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Agenda 

• Achtergrond WikiXL 

• Uitleg van het platform 

• Welke projecten hebben we gedaan? 

• Wat biedt het WikiXL platform? 

• WikiXL Gebruikersvereniging 
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Achtergrond WikiXL 

• Ontstaan uit een eigen behoefte 

• Architecturen zitten opgesloten in modelleertools en documenten 

• Documenten zijn al achterhaald bij oplevering 

• Behoefte aan communicatie met andere stakeholders 

• Semantische wiki als publicatiekanaal 

– Flexibel 

– Laagdrempelig in gebruik 

– Dynamische content/altijd up-to-date 

– Tekst én structuur (structuur met context) 

• Geschikt voor alle content! 
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Semantisch web 

• Web 1.0:  

– het internet van documenten 

• Web 2.0 

– het sociale internet 

• Web 3.0 

– het internet van gekoppelde gegevens 
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Wat is een sematische wiki? 
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Standaard MediaWiki: relaties = paginaverwijzingen 
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Paushuize 

Utrecht (stad) 

Paus Adrianus V 

Lijst van rijksmonumenten 



Semantic MediaWiki: relaties hebben betekenis 
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Utrecht (stad) 

Paus Adrianus V 

Lijst van rijksmonumenten 

Staat in 

Gebouwd voor 
Paushuize Staat op  



Voor welk probleem is dit nu een oplossing? 
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Voor welk probleem is dit nu een oplossing? 

• Kennisdeling 

• Efficiënt samenwerken 

• Gerichter communiceren 

• Informatie is altijd up-to-date 

• Herkenbaar, laagdrempelig 

• Eenvoudig te onderhouden 

• Toekomstvast 

• Open Source Software 
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Aanbod WikiXL platform 

• Oplossingen voor kennismanagement 

• Gebaseerd op semantische wiki’s 

• Beschikbaar “as a Service” 

• Inzetbaar als architectuurrepository 

– Referentie-architecturen 

– Organisatie-specifieke architecturen 

• Of in andere kennisgebieden zoals: 

– Beleidsonderzoek 

– Historisch-cultureel 

– ... 
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Een greep uit de projecten 

• Referentie-architecturen 

– NORA (Nederlandse 

Overheids Referentie-

architectuur, ICTU) 

– WILMA (Waterschappen, 

HWH) 

– PETRA (Provincies, IPO) 

– MARIJ (EAR) (Rijksoverheid, 

ICTU) 

– KARWEI (BKWI) 

– ROSA (Onderwijs, OCW) 

– TripleA (MBO, saMBO-ICT) 

 

 

 

• Gemeenten 

– Venlo, Almelo, Deventer 

• (Semi-)overheidsorganisaties 

– Logius, SVB, Kennisnet 

• Private sector 

– Sligro 

• Overig 

– Via Nova Architectura 
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Projectaanpak 

• Installatie WikiXL platform 

• Inrichting gebruikersrechten en redactieproces 

• Definiëren van het kennismodel 

• Implementatie van het kennismodel 

• Overzetten van bestaande content 

• Eventueel maatwerk 

 

 

 

Na afronden project: 

• Abonnement op het gehoste platform (incl. technisch beheer) 

• Strippenkaart voor functionele wijzigingen 
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WIkiXL voorbeeld – Museum Flehite in Amersfoort 
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Het WikiXL platform 
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Functionaliteit platform 

• Standaard semantische functionaliteit 

• Kennismodule (logica/functionaliteit) 
– WikiXL SmartCore™ 

• Kennismodellen (structuur) 
– ArchiMate 2.0 plus extensies 

• Kennispakketten (data) 
– ArchiXL referentie-architectuur 

• Functionele modulen / extensies 
– Grafische generator voor ArchiMate 2.0 

– Opslaan als  

• TXT, ODT, DOC(X), PDF en ePUB 

– Koppelingen met Architectuurtools: 

• ARIS, BIZZdesign, Archi 

– Tag cloud 

– Mindmap 
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– Kaarten 

– Revisiebeheer 

– Relatietabel 

– PSA generator/rapport 

– Enquêtes 

– ERP 

 



Semantic drilldown 

• Bladeren via een boomstructuur van categorieën 
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Semantisch zoeken 
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• Interactief vragen stellen 

aan de wiki 

• Zelf de uitvoergegevens 

bepalen 

• Zelf uitvoerformaat 

vaststellen 

– Tabellen 

– Tagcloud 

– CSV 

– Grafieken 

– Kalender 

– Tijdlijn 

– Etc.. 

{{#ask:[[Categorie:Uitspraken]] 

|?# 

|?Stelling 

|format=broadtable 

|headers=show 

|link=all 

|class=sortable wikitable smwtable 

|offset= 

|limit= 

}} 



Widgets 
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Diagrammen 
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http://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Fall_2012/New_features_in_Semantic_Result_Formats/Presentation/Slide_1.2.1
http://semantic-mediawiki.org/wiki/Demo:Jqplotseries/Data_sets_with_different_grouping


Gallery 
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Tagclouds 

22 

http://semantic-mediawiki.org/wiki/Demo:Tagcloud/Tagcloud_using_the_sphere_widget
http://semantic-mediawiki.org/wiki/Demo:Tagcloud/Template_and_the_tagcloud_sphere_widget


Calender 
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http://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Fall_2012/New_features_in_Semantic_Result_Formats/Presentation/Slide_4.1.1


Glossary 
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Alfabetische lijsten 
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Maps 
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Approved revisions 
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WikiXL extensie: SmartCore™ 

• Omgeving voor het administreren van een kennismodel 

• In standaard SMW erg arbeidsintensief qua ontwikkeling en beheer 

• Vastleggen van de definities van: 

– Elementen 

– Eigenschappen  

– Relaties 

• Standaard: 

– Formulieren 

– Sjablonen voor het opslaan 

– Sjablonen voor de visuele weergave 

• Aanpasbaar: 

– Sjablonen voor de visuele weergave 
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WikiXL extensie: SmartCore™ 
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WikiXL extensie: ArchiMate 2.0 kennismodel 
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Status van eigen architectuur t.o.v. NORA 

WikiXL extensie: NORA dashboard 



Vastleggen van comply/explain-relatie met gekozen NORA principe 

WikiXL extensie: NORA dashboard 



WikiXL extensie: NORA dashboard 
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Status van eigen architectuur t.o.v. gewijzigde NORA 



WikiXL extensie: NORA dashboard 
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Verwerking van het gewijzigde NORA principe in eigen architectuur 



WikiXL extensie: Relatietabel 
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WikiXL extensie: PSA generator/rapport 
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WikiXL extensie: Opslaan als … 
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WikiXL extensie: Graph uitbreding 
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WikiXL extensie: Mindmap 
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WikiXL extensie: Koppelingen met Architectuurtools 

• ARIS IT Architect 

 

 

 

• BIZZdesign Architect 

 

 

 

• Archi modeller 
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Integratie met ARIS 
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Integratie met ARIS 
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https://www.wikixl.nl/wiki/vera/index.php/Blade_servers


Voorbeeld met Archi 

• Import: 

– Architectuurobjecten (toevoegen, overschrijven, verwijderen) 

– Architectuurviews 

– Relatie tussen objecten en views 

• Export 

– (Deel van de) Architectuurobjecten (overschrijven) 

– Aanpassen architectuurviews 
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Voorbeeld met Archi 
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BIZZdesign 

• Nu importscript 

 

 

 

 

 

 

• In 2013:  

– Ontwikkeling van ArchiMate uitwisselstandaard (gepland in mei) 

– Deze gaat ook gebruikt worden door Archi en BIZZdesign 

– Ontwikkeling van bi-directioneel koppelvlak tussen BIZZdesign en WikiXL 

platform 

– Partnership BIZZdesign (modelleren/visualiseren) en WikiXL 

(documentatie) 
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ArchiXL referentie-architectuur 

46 http://www.referentiearchitectuur.nl  

http://www.referentiearchitectuur.nl/


ArchiXL ERP 

• Eat your own dog food 

• In korte tijd ERP applicaties ontwikkeld 

– CRM 

– Lead/contract registratie 

– Urenregistratie 

– Productmanagement 

• Lage ontwikkelkosten 

– In paar dagen een applicatie 

– Precies genoeg functionaliteit 
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CRM 

ArchiXL ERP 
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Lead en  

contract registratie Urenregistratie 
Productmanagement 



EnqueteXL: enquete platform (LimeSurvey) 
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http://www.enquetexl.nl/index.php/survey/index/sid/483162/lang/nl


One more thing … 
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Ontwikkeld i.s.m.  



WikiXL Gebruikersvereniging 2013 

• Vandaag van start 

• Klanten worden actief benaderd 

• Eerste bijeenkomst z.s.m. 

• Aangevuld met nieuwsbrief 

• Kwartaal releases voor het platform met  

– Updates 

– Patches 

– Nieuwe functionaliteit (samengesteld i.o.m. gebruikersvereniging) 
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Voor meer informatie 
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www.wikixl.nl  

http://www.wikixl.nl/


Vragen? 
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