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Agenda GVAG Project team Wishes Online

• Introductie

• Stand van zaken Online

• Prioritering Wishes Online

• Vervolg



Introductie



Voorstelrondje



Opdracht specificatie

• Aanleiding GBI verbeteren met wishes vanuit de gebruikerservaring

• Wishes gemeld bij de Helpdesk zijn verzameld en getoetst

• Hierna wordt de wish door het bouwteam getoetst op;

1. Is de informatie compleet (wish formulier duidelijk ingevuld)

2. Is de labeling juist (wordt de wish aan juiste (hoofd)functionaliteit 
toegevoegd)

3. Valt de wish binnen de scope van het product GBI (strategieconferentie)

4. Is de wish nog actueel (zit die al een nieuwe versie/Roadmap)



Taakomschrijving

1. Voor

Alle wishes die binnen de gekozen labeling van een (hoofd)functionaliteit vallen, beoordelen en prioriteren. Op basis hiervan bepaalt 

het projectteam de scope van dit onderdeel. Aansluitend schrijft het projectteam de user-stories, indien deze niet compleet is. Dit is de 

beschrijving, ‘hoe de verbetering moet werken’, opstellen.

2. Tijdens

Op bepaalde (vooraf bepaald en in de agenda te zetten) momenten kijkt het projectteam mee met de bouw en reviewt het geleverde 

(deel)product, in vaktaal noemen we dit scrummen. Belangrijk is om te benoemen dat tijdens een scrumsessie getoetst wordt of het 

product wordt gebouwd zoals bij stap 1 (user-stories) is afgesproken. Hier is dus geen ruimte voor nieuwe inzichten in user-stories, etc.

3. Na

Na de bouw is er nog een algehele test met een acceptatie van de verbetering. Hierna wordt de wish vrijgegeven voor gebruik en 

wordt in de nieuwe release van GBI aangeboden.



Scope Ontwerpsessies

Opstellen 
userstories

Reviewsessies Acceptatiesessies

Themacyclus van zes weken

Prioritering 
wishes

PROJECTTEAM 
WISHES

Wishes vanuit 
klant

Van klantwens naar software



Planning



Stand van 
zaken 
Online

9



Online 
up-to-date
• Front-end vernieuwd (Angular update)

• Performance verbetering

• Kunnen zoeken in een dropdown

• Componenten bijgewerkt (OpenLayers, .Net, Streetsmart)

• Performance verbetering

• Nieuw lijstoverzicht component (ag-Grid)

• Performance verbetering

• Meer functionele mogelijkheden



Wishes welke te groot zijn voor GVAG project 
team Online

• Rapportages

• WMTS printen

• Verkeerstekens

Deze Wishes krijgen een andere plek op de roadmap van Online.



Prioritering 
wishes



Prioritering wishes

• Lijst met Wishes samengesteld a.d.h.v. wensen die via GBIServices of 

consultants aangemeld zijn

• Prioritering op hoog, middel, laag

• GVAG Wishes Online

https://tauboard.com/v/e62c617acb26c8b42ae859d60070365f


Vervolg



Vervolg

• Wishes met hoogste prioriteit worden uitgewerkt

• Uitgewerkte wishes worden ingeschat en beoordeeld op haalbaarheid door 

ontwikkel team

• In volgende sessie wordt een definitieve selectie gemaakt die binnen het 

projectteam Wishes voor Online gerealiseerd gaan worden.



Planning



Bedankt voor uw inzet!


