Q&A
HERINNERING : VERPLICHT INDIENEN UEA
AANGEPASTE PRIJSINVENTARIS INVULLEN (errata)
ELEKTRONISCHE HANDTEKENING MOET CORRECT ZIJN
F.7. MODEL VOOR HET STELLEN VAN VRAGEN

Bestek nr. S&L/DA/2019/014
Punt/
Paragraaf
B.2

Paginanummer

Taal

Vraag

5

NL

Vraag 1

B.2

In principe zal de overeenkomst een duur van 7 jaar kennen. Dit is in
principe voor een overheidsopdracht van deze aard een langdurige
overeenkomst. Criteria of factoren die het de duur van de overeenkomst
beïnvloeden. Vooreerst moeten we naar het wettelijk kader kijken i.v.m.
ontbinding van overeenkomsten. Secundair zijn er elementen over de
bruikbaarheid van de tool doorheen de tijd, elementen die bijvoorbeeld
betrekking hebben op de leverancier zoals wijziging van policy, een
overname, gewijzigde dienstverlening, … Deze secundaire elementen
kunnen deel uitmaken van de overweging om een ontbinding van de
overeenkomst tot stand te brengen.
5

NL

Vraag 2

C.2.5

Vraag 3

Wat zijn de criteria/factoren op basis waarvan FOD Financiën kan
beslissen om de opdracht elk jaar van de duurtijd van het contract te
beëindigen ?

Na het eerste jaar waarin de implementatie, migratie, integratie en
configuratie van de oplossing afgerond is en de oplossing operationeel is
en gebruikt wordt door een eerste groep gebruikers/projecten, wat zijn
dan de precieze criteria/factoren die FOD Financiën ertoe kan brengen
om dan toch nog het contract te beëindigen in de resterende 6 jaar van
het contract ?
Zie voorgaand antwoord

12

NL

Wat zijn de specificaties van de technische omgeving van FOD
Financiën die relevant/nodig zijn voor de installatie van de oplossing in
de omgeving van FOD Financiën (on-premise) : technologie, server,
operating system, security, server capaciteit, enz.
Ik verwijs hier naar E5 gewenste situatie en E7 huidige volumes van het
bestek. Zie onderaan dit document voor gebruikte schema’s

Gebruikte Hardware:
App-servers: VM

DB-server: DB2, SQL-server

Security
LDAP, Active directory
Aanvullende informatie vanuit devtools:

1













OS Devtools : Redhat 7.6
Apache httpd: 2.4.6 (RedHat)
Subversion : 1.9.5 (mod_svn mod_dav_svn)
OpenSSL : 1.0.1
Jenkins : 2.176.1 (jdk1.8.0_141)
Maven : 2.21.2, 3.2.2, 3.5.2
jdk (toolchain): 1.6.0_45, 1.7.0_80, 1.8.0.144, 1.9
Artifactory : 6.8.16 and JfrogPlatform
Cast : 8.3.10
Jira : cloud, “latest”
Confluence : cloud, “latest”

Er is bestaat momenteel ook een platform voor development
gebaseerd op containers. Zie achteraan dit document.

C.2.5

12

NL

12

NL

Vraag 4
C.2.5

12

NL

Vraag 6

C.2.5

2

« De kosten voor de configuratie, integraties en migratie (user
management geïntegreerd met dit van de FOD Financiën) van de
oplossing zijn in begrepen, »
Met betrekking tot migratie: is het de bedoeling dat het user management
via Active Directory van FOD Financiën zal opgezet worden? Of kan het
user management puur in de oplossing beheerd worden met een migratie
van alle nodige users?
Bij voorkeur wordt er een oplossing via Active directory aangeboden.

Vraag 5
C.2.5

Hoe groot is de groep van gebruikers die mogelijk ondersteuning en
coaching dient te krijgen ? Graag aantallen aangeven per rol (testers,
testcoördinators/testmanagers, QA en andere gebruikers).
Zie E11 opleiding en coaching.

12

NL

« De kosten voor de configuratie, integraties en migratie (user
management geïntegreerd met dit van de FOD Financiën) van de
oplossing zijn in begrepen, »
Welke integraties dienen er met de oplossing gebeuren? Graag per
integratie naam van de tool/framework, versienummer en indicatie van
cloud/on-premise aangeven. Ook graag integratie met de deelsystemen
van FOD Fin aangeven (zoals vermeld op pagina 14 onder “test tool
deskundige”)
De tool deskundige die vanuit de inschrijver wordt voorgesteld om in te
staan voor de gevraagde opdracht moet de nodige kennis in huis hebben
om zonder al te veel problemen de opdracht te beëindigen. Dit betekent
naast de kennis van de aangeboden tool. Dat hij of zij moet beschikken
over de kennis van virtuale machines en windows, netwerken en
databanken (DB2 of MySQL). Voor de voorziene integraties zijn er 2
must haves de Jira-cloud en de testautomatisatie (on-premise) via
cucumber-selenium te bewerkstelligen (zie ook vraag 3), en eventueel
ook ook MS-project (cloud) te voorzien, dit i.v.m. acceptatiecriteria (nice
to have).
« De kosten voor de configuratie, integraties en migratie (user
management geïntegreerd met dit van de FOD Financiën) van de
oplossing zijn in begrepen, »

Vraag 7

C.2.5

12

NL

Zal er één configuratie opgezet worden voor de gehele FOD Financiën
organisatie die alle projecten/teams gebruiken (workflow, custom
attributen, user rollen,…)? Met andere woorden: kan de configuratie
gebeuren met behulp van één template die dan in gebruik wordt
genomen door alle individuele teams/projecten? Indien niet, graag
aangeven hoeveel templates ingeschat worden.
Momenteel wordt er één standaard template gebruikt, die door de diverse
teams kan aangepast worden. Wat mij betreft kunnen we ervan uit gaan
dat we vertrekken van 1 standaard template en dat er max 6 andere
templates zijn die een variant zullen zijn op deze van de standaard
template
« Beperken van risico’s waardoor er aan kwaliteit zou moeten worden
ingeboet (beschikbaarheid, performantie, …) »
Wat zijn de specifieke requirements inzake performantie en
beschikbaarheid waaraan de oplossing moet voldoen?
Zijn er nog andere kwaliteitskenmerken die belangrijk zijn voor de FOD
Financiën?
Ingeval er een saas-oplossing wordt aangeboden. Is het belangrijk dat de
beschikbaarheid van de tool gegarandeerd blijft tijdens de kantooruren
van de FOD. Dit betekent uitvallen van langer dan 240 minuten niet
kunnen. En reactietijden van transacties van hoger dan 3 seconden niet
gewenst zijn. Security worden ook als een belangrijk aandachtspunt
beschouwt, het voorleggen van internationale standaarden is dan ook een
pluspunt.

Vraag 8

C.2.5

12

NL

“Het aanbrengen of verbeteren, door functies te doen evolueren of door
er nieuwe mogelijkheden aan toe te voegen.”
Graag een concreet voorbeeld van wat zo’n verbetering of nieeuwe
mogelijkheid kan zijn.

Vraag 9

C.2.5

Als ik naar de As-Is situatie refereer. Momenteel is het niet mogelijk als
je een screenshot neemt om dit te verrijken met extra informatie. Zoals
het toevoegen van pijltjes of tekstvakken. Dit versta ik onder
verbeteringen of het toevoegen van extra/nieuwe functionaliteit. Deze
nieuwe of verbeterde functionaliteiten kunnen liggen in de diverse
domeinen die de testmanagement tool behelst. Bijvoorbeeld
functionaliteiten rond samenwerking in een team.
12

NL

« … het overnemen van het algeheel beheer van de tooloplossing … »
Graag een gedetailleerde omschrijving van de
taken/verantwoordelijkheden die onder dit algemeen beheer vallen
volgens de visie van FOD Financiën.

Vraag 10

C.2.5

3

Volgens de marktprincipes spreken we hierover managed services. Dit is
een ruim begrip en is voor ons ook moeilijk geweest om dit juist te
omschrijven en te budgetteren. Omdat tijdens het marktonderzoek geen
eenduidig aanbod wordt omschreven rond deze vorm van
dienstverlening. Daarom is er geopteerd een profiel in te huren via regie
die dan deze dienstverlening wel kan geven. Dit kan ter plaatse of op
afstand gebeuren. Doelstelling is om huidig team hiervan te ontlasten en
of eventueel iemand anders bij te staan. Om de dagelijkse continuïteit
van de tool te verzekeren. Op pagina 13 van het bestek onder punt
beheer vindt u meer info over de verwachtingen.
13

NL

Is het correct te veronderstellen dat voor de trainingen in het eerste jaar
voor een groep van 30 personen voor de basis/geavanceerde traiing per
training een groep van 10 personen wordt voorzien ? Indien niet correct,
graag aangeven wat de verwachtingen hierin zijn.

Vraag 11

C.2.5

1314

NL

Aangezien er drie type trainingen worden verwacht (basis, geavanceerde,
administratie) in het eerste jaar, wat zijn dan de specifieke
verwachtingen met betrekking tot het competentietraject? Hoe moet dit
traject begrepen worden in relatie met de reeds voorziene trainingen?
Belangrijk is dat de deelnemers voor de ingeschreven trainingen over de
nodige kennis beschikken om de tool doelmatig te gebruiken. Dat zij
tevens na de opleiding in staat zijn elkaar verder te kunnen helpen. En
ook aan de nieuwe gebruikers die nog geen training hebben gevolgd de
nodige kennis weten over te brengen. Zijnde als technologische
evangelisten kunnen optreden voor het welslagen van het doelmatig
gebruik van de tool. Hiervoor kunnen de coaches aanvullend mee helpen
bouwen aan de competenties. Eventueel kunnen de optionele trainingen
voorzien voor de andere jaren ook dienen om de competentie te laten
groeien naast de initiatietrainingen. Dit laatste kan een mogelijk piste
zijn om een competentietraject uit te werken.

Vraag 12

C.2.5

14

NL

Vraag 13

E.6.1

40

NL

21

NL

22

NL

Vraag 15

C.3.5.2

Kan het trainingsmateriaal in het Engels voorzien worden ?
Het trainingsmateriaal mag in het Engels worden aangeboden, als het
niet anders kan. De trainingen dienen bij voorkeur gegeven te worden in
de eigen landstaal, tenzij de groep te klein is en bestaat uit verschillende
taalrollen, dan is Engels mogelijk.

Vraag 14

C.3.5.2

Voor het eerste jaar voorzien we een groep van een 30-tal personen om
een training te volgen. Ingedeeld volgens een aantal profielen. Zie ook
E11 p. 43. Voor de overige jaren van de duurtijd wordt er optioneel
gevraagd om een training te voorzien voor een groep van maximum 10
personen. Dit betekent dat voor jaar 1 zeker een opleidingstraject wordt
voorzien. En voor de overige jaren zal het afhangen of er vraag naar is?
« Of voor het verwerven of behouden van competenties doelmatig
gebruik van de tooling. Kan er een competentietraject opgesteld worden
op maat van de diverse profielen testers, testcoördinators/testmanagers,
QA en andere gebruikers. Dit is dan optioneel en dient dan opgenomen
te worden onder het luik van extra diensten zoals hierboven vermeld. »

Heeft FOD Financiën een specifieke voorkeur voor een on-premise
oplossing of een cloud-oplossing ? In het geval van een specifieke
voorkeur graag aangeven wat de redenen hiervoor zijn.
Voor de support tools waaronder de testmanagement tool valt. Wenst de
FOD Financiën zo weinig mogelijk effort te investeren wat betreft
resources voor het onderhoud van de tool. Vandaar dat er gekozen wordt
voor een cloud-oplossing. Gezien het huidig inzicht, is de werklast voor
het up-to-date houden van de tool minimaal.
« De samenstelling van de documentatie en het oprichten van een
kennisdatabank voor de optimale exploitatie van de oplossing.”
Graag meer specificaties wat precies verwacht wordt voor deze
kennisdatabank. Welke informatie wil FOD Financiën hier zien ?
Wat willen we hiermee bereiken is. Dat er via een sharepoint een
kenniscentrum wordt opgezet waar alle info betreffende de voorgestelde
tool terug te vinden is. Dit kan gaan van de aangeboden trainingen,
Q&A, fora, pplossingen aan Issue’s in het verleden, linken naar sites die
de tool volgen, …
Voor de demo : dient enkel de test management tool geïnstalleerd te
worden in de omgeving van de FOD Fin ?
Voor de testautomatiseringstool dient enkel een demo gegeven te
worden, maar dit dient niet mee geïnstalleerd te worden voor de
demoperiode ?
Is het de bedoeling dat alle integraties (Jira, Jenkins, SVN,…) al opgezet
zijn voor de test management tool tijdens de demoperiode ?

4

Vraag 16

Het is toch de bedoeling dat de toolmanagement tool zichzelf mag
verkopen. Daarom lijkt het mij belangrijk dat dit zo dicht mogelijk de
FOD Financiën realiteit benadert.
Testautomatiseringstool, verwachten we enkel een demo.
Integraties, er wordt 5 werkdagen voorzien om de demo uit te voeren.
Aan de weerhouden partijen zal er gevraagd worden om een demo te
komen geven. Op dit moment kunnen er afspraken worden gemaakt voor
de praktische opzet (integraties) van de demo.
Het is de bedoeling dat de te evalueren elementen voorzien in de
gunningscriteria aanwezig zijn /af te leiden zijn uit de demo.

E.6.1

39

NL

« Beheren van (test)product breakdown structure (PBS)”
Hoe wordt deze activiteit momenteel in HP ALM gedaan? Wat is de
precieze verwachting hierin?

Vraag 17

Momenteel doet elk team dit naar eigen inzichten. Het principe dat
hierbij wordt toegepast vertrekt vanuit epics naar user stories onder te
verdelen in taken die omgezet worden naar testactiviteiten.
Mogelijke doelstellingen kan hier zijn. Om via testing terug meer
kwalitatieve rapportering op te zetten. Duidelijker inzicht te hebben over
elementen die zeker getest moeten worden en andere elementen waar er
een mindere focus op testen moet gebeuren. Of via de BDD-benadering
een beter inzicht heeft op de reeds bestaande gherkin-syntax.

E.7

41

NL

Vraag 18

F

Er is vertrokken van de As-Is situatie. Momenteel zijn er geen meldingen
dat dit niet toereikend zou zijn. Wat mij betreft kan dit zo blijven. Ik
vermoed dat iedere leverancier zijn eigen businessmodel heeft om
licenties aan te bieden. De huidige 50 concurrent users vormen
momenteel geen probleem i.v.m. dagelijks gebruik.
47

NL

Vraag 19
Prijsinventaris

F6 is een model voor de CV’s, maar de eigenlijke bijlage gaat over
« ARTIKEL 9 EN 10 VAN DE CODEX OVER HET WELZIJN OP
HET WERK ». Kan een CV model meegegeven worden ?
Deze bijlage is onterecht blijven staan, u kan uw eigen cv’s opladen

-

NL

Vraag 20
Prijsinventaris

Voor de licentieprijs van de test management oplossing, is het correct
om uit te gaan van 50 users ? Indien niet, wat is het gewenste aantal
users/licenties dat voorzien moet worden ?

In welke rij/kolom dient de licentiekost van de test management tool
opgenomen te worden ?
in de leveringsfase zie C.2.5. voor alle jaren, een errata van de
prijsinventaris wordt gepubliceerd

-

NL

Voor de datamigratie van 150 projecten, is het correct te veronderstellen
dat deze projecten allemaal dezelfde set up en configuratie hebben
(workflows, statussen, custom velden,…) ?
Wat is de gemiddelde omvang van een project ? Graag inschatting van
de aantallen voor requirements, test cases, testuitvoeringsresultaten en
defects meegeven.

Vraag 21

In principe hebben alle projecten dezelfde setup. Maar er is grote variatie
binnen de projecten van klein, gemiddeld tot groot omvang.
Voor het grootste project betekent dit:
Requirements: 3500

5

Testcases: 34000
Uitvoeringsresultaten: 94800
Defects: Deze worden momenteel standaard in Jira genoteerd, het lijkt
weinig waarschijnlijk dat alle defect dienen gemigreerd te worden. Dit
moet voor ieder project nog bekeken worden.
Prijsinventaris en
C.2.5
Vraag 22

6

12

NL

Voor de datamigratie van 1 project (als deel van de overgangsfase): is dit
een verplichte optie of sowieso deel van de eigenlijke offerte (en dus op
te nemen in de prijs van de overgangsfase) ?
Er moeten 2 prijzen worden meegegeven deze voor de datamigratie voor
1 project en anderzijds deze voor 150 projecten. Afhankelijk van de
prijszetting zal de FOD Financiën kiezen uit één datamigratie of een
bulkmigratie. En inderdaad zal deze dan uitgevoerd worden tijdens de
overgangsfase.

Punt/Paragraaf
Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Paginanummer
Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave "Test
Managementtool"
op basis van
forfaitair globale
prijs

Taal
NL

Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave "Test
Managementtool"
op basis van
forfaitair globale
prijs

NL

Vraag 1

Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire
Vraag 2

Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Inderdaad B15 is een titel, de
prijsinventaris is aangepast ter
verduidelijking
Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave "Test
Managementtool"
op basis van
forfaitair globale
prijs

NL

Vraag 3

Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

7

Vraag
Moet datamigratie van 1 project van
ALM naar het nieuwe product + 1
mandag support inbegrepen zijn in
"Overgangsfase-phase de transition"
prijs op rij 11? Wij zien namelijk ook
in het onderdeel "verplichte opties" een
vraag voor prijs voor data migratie van
1 en 150 projecten.
In het onderdeel E.10
installatie/configuratie/migratie/advies
staat beschreven dat 1 migratie volledig
moet zijn te
beschreven/gedocumenteerd met de
nodige coaching. Als er voor een
bulkmigratie wordt gekozen is dit geen
verplichting meer. De prijzen voor
beide opties moeten worden ingevuld.
In rij 15 moeten we GEEN prijs
invullen en mogen we leeg laten?

In rij 20 moeten we WEL een prijs
invullen nl. mandagprijs voor jaar 1
cell D en E?

ook een titel

Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave "Test
Managementtool"
op basis van
forfaitair globale
prijs

NL

Rij 21 tot 23 verwijzen jullie opnieuw
naar opleidingen. Is het de bedoeling
dat wij een prijs geven voor coaching
traject toegepast op de 3 soorten
gebruikers zoals aangegeven? Vb. voor
de 30 personen die de "Basisopleiding
Formation de base" hebben gevolgd.

Vraag 4

Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Per jaar de prijs voor de opleiding
rekening houdend met het aantal
personen/mandagen * met de
eenheidsprijs
Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave "Test
Managementtool"
op basis van
forfaitair globale
prijs

NL

Vraag 5

Het bedrag incl en excl btw graag, zie
aangepaste prijsnventaris

Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire
Vraag 6

Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave
"Verplichte opties
/Options
obligatoires"

Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire
Vraag 7

Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave
"Verplichte opties
/Options
obligatoires"

Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire
Vraag 8

Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave
"Verplichte opties
/Options
obligatoires"

Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire

Sheet Prijsopgave
en prijslijst
Prijsopgave
"Verplichte opties
/Options
obligatoires"

8

Moeten we velden X1 tot X7 invullen
met het bedrag inclusief BTW of laten
we deze zoals ze nu zijn?

NL

Wij gaan er vanuit dat rij 32 leeg mag
gelaten worden en dat wij in rij 33 de
licentiesprijzen invullen?

Zie aangepaste prijsinventaris
NL

NL

Welk bedrag moeten wij invullen in rij
42 en 43 voor jaar 2 tot 7? Moeten we
de eenheidsprijs geven of prijs voor 10
personen?
Totale prijs voor elk jaar rekening
houdend dat een groep uit 10 personen
bestaat
Welke bedrag moeten we invullen in rij
44 voor jaar 2 tot 7. Moeten we de
eenheidsprijzen invullen of prijs voor
25 dagen?
Totale prijs voor elk jaar rekening
houdend met 25 mandagen

NL

Moeten we velden Y1 tot Y7 invullen
met het bedrag inclusief BTW of laten
we deze zoals ze zijn?

Vraag 9
Bijlage A/
Annexe A
Verplichte
Prijsinventaris
Inventaire de prix
obligatoire
Vraag 10

9

Invullen inclusief btw
Sheet Prijsopgave
en prijslijst

NL

In de Inventaris Excel file staat er
onderaan een witte balk met de
beschrijving “C2.5 Prijsscenario,
eenheidsprijzen en forfaitaire prijzen
Zie bestek”. Welke informatie dient
hierin te worden beschreven?
Niets, het is een vak om te verwijzen
naar C2.5 de prijsinventaris en de
prijzen van het bestek. Het heeft enkel
een informatieve waarde.

Punt/
Paragraaf

Paginanummer Taal

C.2.5.

12

Jaar 1

(en p. 40)

onderhoud

Jaar 2
onderhoud

Vraag 2

10

Frans Verwacht u dat 100 % van de gegevens van de
350 projecten (requirements, story's, testing,
testresultaten, link requirements-testing ...)
moet worden geïmporteerd of is het mogelijk
om maar een deel van die gegevens over te
nemen:
-

Enkel de 150 actieve projecten of/en

-

Enkel een subgeheel van testresultaten,
links defects-requirements ...?

Zoals aangegeven zijn er een 150 actieve
projecten waarin een activiteit heeft
plaatsgevonden. Dit gaat van een kleine
aanpassing tot het dagelijks gebruik van de tool
de maanden voorafgaande aan het schrijven
van het bestek. Er wordt vanuit gegaan dat de
actieve projecten zullen gemigreerd worden.
Dit kunnen er ook minder zijn, daar heb ik dit
moment geen zicht op, niet alle teams hebben
dit laten weten. Voor de migratie komen wat
mij betreft enkel de essentiële modules in
aanmerking, gezien er een dubbel gebruik is
met Jira (Epics, defecten). Welke onderdelen
komen dan wel in aanmerking, requirements,
testing. De QTP of UFT-testen komen niet in
aanmerking voor migratie. Momenteel worden
de geautomatiseerde testen opgezet via een
cucumber-selenium aanpak.

Vraag 1

C.2.5.

Vraag

13

Frans Mag de ondersteuning van een nieuwe AUT
(verplichte optie) via alleen een
Maven/Jenkinsconfiguratie worden geboden of
moet ze ook geïntegreerd worden met de
vervanger van HP-ALM?
De optionele tool moet vooreerst een
ondersteuning zijn voor de testautomators om
het werk efficiënter uit te voeren. Dit op niveau
van de code die geautomatiseerd dient te
worden. Het spreekt van zelf dat de nodige
integraties inbegrepen zijn in de keten van
automatisering waarbij componenten uit de
vraag ook behoren. Dit in harmonie met ons
huidige test automation framework.

C.3.5.2.

22

3. Demo

Frans Moet de import van de gegevens vanuit MS
Project, vermeld als onderdeel van het
evaluatiescenario, beschouwd worden als een
vereiste van het type 'must have'?
Zo ja, mag die import worden toegepast na
gebruikmaking van de exportfunctie van MS
Project?
Het antwoord hierop kan ja zijn voor de demo.
In MS-Project worden er ook acceptatiecriteria
meegegeven die belangrijk kunnen zijn binnen
een testinspanning. Momenteel is er geen
verplichting om dit mee te geven. Daarom mag
je deze vereiste eerder beschouwen als een nice
to have. Maar wat voor mij belangrijk is hoe
goed is de tool integreerbaar met onze huidige
en toekomstige toolset en infrastructuur.

Vraag 3

E.5.

36

Frans Heeft uw wens om de tool HP-ALM te
vervangen, te maken met het feit dat er functies
ontbreken in dit product of meer met de
licentiekosten?
Wat mij betreft is de HP-ALM tool
betrouwbaar. Wat betreft de functionaliteit
hebben we geen klachten.

Vraag 4

Behalve dat onze organisatie nu werkt volgens
agile principes. Het is daarom moeilijk voor
een aantal teams om met HP-ALM te werken.
Net als de organisatie en de integratie van de
testinspanningen met andere tools.
De kosten van licenties die in het verleden voor
HP-ALM in rekening zijn gebracht, zijn ook
aanzienlijk.
E.5.

36

zie antwoord vraag 2

Vraag 5

E.7.

Vraag 6

11

Frans Mag de ondersteuning van HP-UFT via alleen
een Maven/Jenkinsconfiguratie worden
geboden of moet ze ook geïntegreerd worden
met de vervanger van HP-ALM?

40

Frans Welke versies van de tools
Jira/Confluence/Jenkins zijn momenteel
geïnstalleerd in de architectuur van de FOD
Financiën?
 OS Devtools : Redhat 7.6
 Apache httpd: 2.4.6 (RedHat)
 Subversion : 1.9.5 (mod_svn
mod_dav_svn)










E.7.

40

Vraag 8

Frans Hoeveel van de 1.000 Jira/Confluencelicenties
worden er werkelijk gebruikt?
Exacte aantal kan ik niet meedelen omdat dit
fluctueert. Maar we zitten dicht bij de grens
van 1000 licenties.

Vraag 7

C2.5.

OpenSSL : 1.0.1
Jenkins : 2.176.1 (jdk1.8.0_141)
Maven : 2.21.2, 3.2.2, 3.5.2
jdk (toolchain): 1.6.0_45, 1.7.0_80,
1.8.0.144, 1.9
Artifactory : 6.8.16 and
JfrogPlatform
Cast : 8.3.10
Jira : cloud, “latest”
Confluence : cloud, “latest”

12

Frans U lijkt in het Excelbestand aan te geven dat een
forfaitaire prijs wordt verwacht voor de jaren 1
tot 7 in de Ondersteunings- en onderhoudsfase.
Daarbij is het zo dat de ondersteuningsfase met
name het onderhoud omvat (preventief,
correctief, adaptatief, ondersteuning). Klopt
dat?
Het volume met betrekking tot het aantal
interventies/aanvragen is moeilijk te
kwantificeren. Om het volume (u maakt gewag
van 65 interventies momenteel op jaarbasis) en
dus een forfaitaire prijs te kunnen bepalen,
gelieve het aantal verwachte interventies op
jaarbasis en gelijkmatig verdeeld over zeven
jaar mee te delen, en een gemiddelde
interventietijd vast te leggen.
Het onderdeel “Ondersteunings- en
onderhoudsfase - Phase de Support et de
Transition” bestaat uit 3 punten
Onderhoud, (preventief, corrigerend, adaptief,
ondersteuning) heeft mijns inziens betrekking
tot het running houden van de tool in de meest
optimale omstandigheden. In de meest brede
betekenis van onderhoud zonder een
opsomming te geven. Dit kan betekenen dat er
verschillende soorten van releases (versies)
kunnen gebeuren gaande van een patch tot een
major release (versies).
Ondersteuning heeft betrekking tot het support
geven aan de klant (FOD Financiën). Naast het
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onderhoud betekent dit ook bijstand verlenen
aan de FOD Financiën door toegang te geven
aan een helpdesk voor het bijstaan of oplossen
van vragen betreffende het gebruik van de tool
ingeval van een calamiteit.
Er is ook nog een derde puntje dat betrekking
heeft op “extra diensten”. Zie naar vraag 10
onderdeel CapGemini. Dit hoort wel thuis bij
de verplichte opties.
Het verwacht volume is zoals in de vraag
aangegeven moeilijk te kwantificeren. De 65
interventies op jaarbasis is gemeten op basis
van het jaar 2016. Om over te gaan tot een
prijszetting stel ik je voor om een gemiddeld
volume over 7 jaar in te schatten en ook met
een gemiddelde tijd.
Bestand
verplichtinventarisinventaire

Frans We hebben twee bestanden, die schijnbaar
hetzelfde zijn. Kunt u aangeven wat de
verschillen zijn?
-

Vraag 9

13

690555_verplichtinventaris-inventaire
690556_verplichtinventaris-inventaire

Is 2 keer opgeladen voor fr als voor nl versie
maar is idd zelfde document

Punt/
Paragraaf

Paginanummer

Taal

Vraag

B

5

NL

Wanneer schat de FOD financiën het dossier effectief te gunnen.

Vraag1
E.1., E.6

Zo snel mogelijk rekening houdend met de procedure en de wettelijke
termijnen die gerespecteerd moeten worden.
36,39

NL

Vraag 2

E.4.

De huidige HP-ALM kent 1 customizatie die in functie stond van FUP. Dit
is momenteel niet meer actueel. Er moet een customizatie model opgezet
worden. In functie van het agile karakter van onze organisatie.
37

NL

Vraag 3
E.4.

37

NL

37

NL

37

NL

39

NL

39

NL

Vraag 10

14

Wensen jullie alle automatische testen te standaardiseren op één test
automation tool?
Het is toch de opzet om zoveel mogelijk gebruik te maken van het
bestaande test automation framework

39

Vraag 9
E.6.1

Er zitten tekstuele verschillen in deze sectie tussen het Frans en het
Nederlandse bestek.
Inderdaad, ik zie een minimaal verschil, we zullen de tekst aanpassen.

Vraag 8
E.6.1

Indien een cloud model mogelijk is, kan er dan gekeken worden in welke
mate er op voorhand besproken poorten open gesteld kunnen worden om de
gevraagde integraties te realiseren?
Dit is moet mogelijk zijn. Maar kan pas besproken worden op het moment
dat de offertes worden geëvalueerd dit in het kader van de demo.

Vraag 7
E.6.1

Maakt het uit of de Test Management oplossing als on-premise oplossing
of als SaaS oplossing aangeboden wordt? Indien dit niet uitmaakt, is het
dan de bedoeling dat er prijzen voor beide modellen aangeboden worden?
Varianten niet toegelaten, Gezien we uitkijken naar een economisch
voordelig model. Is het momentele inzicht te opteren voor een SaaSoplossing. Gelieve dan ook 1 prijs voor te stellen.

Vraag 6
E.6.1

Moeten bestaande geautomatiseerde testen behouden blijven? Welke
tool(s) werden hier gebruikt?
Neen de QTP of UFT testen dienen niet gemigreerd te worden. Sinds enige
tijd beschikken we over een test automation framework gebaseerd op een
cucumber-selenium technologie. We gebruiken een BDD-aanpak om onze
testen te automatiseren.

Vraag 5

E.5

Moeten bestaande testen overgezet worden naar nieuwe management tool
(migratie tool??)
Zie vraag 21 pagina 5 en vraag 1 p 10

Vraag 4

E.5

wat zijn de huidige customizaties in ALM?

NL

Indien er voor een nieuwe test automation tool gekozen wordt, dienen dan
alle bestaande automation scripts gemigreerd te worden?
Neen, de huidig test automatiseringsaanpak wordt momenteel aanschouwt
als een standaard

40

Welke applicaties moeten ondersteund worden door automation tool (welke
browser(s), fat-client, citrix, …)
Java gebasseerde toepassingen met de meest gangbare browsers, maar
“Edge” staat standaard geïnstalleerd op elke laptop van de FOD Financiën
medewerkers

E.6.1

Vraag 11

15

40

Met betrekking tot rapportering: Is doorclicken naar resultaten voldoende
of dient ook de detail status (bv per stap) rechtstreeks geregistreerd te
worden in de test management tool?
Wat mij betreft hoe meer detail hoe beter. Maar de rapportering moet van
dien aard zijn dat ze nuttig is voor zowel het team als voor de diverse
niveaus van management. Dit betekent detail waar nodig meer algemeen
waar informatief.

Punt/
Paragraaf

Paginanummer

Taal

Vraag

B.2

5

NL

FOD Financiën wenst een contract voor de duur van 7 jaar, wat jaarlijks
beeindigd kan worden. Gaat FOD Financiën akkoord met een contract voor
de duur van 1 jaar, waarbij FOD Financiën telkens de mogelijkheid heeft
om op het einde van de contractduur, met in achtname van een
opzegtermijn van 6 maanden het contract te beeindigen dan wel voor 1 jaar
te verlengen en dit maximaal voor 6 jaar te herhalen.

Vraag 1

16

De FOD Financiën heeft momenteel niet de intentie om overeenkomsten
vroegtijdig te beëindigen, gelet aankoopprocedures de nodige tijd vergen.
De overeenkomst zal in principe een duur kennen van 7 jaar en is ook zo
gebudgetteerd zoals beschreven in B2 Duur van de opdracht. Enkel in
uitzonderlijke omstandigheden kan er beslist worden om de overeenkomst
vroegtijdig te beëindigen.

Huidige development zonder containers

Huidige development met containers
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OF anders voorgesteld
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