
Sharepoint soms wel… soms niet! 



Onafhankelijk topinstituut  



 Het Deltares Werken 



Sharepoint…… voorlopig nog niet 



Informatie landschap als doolhof 
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Kennis Informatiemanagement 

• Kennis Informatiemanagement is leverancier en 
beheerder van kennis en informatie  

• De Kennisbank beschrijft en ontsluit:  
• alle publicaties en rapporten van Deltarianen 
• externe publicaties (boeken, tijdschriftartikelen, 

rapporten) 
• Op termijn het huidige etalagesysteem (KennisOnline) 

in de Kennisbank integreren en ontsluiten 
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Marktverkenning 

• Criteria: 
• voldoen aan specifieke wensen: integratie van 

KennisOnline, indexering door SharePoint, beheer 
van gecontroleerde trefwoorden 

• Niet duurder dan huidig bibliotheeksysteem 
• Ondersteuning bij implementatie en onderhoud  
• Diversiteit in closed en open source 

• Kennismakingsgesprek en productdemo 
• Referentiebezoeken 
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3 partijen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Adlib  • Productdemonstratie van leverancier AdlibSoftware 
• Eerdere werkervaring en ervaringen bij andere klanten, 

waaronder Movisie 

 BIBIS • Productdemonstratie van leverancier Square 
• Referentiebezoek aan De Nederlandsche Bank (overgestapt 

van Aleph naar BIBIS) 

 Koha • Gevolgde workshops bij Kohala (Nederlandse 
implementatiepartij) 

• Ervaringen met proefaccount en proefomgeving 
• Referentiebezoek aan Rijksmuseum 
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Adlib 

 
• Biedt alle basisfunctionaliteiten 
• Geavanceerde functionaliteiten: toevoegen van tags 

door gebruikers, integratie met MS Office 
• Integratie met zoekmachine SharePoint 2013 lijkt 

mogelijk 
• Microsoft technologie 
• 80% is standaard, 20% is zelf aan te passen 
• Dataconversie zou relatief makkelijk moeten kunnen 
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Knelpunten / vraagtekens 

Opgelost 
• IT-architectuur  
• Projectteam voor IT-architectuur en inrichting 

Kennisbank  
• Conversie van Aleph naar Kennisbank 
• Meta datamodel is leidend  

 
Nog oplossen 
• Koppeling met Sharepoint 
• Koppeling met Website ivm Kennisonline 
• Koppeling of integratie promobank 
• Aansluiting Kennisbank met fysiek archief 
• Engineer management systeem (tekeningen,  kaarten) 

 
 



SharePoint soms wel….soms niet 



Kennisbank - Search 



Result search 





Heb ik de juiste keuze gemaakt?? 



Werkwijze project SharePoint 

Bijwerken 
backlog 

Prioriteren 

Elke 1-2 
weken een 
onderdeel 
opleveren 

Opleveren en 
demonstreren 
functonaliteit. 

Contact met klant 
Demo mogelijkeheden 

In kaart brengen wensen van 
de klant 

Definiëren wensen 
Binnen 1-2 weken eerste ontwerp 

Bieden van trainingen 
Nieuwe wensen en 
functionaliteiten? 

Opleveren site 



Onderdelen van het werkproces 

Sharepoint 
 Samenwerkingsplatform voor alle actieve 

projecten en niet projectgebonden 
werkzaamheden,  workflow / 

webformulieren, digitale poststroom, 
Krachtige zoek machine 
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 Kennis  Kennisbank Archiveren
 hergebruiken  Digitaal / Fysiek
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Conclusie 

• Goede keuze gemaakt 
• Ik ben gepromoveerd naar business owner 
• Maar ik moet op zoek naar mijn business owners 
• En er loeren nieuwe kansen: Scholar Search, Mendeley, …… 



Vragen?? 


