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4 Fasen upgrademodel *

 Voorbereiding en dataverzameling  (1 week doorlooptijd)

 Technische implementatie    (1 week doorlooptijd)

 Functionele implementatie    (2 weken doorlooptijd)

 Evaluatie en nazorg     (hulp bij de uitrol)

1. Functionele & technische analyse

Soepel en zorgeloos over naar CAPP 12
Alles wat je moet weten over de upgrade van CAPP 11 naar CAPP 12.

De upgrade naar CAPP 12 staat klaar
Een gedegen voorbereiding van ons en minimale inspanning van jouw 
organisatie. Hieronder zie je wat je van ons kan verwachten.

2. Proefupgrade: geen verrassingen
•   Je weet wat de organisatie krijgt
•   Waar zitten de mogelijkheden

Één op één over
•   Kosteloos
•   Behoud van processen 
    en leervormen
•   4-6 weken doorlooptijd

Mogelijkheden benutten
•   Herimplementatie
•   Optimaliseren van gegevens
•   Eenvoudige contentcreatie

3. Uitvoering upgrade

Belangrijkste voordelen 
van CAPP 12:

•   Ondersteunt alle vormen
     van leren
•   Centrale en decentrale 
    beheermogelijkheden
•   Moderne look & feel
•   Overal & altijd beschikbaar
•   Performance support

Overtuigd en wil je meer informatie?

Neem contact op met een van onze accountmanagers.

* De doorlooptijden zijn een indicatie voor de ‘een op een over’ situatie
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Nieuwe en te verwachten 
producten:

•   CAPP Quizzes
•   CAPP Compliance API
•   CAPP webshop
•   Accreditatie-kit

www.defacto.nl
info@defacto.nl
050 3144832

Contact:

Dit nemen we mee uit 
CAPP 11:

• Planning
• Cursuscatalogus
• Kwaliteitspaspoort
• Portfolio: de volledige 
  historie uit CAPP 11



 

Tijdens dit gehele proces volgen we de wet- en regelgeving omtrent privacy en security.  

Activiteiten die door klanten voorafgaand aan het project uitgevoerd kunnen worden 

Functionele en technische analyse 

Welke leercontent gaat meegenomen worden naar CAPP LMS 
Welke aanpassingen moet er op deze leercontent gedaan kunnen/moeten worden op basis van 
nieuwe mogelijkheden CAPP LMS 
Huidige autorisaties beoordelen of hogere autorisaties van personen behouden moeten worden 
of dat deze personen een nieuwe autorisatie kunnen krijgen op basis van autorisatiemanagement 
Activiteiten 

Dataverzameling  
Afstemmen projectplan 
Uitleg conversie en CAPP12 + wijzigingen beheer 

Afstemming HR-koppeling 
Inzet van IT 
Opstellen communicatieplan intern 
 

Technische implementatie  

Opleveren van (nieuw) HR-bestand 
Testen conversie en HR Import staging 
Inrichten ADFS(SSO)* 
Automatiseren HR-aanlevering 
Bewaking voortgang projectleider 
 

Functionele implementatie  

Training uitleg / functionaliteiten / beheer 
Noodzakelijke handmatige inrichting CAPP12 
Acceptatietest    

Herinrichting productie op basis van acceptatietest* 

Geautomatiseerde jobs CAPP11 inactiveren 
Geautomatiseerde jobs CAPP12 activeren 
Livegang 
Bewaking voortgang projectleider 

 

Nazorg 

Evaluatie 
Afronden project / overdracht naar beheer 

*indien van toepassing 
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