SAMEN
DIGITAAL FIT
WORDEN IN HET
NIEUWE JAAR
Weer in shape met het
Frank!Framework
Klaar om weer digitaal fit te worden?
Ontdek hoe je in drie stappen met
WeAreFrank! het integratielandschap
van je organisatie volledig in shape
brengt.

Stap 1: je integratiecomponenten weer in
shape brengen
Allereerst gaan we aan de slag met het op orde brengen van
testscenario’s. Hierbij bouwen we nieuwe testscenario’s, op
basis van het bestaande scenario. Dit kun je zelfstandig uitvoeren, maar wij helpen je liever om het gelijk goed en toekomstbestendig aan te pakken door de scenario’s te automatiseren.
Hierdoor wordt monitoren in de toekomst een stuk makkelijker!
Je doet dus als het ware één keer het harde werk en vervolgens
pluk je er voor een lange tijd de vruchten van. Duurzaam fit
noemen we dat.
Vervolgens is het tijd voor een upgrade: alle code wordt naar de
nieuwe versie van het Ibis Adapter Framework (nu Frank!Framework)
geupgraded.
De upgrade is noodzakelijk om de kans op inbreuken in de beveiliging te verkleinen. Oudere versies van applicaties zullen namelijk
steeds gevoeliger zijn voor kwetsbaarheden. Bij het upgraden verklein je het veiligheidsrisico, omdat bekende kwetsbaarheden bij
nieuwe updates worden afgedicht. Daarnaast zijn upgrades ook belangrijk om nieuwe functionaliteiten toe te kunnen voegen.
Na de upgrade ontvang je een adviesrapport om het maximale uit je
framework te halen. Zo word je onder andere op de hoogte gebracht
van de nieuwe functionaliteiten die ideaal aansluiten bij de doelen
van je organisatie.
Wil je weten hoe het upgraden van je framework werkt? Bekijk ons
upgradeschema waarbij je direct ontdekt welke stappen je moet
doorlopen voor een fit framework!

Upgrade Framework

Framework versie
“latest stable”

JA

Elk kwartaal verschijnen er nieuwe
versies met security- en bugfixes

NEE

Toevoegen en
repareren
unittestscenario’s

NEE

· We raden het gebruik van custom javacode af.
· Het Frank!Framework bevat vaak ook andere
functionaliteit om het probleem op te lossen.
· Generiek bruikbare functionaliteit kan aan het
framework worden toegevoegd.
· Custom javacode behouden, custom javacode
zal bij elke upgrade van het framework moeten
worden gecontroleerd en eventueel worden
aangepast

Testscenario’s dekkend
en werkend?

JA

Bevat applicatie
custom javacode

JA

Custom javacode wegwerken of
aanpassen.

NEE

· Deze versie wordt niet
meer ondersteund
· Er worden geen security
fixes opgeleverd en geen
bugs gefixt
· Eenmalig inspanning om te
upgraden naar nieuwste
versie. Daarna is upgraden
eenvoudiger
· Mist “hot deployable
deployable” configuratie
functionaliteit

6.1 of ouder

Huidige Framework
versie?

Splitsen van
configuraties in
functioneel
logische blokken

Splitsen van
configuraties in
functioneel
logische
blokken

7.5 of nieuwer

Tussen 7.0 en 7.4

NEE

· Upgrade is eenvoudig
· Framework versie 7.7 is
een LCM release. Alle
gebruikte libraries zijn
geupdatet naar de nieuwste stabiele versie en
daarmee het veiligst.

· Extended support bijna
afgelopen

Zijn de configuraties
gesplitst?

JA

Maak een ibisconfig
tabel aan

Upgrade Framework
versie naar 7.7

Fix configuratie
warnings

Configuration
warnings?

JA

NEE

Fix log errors en
warnings

Log errors en
warnings?

JA

NEE

Upgrade Framework

Stap 2: we trekken samen met je op en
zetten je nieuwe fitte leven voort
In deze stap zorgen we er samen voor dat alle resultaten die je hebt
behaald tijdens de eerste stap niet teniet worden gedaan. Zo bieden
we je hulp bij incidenten en zullen we indien gewenst proactief je
framework blijven monitoren. Daarnaast adviseren we je bij het
opzetten van nieuwe adapters en staan we klaar om te mee te denken
over nieuwe oplossingen.

Stap 3: we zorgen dat je ook in de
toekomst in shape blijft
In de laatste stap gaan we samen aan de slag met IT Lifecycle
Management. Dit kan heel simpel door een aanvraag in te dienen,
maar wij kunnen je ook volledig ontzorgen. Bij de tweede optie
zorgen we ervoor dat we actief monitoren en wanneer we signaleren
dat het tijd is voor een nieuwe upgrade, zullen we hier een melding
van maken. Als je er klaar voor bent zullen wij vervolgens de update
voor je uitvoeren en is je framework weer helemaal up-to-date! Zo is
en blijft je systeem volledig geoptimaliseerd, veilig en voorzien van
de nieuwste functionaliteiten.

DOORLOOP DE DRIE STAPPEN EN GET IN SHAPE!
Ben je er klaar voor om jouw integratielandschap met het Frank!Framework klaar te
stomen voor een fit jaar? Neem contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken naar
de mogelijkheden voor jouw organisatie.
ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Wij zijn
WeAreFrank!
Wij zijn WeAreFrank! Al jaren zorgen we dat data-, systeem- en enterpriseintegratie in
complexe ontwikkel- en beheeromgevingen op rolletjes verloopt. Dat doen we met 30
enthousiaste integratiespecialisten én ons opensource-integratieframework. Met het
Frank!Framework maken we niet alleen het leven van integratiespecialisten en
ontwikkelaars gemakkelijker, maar ook dat van beheerders. Met de meer dan 100
kant-en-klare bouwstenen realiseer je namelijk eenvoudig zelf complexe integraties en
koppelingen.
Wil je ook met het Frank!Framework digitaal fit het nieuwe jaar in? Plan dan vrijblijvend
een adviesgesprek in.

