Meeting Notes of 2021-09-29 Pulso BAT module integratie
Date
29 Sep 2021

Attendees
David Meert (Smals)
Sébastien Decorne (Smals)
Vincent Verbruggen (Pulso)

Copy conform to
Mathieu De Keyzer (Smals)
Tamara Beeckmans (Smals)
Délia Druart (Smals)
Maarten Vaesens (RCA)

Goals
Verduidelijken technische integratie van de BAT tool, copy conform naar Maarten voor eenzelfde werkwijze van de Afspraken module

Action items
De module wordt ontwikkeld om "stand-alone" te functioneren. Wanneer deze geactiveerd wordt voorziet zij alle nodige blokken (eventuele
varianten) voor de homepage van de verschillende doelgroepen. Alsook een block die de gehele "main content" zal bekleden waar de tool in
draait.
Smals zal de module activeren en de blokken gebruiken op de homepage en op een detailpagina. Dit is noodzakelijk om de detailpagina (Topic)
te kunnen linken aan het menu (Taxonomy menu)
HTML volgt bootstrap 3, de titels van de blokken op de homepage moeten H2 gebruiken
Een gelijkaardige dev omgeving aan de website burnout kunnen jullie bekomen door de Drupal distributie Varbase versie 8.x-8.7 (drupal 8.9.7) te
gebruiken.
Titel, beschrijving, tekst voor knoppen, links voor knoppen moeten translation keys zijn. Die keys worden ingevuld door de module, maar zijn
overschrijfbaar via de Drupal interface voor vertalingen. Eventuele links naar topics zullen niet door de module worden voorzien, Smals zal de
nodige translation keys aanpassen om de juiste links toe te voegen in de bestaande teksten
We stellen voor dat elke tussenfase van de vragenlijst een connectie met de server maakt om tussentijdse resultaten ook op te slaan, zo kan de
klant analyses uitvoeren over niet volledig ingevulde formulieren
Interactie met de database is de verantwoordelijkheid van de module, alsook het exporteerbaar maken van de resultaten. De data moet ten alle
tijde GDPR vriendelijk zijn.
Vincent zal op 08 Oct 2021 een eerste versie aanleveren met het block voor de homepagina (met werkende translation keys) alsook het block
voor de detailpagina. Smals zal de integratie via de blokken dan valideren
Vincent zal op 15 Oct 2021 een tweede versie aanleveren, waarin het block van de detailpagina wordt uitgewerkt om een vraag te bevatten met
feedback loop en registratie in de database. Alsook een eerste extractie naar csv.
Vincent zal op 22 Oct 2021 een finale versie aanleveren, waarin de vragenlijst compleet is, de extractie naar csv kan gebeuren op basis van een
tijdsrange (datum + uur) om eventueel grote volumes in meerdere keren te kunnen exporteren. We vragen ook om een cleanup tool te voorzien
om reeds geëxporteerde data te kunnen wissen in de database.
Smals zal de volledige site en module testen op 25 Oct 2021 en 26 Oct 2021 .
De module kan na het testen nog debugged worden, met een finale oplevering op 29 Oct 2021 (voor de middag)

