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2. P
Probleem
mstelling
g
Vanuit d
de opdrachto
omschrijving (zie bijlage oofferte PPL)
Een web
bbased appliccaties welke advies leverrt voor optim
male bestrijdin
ng van bladsschimmels in
n
suikerbieeten met geb
bruikmaking van monitorren, teeltregistraties en andere
a
bronnnen uit de ‘clloud’
hebben wij de volgende probleemstelling gefformuleerd.
Online Supporter B.V
V. dient de IR
RS bladschim mel applicattie te upgrad
den en dusdaanig aan te passen
p
dat dezee samen met de Unitip ap
pplicatie van AgroVision, volgens de IDE
I Teelt/ weebservice, heet advies
op maatt kan formuleeren. Dit advvies op maat zal middels een widget binnen
b
het pplatform van
Suikerun
nie geïmplem
menteerd worrden.

In dit rap
pport wordt het resultaat terugkoppeeld.
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3. A
Afkaderiing problleemstellling
In aanloo
op naar de start van het project zijn w
we ons eerstt gaan oriëntteren op de risico’s van het
h
project.
Hierin heebben we on
ns gefocussed op de betrrokken partijjen waar dire
ect en of ind irect een bijd
drage
van werd
d verwacht.
Respectiievelijk:


IRS
Bladschimm
mel advies/ atttendering



Suikerunie
g
maken van de Suuikerunie portal welke in
n verbinding staat met Un
nitTip
Teelers die gebruik



AgroVision
p
Ontwikkelaaar van Unitip



Online Supp
porter B.V.
Ontwikkelaaar IRS websitte en hoofdaaanemer van
n deze opdracht

Gewen
nste oplev
veringen
Uit de op
pdrachtomscchrijving1 zijn een aanta l doelstellinggen geformuleerd welke resulteren in
n de
volgendee opleveringgen:





o
ontwikkelingg upgrade/ optimalisatie
o
Bladschimm
mel applicatie
e IRS
ccreatie websservice/ IDE IRS
o
opzet widget/ prototype
e t.b.v. integgratie platforrm Suikerunie
ccombineren advies IRS webservice
w
m
met Unitip daata AgroVisio
on

De oplevveringen heb
bben we teve
ens als hoofdd fases van het
h project benoemd.

1

Opdracchtomschrijvving PPL – Ap
pp for Healthh (ZGLE.12.01
123)
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4. Opgeleve
erd: Flow
w resultaa
at App fo
or Health
h
Hierondeer is middelss een flow weergegeven wat opgelevverd is. Daarn
naast de ondderlinge samenhang
die is bewerkstelligd.
Widge
et

Platform SSuikerunie

Creatie Widget :
widget ontwikkkeld welke platform onafhan
nkelijk ingeladen kan wordeen (javascript technologie)
Aan de hand van teeler ID wordt bladschim
mmel advies op maat ingelad
aden: projectie Bladschimm
mel
eeltregistratie op perceel niveau van teeler UniTip
Advies IRS i.c.m. te

Ophalen
bladschimm
meladvies

W
Webservice AgroVision geïmp
plementeerd t .b.v.
fo
ormulering advies naar teeleer

validatie
Data
D wordt gevalideerd, sam
mengevoegd en teruggestuurd

O
Ophalen
perceel
innformatie
Unitip

Communicatiee webservice AgroVision

Ophalen
advies IRS

De
D vernieuwde bladschimm
mel applicatie van IRS geeft inzicht in actuele
bladschimmel
b
meldingen.
Daarnaast
D
kan historische innformatie worden opgevra
aagd
verbeterd/ opgeleverd:
 Applicatie voorbereid opp IDE/ webservice voor com
mmunicatie met
derden,
d
waarvan integratiee Suikerunie Widget het bew
wijs is .
 Integratie interactieve GGoogle Maps kaart
 Beheer meldingen IRS veerbeterd
Translatie

gebieden IRS (ggebasseerd op grondsoort) en gebieden
Unitip
U
(Geografisch)

Co
ommunicatie webservice IR
RS
AgroVision Unit ip

Bladschimmelapplica
atie IRS

UniTip DB

Bladschimmel
applicatie irs.nl

Bijlage I:: vergroting „Flow Resultaat App forr Health“
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5. U
Upgrade
e/ optima
alisatie B
Bladschim
mmel app
plicatie IR
RS
Uit de w
wensen van het IRS en de opdrachtom
mschrijving van PPL zijn er
e een aantall zaken
geoptimaliseerd, verrbeterd en ge
eïmplement eerd:



Beheer bladsschimmelme
eldingen verbbeterd en ge
eïntegreerd binnen
b
het nnieuwe Conte
ent
Managemen
nt Systeem
TTonen van de meldingen
n middels Gooogle Maps overlay
o
functtionaliteit naaar de laatste
e
sstandaarden
n gebracht

Resulttaat verbe
etering be
eheer
De eerstt stap die wee hebben gezzet is het miggreren van de historische
e meldingen vanuit MS Access
A
naar de online MySq
ql database. Deze
D
zijn nu vanuit het CMS
C
als tab in
nzichtelijk enn kunnen wo
orden
d per regio. Middels
M
vaste
e iconen
gefilterd
te onderrhouden.
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o’s zijn te beh
heersen via het
h 2de tab:
De regio

Naast sp
pecifieke melldingen per regio
r
kan oo k een algehe
ele melding voor
v
Nederlaand worden
ingesteld
d.
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Resulttaat bladsschimmelmeldingeen Front –end
–
De meldingen die vanuit het CMS worden beeheert zijn re
ealtime zichtbaar als overrlay op Googgle Maps
geprojeccteerd. Midd
dels de ‘date‐‐picker’ funcctie is historissche informa
atie op te vraagen.
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6. Opzet communica
atie web service AgroVisio
A
on
bijlage: A
App growth health op SU
U portaal.doccx
bijlage: 22013‐02‐05‐Uitwisseling_
_Unitip_Bladdvlekken‐ziekte.doc

Om het bladschimmel advies op maat voor dde teler beschikbaar te maken
m
zijn dee teeltregistraties van
de teler vereist.
Hiervoorr heeft AgroV
Vision een webservice
w
oppgezet.

Resulttaat
Aan de h
hand van een
n uniek teler ID worden tteeltregistraites per percceel opgevraaagd.
Dit ter vo
oorbereidingg op het form
muleren van het advies wat
w uiteindelijk in de widdget terugkom
mt.
ben hiervoorr een script ontwikkeld
o
w
wat met de webservice
w
(W
WSDL bestannd) commun
niceert.
Wij hebb
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7. Creatie webservi
w
ce IRS Blladschim
mmelapplicatie
De bladsschimmel wid
dget wordt ingeladen m
middels javasccript.
n de Suikerun
nie geïntegreeerd te word
den.
Onderstaaande javasccript code dient op het pplatform van
Daarnaaast maken wee gebruik van
n een zgn diiv layer. Hier wordt feite
elijk de widgeet op ingelad
den.
Beide co
odes kunnen in het html document ggeplaatst worden.
e gewenstte plek binneen de body van
v de website/ portal geeplaatst worden.
De div laayer kan op elke

Javascriptcode
ode. Hierin ziijn minimaal 4 vereiste parameters
p
ddie ingevuld moeten
Hierondeer tref je de javascript co
worden
1.
2.
3.
4.

aapp_id (krijggen jullie aan
ngeleverd dooor ons)
ccustomer_number  klant nummerr van suikeru
unie
mber  num
mmer wat uitt jullie systee
em (teler) zou moeten koomen
relation_num
regio_id  vanuit UniTip

Div Lay
yer
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nplan
Stappen
n in het kortt het stappennplan.
Hierondeer tref je een
1. Stap 1
ar voren moeet komen wo
ordt de javasscript code ggeïmplementteerd.
op de paagina waar de widget naa
Hier worrden een aan
ntal zaken meegestuurd, waaronder het klantnum
mmer en hett relatienummer.
Vervolgeens maakt dee widget verbinding met de IRS webssite, waarna de data gevaalideerd worrdt.
n wellicht nogg wat validattiechecks aan vooraf gaaan (bv een do
omein of
i. Er zullen
IP check, zodat alleeen jullie geauthoriseerd zijn om deze widget in te laten).
2.
2 Stap 2
h
de irs‐sservice de daata op die ge
etoond moet worden, diee bij IRS en UniTip
U
als de daata valide is haalt
(AgroVission) bekend is.
3.
3 Stap 3
olgens terugggestuurd na ar de websitte. De widget zorgt er vooor dat een kaartje/
k
alle dataa wordt vervo
lijst met actuele meldingen getoond wordt a an de bezoe
eker.

Voorbeeld
http://seervice.irs.nl/suikerunie
de manier heebt geïntegre
eerd wordt onderstaand
o
e informatie
e
Wanneeer je de code op een goed
getoond
d.
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v de meldiingen klikt, kkrijg je detailinformatie te
e zien:
Wanneeer je op een van
RS + teeltreggistratie UniT
Tip = advies oop maat
Advies IR

Voorbeeldcodes
Zie bijlagges:
 w
widget_suikeerunie_1regio.html
 w
widget_suikeerunie_meerdere_regioss.html
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widgett_suikeru
unie_1regiio.html
<!DOCTY
YPE html PU
UBLIC "‐//W
W3C//DTD X
XHTML 1.0 Transitiona
T
al//EN"
"http:/
//www.w3.or
rg/TR/xhtml
l1/DTD/xht ml1‐transi
itional.dtd
d">
<html x
xmlns="http
p://www.w3.org/1999/ xhtml">
<head>
http‐equiv=
="Content‐T
Type" cont ent="text/
/html; char
rset=utf‐8"" />
<meta h
<title>
>Suikerunie
e portal ‐ 1 regio</ title>

xt/javascri
ipt">
<script type="tex
var _irs_wi
v
idget = _i rs_widget || [];
_
_irs_widget
t.push(['a pp_id', '1
1']);
_
_irs_widget
t.push(['c ustomer_nu
umber', '12
23']);
_
_irs_widget
t.push(['r elation_nu
umber', '45
56']);
_
_irs_widget
t.push(['r egion_id', '9']);
</scr
ript>
<scri
ipt type="t
text/javas cript" src
c="http://s
service.irss.nl/widgets/irs‐
ipt>
widget.js"></scri

>
</head>
<body>
d="irs‐blad
dschimmel‐w
widget"></ div>
<div id

>
</body>
</html>
>
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widgett_suikeru
unie_meerrdere_reggios.html
YPE html PU
UBLIC "‐//W
W3C//DTD X
XHTML 1.0 Transitiona
T
al//EN"
<!DOCTY
"http:/
//www.w3.or
rg/TR/xhtml
l1/DTD/xht ml1‐transi
itional.dtd
d">
<html x
xmlns="http
p://www.w3.org/1999/ xhtml">
<head>
http‐equiv=
="Content‐T
Type" cont ent="text/
/html; char
rset=utf‐8"" />
<meta h
<title>
>Suikerunie
e portal ‐ meerdere regio's</t
title>
t type="tex
xt/javascri
ipt">
<script
v
var
_irs_wi
idget = _i rs_widget || [];
_
_irs_widget
t.push(['a pp_id', '1
1']);
_
_irs_widget
t.push(['c ustomer_nu
umber', '12
23']);
_
_irs_widget
t.push(['r elation_nu
umber', '45
56']);
_
_irs_widget
t.push(['r egion_id', '13,9']);
;
</scr
ript>
t type="tex
xt/javascri
ipt" src=" http://ser
rvice.irs.n
nl/widgets//irs‐
<script
widget.js"></scri
ipt>

>
</head>
<body>

d="irs‐blad
dschimmel‐w
widget"></ div>
<div id
>
</body>
</html>
>
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