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Code Omschrijving Datum
Project : 11 aug 15

Order :

Release :

Auteur :

Onderwerp :

Geautoriseerd wordt :

Bijlagen :

Actielijst

Beschrijving :

Planning : Zie Actielijst

Kosten : [uur] [€/uur] [€]

uren : 0 100,00 0,00

diecte kosten : 0,00

transport : 0,00

onvoorzien : 10,0% 0,00

TOTAL : 0,00

Autorisatie : Projectteam

Naam :

Functie / Rol :

Datum :

Paraaf :

Autorisatie : Opdrachtgever

Naam :

Functie / Rol :

Datum :

Paraaf :

Voor toelichting en verklaring van de begrippen zie Definities
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Code Omschrijving Datum

Project : 11 aug 15

Order :

Release :

Code WAT WAAR HOE WIE WANNEER OPMERKINGEN
DeadLine
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BegripBeschrijving Opmerkingen

Project : Dit kan altijd worden ingevuld

Order :

Release :

Auteur : is de opsteller van het formulier

Onderwerp :

• Start Concepueel Ontwerp
• Start Basis Ontwerp
• Start Detail Enineering
• Acceptatie FAT

• Acceptatie SAT

Bijlagen :

Actielijst :

Beschrijving :

Planning :

Autorisatie 
formulier of 

Release note :

(ook wel vrijgave) is een formulier 
om in het begin van het project de 
project fasen te starten of bij het 
eind van het project de installatie 
op te leveren 

In de voorbereinging van het 
project wordt de Release Note 
gebruikt om een fase te 
starten.  In de uitvoerings 
fasen wordt de Release Note 
gebruikt om de installatie op 
te leveren.

Aanduiding in code en 
omschrijving van het betreffende 
project. 

Aanduiding in code en 
omschrijving van het betreffende 
order. 

Dit wordt ingevult als de 
release note een opdracht 
betreft. Bijvoorbeeld bij een 
FAT

Aanduiding in code en 
omschrijving van het betreffende 
release. 

Indien een oplevring in delen 
wordt uitgevoerd kan men 
voor elke release een apart 
formulier opstellen. 

Aanduiding van het onderwerp van 
de release

Kan naar behoefte worden 
ingevult

geautoriseerd 
wordt :

Aanduiding van de reden van de 
autorisatie

Standaard reden voor 
autorisaties zijn:

• Acceptatie onderhouds 
overdracht

De Release Note kan worden 
uitgebreid met documenten die er 
deel uitmaken

Standaard bijlage is de Actie- 
Afwerklijst 

is een lijst waarmee de te nemen 
acties worden geregistreerd en 
beheerd 

In de voorbereiding fasen van 
het proejct zijn dat acties en 
in de uitvoerende fasen zijn 
dat afwerkpunten. 

is een korte beschrijving wat de 
Release inhoud.

Aanduidinge welke deadlines 
worden gehanteerd. 

Men kan hier ook naar een 
ingevulde Actie- Afwerllijst 
verwijzen.
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Kosten :

Autorisatie :

is een overzicht van de kosen die 
voor de realisatie nodig zijn en met 
deze release worden 
geautoriseerd. 

Dit betreft  alleen de start van 
voorbereidings fasen van het 
project. Bij accpetaties zijn de 
kosten reeds door het project 
geautoriseerd. 

is het goedekeuren (of vrijgeven) 
van de gewenste acties of 
accpetaties. 

Er zijn twee hierachieen die 
autoriseren. Enerzijds het 
projectteam die de release 
voorbereid en anderzijds de 
opdrachtgever die de 
uitvoering goedkeurd of 
vrijgeeft  
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