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Automatisering, Werkgevers
Werkgevers/Opdrachtgevers
2011 - juni2013
Grafische Bedrijfsfondsen/Timeos
Dit pensioenfonds nam de beslissing om over te gaan naar een eigen te ontwikkelen .Net gebaseerd systeem, en later naar een extern pakket. Alle eigen ontwikontwi
ke
elaars werden hierop ingezet. Het Adabas/Natural legacy systeem moest gedurende de overgang echter wel blijven werken en voldoen aan de laatste wettelijke
eisen, en ook soms externe ontwikkelingen (denk aan SEPA).
oktober

2006 - 2010

ASR Nederland (v/h Fortis Nederland/Amersfoortse
Amersfoortse Verzekeringen)
Bij het pensioenfonds van ASR Verzekeringen ben ik ingehuurd als Natural onton
wikkelaar. Mijn bezigheden waren vooral (ver)nieuwbouw,
(ver)nieuwbouw onderhoud en Technisch Ontwerp, en begeleiding van een groep programmeurs op gebied van Adaba
bas/Natural en JCL. Vrijwel vanaf het begin werd ik erkend als Natural goeroe en
opgenomen in een nieuwe werkgroep adviserend over een beter gebruik van N
Natural. Sinds 2009 was ik tevens JCL coördinator die de standaards
standaard binnen JCL gebruik controleerde
controleerde.

2007 - 2015

Jan Wisse Automatisering BV
Tot mijn verrassing werkte ik ineens als zelfstandige. Om wat zekerder te staan
heb ik deze BV opgericht binnen het kader van ZZP Vooruit. Helaas heb ik d
door
het gebrek aan opdrachtgevers de BV per 1 december 2015 moeten liquideren.

2005 -

oktober

2006

Grafische Bedrijfsfon
Bedrijfsfondsen
Bij dit pensioenfonds ben ik in dienst genomen als Natural ontwikkelaar om te a
assisteren in groot onderhoud van hun legacy systeem.

2003 - 2004

Interteam Resource Management
Via dit consultancy bureau ben ik in diverse opdrachten in totaal ca 5 maanden
ingehuurd door Software AG voor het geven van cursussen, en meewerken en
uitbreiden van een Java/Tamino/XML project bij de ANWB waarvan de start lag
vóó
vóórr de beëindiging van mijn werkrelatie bij Software AG.

1988 - 2003

Software AG Nederland BV
Via deze software leverancier heb ik vele consultancy werkzaamheden verricht bij
de meeste cliënten, variërend van geven van cursussen en internationale presenprese
taties, tot korte danwel langdurige applicatie bouw en advies.
Door reorganisatie is een einde ge
gekomen
komen aan mijn werkzaamheden hier.

1985 - 1988

Chase Manhattan (v/h Nederlandse Credietbank
redietbank)
Hier ben ik in korte tijd opgeklommen van junior tot senior/onderhouds Cobol
programmeur, en voor het eerst in aanraking gekomen met de producten Adabas
en Natural van Software AG. Door diverse overnames en de hieruit voortvloeiende
reorganisaties ben ik overgestapt naar Software AG.
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Automatisering, Vaardigheden
Opleidingen
Diverse, waaronder analyse, ontwerp, COBOL, Unix, UML, OO,
Java bij diverse instituten. Vele Software AG product opleidingen
in Nederland, Groot
Groot-Brittannië,
Brittannië, Duitsland, België. Zelfstudie XML,
XSL, HTML, CSS, Javascript, VB en C#.
Actieve kennis
Natural e
en
n subproducten op Open Systems, Adabas op Open SysSy
tems, Tamino XML server, XML, XSL, Java, Javascript, PHP,
HTML
HTML5, CSS3, C#.
Adabas, Natural en subproducten op Mainframe omgevingen,
Z/OS JCL, BS2000 JCL
Ontwikkelomgevingen
Natural (expert), HTML (ervaren), XSL (ervaren), XML (ervaren),
Javascript (ervaren), Cobol, Java**, Visual Basic en C#***, Unix*,
Mainframe BS2000, Mainframe IBM OS390 (ervaren), Windows
(ervaren).
*
**

Verouderd: korte opfriscursus of begeleiding gewenst
In 2003/2004
3/2004 uitgebreid via de Java Academy van TWICE ter voorbereiding op SUN cerce
tificering
*** Zelfstudie

Automatisering, Ervaring (highlights)
1988 - 2003

Vele kortstondige (van halve dag tot ca 6 maanden) zaken bij nagenoeg alle Sof
Software AG klanten, van product (gebruik) advies tot programmering en ontwerp.

2004

Bij Volker Wessel Netwerk Bouw de lay-out aangepast van de web front-end
front
van
een interne applicatie, gebruik makend van HTML, CSS en XSL. Tevens is hier een
menu pagina gebouwd (HTML, CSS) om diverse applicaties aan te sturen.
Teamlid en vervangend projectleider tijdens een intern XML/Java webproject
(DIVA) voor de ANWB in Nederland, met hoofdverantwoordelijkheid voor de TamiTam
no XML server en de lay-out van de browser interface ((D)HTML en Javascript via
XSLT). In latere fases tevens uitbreiding en aanpassen van de (XML en Java) server functionaliteit.
De ontw
ontwikkel
ikkel omgeving was Windows 2000, met als gebruikte tools Tamino en
Websphere. Er werd gebouwd voor Weblogic onder Linux.
Teamlid en database/product adviseur tijdens een XML/Bolero/Java project voor
administratie van gevaarlijke stoffen voor Philips. Dit project (Fasim) werd uitgeuitg
voerd bij en in samenwerking met Origin in Eindhoven.
De ontwikkel omgeving was Windows NT, met als gebruikte tools Tamino en Bol
Bolero, hoewel ook voor eenmalige zaken VB werd gebruikt. In een latere fase is door
mij de gehele Bolero broncode geconverteerd naar puur Java.
On
On-the-job
job opleiding van een drietal Natural programmeurs tijdens een pilot propr
ject voor een groot chemieconcern (DSM) in Nederland, gevolgd door een driejarig
project werkend als programmering teamleider tijdens een groot Adabas/Natural
op Open Systems project. Dit project (KWIS Transport) werd uitgevoerd bij en in
samenwerking met Origin in Eindhoven.
De ontwikkelomgeving was Natural Lightstorm op Windows NT in een C/S relatie
met Adabas/Natural op UNIX waar Predict en Construct gebruikt werden.
Bij Nissan Europe bouwen van een data
data-warehouse
warehouse base.
Een van de verkoopafdelingen wachtte al te lang op een op te leveren mainframe
systeem, en had op zeer korte termijn toch de ge
gegevens
gevens nodig. Hier is in deze
korte tijd een klein systeem gebouwd waarin de mainframe gegevens geladen
werden in een Adabas D op Unix database, waarna de afdeling met query tools
hun gegevens konden opvragen en statistisch bewerken. Dit systeem is in de n
navolgende twee jaar nog aangepast omdat het grote systeem nog steeds niet vo
voldeed.
Bij Kas Bank
ank moest de gehele IT afdeling een opleiding in Predict krijgen. Hiertoe
is door mij een tailor
tailor-made cursus ontwikkeld en over duur van enige weken in
groepen aan de afdeling gepresenteerd.

2002,2003,2004

2000, 2001

1996, 1997, 1998

1996

1995

1991 - 1995

Enige jaren (af en aan) bij een liftenfabrikant (OTIS) in Nederland.
Bij deze fabrikant moest eerst hun Software AG omgeving opgezet worden op
WANG/VS, waarna bestaande systemen geconverteerd moesten worden. Een van
deze systemen was een groot IBM/MVS systeem waarvoor een team van Amer
Amerikaanse applicatie ontwikkelaars door mij begeleid werd. Ditzelfde systeem is later
door mij overgezet naar HP/Unix. Tevens heb ik hier enige kleinere systemen
nieuw gebouwd.
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1988-2003

2002, 2003

On
On-the-job
job training van een Natural programmeur bij de Grafische BedrijfsfondBedrijfsfon
sen.
Aan de hand van een klein project heb ik een be
beginnend
ginnend Natural programmeur in
enige maanden op een hoger plan gebracht in een pilot project.
Opzetten van de Adabas/Natural omgeving voor een verkoop registratiesysteem
bij NedData in Rotterdam, inwerken van de DBA en productie operators, en co
conversie van het uit Duitsland afkomstige systeem van Siemens BS2000 naar
IBM/MVS.
Teamlid (Natural specialist) in een benchmark team bij de Kredietbank in Brussel
Gedurende een maand (met werkdagen oplopend tot 16 uur) werd in een internationaal team van Software AG specialisten een applicatie gebouwd die geldopnageldopn
mes uit een geldautomaat simuleerde. Tegelijkertijd bouwde IBM eenzelfde appl
applicatie met hun producten.
Geven van vele producttrainingen (Natural, Adabas, Predict, Tamino
Tamino), meestal inhouse maar soms bij klanten.
Meestal werd hiervoor bestaand materiaal gebruikt, soms echter was ook ontwi
ontwikkeling van volledig nieuw materiaal noodzakelijk.
Enige malen presentaties en workshops geven (in Engels)
Engels tijdens internationale
gebruikers conferenties in Nederland en Luxemburg.

.Net/C#/PHP
De afgelopen paar jaar heb ik mij gestort op .Net/C#, en dan met name de forms
ontwikkeling. Ik heb de hand weten te leggen op schriftelijk cursus mater
materiaal, en
een versie van VS2005 E
Enterprise (later VS2008 en VS2015)
VS2015 en ben gaan bouwen. Ook de boeken van O'Reilly hebben hierbij hun nut bewezen.
Na het obligate adresboek was het de herbouw van een door mij al lange tijd g
geleden begonnen oefensysteem in A
Adabas
dabas / Natural (ooit begonnen op IBM/OS2,
langzaam, versie voor versie, doorontwikkeld en gemoderniseerd naar de Wi
Windows platforms) om mijn muziekcollectie te registreren. Simpel begonnen is het
nu een systeem waarmee ik mijn muziek registreer en afspeel, rip en tag, bestaande uit een aantal subsystemen, waar nodig communicerend via MSMSQ,
gebruik makend van een aantal vrij verkrijgbare libraries en zelf ontwikkelde co
controls. De data is opgeslagen op een Tamino XML server draaiend onder een Virt
Virtual Box, de muziek zelf deels in een MySQL database of gewoon op het filesysfilesy
teem. Door het 'inschuiven' van een andere library kan de data van een (andere)
MySQL database gelezen worden, in plaats van de Tamino server. Geen van de
databases hoeft op hetzelfde platfor
platform te staan.
Hoewel internet sites als Discogs meer informatie geven, is het voor mij vooral
een omgeving om zaken uit te proberen waarbij hetgeen gebouwd wordt ook nog
enigszins nuttig is.
Dezelfde data heb ik ook beschikbaar gemaakt via PHP web
web-access, en daarnaast
heb ik nog enkele kleine toepassingen gebouwd die communiceren met door mij
(meestal in PHP) gebouwde en onderhouden (publieke) websites.
Als voorbeeld: https://www.vve
https://www.vve-vincentius.nl.

status: november 2018.
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