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P-Direkt werkt continu aan de kwaliteit van het P-Direktportaal. In deze nieuwsbrief vindt
u een overzicht van afgeronde en aanstaande werkzaamheden in het P-Direktportaal.
Waaraan werkt P-Direkt en welke wijzigingen in het P-Direktportaal staan op stapel?
Welke wijzigingen worden de komende weken naar productie gebracht? Welke planning
volgen de bouwteams de komende drie weken?
In deze nieuwsbrief staat meer informatie over

• de resultaten van sprint 5 (van maandag 29 maart t/m zondag 18 april 2021)
• de tijdelijke freeze van woensdag 28 april tot en met zaterdag 3 juli 2021
Bij deze nieuwsbrief hoort één bijlage. Hierin staat een uitgebreidere omschrijving van
alle genoemde werkzaamheden in de afgeronde sprint 5.
Resultaten van sprint 5
De resultaten van sprint 5 staan in de bijlage. Hierin staan drie kolommen:

• in de eerste kolom staat voor wie de wijziging relevant is
• in de tweede kolom staat de titel van de wijziging
• in de derde kolom staat een toelichting op de wijziging.
Tijdelijke freeze van woensdag 28 april tot en met zaterdag 3 juli 2021
P-Direkt plant een freeze in van 28 april tot en met 3 juli 2021. Tijdens deze periode ziet
u als gebruiker geen wijzigingen. Tijdens de freeze voert P-Direkt tegelijkertijd twee
acties uit:

• we voeren een software-update uit en
• we gaan over op een ander type database
Door deze acties tegelijkertijd uit te voeren houden we de overlast zo klein mogelijk.
Software-update houdt gegevens veilig
P-Direkt installeert regelmatig updates voor de software voor onze
personeelsadministratie en het P-Direktportaal. Zo veroudert de software niet en kunnen
we bij blijven. P-Direkt maakt voor de personeelsadministratie en voor het P-Direktportaal
gebruik van software van SAP. U merkt als gebruiker weinig van de updates. Door de
updates houden we al die gegevens die we hebben veilig. We moeten natuurlijk wel
testen of alles daarna nog goed werkt.
Andere database voor sneller portaal

Alle gegevens die we gebruiken zijn opgeslagen in databases. We gaan over op een
ander, sneller type database. We verwachten dat het portaal en de backend hierdoor wat
sneller worden. Maar we willen natuurlijk zeker weten dat er geen gegevens kwijt raken
of beschadigd worden, dus we controleren hier goed op. Dit kost wel tijd.
Werkzaamheden tijdens de freeze
Tijdens de freeze ziet u als gebruiker geen wijzigingen. Tijdens de freeze kunnen wij
allerlei acties op onze interne omgeving uitvoeren. Zo kunnen wij ze grondig testen.
P-Direkt werkt intussen gewoon door aan andere verbeteringen aan onze systemen. Die
houden we even vast zolang het onderhoud niet is afgerond. Zo voorkomen we het risico
dat we wijzigingen uitbrengen die niet goed werken omdat ze gebouwd en getest zijn op
een ‘nieuwere’ omgeving.
Wij werken de komende tijd vooral aan de volgende functionele wijzigingen:

• verbetering van het proces rond de Wet poortwachter
• verbetering van het proces rond Overplaatsen
• een nieuw jasje voor de verlofmodule een aangepaste look and feel
• inrichting van het proces rond de aanschaf van een leasefiets.
Over deze onderwerpen leest u meer in de volgende nieuwsbrief.

