Werken met Versiebeheer in AO-online
Versiebeheer met behulp van statussen
Als je in AO-online met versiebeheer wilt werken, kun je hiervoor gebruik maken van handige
automatismen. In AO-online werkt dit met behulp van het toepassen van statussen voor
deelprocessen en de onderliggende activiteiten. Als je van de handige automatismen gebruik wilt
maken, is het belangrijk dat je de reeds beschikbare standaard statussen in AO-online niet verandert
in naamgeving en geen nieuwe statussen toevoegt. De bedoelde automatismen werken namelijk
uitsluitend met behulp van de standaard statussen. Deze standaard statussen zijn:
-

Te reviewen (lees: in bewerking)
Gereviewd (lees: bewerkt en beoordeeld)
Goedgekeurd
Oude versie

In onderstaande tabel is uitgelegd wat de verschillende statusovergangen in werking zet.
Status
Goedgekeurd
Goedgekeurd -> Te reviewen

Te reviewen -> Gereviewd

Gereviewd -> Goedgekeurd

Oude versie -> Goedgekeurd
(zogenaamde ‘roll-back’)

Gedrag in AO-online (automatismen)
Alleen goedgekeurde deelprocessen worden getoond aan de
“voorkant” van AO-online en worden getoond aan alle gebruikers.
Indien een deelproces op Te reviewen wordt gezet, wordt een
kopie gemaakt van het goedgekeurde proces aan de voorkant. Van
het versienummer wordt dan altijd de hoofd digit opgehoogd
(Bijvoorbeeld van 2.2 naar 3.0)
De proceseigenaar kan nu zijn deelproces reviewen en verbeteren.
Wanneer de verbeteringen zijn doorgevoerd, kan de
proceseigenaar zijn deelproces op Gereviewd zetten. Alle
onderliggende activiteiten worden dan ook automatisch op
Gereviewd gezet.
Afhankelijk van de rechten in de instelling van AO-online, mag een
proceseigenaar een gereviewd proces wel of niet goedkeuren.
Anders mag alleen de procesbeheerder goedkeuren. Bij de
overgang van Gereviewd naar Goedgekeurd wordt het huidige
goedgekeurde proces van status gewijzigd naar oude versie en
wordt het gereviewde deelproces naar Goedgekeurd omgezet.
Indien achteraf blijkt dat het nieuwe goedgekeurde deelproces
toch nog fouten bevat, kan het oude deelproces weer worden
teruggezet. In dat geval komt de oude 2.2 versie weer terug als
Goedgekeurd en het reeds goedgekeurde nieuwe deelproces komt
weer in status Te reviewen (versie 3.0)

Tabel 1; Automatismen in AO-online voor versiebeheer.

Voor de duidelijkheid is bovenstaande tabel ook in een workflow uitgewerkt.
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Tabel 2; Workflow van statusovergangen bij versiebeheer.

1. Van Goedgekeurd naar Te reviewen
Onderstand volgen we een compleet voorbeeld. Je ziet het goedgekeurde proces Offertebeheer in
een 2.2 versie. Wanneer we klikken op de status van Goedgekeurd -> Te reviewen wordt er een
kopie gemaakt naar Te reviewen en de hoofd digit opgehoogd naar 3.0.
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We zien nu onder de status Te reviewen het offerte proces in een 3.0 versie, terwijl de oude 2.2
versie nog steeds aan de voorkant actief is. Vanuit hier kan een proceseigenaar of procesbeheerder
het deelproces reviewen en verbeteren.

2. Van Te reviewen naar Gereviewd
Wanneer dat klaar is, kan het deelproces offertebeheer worden omgezet naar Gereviewd, door op
de knop te drukken van Te reviewen -> Gereviewd.

3. en 4. Van Gereviewd naar Goedgekeurd
Afhankelijk van de rechten in de instelling van AO-online, mag een proceseigenaar een gereviewd
proces wel of niet goedkeuren. Anders mag alleen de procesbeheerder goedkeuren. Bij de overgang
van Gereviewd naar Goedgekeurd wordt het huidige goedgekeurde proces van status gewijzigd naar
Oude versie en wordt het gereviewde deelproces naar Goedgekeurd omgezet. Onderstaand
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schermvoorbeeld laat zien dat het gereviewde proces is omgezet naar Goedgekeurd. Dat zien we ook
doordat het versienummer bij Goedgekeurd nu 3.0 is.

De oude goedgekeurde versie kunnen we nu terugvinden onder Oude versie. Indien er nog een oude
versie was, dan is deze naar de prullenbak gegaan.

5. Van Oude versie weer terug naar Goedgekeurd (‘roll back’)
Indien achteraf blijkt dat het nieuwe goedgekeurde deelproces toch nog fouten bevat, kan het oude
deelproces weer worden teruggezet. In dat geval komt de oude 2.2 versie weer terug als
Goedgekeurd en het reeds goedgekeurde nieuwe deelproces komt weer in Te reviewen (versie 3.0).
Dit kun je doen door op de wisselbutton te klikken (zie de rode pijl).
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