
Foundry website
Foundry website
De Foundry website wordt onze digitale groepsruimte. 
De site moet in staat zijn om verschillende groepen te 
ondersteunen. Het website project zal vooral bestaan 
uit een web portal en de daarbij benodigde infrastruc-
tuur. Eventuele build systemen zijn wenselijk, maar niet 
noodzakelijk.

De website is bedoeld voor Foundry leden, zodat ze 
elkaar kunnen opzoeken, kunnen linken naar blogs en 
informatie rond kunnen sturen. Tevens dienen leden hun 
portfolio te kunnen publiceren.

De website is bedoeld voor aspirant leden. Je moet  
informatie kunnen vinden over de Foundry en aan kun-
nen geven dat je geinteresseerd bent. 

De website dient ook de projecten goed te kunnen  
presenteren. Alle project informatie dient erop te staan, 
inclusief dingen downloaden en een forum.

Een gedeelte voor ondernemers, financierders,  
sponsors en freelancers. Hier kunnen onze projecten 
zakelijk gepresenteerd worden. Dit is zowel toegankelijk 
voor bedrijven (als je in loondienst bent), voor financi-
erders (als je een bedrijf begint) als voor freelancers.

Automatische build systemen zijn zeer wenselijk en  
dienen ook zo snel mogelijk operationeel te zijn. Echter, 
op dit moment ligt de hoogste prioriteit bij het realiseren 
van het community portal gedeelte.

Wat willen we gaan doen?
Dit project willen we aanbieden als leerproject. Tijdens 
dit project kan je het volgende leren:
Volledige development chain meemaken (van idee tot 
beheer)
Best practices
Latest and greates talen, technologieen en technieken.
Design maken 

Wij willen een eerste volledige versie opleveren. Om dit 
te doen dienen de volgende zaken geimplementeerd te 
worden:

• Gebruikers gedeelte
• Projecten gedeelte
• Ondernemers gedeelte

Hiervoor dient het volgende gedaan te worden:
• Design van de website
• Front-end development
• Back-end development
• Opzetten server omgeving

Graag willen we de volgende zaken hebben:
• Gedeelte voor mensen die geinteresseerd zijn (maar 

nog geen lid zijn)
• Integratie met social network sites
• Mail systeem zodat mensen gemaild kunnen worden
• Automatisch build systeem (Maven, Sonar,  

CruiseControl)

Doelstelling
Opleveren van functionerende website.

Noodzakelijk
• Deelnemers gedeelte
• Projecten gedeelte
• Zakelijke gedeelte

Heel erg graag
• Integratie social network sites
• Mail systeem
• Build systemen

Community
Ruby, Groovy, Distro (Debian of Fedora)

Team
3 - 8 deelnemers
Business team
Dit is een leerproject

Inspanning
Laag tot hoog - 2 tot 8 uur per week
Duur - 1 tot 6 maanden

Planning
De volgende deadline is een een  
functionerende website


