
Oefening bij hoofdstuk 6 
Onderstaande geeft U de omschrijving van de organisatie van een milieulaboratorium: 
 
Situering: 
Het laboratorium is gespecialiseerd in wateronderzoek vooral oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater en 
zeewater enerzijds, en luchtonderzoek anderzijds. 
Het heeft 20 personen in dienst en de gegevensverwerking gebeurt momenteel volledig manueel. 
 
Werking: 
Met sommige overheidsinstanties en met sommige bedrijven werden contracten aangegaan voor het 
systematisch uitvoeren van steekproeven. Hiervoor wordt per contract een vaste jaarlijkse kostprijs 
afgesproken. Om de drie maanden wordt dit gefactureerd. 
 
De monstername gebeurt door een gespecialiseerde ploeg van het labo, ze nemen de monsters, voorzien ze van 
een unieke identificatie bestaande uit een combinatie van klantnummer en periodenummer, en noteren 
onmiddellijk gegevens zoals temperatuur van het monster en het tijdstip van de monstername. 
 
De genomen monsters worden samengebracht aan de receptie waar de identificatie wordt overgenomen op een 
gezamenlijke daglijst en op de individuele klantenfiches. 
 
De analyses worden uitgevoerd en de resultaten worden aangebracht op de lijst van waaruit ze verder worden 
verwerkt. 
 
De analyseresultaten worden telkens opgestuurd naar de klant, duidelijk voorzien van een identificatie in de 
vorm van een uniek klantnummer en periodenummer. Zelf houdt men de resultaten bij voor een periode van 30 
jaar. Indien de klant een duplicaat van de resultaten wil bekomen moet het periodenummer en het klantnummer 
worden aangegeven.  
 
Zelf houdt men ook statistieken bij over de resultaten van de analyses van contractuele klanten. Op eenvoudige 
aanvraag worden deze statistieken aan de betreffende klanten overgemaakt. 
  
Ook toevallige klanten kunnen uiteraard analyses aanvragen. 
De behandeling van een dergelijke aanvraag gebeurt als volgt: 
- iemand van het laboratorium neemt persoonlijk contact op met de aanvrager en onderzoekt ter plaatse de 
haalbaarheid van de aangevraagde analyses. 
- indien positief maakt hij een dossier op waarin zowel de klantgegevens en voor elke analyse de details ervan 
en de plaats van monstername duidelijk wordt omschreven 
 
- dit dossier geeft hij door aan de dienst planning waar een tijdschema wordt opgesteld . Het dossier gaat dan 
verder naar de financiële dienst waar de kostprijs wordt berekend.  
 
- het complete dossier wordt dan doorgestuurd naar de klant ter ondertekening voor akkoord met de gestelde 
voorwaarden.  
 
 - na ontvangst van het ondertekende document, wordt dezelfde analyse- en rapporteringprocedure gevolgd als 
bij systematische klanten met dit verschil dat in de identificatie het periodenummer wordt vervangen door de 
datum (dag, maand, jaar). Voor elk ondertekend dossier wordt een factuur naar de klant opgestuurd. De 
resultaten houdt men zelf bij voor een periode van 30 jaar. Indien een dergelijke klant een duplicaat van de 
analyseresultaten wil bekomen moet hij het dossiernummer en datum ervan kunnen opgeven. 
 
 
 
 
 
 
 



Opdracht: 
• De opdrachtgevers vragen dat het systeem in de mate van het mogelijke zou geautomatiseerd 

worden. 
• U maakt daarom abstracte beschrijving van de functionele vereisten van het 

informatiesysteem dat de administratie van dit bedrijf (milieulaboratorium) zal dragen, na 
automatisering. In de praktijk wil dit zeggen een abstracte beschrijving van de diensten die 
door het geautomatiseerd systeem kunnen geleverd worden. Om deze beschrijving zo 
volledig mogelijk te hebben tekent u het systeem in zijn bedrijfscontext. Dwz u maakt een 
grafische voorstelling van het systeem  (context diagram), zijn externe bronnen en 
bestemmingen van informatie en de interfaces hiermee. 

 
• Vervolgens gaan we dit partitioneren en de services verdelen onder de partities 

 
 
Dit zullen we uitvoeren volgens 2 verschillende concepten: 
 
Het data flow concept 
Het use case concept 
 

1. Het data flow concept 
 

• Om deze partities te bekomen volgt de volgende werkwijze: 
 

• U stelt  een lijst op met externe prikkels en determineert hun trigger 
• u determineert (grafisch met een zgn DFD fragment) hoe het systeem 

reageert op deze prikkels (ieder afzonderlijk). Vergeet daarbij niet de 
stores te integreren  

• U beschrijft dan (formeel of in NL) de werking van het fragment. 
• Indien u van mening bent dat bepaalde DFD fragmenten verwant zijn met 

elkaar (bv door het gemeenschappelijk gebruik van stores) dan kunt u 
deze samenvoegen tot een nieuwe activiteit van en hoger niveau (waarvan 
de werking opnieuw wordt omschreven). 

• U herhaalt deze stap tot wanneer u  op niveau 1 bent gekomen. 
 
 
 

• Na al deze stappen controleert u of alle services die u had voorzien in de abstracte 
beschrijving effectief aanwezig zijn. Stel dat u meer services hebt gedetermineerd dan 
oorspronkelijk, dan past u (indien correct) de oorspronkelijke beschrijving aan 

 
 

2. Het use case aspect 
 

• U maakt één of meer activity diagrammen (bv voor een functie of voor 
een groep van verwante functies) die de services van het systeem 
voorstellen.  

 
• U leidt hieruit actoren af en zoekt  de activiteiten uitgevoerd door deze 

actoren. Controleer systematisch of deze alle gevraagde functionaliteit 
dekken.  

• U maakt eveneens een use case diagram en stelt de scenario’s op van de 
bekomen use cases. Deze scenario’s geven een omschijving van de 
uitgevoerde activiteiten. 



• U verduidelijkt eventueel uw omschrijving door middel van 
sequentiediagrammen 

 
  U controleert nogmaals of alle services geleverd werden. 
 
 
Rapportering: Vragen en tussentijdse beoordelingen kunnen steeds worden bekomen op 
vrijdagvoormiddag tijdens de uren BZL 
 

 


