overzicht geeft je een beeld van de werking van het systeem. Een 

systeembeheerder kan maatregelen nemen als blijkt dat het netwerk op bepaalde 

momenten erg druk bezet is. Hij kan dan meer servers inzetten of grote printop-

drachten ’s nachts laten uitvoeren. Om te weten of dat nodig is, heeft de beheerder 

een regelmatig overzicht nodig.

Een rapport van een server-crash die het netwerk twee dagen heeft stilgelegd, is 

een voorbeeld van een uitzonderingsrapportage. Het is niet te hopen dat deze si-

tua tie zich vaker voordoet, want dan is er iets heel erg mis met het netwerk. Toch 

is het belangrijk om uit te zoeken wat er fout is gegaan. Als je dat weet, kun je mo-

gelijk maatregelen nemen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Daarvan 

maak je dan ook een verslag.

 Kortom, het moet duidelijk zijn wat het doel is van de documentatie die moet 

worden samengesteld. Dit doel is afhankelijk van de doelgroep. De gebruikers wil-

len weten hoe er met het pakket gewerkt moet worden, de directie wil rapportages. 

Bijvoorbeeld: een overzicht van absentie per week of maand (periodiek), of juist 

een uitzonderingsrapportage (zoals een overzicht van studenten die gestopt zijn 

met de opleiding).
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Opgave
1 Op ROC Laagland wordt een nieuw pakket geïnstalleerd voor het invoeren van 

resultaten. Om iedereen goed met dit pakket te kunnen laten werken moet er Ne-

derlandstalige documentatie komen voor de beheerder en de administratie. Geef 

van beide doelgroepen aan wat voor documentatie ze nodig hebben.

Bij het bouwen van een nieuwe pc of het maken van nieuwe software vindt men 

documentatie, zowel voor de beheerder als de gebruiker, vaak niet zo belangrijk. 

Het komt regelmatig voor dat de documentatie nog snel moet worden gemaakt 

nadat het systeem al lang is opgeleverd. Het belang van goede documentatie wordt 

nog vaak onderschat!

 1.1 Confi guratiebeheer

Documentatie ondersteunt de beheerder iedere dag bij zijn werk. De beheerder 

van ROC Laagland controleert ’s morgens of de back-up van die nacht zonder fou-

ten is gemaakt. De tapes worden elke dag in een kluis opgeslagen. De beheerder 

noteert op welke tape de meest recente back-up staat en of die in orde is. Mocht er 

iets gebeuren, dan kan hij snel de juiste back-up terugzetten.

1.2 Opslag van back-ups
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Ook het installeren en aanmaken van nieuwe gebruikers behoort tot de vaste on-

derdelen van de documentatie. Elke morgen worden bovendien de logfi les van het 

e-mailsysteem gecontroleerd. Het komt regelmatig voor dat inkomende e-mailbe-

richten niet op de juiste plaats van bestemming worden afgeleverd.

 Al deze activiteiten worden genoteerd in de documentatie. Op het moment dat 

de beheerder ziek is, moeten deze activiteiten door kunnen gaan. En ook dan moe-

ten er ook back-ups worden gemaakt. Stel je voor dat hij drie maanden overspan-

nen zou zijn en dat niemand weet wat er moet worden gedaan.

In de documentatie zit ook een omschrijving van de aanwezige hardware, soft-

ware en instellingen van componenten. Bij uitbreiding en problemen moet deze 

documentatie worden gebruikt. Het moet duidelijk zijn welke programma’s op de 

computer moeten draaien. Wanneer je dat niet weet als je iets aan een computer 

verandert, kan een programma na je aanpassing misschien niet meer werken.

 Als je een videokaart inbouwt, is het handig om te weten met welke andere 

kaarten je mogelijk een confl ict krijgt. Je kunt in de documentatie zien wat er al-

lemaal in de pc is ingebouwd. Je kunt dus vooraf zien of er een mogelijk confl ict zal 

zijn.

Opgaven
2 Waarom moet de systeembeheerder noteren wat hij doet?

3 Wanneer is de omschrijving van de aanwezige hardware, software en instellingen 

belangrijk?

 1.2 De indeling van systeemdocumentatie

Bij systeemdocumentatie kan bijvoorbeeld de volgende hoofdindeling worden ge-

hanteerd:

• Algemene informatie

• Systeeminformatie

• Procedures en werkwijzen

• Rapportages

Deze hoofdindeling kan verder worden uitgesplitst in een aantal onderdelen:

• Hardware

o intern

o randapparatuur

• Software:

o besturings- en systeemsoftware

o applicatiesoftware

• Instellingen:

o algemene gegevens (servernaam, domein, IP-nummer)

o hardwarematige instellingen

o softwarematige instellingen
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• Procedures en werkwijzen

o aanmaken/verwijderen/wijzigen gebruiker

o back-up- en restore-procedures

o escalatie leveranciers

• Rapportages

o logging (dag, week en maand)

o onderhoudsrapportages

Hieronder zie je de inhoudsopgave van de systeemdocumentatie zoals die bij ROC 

Laagland wordt gehanteerd.

Inhoudsopgave

1 Versie- & wijzigingsbeheer systeemdocumentatie

2 Distributie en goedkeuring systeemdocumentatie

3 Confi guraties van de servers

 3.1 PDC-server

 3.2 BDC-server

 3.3 SMS-server

4 Functie van de servers

 4.1 PDC-server

 4.2 BDC-server

 4.3 SMS-server

5 Installatie van de servers

 5.1 Voorbereiding algemeen

 5.2 Installatie-software PDC

 5.3 Installatie-software BDC

 5.4 Installatie SMS

 5.5 Installatie Service Packs

6 Partitie-indeling disks

 6.1 Indeling C:\ (system)

 6.2 Indeling R:\ (application)

 6.3 Indeling F:\ (data)

 6.4 Indeling G:\ (DGL)

7 Opzetten Print Server

 7.1 Installeren Print Server

 7.2 Aanpassingen op Print Server

 7.3 Aanpassingen op Workstation

 7.4 Aanpassingen Login Script voor gebruiker

8 Replicator

 8.1 Aanmaken Replicator user

 8.2 Opzetten Replicator PCD

 8.3 Opzetten Replicator BDC

9  Aanmaken directory’s

 9.1 System drive C:

 9.2 Data drive F:
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10 Nieuwe gebruikers toevoegen

 10.1 Aanmaken Login Script

 10.2 Aanmaken nieuwe gebruiker

11 Global en Local users

 11.1 Global Group

 11.2 Local Group

12 Policies

13 Arcserve

 13.1 Installatie van Arcserve

 13.2 Back-up van fi les en folders

 13.3 Restore van fi les en folders

14 WinAT

 14.1 Installatie van WinAT

 14.2 Jobs voor het opschonen van DGL

15 SMS (System Management Server)

 15.1 Voorbereiding installatie SMS

 15.2 Installatie SQL

 15.3 Confi guratie SQL

 15.4 Installatie SMS

 15.5 Installatie SMS-Client

16 Installatie Windows NT Workstation

 16.1 Voorbereiding installatie

 16.2 Installatie en confi guratie

 16.3 Registratie NT Workstation

17 Algemene informatie

1.3 PowerEdge T630-towerserver
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De inhoudsopgave toont aan dat er een uitgebreide registratie wordt bijgehouden. 

Documentatie wordt hiermee bruikbaar voor iedereen die taken moet overnemen. 

Minder vaak voorkomende taken kunnen met deze documentatie gemakkelijker 

worden uitgevoerd.

De standaarddocumentatie van een fabrikant is niet speciaal gemaakt voor dit 

ROC. Veel taken en afspraken zul je dus zelf moeten vastleggen. Hieronder staat 

een beschrijving van Dell van een PowerEdge T630-towerserver, de PDC uit de 

inhoudsopgave, met de nadruk op de hardware. Dit zou in de systeemdocumenta-

tie bij hoofdstuk 3.1 kunnen staan. De afkorting PDC staat voor Primary Domain 

Controller, de centrale server in een domein (zie fi guur 1.3).

Processor: Intel® Xeon® E5 2600 v3-processoren

Besturingssysteem: Microsoft® Windows Server® 2008 R2

 Microsoft Windows Server 2012

 Microsoft Windows Server 2012 R2

 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server

 Red Hat® Enterprise Linux

 VMware® ESX®

Chipset: Intel C610-chipset

Geheugen: 24 DIMM-sleuven, DDR4-geheugen

 Architectuur: tot 2.133 MHz DDR4 DIMM’s

 Type geheugen: RDIMM en LRDIMM

 Geheugenmodulesockets: 24

 Minimaal RAM: 2 GB (één module)

  Maximaal RAM: tot 1.536 GB (24 DIMM-sleuven): 2 GB/4 GB/

8 GB/16 GB/32 GB/64 GB

Ingebouwde hypervisor (optioneel):  Microsoft® Windows Server® 2008 met 

Hyper-V® VMware® ESXi; Citrix XenServer

Storage: SAS, SATA, Near-line SAS, SSD, PCIe SSD:

  18 x 3,5-inch HDD - tot 72 TB via 4 TB hot-pluggable SAS-harde-

schijven

  32 x 2,5-inch HDD - tot 32 TB via 1 TB hot-pluggable SAS-harde-

schijven

 Tot 4 optionele Express Flash PCIe SSD’s

Drive bays: Interne bay voor harde schijf en hot-pluggable backplane:

  Tot 8 x 3,5-inch SAS-, SATA-, Near-line SAS-, SSD-, PCIe SSD-schij-

ven met optionele fl exbay

  Tot 18 x 3,5-inch SAS-, SATA-, Near-line SAS-, SSD-schijven zonder 

optionele fl exbay

  Tot 16 x 2,5-inch SAS-, SATA-, Near-line SAS-, SSD-, PCIe SSD-schij-

ven met optionele fl exbay

  Tot 32 x 2,5-inch SAS-, SATA-, Near-line SAS-, SSD-schijven zonder 

optionele fl exbay
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Sleuven:  Sleuf 1: volledige lengte, volledige hoogte, CPU1 - PCIe 3.0 x 16-sleuf 

(x16-connector)

  Sleuf 2: volledige lengte, volledige hoogte, PCH - PCIe 2.0 x 4 (x8-con-

nector)

  Sleuf 3: volledige lengte, volledige hoogte, CPU1 - PCIe 3.0 x 16 (x16-

connector)

 Sleuf 4: halve lengte, volledige hoogte, CPU2 - PCIe 3.0 x 8 (x8-connetor)

  Sleuf 5: volledige lengte, volledige hoogte, CPU2 - PCIe 2.0 (DMI) x 4 

(x8-connector)

  Sleuf 6: volledige lengte, volledige hoogte, CPU2 - PCIe 3.0 x 16 (x16-

connector)

  Sleuf 7: volledige lengte, volledige hoogte, CPU2 - PCIe 3.0 x 16 (x16-

connector)

  Sleuf 8: halve lengte, volledige hoogte, CPU1 - PCIe 3.0 x 8 (x8-connec-

tor)

RAID-controllers:  Intern: PERC S130, PERC H330, PERC H730, PERC H730P, Ex-

tern: PERC H830

Netwerkcontroller: 2 x 1 GB

Communicatie: Broadcom® 5719 1Gb netwerkinterfacekaart met vier poorten

 Broadcom 5720 1Gb netwerkinterfacekaart met twee poorten

  Broadcom 57810 10Gb DA/SFP+ Converged Network Adapter 

met twee poorten

 Broadcom 57810 10Gb Base-T-netwerkadapter met twee poorten

 Intel® Ethernet I350 1Gb serveradapter met twee poorten

 Intel Ethernet I350 1Gb serveradapter met vier poorten

 Intel Ethernet X540 10GBASE-T serveradapter met twee poorten

  Mellanox® ConnectX®-3 10Gb Direct Attach/SFP+-servernet werk-

adapter met twee poorten

  Mellanox ConnectX-3 40Gb Direct Attach/QSFP-servernet werk-

adapter met twee poorten

 Emulex® LPE 12000, 8Gb Fibre Channel HBA met één poort

 Emulex LPE 12002, 8Gb Fibre Channel HBA met twee poorten

 Emulex LPe16000B, 16Gb Fibre Channel HBA met één poort

 Emulex LPe16002B, 16Gb Fibre Channel HBA met twee poorten

  Emulex OneConnect OCe14102-U1-D PCIe 10GbE Converged 

Network Adapter met twee poorten

 QLogic® 2560, 8Gb Optical Fibre Channel HBA met één poort

 QLogic 2562, 8Gb Optical Fibre Channel HBA met twee poorten

  QLogic 2660, 16Gb Fibre Channel HBA van volledige hoogte met 

één poort

  QLogic 2662, 16Gb Fibre Channel HBA van volledige hoogte met 

twee poorten
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Voeding: Voeding van 750 W (wisselstroom)met Titanium-effi  ciëntie

 Voeding van 1.100 W (gelijkstroom) met Gold-effi  ciëntie

  Voeding van 495 W, 750 W, 1.100 W of 1.600 W (wisselstroom) met 

Platinum-effi  ciëntie

Beschikbaarheid:

 ECC-geheugen

 Hot-pluggable harde schijven

 Hot-pluggable redundante koeling

 Hot-pluggable redundante voeding

 iDRAC8

 Dubbele interne SD-module

 Single Device Data Correction (SDDC)

 Spare Rank

 Chassis waarvoor geen gereedschap vereist is

 Support voor clustering met hoge beschikbaarheid en virtualisatie

 Proactieve waarschuwingen voor systeembeheer

 iDRAC8 met Lifecycle Controller

Videokaart: Type videokaart: geïntegreerde Matrox G200 met iDRAC8

 Videogeheugen: 16 MB applicatiegeheugen gedeeld met iDRAC8

  GPU’s: ondersteuning voor tot vier optionele interne GPU-versnellers 

van 300 W

Chassis: Model: 5U

 Hoogte: 8,73 cm (3,44 inch)

 Breedte: 48,2 cm (18,98 inch)

 Diepte: 75,09 cm (29,56 inch)

 Max. gewicht:

 T630 volledig systeem met 2,5-inch HDD:

 Maximaal 2,5 inch x 16 (6 ventilatoren) 37,57 kg/82,75 lb

 Maximaal 2,5 inch x 32 (6 ventilatoren) 40,55 kg/82,75 lb

 T630 volledig systeem met 3,5-inch HDD:

 Maximaal 3,5 inch x 18 (6 ventilatoren) 49,65 kg/109,36 lb

Beheer:  Dell OpenManage-portfolio met oplossingen voor systeembeheer, 

waaronder:

 OpenManage Essentials console

 iDRAC8 met Lifecycle Controller

Het overzicht dat de fabrikant geeft van een machine zoals hierboven is wel heel 

uitgebreid. De vraag is of het zinvol is om de documentatie zo uitgebreid te maken.

Iedere organisatie kan voor zichzelf bepalen welke gegevens er opgenomen wor-

den. Er zijn organisaties die inderdaad hun documentatie zo uitgebreid maken als 

hierboven, maar de meeste kiezen voor een iets eenvoudiger vorm.

Een dergelijk confi guratieoverzicht kan ook worden samengesteld voor een heel 

netwerk. Bovendien kunnen de randapparatuur, applicaties of aanwezige software 

in dit overzicht worden opgenomen.
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 1.3 Afspraken met leveranciers

Wat zeker niet mag ontbreken in de systeemdocumentatie, zijn de afspraken en 

overeenkomsten met leveranciers. Hieronder valt de garantietermijn, maar ook 

wat de garantie inhoudt. Als het systeem kapotgaat, repareert de leverancier het 

dan zelf, of stuurt hij het systeem terug naar de fabriek? Hoe lang duurt het voor 

je verder kunt werken? Krijg je in de tussentijd een vervangende machine? Al dit 

soort afspraken leg je vast in een Service Level Agreement (SLA). Dit is de over-

eenkomst waarin staat op welk niveau er service wordt verleend. Hierin staat niet 

alleen hoe lang je garantie hebt, maar ook wat de leverancier doet als er iets stuk-

gaat. Een SLA is uitgebreider dan alleen de garantie. De meeste bedrijven hebben 

naast hun garantie op de systemen ook een SLA met hun leverancier. Natuurlijk 

kost dat geld. Bovendien is er vaak een SLA tussen de beheerders en de gebruikers. 

Zo is voor iedereen duidelijk wat men kan verwachten. Vaak werkt dit kostenbe-

sparend.

 In geval van problemen moet bekend zijn welke afspraak met de leverancier is 

gemaakt. Het is ook verstandig namen van contactpersonen bij de leverancier te 

noteren. Je weet dan direct met wie je moet bellen als er een probleem is.

We hebben het hier over twee zaken die met elkaar te maken hebben, maar duide-

lijk niet hetzelfde zijn: garantie en Service Level Agreement (SLA). Op beide on-

derdelen gaan we hier even nader in. We beginnen met garantie.

Garantie
Iedereen kent het begrip garantie. Als je een nieuw apparaat koopt, zoals een 

mobiele telefoon of een televisie, krijg je garantie. Meestal betekent het dat de 

fabrikant het apparaat vervangt als het binnen een bepaalde periode kapotgaat. 

Die periode kan een jaar zijn of soms zelfs drie jaar. Er zijn wel voorwaarden 

verbonden aan de garantie. De belangrijkste voorwaarde is meestal dat je het ap-

paraat gebruikt zoals het bedoeld is. Als jij een nieuwe mobiele telefoon als hamer 

gebruikt, zal hij daar waarschijnlijk door beschadigd raken. De fabrikant zal geen 

nieuw apparaat sturen, want je hebt het apparaat voor iets gebruikt waar het niet 

voor bedoeld was. Het is jouw fout, dus zijn de kosten voor jou.

 Als jij de telefoon echter normaal gebruikt, maar na drie weken geen verbinding 

meer krijgt, dan ga je terug naar de winkel. De winkelier stuurt het apparaat terug 

naar de fabriek. Daar wordt onderzocht wat het probleem is. Als het te repareren 

valt, wordt het gerepareerd. Zo niet, dan krijg je gratis een nieuwe telefoon (fi -

guur 1.4).
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1.4 Garantie?

Meestal is er precies omschreven waarop en hoe lang je garantie krijgt. Dat kan per 

onderdeel verschillen. Op de batterij van een telefoon krijg je misschien zes maan-

den garantie terwijl je op de antenne een jaar garantie krijgt. Kortsluiting in het 

apparaat wordt binnen twee jaar nog vergoed, maar de buitenkant valt misschien 

helemaal niet onder de garantie. Al die verschillen maken de garantievoorwaarden 

meestal zeer onduidelijk.

 Bovendien zet de fabrikant de voorwaarden vaak in kleine letters op een over-

volle pagina, zodat het niet uitnodigt om alles goed door te lezen. Dit is precies de 

bedoeling van de fabrikant. Voor de fabrikant is het namelijk beter als de klant niet 

om garantie vraagt, want dat kost hem geld.

Wat we hier over een telefoon zeggen, geldt ook voor een computer, tablet of lap-

top. De garantietermijn kan één tot vijf jaar zijn. Als er iets stuk is, gaat de compu-

ter terug naar de winkelier.

 Misschien repareert de winkelier de computer zelf, maar hij kan hem ook 

terugsturen naar de fabrikant. Die kijkt wat het probleem is en of het onder de 

garantie valt. Als dat inderdaad het geval is, dan wordt het onderdeel vervangen 

en getest. Vervolgens gaat de computer terug naar de winkelier en daarna naar de 

eigenaar. In totaal is de computer soms wel een maand weg.

 Dat betekent dat er een maand lang een computer te weinig is. Dat veroorzaakt 

irritaties bij de werknemers en bij de klanten. Dat is slecht voor de sfeer in het be-

drijf en voor de goede naam bij de klanten. De conclusie is dat garantie niet in alle 

gevallen voldoende is.
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1.5 Een klein deel van de garantiebepalingen

We moeten daarom afspraken met de leverancier van de computer maken. De ga-

rantie op de computer zelf geeft de fabrikant meestal wel. Ook de fabrikanten van 

de onderdelen geven garantie op hun product.

Service Level Agreement (SLA)
Vaak worden er door bedrijven afspraken gemaakt over het onderhoud van com-

puters. Die afspraken worden gemaakt tussen de gebruiker of eigenaar en de be-

heerder van de systemen. Dat kan een interne beheerder of een ingehuurd bedrijf 

zijn. Deze afspraken noemen we een SLA (Service Level Agreement). De beheerder 

verleent service. In de SLA wordt vastgelegd wat die service inhoudt, hoe ver die 

service gaat en wanneer die service verleend wordt. Dit is het level (niveau) van de 

service. Agreement betekent overeenkomst. Een SLA is dus een overeenkomst over 

het niveau van de service. We noemen dit ook wel een servicecontract. De over-

eenkomst wordt gesloten tussen de beheerder en de gebruiker.
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In de SLA spreek je bijvoorbeeld af dat de reparatie binnen twee werkdagen ge-

beurt. Dat lukt niet altijd binnen die tijd. Je legt daarom ook vast wat er gebeurt als 

de reparatie niet binnen de afgesproken periode plaatsvindt. Er kan dan bijvoor-

beeld een vervangende computer geleverd worden. Om te voorkomen dat je dan 

met een Pentium 4-computer wordt afgescheept, zet je in het contract ook dat de 

vervangende computer gelijkwaardig is aan de kapotte computer.

Een ander onderdeel van de SLA kan de straf voor de beheerder zijn, als hij zijn 

afspraken niet of niet op tijd nakomt. Meestal levert dat een boete op voor de 

beheerder. Die boete kan per dag afgesproken worden, bijvoorbeeld  1.000 per 

dag als de afspraken niet nagekomen worden. Of  10.000. Het bedrag bepaal je in 

overleg met de beheerder. Maak het bedrag echter niet te laag (bijvoorbeeld  10 

per dag). De beheerder zal zich dan namelijk niet gedwongen voelen om zich te 

haasten.

Een SLA kan voor een aantal jaren afgesloten worden. Hoe ouder een computer 

is, hoe groter de kans op storingen wordt. Daardoor wordt het contract ook steeds 

duurder. De beheerder weet dat hij steeds vaker zal moeten komen voor reparaties. 

Dat kost hem geld. Het risico dat hij het probleem niet binnen de afgesproken tijd 

kan oplossen wordt ook steeds groter. Ook dat kan hem veel geld kosten. Daarom 

moet je meer betalen als de computers ouder worden. Na een aantal jaren is de 

SLA zo duur geworden, dat het verstandiger is om nieuwe computers te kopen.

Als je een storing hebt in een computer, moet je altijd nagaan of er nog garantie op 

het kapotte onderdeel zit. Ook controleer je even of dit geval onder de SLA valt. 

Als dat zo is, hoef je zelf misschien niets te repareren. Je belt dan gewoon de be-

heerder, want die betaal je tenslotte om de reparatie binnen een bepaalde tijd uit te 

voeren. Dan kun jij je tijd weer ergens anders aan besteden.

Om te bepalen of er nog garantie is, moet je weten wanneer het onderdeel is ge-

kocht. Dit kun je vinden in de systeemdocumentatie. Daarin heb je de gegevens 

van alle onderdelen vastgelegd. Ook de voorwaarden van de SLA heb je daarin 

opgenomen.

Opgaven
4 Wanneer vervalt een garantie?

5 Waarom is garantie alleen niet voldoende?

6 Wat betekenen de letters SLA?

7 Leg het verschil uit tussen garantie en SLA.

8 Geef twee redenen waarom de SLA steeds duurder wordt.

9 Op het netwerk van ROC Laagland wordt een spreadsheetprogramma geïnstal-

leerd. Welke informatie zou je van dit programma vastleggen in de systeemdocu-

mentatie? Kies uit de volgende mogelijkheden:

o De fabrikant o Het aantal bestanden

o Het versienummer o Het soort programma

o Het pc-nummer o De naam van het programma
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o De gebruiker o Wie het geïnstalleerd heeft

o Het licentienummer o Waar de bestanden staan

o De datum van installatie o Het nummer van de verkoopbon

o Waar het gekocht is o Waar de cd-rom bewaard wordt

o De vorige versie

10 Waarom moet je afspraken met leveranciers vastleggen?

 1.4 Het bijhouden van systeemdocumentatie

Hoe ga je nu eigenlijk met systeemdocumentatie om? Als je een nieuwe computer 

plaatst, weet je meestal precies wat er in de computer zit. Kijk je drie maanden 

later weer naar die computer, dan zijn er misschien allerlei dingen veranderd. Je 

collega heeft de muis vervangen, want die was stuk. De harde schijf was snel vol, 

daarom heeft een andere collega een grotere ingebouwd. Het programma bleek 

niet het juiste, dus is er een ander programma geïnstalleerd. De computers ver-

anderen voortdurend en de systeemdocumentatie moet meeveranderen. Als je de 

documentatie niet goed bijhoudt, verliest deze snel haar waarde. Documentatie is 

belangrijk voor de kwaliteit van een systeem.

Bij ROC Laagland is een perfecte systeemdocumentatie gemaakt. Alles wat er in 

zou moeten staan, staat er in. Iedereen die een kopie nodig heeft, heeft er één ge-

kregen. Prima geregeld dus. Tenminste, zo lijkt het. De systeemdocumentatie moet 

bijgehouden worden. Men heeft namelijk vergeten om iemand aan te wijzen die 

dat gaat doen. Het gevolg is dat iedereen denkt dat een ander dat doet. Uiteindelijk 

doet niemand het en is de systeemdocumentatie snel verouderd en dus waardeloos.

 Het omgekeerde zou ook kunnen gebeuren. Als er niemand is aangewezen, is 

het mogelijk dat iedereen zich ermee bemoeit. Het gevolg is dat iedereen van alles 

verandert en doorstreept en bijschrijft. Uiteindelijk heeft niemand meer een over-

zicht van wat er nu precies veranderd is.

 Beide voorbeelden geven aan hoe belangrijk het is om iemand aan te wijzen die 

verantwoordelijk is voor het bijhouden van de systeemdocumentatie. Degene die 

verantwoordelijk is voor de systeemdocumentatie heeft de volgende taken:

• huisstijl

• versiebeheer

• uitgiftebeheer

• eindredactie

Huisstijl
Met huisstijl wordt bedoeld dat alle brieven, orders, nota’s en andere papieren 

herkenbaar van het bedrijf zijn. Alle logo’s staan op dezelfde plaats, de kleuren zijn 

hetzelfde, het papier is gelijk enzovoort. Een bekend bedrijf met een herkenbare 

huisstijl is McDonald’s. Iedere McDonald’s op de hele wereld ziet er hetzelfde uit. 

In fi guur 1.6 zie je een huisstijlvoorbeeld.
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1.6 Een voorbeeld van een huisstijl

Versiebeheer
Versiebeheer is belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen de nieuwste uitgave 

gebruikt, zeker als er met papieren versies gewerkt wordt. Er worden kopieën 

verspreid onder mensen die met de systeemdocumentatie werken. Als er iets ver-

anderd wordt, moet dat bij al die mensen bekend zijn, want anders werkt men met 

verschillende gegevens. Dat betekent dus dat de verantwoordelijke persoon ervoor 

moet zorgen dat iedereen de nieuwste uitgave krijgt en gebruikt.

Uitgiftebeheer
Verder heb je een lijst nodig van mensen die op de hoogte moeten worden gehou-

den van veranderingen. Maar dat is niet voldoende. Je moet ook bijhouden wie 

welke versie heeft ontvangen. Dit noemen we uitgiftebeheer.

 Veel problemen met papieren versies kunnen worden ondervangen door de 

documentatie digitaal op een centrale plek te zetten. Je voorkomt dan niet dat 

mensen kopieën van dat bestand lokaal opslaan, waardoor er toch weer met ver-

schillende versies wordt gewerkt.

Eindredactie
Ten slotte moet de verantwoordelijke persoon ervoor zorgen dat er geen fouten in 

de systeemdocumentatie voorkomen. Het is bijvoorbeeld heel vervelend als je col-

lega de hele dag bezig is om een programma te installeren en het lukt niet. Volgens 

de systeemdocumentatie zit er in de computer 4 GB geheugen. Uiteindelijk blijkt 
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er slechts 2 GB in te zitten, waardoor het programma niet werkt. De collega is niet 

blij en zal dat waarschijnlijk ook laten merken. De verantwoordelijke persoon heeft 

fouten laten zitten in de systeemdocumentatie. Die leiden tot misverstanden en 

onnodig tijdverlies. Daarom moet de systeemdocumentatie goed gecontroleerd 

worden. Dat noemen we eindredactie.

Opgaven
11 Waarom moet je de systeemdocumentatie goed bijhouden?

12 Er moet iemand verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van systeemdocumenta-

tie. Wat kan er gebeuren als dat niet geregeld is?

13 Welke taken krijgt iemand die voor systeemdocumentatie verantwoordelijk is?

14 Wat bedoelen we met ‘huisstijl’?

15 Wat is het verschil tussen versiebeheer en uitgiftebeheer?
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 2.1 Verantwoordelijkheden

Bij ROC Laagland moet een van de collega’s van de beheerder de taken kunnen 

overnemen bij ziekte en afwezigheid. Deze taken moeten dus gedocumenteerd 

zijn. Minder vaak voorkomende taken zoals het aanmaken van een gebruiker, de 

controle van logfi les en het opslaan van tapes moeten zijn beschreven. Als de be-

heerder ziek is of op vakantie is, moet er toch een back-up worden gemaakt. Over 

het algemeen is de beheerder verantwoordelijk voor de documentatie. In de si tua-

tie bij ROC Laagland geldt dit ook. De beheerder stelt de documentatie samen. Hij 

kent als geen ander de systemen en de hierbij behorende procedures van de orga-

nisatie.

 De beheerder is dus verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van de 

documentatie. Maar het zou wel erg vreemd zijn als hij de documentatie ook zou 

goedkeuren. Hij zou zijn eigen werk nooit afkeuren, want normaal gesproken vindt 

hij zelf natuurlijk dat hij het goed heeft gedaan. Alles wat er staat is voor hem dui-

delijk: hij weet immers wat er wordt bedoeld. Als iemand anders het leest, is het 

voor diegene misschien helemaal niet duidelijk. Bovendien lees je gemakkelijk over 

je eigen fouten heen, want je weet wat er zou moeten staan. Daarom moet een an-

der de documentatie goedkeuren.

Bij ROC Laagland is het hoofd van de afdeling Beheer verantwoordelijk voor het 

goedkeuren van de systeemdocumentatie. Hij moet ervoor zorgen dat de docu-

mentatie aanwezig is en wordt bijgehouden, maar hoeft de systeemdocumentatie 

niet zelf te schrijven. De verantwoordelijkheid van het hoofd Beheer komt neer op 

de zorg voor het juist, op tijd en volledig zijn van de documentatie. Dit zijn belang-

rijke kwaliteitsonderdelen van de systeemdocumentatie in een organisatie.

Voordat documentatie wordt samengesteld, moet eerst worden bepaald wat de 

doelgroep van deze documentatie is. Hier hebben we het eerder over gehad. De ge-

bruiksaanwijzing van een tv kent een andere doelgroep dan de systeemdocumenta-

tie bij ROC Laagland. Voor ROC Laagland zijn de gebruikers van de documentatie 

de beheerder en de back-up-beheerder. De documentatie moet op deze doelgroep 

aansluiten.

Vroeger kwam het vaak voor dat mensen die een administratieve baan hadden, 

ook systeembeheer als taak hadden. Vroeg of laat groeide zo’n medewerker door 

tot fulltime systeembeheerder. Tegenwoordig hebben grotere bedrijven systeembe-

heerders in dienst die daarvoor zijn opgeleid. In kleinere bedrijven is dat werk vaak 

nog iets wat iemand erbij doet zonder gedegen opleiding.
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 Het kan natuurlijk ook zo zijn dat meer mensen verantwoordelijk zijn voor het 

beheer. Hierbij kun je denken aan:

• netwerkbeheerders

• systeembeheerders

• applicatiebeheerders

Elk van deze beheerders heeft een eigen specialisme en takenpakket. De documen-

tatie zal moeten worden afgestemd op de betreff ende doelgroep.

Functiescheiding
Vaak wordt een splitsing van verantwoordelijkheid gebruikt. Dit noemen we 

functiescheiding. Het betekent dat niet één persoon verantwoordelijk is, maar dat 

meerdere personen ergens verantwoordelijk voor zijn en elkaar controleren. Om 

ervoor te zorgen dat alles in een organisatie zo goed mogelijk loopt, is functieschei-

ding heel geschikt.

2.1 Een voorbeeld van een app om je reiskosten bij te houden

Reiskostendeclaraties worden bijvoorbeeld zowel door het hoofd van de afdeling 

als door de directeur ondertekend. Daardoor kan iemand niet zichzelf stiekem 

extra geld geven. De afdeling Inkoop zorgt voor alles op het gebied van inkoop. De 

betaling hiervan gebeurt door de afdeling Administratie. Alle inkooporders boven 

een bepaald bedrag, bijvoorbeeld  50.000, moeten door de directeur persoonlijk 

worden ondertekend. Al dit soort verantwoordelijkheden voorkomen fraude en 
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zorgen voor de juiste kwaliteit. In fi guur 2.1 zie je een voorbeeld van een app om je 

reiskosten bij te houden, zodat je ze kunt declareren.

Bij het ontwikkelen van software wordt vaak ook functiescheiding toegepast. De 

programmeurs van het nieuwe administratiepakket mogen niet met de originele 

gegevens testen. Stel dat de nieuwe software niet zo goed werkt. Dan zouden er 

gegevens verloren kunnen gaan. We zouden gegevens van studenten kwijt kunnen 

raken, zoals hun adres. Ook weten we misschien niet meer welke toetsen ze al ge-

daan hadden en welke niet. Of er gaan cijfers verloren, zodat we niet meer weten of 

de student een diploma verdient.

 Een scheiding tussen de ontwikkeling van de applicatie en de echte gegevens 

moet voor iedereen controleerbaar zijn. Het moet voor de softwareontwikkelaars 

duidelijk zijn met welke bestanden ze mogen oefenen en met welke beslist niet. 

Het mag nooit zo zijn dat ze in de ontwikkelingsfase per ongeluk toch met de echte 

bestanden werken.

Samengevat geldt bij ROC Laagland:

• De beheerder van ROC Laagland is verantwoordelijk voor de systeemdocumenta-

tie.

• Het hoofd van de afdeling Beheer moet de documentatie goedkeuren.

• De beheerder en back-upbeheerder zijn de gebruikers van de documentatie.

Opgaven
1 Waarom mag de systeembeheerder van ROC Laagland niet de systeemdocumenta-

tie goedkeuren?

2 Wat bedoelen we met functiescheiding?

3 Waarom werken we met functiescheiding?

 2.2 De samenstelling

Nu je weet wie verantwoordelijk is voor de systeemdocumentatie, kan ook worden 

bepaald hoe je systeemdocumentatie samenstelt in een organisatie. De opdracht-

gever voor de systeemdocumentatie is de persoon die hiervoor verantwoordelijk is. 

In het geval van ROC Laagland is dat het hoofd van de afdeling Beheer.

De stappen om tot systeemdocumentatie te komen zijn:

Stap 1 Opdrachtformulering

Stap 2 Plan samenstellen voor realisatie

Stap 3 Samenstellen documentatie

Stap 4 Oplevering en goedkeuring

Stap 5 Onderhoud en beheer
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Stap 1 Opdrachtformulering
De opdracht voor het samenstellen van systeemdocumentatie zou kunnen zijn: 

maak een document waarin procedures voor het beheer en de systemen beschre-

ven zijn. Hiervoor moet je informatie hebben over:

• de doelgroep (bijvoorbeeld de beheerder, back-upbeheerder en aankomend be-

heerders);

• de diepgang (de dagelijkse procedures en werkwijzen moeten bijvoorbeeld zijn 

beschreven);

• de kwaliteit (bijvoorbeeld het versie- en wijzigingsbeheer, de distributie en de 

goedkeuring moeten aanwezig zijn);

• de structuur (bijvoorbeeld de indeling van de documentatie moet duidelijk zijn);

• het onderhoud (het onderhoud van de documentatie moet zijn beschreven).

Dit laatste, het onderhoud, wordt nogal eens vergeten. Per situatie zijn er meer ei-

sen te stellen. Denk aan het voldoen aan de huisstijl, het taalgebruik en het gebruik 

van fi guren en tabellen.

 Pas als deze eerste stap bepaald is, heeft het zin om naar stap 2 te gaan.

Stap 2 Plan samenstellen voor realisatie
Nadat de opdracht duidelijk is, maakt de persoon die de opdracht gaat uitvoeren 

een plan van aanpak. Hierin komt onder andere:

• de doorlooptijd

• de capaciteit

• mijlpalen

• overige betrokkenen

De doorlooptijd geeft aan na hoeveel tijd de systeemdocumentatie klaar moet zijn, 

bijvoorbeeld een maand.

De capaciteit vertelt je hoeveel mensen eraan werken en hoe lang zij ermee bezig 

zijn. Dit is belangrijk om te weten. Kunnen die mensen hun gewone werk gedu-

rende die tijd laten liggen? Wat kost het om die mensen te betalen?

De mijlpalen zijn de doelen die je wilt bereiken en de momenten waarop je kijkt of 

alles nog goed gaat. Vroeger was een mijlpaal een punt dat op een reis aangaf hoe 

ver je was en hoe ver je nog moest.

 Je maakt bijvoorbeeld een plan waarin na een week alle servers moeten zijn 

beschreven. Dan heb je na een week een mijlpaalproduct. Dat is het document 

waarin je de gegevens van de servers hebt verwerkt. Je kijkt dan of de mijlpaal (het 

beschrijven van alle servers) gehaald is. Is dat zo, dan ga je gewoon verder met je 

plan. Anders moet je je plan aanpassen. Hoeveel langer ben je bezig? Kan iedereen 

die je nodig hebt nog langer worden gemist? Wat kost het extra? Mijlpalen zijn 

controlemomenten.
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2.2 Een oude mijlpaal

De overige betrokkenen kunnen mensen op andere afdelingen zijn of mensen van 

buiten het bedrijf. Kunnen andere afdelingen verder met hun werk of zijn er dagen 

dat ze niet met hun computer kunnen werken? Welke dagen zijn dat dan? Komt 

dat uit op die afdelingen? Moeten er mensen aanwezig zijn op die afdelingen of 

juist liever niet?

Het plan moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd. Stel dat de beheerder 

met zijn project hier drie weken lang de hele dag bezig is en er dus andere taken 

blijven liggen, dan zal bekeken moeten worden wat belangrijker is. Als de op-

drachtgever, het hoofd van de afdeling Beheer, het plan goedkeurt, moet dit ook 

volgens de planning worden uitgevoerd. Het komt nog vaak voor dat plannen, zo-

wel wat betreft kosten als doorlooptijd, ruim worden overschreden.

 Pas als stap 2 afgerond is, kun je verder gaan met stap 3.

Stap 3 Samenstellen van documentatie
In deze stap start de eigenlijke samenstelling van de systeemdocumentatie. Vooraf 

zal een structuur moeten worden opgezet, bijvoorbeeld een inhoudsopgave. De 

inhoudsopgave van de systeemdocumentatie zoals in hoofdstuk 1 is weergegeven, 

zou de structuur kunnen zijn.

 Het maken van de inhoudsopgave kan een van de mijlpalen zijn, zoals bij stap 

2 is besproken. De opdrachtgever, het hoofd van de afdeling Beheer, keurt de mijl-

paalproducten goed of af. Als de mijlpaalproducten goedgekeurd worden, kun je 

verder werken. Als ze niet worden goedgekeurd, moet de opdrachtgever bepalen 

wat er verder gaat gebeuren. Het kan zijn dat er gestopt wordt met het werk of dat 

anderen de opdracht afmaken. Ook kan besloten worden om toch verder te gaan, 

maar de doorlooptijd te verlengen. Je stelt dan andere mijlpalen vast.
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Na iedere fase volgt de goedkeuring van het mijlpaalproduct of de mijlpaalproduc-

ten.

Stap 4 Oplevering en goedkeuring
Voor systeemdocumentatie geldt dat deze op een bepaald moment klaar moet zijn. 

De opdrachtgever zal er goedkeuring aan moeten geven. Als de mijlpaalproducten 

allemaal zijn goedgekeurd, is de kans klein dat de uiteindelijke versie wordt afge-

keurd.

 Voor defi nitieve goedkeuring kan er één of twee maal een proefversie worden 

aangeleverd. Het tien keer op en neer laten gaan van documentatie tussen beheer-

der en opdrachtgever heeft geen zin. Dit kost iedereen onnodig veel tijd. Als de 

opdrachtgever één versie heeft gezien en verbeterd, moet de volgende versie goed 

zijn. Zo niet, dan heeft de beheerder zijn werk niet goed gedaan.

 Het aantal malen dat er een ‘beoordeling’ plaatsvindt, moet vooraf worden 

bepaald. De planning is hier namelijk ook van afhankelijk. Hoe vaker de documen-

tatie opnieuw bekeken en verbeterd moet worden, hoe meer tijd het kost. En tijd is 

geld.

2.3 Tijd is geld
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Als de systeemdocumentatie is goedgekeurd, ben je nog steeds niet klaar. Je gaat 

dan namelijk naar stap 5.

Stap 5 Onderhoud en beheer
Wat erg belangrijk is maar nog vaak wordt vergeten, is het onderhoud en beheer 

van de documentatie. Onderhoud houdt in dat de veranderingen die aan het sys-

teem zijn aangebracht, ook in de documentatie moeten worden aangebracht.

 Enkele voorbeelden:

• Er worden nieuwe disks in de server geplaatst

• Back-up- of onderhoudsprocedures worden aangepast

• Nieuwe software wordt geïnstalleerd

• Het geheugen wordt uitgebreid

• Kapotte onderdelen worden vervangen

Alle veranderingen moeten in de systeemdocumentatie worden verwerkt. Het is 

dan ook verstandig een soort logboek bij te houden van de wijzigingen die in de 

documentatie worden uitgevoerd. In de inhoudsopgave van de systeemdocumen-

tatie van ROC Laagland (zie hoofdstuk 1) worden de wijzigingen in hoofdstuk 1 

bijgehouden.

 Een overzicht van de wijzigingen zou eruit kunnen zien als in tabel 2.1. Op dit 

blad zie je allerlei veranderingen die in dit systeem zijn aangebracht.

Versie Datum Wijzigingen Pagina’s Akkoord

0.1 12-11-2015 Eerste conceptversie (FG)

0.2 01-12-2015 Tweede versie (FG)

1.0 13-12-2015 Verwerken aanpassingen OG (FG) RR

1.1 31-01-2016 Uitbreidingen HW/SW toevoegen 12 –15 (FG) RR

1.1 02-02-2016 OS upgrade verwerken 18 AR

1.2 12-03-2016 UPS vernieuwing toevoegen 21 RR

1.2 15-03-2016 Geheugenuitbreiding toevoegen 20 RR

1.3 21-03-2016 Leveranciergegevens aangepast 33 AR

Tabel 2.1 Een overzicht van de wijzigingen

Wat je allemaal opschrijft, is afhankelijk van de situatie. De versie, datum en om-

schrijving van de wijziging zijn belangrijk, omdat je dan later kunt terugvinden wat 

er wanneer door wie is gedaan. Bovendien zie je de kolom Versie hoeveel verande-

ringen er zijn geweest.

In de kolom Akkoord kan de opdrachtgever een paraaf zetten ter goedkeuring. Dan 

weten anderen direct wie de verandering in de documentatie, en daarmee ook de 

verandering in het systeem, heeft goedgekeurd. Het is voldoende om de initialen 

(eerste letter van voor- en achternaam) te noteren van degene die de wijziging 

heeft goedgekeurd. In het voorbeeld hierboven staan de initialen van René Ringen 
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(RR) en Albert Ragout (AR). In de kolom Wijzigingen staan de initialen van degene 

die de wijzigingen heeft aangebracht tussen haakjes, in dit geval Frederique Ge-

raedts.

Het is verstandig een overzicht van de wijzigingen zoals hierboven op te nemen in 

de systeemdocumentatie. Daarnaast moet je ook vermelden waar de systeemdo-

cumentatie aanwezig is. Als niemand weet waar de systeemdocumentatie wordt 

bewaard, zal niemand er gebruik van maken. In dat geval is al je werk voor niets 

geweest. Als je de documentatie op papier bijhoudt, moet je daarom een lijst ma-

ken van alle plaatsen waar de systeemdocumentatie aanwezig is. In tabel 2.2 staat 

een voorbeeld van hoe zo’n lijst eruit kan zien. Als je documentatie digitaal be-

waart, wat tegenwoordig vrijwel altijd gebeurt, dan hoef je alleen een pad naar het 

bestand aan te geven.

Ontvangers Verantwoordelijke Locatie Aantal

Opdrachtgever R. Ringen Kamer S.03 1

Archief R. Janssen Kamer K.01 1

Computerruimte E. van Bussel Kamer S.02 1

Beheerderskamer K. Duikzicht Kamer L.11 1

Tabel 2.2 Een lijst van alle plaatsen waar de papieren systeemdocumentatie aanwezig is

We zien hier dat er vier plaatsen zijn waar de systeemdocumentatie in ROC Laag-

land te vinden is. Het hoofd van de afdeling Beheer heeft een exemplaar. Zijn naam 

is R. Ringen. Zijn kamernummer is S.03. Hij heeft één kopie van de systeemdocu-

mentatie.

 Verder ligt er een kopie in het archief, in de computerruimte en in de beheer-

derskamer. Iemand die de systeemdocumentatie nodig heeft, kan op deze lijst zien 

waar hij een kopie kan vinden.

In het algemeen is hiermee verteld wat er allemaal nodig is om systeemdocumenta-

tie samen te stellen. Belangrijk om te onthouden is dat een functiescheiding aanwe-

zig moet zijn. Het samenstellen van documentatie is niet iets wat je één maal doet. 

Onderhoud en beheer zijn noodzakelijk bij systeemdocumentatie. Dat betekent dat 

je de gemaakte systeemdocumentatie steeds weer bijwerkt. Het is een document 

dat nooit af is, omdat er iedere keer weer dingen in veranderen.

Opgaven
4 Welke vijf stappen neem je om tot systeemdocumentatie te komen?

5 Wat moet je bij stap 1 bepaald hebben om naar stap 2 te kunnen gaan?

6 Leg uit wat we met de volgende woorden bedoelen: de doorlooptijd, de capaciteit 

en een mijlpaal

7 Hoe kun je een goede structuur in de systeemdocumentatie aanbrengen?

8 Waarom is onderhoud en beheer van systeemdocumentatie zo belangrijk?
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 2.3 Opdracht ROC Laagland

We hebben het al een aantal malen gehad over ROC Laagland. Dit ROC is een 

middelgrote school in Nederland. Er zijn afdelingen Administratie, ICT en Huis-

houdelijke dienst. Natuurlijk zijn er studenten en docenten.

 Op dit ROC worden drie opleidingen verzorgd, waaronder de opleiding ICT 

op niveau 2, 3 en 4. Iedere opleiding heeft een eigen directeur, met daaronder twee 

of drie coördinatoren. De algehele leiding is in handen van de algemene directie. 

Er zijn vestigingen van ROC Laagland in drie steden. De centrale organisatie is in 

handen van het bestuursbureau. Er is een netwerk met een centrale server en twee 

hulpservers. Op de afdeling Administratie zijn acht workstations. Binnen de afde-

ling wordt gereorganiseerd. Twee mensen gaan de fi nanciële administratie doen, 

de andere zes blijven de studentenadministratie bijhouden. De gevolgen voor de 

systeemdocumentatie zijn:

• Op de server moet een nieuwe groep worden aangemaakt: de groep fi nanciële ad-

ministratie (pagina 13).

• In deze groep worden de twee medewerkers opgenomen, mevr. I. Breederland en 

dhr. K. Willemse (pagina 14).

• Verder gaan deze mensen naar een nieuwe werkplek. De pc’s gaan mee en krijgen 

een nieuw nummer: A7 wordt FA1, A8 wordt FA2 (pagina 34).

• Op de workstations wordt het programma Exact geïnstalleerd (pagina 36).

• Om dit programma goed te laten werken, is het geheugen van de pc uitgebreid 

naar 512 MB (pagina 34).

• Al deze werkzaamheden gebeuren op vrijdag 11 november 2016. We veranderen de 

gegevens die in versie 2.06 zijn opgenomen. De goedkeuring komt van jou.

Verwerk de wijzigingen in het onderstaande wijzigingsformulier. Vul alle wijzigin-

gen in.

Wijzigingsformulier

ROC Laagland

Versie Datum Wijziging Pagina Paraaf
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• Na een week blijkt dat de harde schijf in FA1 te klein is. Je krijgt de opdracht er een 

nieuwe schijf in te zetten van 80 GB (pagina 34).

• De monitor van de systeembeheerder (SB1) is kapot en wordt vervangen. Je collega, 

Shezad Amghar krijgt die opdracht (pagina 35).

• Er is koffi  e op het toetsenbord van de conciërge gevallen. Shezad vervangt het toet-

senbord door een nieuwe (CK1) (pagina 35).

Verwerk de wijzigingen in het onderstaande wijzigingsformulier. Vul alle wijzigin-

gen in.

Wijzigingsformulier

ROC Laagland

Versie Datum Wijziging Pagina Paraaf
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Hoofdstuk 3 Registratie en beheer

 3.1 Registratie

In paragraaf 2.3 heb je kunnen zien dat er bijvoorbeeld een toetsenbord vervangen 

werd. Dat toetsenbord komt uit een voorraad. Je moet weten hoeveel toetsenbor-

den je op voorraad moet hebben om niet met lege handen te komen staan. Dat 

houdt in dat je moet weten hoeveel toetsenborden er in een bepaalde periode ver-

vangen worden.

 Als we bijvoorbeeld twee toetsenborden per maand vervangen, hoeven we geen 

voorraad van vijftig toetsenborden te hebben. Als we er vier op voorraad hebben is 

dat voldoende voor 2 maanden. Als we er maar één in onze voorraad bewaren, kan 

het zijn dat we tekortkomen.

 Om te kunnen bepalen wat onze voorraad moet zijn, moeten we dan ook weten 

hoeveel we verbruiken. Dat geldt niet alleen voor toetsenborden, maar voor alle 

onderdelen, van muizen tot tonercartridges.

Een maand nadat het toetsenbord door Shezad vervangen is, komt de systeembe-

heerder boos het kantoor binnen. Hij wist zeker dat er nog een toetsenbord was in 

het magazijn, maar nu is er niets meer. Het toetsenbord van de directeur is stuk en 

hij kan nu geen nieuwe krijgen. De systeembeheerder maakt geen goede indruk.

Opgave
1 Hoe had de systeembeheerder deze blunder kunnen voorkomen?

Tegenwoordig is de pc op een werkplek in een kantoor onmisbaar. Zonder printer 

en applicaties kan een computer niets. Uiteraard is er een pc of laptop nodig met 

een netwerkaansluiting en USB-poorten. In sommige gevallen is een dvd-writer 

handig. Zoals gezegd is een computer zonder software een apparaat dat niets kan. 

De onderstaande applicaties zijn nodig:

• besturingssysteem, vaak Microsoft Windows

• software voor tekstverwerking, bestandsbeheer, rekenen, presentaties, e-mail en 

internet

• specifi eke toepassingen afhankelijk van functie

Verder is er randapparatuur nodig: apparaten die als verlengstuk van de computer 

werken. Met name een printer is onmisbaar in een kantooromgeving, maar ook 

een scanner wordt veel gebruikt. Ook een toetsenbord en een muis vallen onder 

randapparatuur, zeker bij een laptop. In sommige gevallen zijn geluidsboxen han-

dig, bijvoorbeeld bij presentaties. Daar heb je ook een beamer voor nodig.
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Al deze apparaten en applicaties moeten onderhouden worden. Enkele voorbeel-

den hiervan:

• De printer vereist regelmatig een nieuwe toner

• Van applicaties verschijnen regelmatig nieuwe versies

• Door aanpassingen in bijvoorbeeld het netwerk moeten nieuwe stuurprogramma’s 

(drivers) worden geïnstalleerd

• Verhuizingen en veranderingen in de organisatie zijn bij sommige bedrijven meer 

regel dan uitzondering

• Muizen en toetsenborden slijten

• De lamp van een beamer moet soms vervangen worden

Een aantal docenten van ROC Laagland gaat regelmatig op bezoek bij scholen om 

voorlichting te geven. Om de school goed te kunnen presenteren wordt een laptop 

meegenomen, die wordt beheerd door de servicedesk. Om te kunnen voorzien in 

een goed beheer en uitgifte van supplies (benodigdheden) is het nodig dat er een 

registratie van de aanwezige hardware en software wordt bijgehouden.

 Een bedrijf of organisatie kan natuurlijk zelf bepalen wat er geregistreerd moet 

worden. Van een pc kan bijvoorbeeld alleen de plek, het model, type- en serienum-

mer worden geregistreerd. Dit is erg weinig.

Het is daarnaast ook mogelijk om van een pc het volgende te registreren:

Algemeen
• locatie

• naam gebruiker

Hardware
• model

• type- en serienummer

• soort en type processor

• grootte en type harde schijf

• grootte intern geheugen

• aanwezige kaarten (zoals netwerk, modem en ISDN)

Software
• besturingssysteem, versie-, release- en licentienummer

• aanwezige applicaties (naam, versie- en licentienummer)

Randapparatuur
• aanwezige randapparatuur zoals dvd en printer

• type, model, serienummer en grootte van de monitor

• type, model en serienummer van het toetsenbord

• type, model en serienummer van de muis
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Administratieve gegevens
• relaties met andere confi guratie-items

• datum van aanschaf

• datum van uitlevering

• aanschafprijs

• status

• leverancier

• afschrijvingsduur en soort garantie

• contactpersoon automatisering

In de praktijk ligt de hoeveelheid tijd die aan registratie wordt besteed ergens in 

het midden tussen beide voorbeelden. Je moet je afvragen of de tijd die nodig is 

voor het registreren de opbrengst ervan waard is. Had je al die tijd niet beter aan 

iets anders kunnen besteden? Of heb je erg veel nut van de registratie en bespaart 

het later tijd?

 Als je registreert, moet je weten om welke componenten het precies gaat. Je 

moet uit een hele berg muizen precies die ene terug kunnen vinden. Denk bijvoor-

beeld aan een verhuizing. Hoe weet je welk toetsenbord bij welke kast hoorde? En 

welke monitor, printer en muis?

 Bij registratie hoort ook identifi catie. Je moet alle onderdelen een nummer ge-

ven. Die nummers leg je vast met een sticker, met onuitwisbare inkt of je laat het 

graveren. Meestal gebeurt identifi catie met een sticker. Als ieder onderdeel een 

eigen uniek nummer krijgt, kun je uit honderd muizen precies die ene halen die je 

zoekt. Je hoeft dan alleen te registreren welke componenten bij elkaar horen. Zelfs 

na een verhuizing komen alle onderdelen zo weer keurig bij elkaar terug.

Opgave
2 Waarom moeten we alle onderdelen een uniek nummer geven?

 3.2 Voorraadbeheer

Je moet de voorraad bijhouden. Dat kun je bijvoorbeeld in een schrift doen. Per pa-

gina kun je een artikel zetten met daarbij het aantal dat er in het magazijn ligt. Als 

er iets gebruikt wordt, streep je het aantal door en zet je er een getal onder dat één 

minder is. Je had bijvoorbeeld 10 tonercartridges en gebruikt er één. Dan streep je 

10 door en zet er 9 onder. Als je een nieuwe bestelling doet, dan tel je het geleverde 

aantal er bij op. Je had bijvoorbeeld 5 muizen, er komen 4 nieuwe muizen binnen. 

Je streept de 5 door en telt er 4 bij op: 9 muizen op voorraad.

 Zo werkt het echter niet meer. Tegenwoordig gebruik je een database in Access 

of een ander programma. Zodra je een artikel gebruikt, geef je dat aan in de data-

base. Dat kan door het artikelnummer in te typen en met een code aan te geven 

wat ermee moet gebeuren. Zo kan code 1 betekenen dat er een artikel af moet, en 

code 2 kan betekenen dat er een artikel bij komt. Handiger is het om een barcode 

of QR-code te gebruiken. We hoeven dan niets in te typen. In fi guur 3.1 zie je een 

barcode, in fi guur 3.2 een QR-code.
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3.1 Een barcode    3.2 Een QR-code

Het voordeel van een database is dat je er allerlei gegevens uit kunt halen. Je kunt 

zien hoe snel artikelen verbruikt worden, hoeveel er nog in het magazijn liggen, 

wat er in bestelling is enzovoort.

 Uiteraard moet je eerst alle artikelen invoeren in een database. Als dat werk 

eenmaal gedaan is, heb je veel gemak van een database.

 Om goed met voorraadbeheer te kunnen omgaan, moet je voor een aantal za-

ken zorgen. Er moet bijvoorbeeld een computer zijn om de gegevens op te kunnen 

verwerken. De gegevens kun je scannen met een barcode- of QR-lezer. Als je die 

niet tot je beschikking hebt, moet je de gegevens intypen.

 Voor meer informatie moet je een formulier gebruiken.

 Iemand denkt bijvoorbeeld dat zijn muis kapot is. Hij vraagt een nieuwe muis 

aan bij systeembeheer en vult daarvoor het onderstaande formulier in.

In dit formulier staat belangrijke informatie. Je weet wanneer het artikel is aange-

vraagd. Je weet het computernummer waar de hardware voor bedoeld is. Je weet 

wie de aanvraag doet en bij welke afdeling hij of zij hoort. Er wordt getekend voor 

ontvangst. Heel belangrijk is natuurlijk om welk artikel het gaat en hoeveel exem-

plaren er gewenst zijn. Verder weet je waarom de aanvraag gedaan wordt. Het is 

ook nog belangrijk wanneer de aanvraag ontvangen is, wie het afgehandeld heeft 

en wanneer het artikel geleverd is. Het nummer van de aanvraag gebruik je om het 

later terug te kunnen vinden. Kortom, alle belangrijke informatie staat nu op één 

formulier verzameld. Je loopt niet de kans om te vergeten iets te vragen, want je 

ziet vanzelf dat een hokje nog leeg is. Het formulier is een handige hulp om infor-

matie te verzamelen.
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Aanvraagformulier hardware

ROC Laagland

Datum aanvraag: Computernummer: Afdeling aanvrager:

Naam aanvrager: Paraaf voor ontvangst:

Gewenst artikel: Aantal:

Reden aanvraag:

In te vullen door systeembeheer

Datum ontvangst:

Afgehandeld door:

Datum afl evering: Nummer:

Waarom is deze informatie belangrijk? De datum van de aanvraag is belangrijk als 

er problemen zijn. Stel dat je een boze gebruiker aan de telefoon krijgt. Hij verwijt 

je dat hij al drie weken op zijn muis zit te wachten en dat je niets doet. Je kunt hem 

er dan op wijzen dat zijn aanvraag pas een week oud is. De fout ligt niet bij jou. 

Daarmee hangt het hokje onderin samen: Datum ontvangst. Dat vul je in zodra je 

het formulier ontvangt. De gebruiker kan het invullen op 1 juni, maar het pas op 22 

juni inleveren. Het heeft dan drie weken op zijn bureau gelegen. Dat betekent dat 

het probleem niet erg dringend is. Als de gebruiker boos wordt, kun je hem precies 

vertellen hoe lang je met zijn aanvraag bezig bent.

Het computernummer is voor jou ook nodig. Je moet de wijziging verwerken in de 

systeemdocumentatie. Dan moet je precies weten bij welke pc er iets vervangen 

is. Daarnaast kun je in je database opzoeken of er al vaker muizen vervangen zijn 

bij die pc. Als dat zo is, dan kan het betekenen dat er iets niet goed is in die pc. Je 

moet dan uitzoeken wat dat is.

 Het kan ook betekenen dat de gebruiker erg slordig met zijn spullen omgaat. 


