
Het portaal www.ehealth.fgov.be is vanuit historisch oogpunt een gecoördineerd en
beveiligd toegangspunt voor de actoren in de gezondheidszorg tot de verschillende
beschikbare applicaties en informatie over online gezondheid (eGezondheid). Het biedt
tevens alle beschikbare informatie voor de technische ondersteuning van de ICT-
ontwikkelaars bij de integratie van onze basisdiensten (eHealth-platform:
www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform). Het beheer van de inhoud van het portaal wordt
verzekerd aan de hand van een “Content Management System” (CMS) dat toelaat de
inhoud (teksten, FAQ, onlinesupport, documenten, navigatiestructuur, enz.) op een
dynamische manier uit te werken en te actualiseren.

Welke functionaliteiten biedt een CMS?

De integratie van een CMS voor het beheer van een website of een applicatie biedt de
volgende functionaliteiten (niet-exhaustieve opsomming)

Beheer van generieke inhoud: news, FAQ, support,...

kenmerken van een type content

verplichte of optionele velden

mogelijkheid om linken tussen content te creëren

meer dan 30 mogelijke gegevenstypes (data, numerieke gegevens, vrije
tekst, kleuren)

meerdere talen mogelijk

Beheer van de toegangs- en publicatierechten volgens gebruikersprofiel (auteur,
publisher, admin, ...)

Beheer van de publicatieketen (workflow) voor de goedkeuring en de publicatie van
de inhoud
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Beheer van de verschillende versies

Historiek van de wijzigingen volgens datum en auteur

Mogelijkheid om verschillende publicatieformaten te beheren: JSON, XML, HTML, …

In de praktijk

Afhankelijkheden, aanbevelingen & waarschuwingen

Het is wenselijk dat de toepassing of website over zijn eigen cache-geheugen beschikt
teneinde

over een fall-back-scenario te beschikken in geval van onbeschikbaarheid van het
CMS

niet telkens het CMS te moeten oproepen bij elke request (belastingsherverdeling
vermijden) bijvoorbeeld en de CMS maximum om de minuut op te roepen

Wat zijn de voorwaarden voor de integratie van de dienst binnen het eHealth-
platform?

Neem contact op met de verantwoordelijke projectleider binnen het eHealth-platform

eHealthppkb@ehealth.fgov.be

en geef een duidelijke beschrijving van de context van uw project
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