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Grote update KBOLEDEN:

Migratie naar liveomgeving van de update
geschied op 8 oktober aanstaande.

De laatste maanden is er hard gewerkt aan het nog
beter beveiligen van de data van KBOLEDEN.

Het overbrengen van de testomgeving naar de
liveomgeving is gepland op dinsdag 8 oktober
aanstaande. Bij het inrichten van de liveomgeving
en het overbrengen van de data zijn meerdere
partijen betrokken. Wij houden dan ook rekening
met een operatie die de gehele dag in beslag zal
nemen. Houd er dan ook rekening mee dat
KBOLEDEN op 8 oktober de gehele dag uit de
lucht is en dus niet beschikbaar voor gebruik.

Om te beginnen is de software aangepast aan de
laatste versie van Microsoft. Dit was nodig omdat
de versie waarvan we tot heden gebruik maken
vanaf heden niet meer wordt voorzien van
automatische updates. Daardoor wordt de laatste
stand van de beveiligings-updates weer periodiek
en automatisch geïnstalleerd.

Wisseling van de wacht in de beheergroep.

Een nieuwe firewall configuratie is ingericht voor
de productie omgeving.

Door een zenuwaandoening is mijn mobiliteit flink
afgenomen. Het is voor mij dan ook moeilijk om de
bijeenkomsten van de beheergroep in de toekomst
te blijven bezoeken. Dat heeft mij tot het besluit
gebracht om mijn voorzitterschap van de
beheergroep vacant te stellen.

Verder hebben wij gemeend om de database met
daarin de persoonsgegevens en de wachtwoorden
versleuteld te laten opslaan. Dit voorkomt dat
genoemde gegevens voor een eventuele hacker zo
maar leesbaar en dus beschikbaar zijn om te
gebruiken. Hierdoor is KBOLEDEN volgens de
algemene regels van de AVG ingericht.

Voor eventuele opvolging wacht ik de besluiten
van de beheergroep af. Tot die opvolging en
overname van huidige taken duidelijk zijn zal ik
vanachter mijn bureau de taken, welke ik tot heden
in de beheergroep vervul, blijven uitvoeren.

Ook hebben wij enige verbeteringen doorgevoerd
in KBOLEDEN. De belangrijkste hiervan is het
automatiseren van het overbrengen van het
programma van de acceptatie/test omgeving naar
de productie omgeving, dat is de live omgeving
zoals jullie die gebruiken.

Rest mij jullie, als gebruikers van KBOLEDEN,
hartelijk te danken voor de jarenlange plezierige
medewerking, want alléén met jullie inzet konden
wij samen KBOLEDEN tot een succes maken.

Ook hebben wij een andere afspraak kunnen maken
ten behoeve van de hosting van KBOLEDEN. Dit
resulteert in een aanmerkelijke lagere prijs voor het
gebruik maken van de servers. We werken
voortaan met 4 i.p.v. 8 virtuele servers.
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