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FileMaker
Developer
Conference
DevCon is een jaarlijkse
ontwikkelaarsconferentie met
inhoudelijke sessies, focusgroepen,
persoonlijke ontmoetingen en kansen
om te netwerken met vele medewerkers
van Filemaker, Inc. en andere ervaren
ontwikkelaars die met het FileMaker
Platform werken. DevCon is de meest
waardevolle FileMaker-bijeenkomst,
met meer dan 1.500 deelnemers van
over de hele wereld.
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Dit ebook is gebaseerd op
de presentatie van Deborah
Zempel bij de FileMaker Developer
Conference van 2017, “Estimating &
Storyboarding with Accuracy.”
Deborah ontwerpt al meer dan
26 jaar met FileMaker Pro en werkt
als ontwerper en projectmanager
aan zowel kleine als grote projecten.
Na vele jaren als ontwikkelaar heeft
Deborah zich gespecialiseerd in het
maken van storyboards en offertes.
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Wat is een storyboard?
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Storyboards maken

Een storyboard is een grafisch weergave- en samenwerkingshulpmiddel
waarmee de vereisten en functies van uw project kunnen worden bepaald.
Het maken van een storyboard zorgt ook voor snelle referentiepunten, die
in de loop van de verschillende stappen van het ontwikkelproces wellicht
moeten worden herzien, vooral wanneer het product bijna gereed is.
Manieren om storyboards te maken
Wat is het nut van een storyboard?
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Wat is het nut van een
storyboard?
Het belangrijkste doel van een
storyboard is om te zorgen dat
iedereen met dezelfde informatie
werkt. Wat betekent het wanneer een
klant zegt “we moeten zorgen dat we
Internationale verzending opnemen in
de verzendingslay-out”? Is dat alleen
een selectievakje zodat iemand kan
aangeven dat dit een pakje voor
internationale verzending is of is er
een aparte procedure, speciaal voor
internationale pakketten? Wat bedoelt
een klant als deze zegt “we moeten
registratiepakketten verzenden”?
Een storyboard maakt het makkelijker
dit duidelijk te krijgen. U bent vrij in
hoe u een storyboard maakt en
presenteert.
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Waardepropositie van storyboards: drie
principes die belangrijk zijn voor uw klant

Efficiëntie
Hetzelfde resultaat
met minder moeite

Effectiviteit
Dingen op de juiste
manier doen

Productiviteit
Meer doen met
dezelfde inzet

Manieren om storyboards
te maken
Er zijn veel verschillende manieren
om storyboards te maken. U kunt
het beste een methode en aanpak
kiezen die u handig vindt en waar
u efficiënt mee kunt werken.
Er zijn veel producten verkrijgbaar
die u kunt gebruiken om storyboards
te maken.
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Populaire software en sjablonen voor
het maken van storyboards
Software

Beschikbaar

FileMaker Pro

www.filemaker.com/nl

Balsamiq

www.balsamiq.com

Paper van 53

www.fiftythree.com

Sketchbook van
AutoDesk

www.sketchbook.com

Ruitjespapier

www.printablepaper.net

Indexkaarten

Lokale kantoorboekhandel

Voorbeelden van storyboards

Fysiek prototype, gemaakt met FileMaker
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Eenvoudigweg met pen en papier, op notitiepapier

Aan de slag met offertes
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Inleiding tot
offertes

Een offerte maken kan moeilijk zijn, omdat er erg veel factoren meespelen bij
het bepalen hoeveel tijd het kost om een systeem of een deel van een systeem
te ontwikkelen voor een organisatie. Bij het offreren van een project, begint u
met een verkennend gesprek. Met een gedetailleerde verkenningsfase kunt u
uw storyboard verbeteren en kunt u eventueel uw offerte nog aanpassen,
mocht dit nodig blijken.
Verkenning
a. Kernvragen
b. Evalueren en onderzoeken
c. Gedetailleerde analyse
Het recept maken
a. Taken vaststellen
b. Tijd berekenen
c. Is dit logisch?
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Ontdekking: kernvragen
Tijdens de verkenningsfase
verzamelt u informatie over uw
klant, zowel door te luisteren en
door tijdens gesprekken expliciete
vragen te stellen.

Voorbeeldonderwerpen voor kernvragen:
Platforms
Beveiligingseisen
Beoogd gebruik
Resolutie
Integratie met andere systemen
Ontwerpvereisten
Aantal gebruikers
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Voorbeelden van kernvragen: platformen, beveiliging,
uitvoer en schermresolutie
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Vraag

Toelichting

Voor welke platformen wordt
er ontwikkeld: Mac, Windows,
iOS, web of alle vier?

Bij het ontwikkelen voor meerdere platformen moeten bepaalde ontwerpkwesties worden overwogen.
Zorg ervoor dat er voldoende tijd is voor ontwikkeling op één platform en om mettertijd correcties door te
voeren voor de andere platforms. Op welke platform u ook ontwikkelt, zorg altijd dat er voldoende tijd is
om op andere platforms te testen. Als u echter ontwikkelt op hetzelfde platform als alle gebruikers zullen
gebruiken, is het testen van dergelijke andere scenario’s niet nodig.

Wat zijn de beveiligingseisen
van de klant?

Zijn er voor iedere gebruiker individuele accounts en wachtwoorden vereist? Hoeveel rechtensets zijn er
nodig? Worden dingen beveiligd met behulp van scripts, met de beveiligingsfuncties van FileMaker of
met een combinatie van die twee? Hoe verder de beveiliging wordt aangescherpt, hoe meer tijd het kost
om deze maatregelen te implementeren.

Wat is de beoogde uitvoer?
Rapporten, formulieren,
contracten, lijsten,
spreadsheets, PDFbestanden?

Twee pagina’s of dertig pagina’s? Zijn we er al met door gebruikers ingestelde lijstweergaven of moet
ieder rapport op maat worden gemaakt en als standaard in het systeem worden opgenomen?

Wat is de beoogde
schermresolutie?

De schermresolutie is van belang bij het ontwerpen van een interface. Hierbij speelt ook
platformcompatibiliteit weer een rol. De schermgrootte kan per platform verschillen. Als u niet
weet wat de gebruikte schermresolutie is, kunt u niet voorspellen hoe de interface eruitziet voordat
u op meerdere platforms gaat testen.

Voorbeelden van kernvragen: integratie, ontwerp en
aantal gebruikers
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Vraag

Toelichting

Is er integratie met andere
systemen, plug-ins of
software van externe
partijen? Zo ja, welke en
hoe dient deze integratie
te verlopen?

Houd er, indien het systeem geïntegreerd moet worden met andere systemen, rekening mee hoe goed
u bekend bent met dit andere proces. Als het om een CSV-export gaat, hoeft u alleen te weten om welke
velden het gaat en in welke volgorde u deze moet exporteren. Als het echter een plug-in betreft waar
u nog nooit mee gewerkt hebt, zult u extra tijd moeten reserveren om deze op een correcte wijze te
integreren. Reserveer tijd voor extra personen, als u hulp nodig hebt van iemand anders, zoals een
medewerker van uw bedrijf.

Heeft de klant ontwerpideeën
of willen ze dat u een UI
ontwerpt?

Dit is minder belangrijk als u de vrijheid krijgt om een interface te ontwerpen. Het kan echter van
cruciaal belang blijken als de klant reeds iets heeft ontworpen en van u verwacht dat u dat ontwerp
volgt. Soms denken klanten alleen aan ontwerp, zonder daarbij aan de implicaties van hun ontwerp te
denken. Als het antwoord op deze vraag bekend is en u weet hoe hun interface eruitziet, kunt u een
nauwkeurigere offerte uitbrengen.

Hoeveel mensen zullen er
tegelijkertijd in het systeem
werken?

Is dit een systeem voor één gebruiker? Zullen er meerdere gebruikers tegelijkertijd in het systeem
werken?

Verkenning: evalueren
en onderzoeken

Leer de details kennen

Zodra de kernvragen zijn
beantwoord, wordt het tijd om
de verzamelde informatie nader
te bestuderen.
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Evalueren

Onderzoeken

- Bestaande software
- Bestaande documentatie
- Bestaande gegevens

- Dialoog met gebruikers aangaan
- Luister naar hun verhaal
- Kijk naar hun werkproces

Verkenning:
gedetailleerde
vereistenanalyse
Nadat de kernvragen en evaluatie
zijn afgerond, wordt het tijd om
een storyboard te maken met uw
analyse van de kernvragen en
het diagram met entiteitsrelaties
(entity relationship diagram, ERD).
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Klantreview
Bij het doornemen van de gedetailleerde vereistenanalyse met uw
klant kunnen aanvullende details boven tafel komen, zodat u een
nauwkeuriger storyboard kunt maken en uiteindelijk een betere
offerte kunt uitbrengen.

+

=

Storyboard

ERD

- Visueel element
voor klant
- Beschrijft systeem
voor specificatiestap

- Beschrijft de
complexiteit van
het systeem

Gedetailleerde
vereistenanalyse

Het recept maken
Nu u een nauwkeuriger storyboard
hebt gemaakt, kunt u alles gaan
specificeren. Gaat u eigen menu’s,
thema’s of functies nodig hebben?
Gaat u trainingen aanbieden?
Gaat u het systeem voor de klant
installeren?
Iedere taak moet hierbij worden
meegewogen, van het totaal aantal
lay-outs, scripts en velden tot het
totaal aantal vergaderingen en de
mate van projectmanagement die
nodig is. Vervolgens dient u de
totale tijd te schatten die nodig is
om iedere taak te voltooien en dit
te vermenigvuldigen met uw tarief.
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Breng alles samen

Taken vaststellen

Bereken de totale tijd

- Lay-outs
- Scripts
- Projectmanagement

- Bepaal de tijd voor
iedere taak

Het recept
samenstellen:
is de offerte logisch?

Alle toeters en bellen: verwachtingen stellen
Zorg ervoor dat bij het indienen van de uiteindelijke offerte alle besproken
functies en opties zijn inbegrepen. Als uw offerte te hoog lijkt, zult u het
proces misschien moeten vereenvoudigen.

Als eenmaal de totaal benodigde tijd
voor het project is berekend, is het
belangrijk dat u hier een buffer bij
optelt (5-10% van de totale projecttijd)
om tijd te reserveren voor eventuele
zaken die u misschien bent vergeten
of hebt onderschat.
Kijk dan nog een moment naar de
totalen en controleer of de offerte
die u gaat indienen realistisch is.
Als deze niet realistisch lijkt, zult
u misschien nogmaals naar uw
proces moeten kijken en eventuele
aanpassingen moeten maken. Dit kan
ook betekenen dat u sommige opties
moet uitstellen tot een latere fase.
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Rijk aan functies

Vereenvoudigd

Doorlopend
projectmanagement
Het is belangrijk om het project
te beheren aan de hand van het
overeengekomen storyboard en de
offerte. Als er zaken veranderen of
het bereik van het project wordt
gewijzigd, dient u deze duidelijk
vast te kunnen leggen en te
communiceren, om onverwachte
toenames in het projectbudget te
voorkomen.
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Het project uitvoeren

Overeenkomst
over vereisten

Overeenkomst
over budget

- Beheer wijzigingen
op basis van het
overeengekomen
storyboard
- Mogelijkheid om items
naar een latere fase te
verplaatsen

- Bepaal wat in de voorlopige
offerte kan worden opgenomen
- Hiermee kunt u eventuele
meerprijzen verdedigen
- Bestede tijd bijhouden ten
opzichte van de specificatie

Bekijk de complete DevCon-presentatie van Deborah Zempel,
download de offertetool die zij in haar demonstratie
gebruikt en lees haar whitepaper.
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Volgende stappen
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Estimating & Storyboarding
with Accuracy

BEG002.fmp12.zip
269.7 KB

Defining the Scope
of a Project

Gebruik deze downloadbare handleidingen om uw project
te plannen, uw app op maat te maken en de app te
implementeren zodat uw team deze kan gebruiken:

Plannen

Maken

Implementeren

Uw eerste stappen voor
het ontwikkelen van
app op maat

Tijd om uw eerste app
op maat te maken

Deel uw app op maat
met uw team

Ontdek
bronnen

Online lessen, training en gemeenschap

Ontdek deze geweldige
bronnen die u kunnen helpen
tijdens de ontwikkeling van
een app op maat met behulp
van het FileMaker Platform.

In het onderdeel Kennis op de FileMaker-website kunt u terecht voor de
Custom App Academy-training, webinars, gesprekken, video’s en
zelfstudiemateriaal:
filemaker.com/nl/learning/
Via de officiële FileMaker Community hebt u contact met andere FileMakergebruikers en -experts. Krijg antwoorden op uw vragen, bekijk video’s en
krijg toegang tot technische documenten, artikelen met instructies, white
papers en meer.
community.filemaker.com/
In de sectie Ondersteuning op de website FileMaker.com vindt u
productdocumentatie, Knowledge Base-artikelen, hulp bij beslissingen
over aankopen en installatiehandleidingen:
filemaker.com/nl/support/
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