Werken met Versies en Statussen
Instellingen
Onder instellingen kan voor versienummering twee instellingen worden gemaakt, afhankelijk van
deze instellingen zal het versiebeheer zich anders gedragen.

Daarnaast kan worden vastgelegd wie processen (en deelprocessen) mag goedkeuren en daarmee de
bevoegdheid heeft om de processen te publiceren aan de eindgebruikers. Ook kan worden
vastgesteld of bij het aanmaken van een nieuw proces of deelproces, de status direct moet zijn
goedgekeurd. Indien de status wordt gezet op Te reviewen, is het deelproces en onderliggende
activiteiten nog niet zichtbaar voor eindgebruikers en is het mogelijk dat een ander
(procesbeheerder) het deelproces eerst moet checken en eventueel goedkeuren.

Versienummering
Voor alle processen en deelprocessen kan een versienummering worden gebruikt. Op deelproces
niveau kan dat er als volgt uit zien.

Afhankelijk van de instellingen wordt een versienummer bij een verandering automatisch opgehoogd
of handmatig. En versienummer kan ook altijd handmatig worden gewijzigd.

Versiebeheer
Periodiek kan het nodig zijn om bepaalde
deelprocessen opnieuw te beoordelen. Je kunt dan bij
een deelproces de status veranderen naar te
reviewen. Als je dat doet dan verdwijnt dit deelproces
uit de boom van goedgekeurde processen.
Indien voor het eerst een deelproces in te reviewen
wordt gezet ontstaat een nieuwe knop naast
goedgekeurd, zijnde ‘Te reviewen’.
Stel dat we Offertebeheer op te reviewen zetten dan
kunnen we dit proces alleen onder de knop ‘Te
reviewen’ terugvinden.

Onderstaand zie je dat er nu een knopje voor ‘Te reviewen’ is bijgekomen. Wanneer je daar op klikt is
nu het deelproces Offertebeheer daaronder zichtbaar.

Voor het verder reviewen van het deelproces met onderliggende activiteiten, kan het beste worden
geklikt op de Lijst(weergave). Je krijgt dan het volgende te zien.

Je kunt nu alle activiteiten en deelproces doorlopen en verbeteren. Er zijn dan twee logische keuze
mogelijkheden:
1. Deelproces wordt direct goedgekeurd en is daarmee weer zichtbaar aan de voorkant
2. Deelproces wordt op gereviewd gezet. In dat geval ontstaat er een nieuwe knop en is het
deelproces Offertebeheer zichtbaar onder ‘Gereviewd’. In dit geval kan een ander
(proceseigenaar) dan de gereviewde processen checken en eventueel goedkeuren
Opmerking: Wanneer een deelproces status wordt gewijzigd worden direct alle onderliggende
activiteiten ook naar die status gewijzigd. Zo kun je in één keer een geheel deelproces met
onderliggende activiteiten omzetten.

