
DIGITALE INFOSYSTEMEN

MEERKEUZE VRAGEN

1. Het systeem CSS van de haven is volgens ?
X a) TPS
 b) ECS
 c) Intranet 
 d) DSS
 c) Geen van bovenstaande

2. In een bedrijf dat auto’s produceert is het project van de methodologie 
 a) De assemblage van auto’s per dag
 b) De assemblage van één auto
 c) De assemblage van … (ook iets met tijdaanduiding en hoeveelheid auto’s)
 X d) Een nieuw productlijn assembleren
 e) Geen van bovenstaande

3. Bij de mini-case van IMA beschikt men over een integer van ‘postcodes’ van de patiënten. 
Soms voegt men hier nog een string toe met het land van afkomst, bv. ‘NL’. Het toevoegen 
van een string bij een integer zorgt voor een probleem van de 
 a) Syntax van een integer
 X b) Semantiek van een integer
 c) Horizontale homegeniteit
 d) 
 e) Geen van bovenstaande

4. Het E-Freight onderzoek uit de case van de haven, wat voor soort onderzoek was dit ?
 a) Design Science voor secundaire activiteiten
 b) Kwalitatief onderzoek voor secundaire activiteiten
 X c) Kwantitatief onderzoek voor primaire activiteiten 

d) Kwalitatief onderzoek voor primaire activiteiten
 e) Design Science voor primaire activiteiten

5. Een applicatie voor het systeem van iOS wordt aangepast zodat de app ook gebruikt kan 
worden op een Android. Wat voor soort onderhoud is dit ?
 X a) Adaptief onderhoud
 b) Preventief onderhoud
 c) Correctief onderhoud  

d) 
 e) Geen van bovenstaande

6. We hebben voor informatiesystemen zowel een enge als een brede definitie gezien. Pas 
de enge definitie toe op de case van de haven. Welke van de volgende opties kunnen we 
plaatsen onder de enge definitie van een IS? 
 a) Software
 X b) Hardware en software
 c) Hardware, software en input van de gebruikers
 d) Maritieme transport



7. Slicing and dicing is een onderdeel van 
 a) OLAP
 b) Datamining
 X c) Tranformation van ETL

d) Load van ETL
 e) Geen van bovenstaande

OPEN VRAGEN

GROEN-WIT

1. Leg het DIKAR-model uit aan de hand van deze quote 
"We're rapidly entering a world where everything can be monitored and measured. But the 
big problem is going to be the ability of humans to use, analyze and make sense of the data."

2. Leg het watervalmodel uit. Verklaar ook waarom de fase ‘Analyse’ een kantelpunt is en 
een raakvlak tussen bedrijfskunde en I(C)T. Illustreer dit aan de hand van een mini-case.

Geel-Blauw
1. Waarom was er in de jaren ’60 zo’n hoge performantie nodig voor TPS? Hoe evolueerden 
de informatiesystemen tot op de dag van vandaag ? 

2. eBay is een online koopjessite waarbij je tweedehands artikelen kan aankopen. Toen 
andere soortgelijke site artikelen gingen verkopen aan vaste prijzen, terwijl eBay dit per 
opbod doet, wou eBay mee veranderen. Het ging samenwerken met het bedrijf Buy.com 
door miljoenen dvd’s, cd’s, elektronica en andere artikelen op hun site te verkopen aan een 
vast bedrag. Na het bouwen van een nieuw informatiesysteem kwam er bij eBay dus ook de 
knop ‘koop nu’ op de site tevoorschijn. Welk soort informatiesysteem maakt de integratie van 
eBay en Buy mogelijk ? Pas dit toe aan de hand van de 3 typologieën. 

SQL
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