Bestek nr. S&L/DA/2019/063
Openbare procedure met betrekking tot diensten van automatisering van het toezicht op en de opvolging van de kwaliteit en de veiligheid
van de informaticatoepassingen in gebruik bij de FOD Financiën
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§.3.1.

p.31

NL

Welke versie van SonarQube is er momenteel in gebruik bij de
FOD Financiën (Comunity Developer of Entreprise Edition)?

De FOD Financiën gebruikt momenteel de versie ‘Community’
8.2 (build 32929).

§3.2.3

p.33

NL

Het proces dat omschreven wordt als D(I)AST (3.2.3 p.33)
omvat blijkbaar twee verschillende aspecten: enerzijds de
penetratietest (pentest) als test die geïntegreerd is in het
proces CI/CD en anderzijds een proces dat de applicatie in
productie proactief kan evalueren (“Afname van de
performantie, het overmatig gebruik van ressources of elk
ander type van inbraak moet preventief kunnen worden
gesignaleerd”). Mag in deze behoefte worden voorzien door
twee afzonderlijke producten?

Het tweede aspect zou een ‘plus’ zijn (zie punt 3.2.3., 2de
paragraaf) en voor deze overheidsopdracht wenst de FOD
Financiën geen afzonderlijk product.

§3.2.3

p. 33

NL

Is de FOD Financiën van plan om de dynamische test (DAST)
van zijn voornaamste toepassingen aan te vullen met een
manuele pentest?

Ja. En een dienst in die zin mag worden aangeboden in het
kader van uw antwoord op deze overheidsopdracht. (Punt
3.2.2, 1ste paragraaf).

3.2.1

32

NL

Hebben we goed begrepen dat het niet verplicht is om ook
analyse- en detectiediensten op te nemen. Klopt dit?

NEE. Hier gaat het om wat beschikbaar is/aangeboden wordt
in de tool/de oplossing. Maar er worden diensten gevraagd
ter ondersteuning voor een beter begrip/interpretatie van de
resultaten en de implementatie van de passende oplossingen,
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die zullen geëvalueerd worden in deel 3.3.2.
Opleiding/coaching van de IT-teams van FOD Financiën
3.4

38

NL

Kunnen wij een alternatief voor managed services (PAAS)
voorstellen?
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Ja, in het kader van uw variante ‘cloud’ (maar u mag slechts
een enkele variante voorstellen).

