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Conversie-aanpak: uitgangspunten

 Ruim 700 te converteren databases

 Verschil in datagebruik

 Verschil in soort fusie

 Ruim 700 te converteren databases

 Verschil in datagebruik

 Verschil in soort fusie

 Conversiestappen opknippen om te leren van de eerste conversies

 Conversiescripts aanpassen o.b.v. bevindingen

 Bij uitblijven van nieuwe bevindingen, conversietempo verhogen

 Conversiestappen opknippen om te leren van de eerste conversies

 Conversiescripts aanpassen o.b.v. bevindingen

 Bij uitblijven van nieuwe bevindingen, conversietempo verhogen

Uitgangspunten

Opzet aanpak



Conversie-aanpak: proces

Aanpassing 
conversie 

script

Test 
conversie

Productie 
conversie

Test 
conversie

 Leden inlezen (lokaal en parochiaan) 

 Bestaande SILA relaties bijwerken

 Vrijwilligers inlezen en koppelen

 Getrouwden koppelen

 Kerkelijke data inlezen en koppelen

 Debiteuren en abonnementen inlezen en koppelen

 Debiteuren en abonnementen aanmaken in Exact

 …..

Het conversieprocesConversie per parochie Conversiestappen, waaronder;



Conversie-aanpak: tempo

Het conversieproces loopt stroef!  waar gaat het mis?

1. Datafouten

2. (Te)veel menselijke inspanningen per conversie



Conversie-aanpak: tempo

Datafouten

 Dubbele SILAnummers

 Foute en/of ontbrekende rekeningnummers

 Interpretatieverschillen qua gebruik specifieke kenmerken (o.a. looplijsten en bezorgingen)

 Ondanks centrale fusie, toch nog (nieuwe) registraties op oude kaski-nummer

 Conversiescript fouten (o.a.): 

 Ondanks decentrale fusie, toch alle vrijwilligers bij alle fusieparochies zichtbaar

 Blokkade bij teveel en te snelle aanmaak van nieuwe debiteuren in Exact

 #



Conversie-aanpak: tempo

(Te)veel menselijke inspanningen per conversie

 Inspanningen en fouten door conversieteam (o.a.):

 Export uit Navision (soms onjuist)

 Dataconversie-instellingen op basis van fusiesoort (soms onjuist ingegeven) 

 Exact administratie klaar zetten (soms o.b.v. onjuiste kaskinummer/administratienummer)

 Aanmaken (test)gebruikers in DocBase

 Leegmaken/terugrollen testomgeving na test

 Aanpassen conversiescripts o.b.v. bevindingen

 Opnieuw Navision export inlezen in (test)omgeving (gaat soms fout door gebruik oude conversiescripts)

 Terugrollen van de productieomgeving, incl. Exact, (doordat er na het testen nog fouten worden ontdekt)

 Conversie op de productie-omgeving  leidt tot trage werking van DocBase

 Veel support bieden aan de parochies tijdens conversiefase ( opzet FAQ ?)



Conversie-aanpak: tempo

(Te)veel menselijke inspanningen per conversie

 Inspanningen en fouten door parochies (o.a.):

 Testen soms onvolledig, waardoor fouten ook nog in productie worden gevonden

 Testplanning vergt veel van de vrijwilligers en hervatting een dag later (na onjuiste conversie) kan vaak niet

 Raadpleging van de filmpjes is soms nog onvoldoende (waardoor er nog veel vragen open blijven)



Conversie-aanpak: hoe verder

Hoe nu verder?

 Het aantal uitzondering loopt terug

 Data import in Exact kan achteraf worden doorgevoerd

 Aanpassingen fusiesoorten worden doorgevoerd

 Nog enkele “enkelvoudige” parochie conversies 

 Het aantal uitzondering loopt terug

 Data import in Exact kan achteraf worden doorgevoerd

 Aanpassingen fusiesoorten worden doorgevoerd

 Nog enkele “enkelvoudige” parochie conversies 

 Export van alle parochies per bisdom

 Verwerking conversiedata van alle parochies per bisdom

 Geen testconversie fase meer

 Export van alle parochies per bisdom

 Verwerking conversiedata van alle parochies per bisdom

 Geen testconversie fase meer

Hoe binnenkort verder?


