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Beheer van de website
De website van de KBBF werd ontwikkeld door Tom Cornelis in samenwerking met de ICT
commissie van de BBF onder voorzitterschap van Ann Chapelle. Het beheer van de site valt
onder de verantwoordelijkheid van de Process-owner. Het is de voorzitter van de ICT
commissie die deze functie waarneemt. De Process-owner is in zijn hoedanigheid lid of
gecoöpteerd lid van de Raad van Bestuur van de KBBF. Aanpassingen aan de website kunnen
door de bestuurlijke instanties van de BBF (raad van bestuur, commissievoorzitters) gevraagd
worden aan de Process-owner. De Proces-owner valideert de aanpassingen en doet deze
binnen het budget dat hem door de Raad van Bestuur toegekend werd. Voor aanpassingen die
dit budget overschrijden, dient hij een aanvraag te doen aan de Raad van Bestuur.
De website wil op een overzichtelijke en dynamische manier de meest relevante en up-todate informatie brengen over bridge in binnen- en buitenland. De website is voor iedereen
toegankelijk en fungeert als communicatiemiddel tussen de bridgespelers en het bestuur van
de Belgische Bridge Federatie. De website bevat alle informatie die noodzakelijk is voor het
goede verloop van de competities en kampioenschappen georganiseerd door de federatie.
De website is zo ontwikkeld dat een gebruiker makkelijk kan navigeren in duidelijke menu’s
en submenu’s en op die manier eenvoudig en snel over de nodige informaties beschikt
betreffende alle officiële kampioenschappen ingericht door de KBBF. Daarnaast biedt de
website ook nuttige informatie over regionale en internationale kampioenschappen en
festivals en links naar interessante bridgesites.
De website bevat verschillende soorten gegevens. Elk gegeven heeft een data-owner die borg
staat voor de juistheid van het gegeven en die er zich van vergewist dat zijn gegevens tijdig en
correct op de website geplaatst worden.
De website is voorzien van een beheersysteem dat aan de gebruikers toelaat om welbepaalde
gegevens in te voeren of bij te werken. Op die manier hebben de data-owners beheersrechten
om hun data in het systeem in te geven. Zij kunnen hiervoor ook beroep doen op het
secretariaat en op de competitieverantwoordelijke van de federatie die de gegevens zullen
invoeren op basis van de informatie geleverd en bekrachtigd door de data-owner. Het blijft
echter steeds de data-owner die de verantwoordelijkheid draagt voor de juistheid en de
toepasselijkheid van zijn gegevens op de website.
De website is onderworpen aan de wet op de privacy. De regelgeving hierrond wordt op de
website gepubliceerd.
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Voor een goed beheer en gebruik van de website moeten verschillende taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ingevuld en omschreven worden, zowel voor de
business (=bridge) community als voor de technici verantwoordelijk voor het ontwerpen van
de nodige software en het onderhouden van de website.

Business Roles
Process-owner:
De Process-owner beheert het businessproces en verzekert er zich van dat de behoeften van de
business community ( zowel van de Belgische Bridge Federatie als van de spelers ) gedekt
worden door het gebruikte informatica systeem. De Process-owner heeft tevens de budgettaire
eindverantwoordelijkheid van het systeem.
De rol van Process-owner wordt vervuld door de voorzitter van de ICT commissie die lid is
van de Raad van Bestuur van de KBBF.

Data-owners:
De eigenaars van gegevens staan garant voor de juistheid van hun eigen data. Zij verzekeren
er zich van dat hun gegevens correct zijn en beschikbaar op de website en dat ze verdwijnen
van de website zodra ze niet meer relevant zijn. De data-owners voeren de noodzakelijke
aanpassingen zelf uit, of vragen dit aan het secretariaat of aan de competitie- en
kampioenschapsverantwoordelijke van de federatie (= competition organsiser).

Specific users:
Dit zijn gebruikers die welbepaalde rechten hebben om gegevens in het systeem in te voeren.
We onderscheiden :







Het Secretariaat voor het invoeren van gegevens op schriftelijk verzoek van de data-owners.
De CO ( Competition Organiser ) van de KBBF voor het invoeren van gegevens betreffende
de viertallencompetitie en andere nationale kampioenschappen.
De Wedstrijdleiders voor het ingeven van de uitslagen van een kampioenschap.
De Clubs voor het inschrijven van de competitieploegen.
De Kapiteins van de competitieploegen om de gegevens van hun ploeg en spelers in het
systeem in te voeren (meedelen van titularissen, inzenden van systeemkaarten, meedelen
van wedstrijduitslagen en van de ploegopstelling, opsturen van het wedstrijdblad,
wijziging van datum of lokaal, omwisseling van uit- en thuiswedstrijd, inschrijven voor
kampioenschappen).
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Anonymous users:
De toegang om de gegevens te lezen op de website staat open voor iedereen. Zowel de
verantwoordelijken van de organisatie als het geheel van de spelers en van de toeschouwers
kunnen de informatie raadplegen die beschikbaar gesteld wordt op de website.
Alle spelers hebben beperkte rechten om zich in te schrijven individueel, per paar of per ploeg
voor de kampioenschappen georganiseerd door de KBBF.

Technical role
Webmaster
De Webmaster is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de website.

Ontwikkelingsteam
Het ontwikkelingsteam valt onder de bevoegdheid van de webmaster en staat in voor :
-

De rol van System Administrator.
Het herstellen van eventuele bugs.
De aanpassingen aan het systeem gevraagd door de Process-owner.

