migreer van drupal 7 naar drupal 9

in 7 stappen.

Op 28 november 2022 wordt Drupal 7 endof-life. Dat zorgt ervoor dat veel developers
en content managers nu met de handen in
het haar zitten, want zij moeten een grote
migratie voorbereiden.
Ausy to the rescue! Wij maakten een
eenvoudig stappenplan, waardoor jij in 7
stappen moeiteloos je D7 website migreert
naar een D9 website. Wedden dat jij ruim
vóór november 2022 alweer op je 2 oren
slaapt? ;-)

1. audit je website.
Neem eerst je huidige site grondig onder de loep. Je
focust best op de content, de functionaliteiten en het
design.

de content.
Een migratie naar Drupal 9 houdt ook een
contentmigratie in. Dit is dus het ideale moment om
de inhoud van je website te evalueren. Voor iedere
pagina op de website bepaal je wat er met die pagina
moet gebeuren:
de pagina is nog steeds relevant en mag as-is
overgenomen worden
de pagina is nog relevant, maar kan een update
gebruiken
de pagina is niet langer relevant en mag
verwijderd worden

Tijdens deze evaluatie loont het om ook tools zoals
Google Analytics in te schakelen, zodat je een
duidelijk inzicht krijgt in welke content het meest
bezocht wordt op je website.

de functionaliteiten.
Verleg je focus dan naar de functionaliteiten van je
website. Ook hier bepaal je best wat nog relevant is,
wat bijsturing nodig heeft en wat niet langer relevant
is en dus verwijderd kan worden.
Aangezien iedere functionaliteit ontwikkeld moet
worden en dus kosten met zich meebrengt, loont het
ook de moeite om te kijken of sommige zaken die in
het verleden ontwikkeld werden, vervangen kunnen
worden door bestaande (contrib) functionaliteiten of
door microservices buiten Drupal.

Overloop iedere feature en bepaal samen met je
team:
feature is nog steeds relevant en mag as-is
overgenomen worden
feature is nog relevant, maar er zijn
aanpassingen nodig
feature is niet langer relevant en is niet nodig in
de drupal 9 site
feature kan vervangen worden door een contrib
module of door een bestaande microservice

het design.
Ga na of het design niet outdated is, of het aan alle
functionele vereisten (mobile-friendly) voldoet en of
het toegankelijk is. Is dat niet zo? Dan weet je wat je
te doen staat!

2. voer een functionele
analyse uit.
De migratie van Drupal 7 naar Drupal 9 is hét ideale
moment om te evalueren of er een grondige
vernieuwing van je website nodig is, en eventueel
zelfs een evaluatie te doen van het volledige digitale
landschap van je onderneming.
Kom je tot de beslissing dat een vernieuwing nodig
is, overweeg dan een uitgebreid strategie- en analyse
traject. Je kan starten met een intake fase, waarbij je
het huidige digitale landschap van de organisatie
bekijkt en het volledige ecosysteem in kaart brengt.
Daarna evalueer je de pijnpunten en opportuniteiten
en identificeer je de stakeholders.
Na de intake fase wordt de analyse concreter.
Produceer nu een functionele analyse van het project
en stel de informatiearchitectuur op.

3. technische analyse.
Tijdens deze fase worden de functionele vereisten
vertaald naar technische specificaties.
Leg op dit moment ook de technische aanpak van de
contentmigratie vast. Laat je migratiestrategie hier
afhangen van de hoeveelheid content en de
bijsturingen die je hebt bepaald in fase 1.

Doorgaans zijn er 2 mogelijkheden:
Automatisch migreren: er worden
migratiescripts voorzien die de content
automatisch overzetten van de oude naar de
nieuwe site. Deze aanpak werkt goed, zolang de
content niet of weinig moet worden bijgewerkt,
en de datastructuur van het oude type content
goed overeenkomt met de structuur van het
nieuwe type content.
Manueel migreren: de content wordt overgezet
door een content editor. Dat is de beste aanpak
wanneer de content veel wijzigingen nodig
heeft, of de structuur van de content volledig
verschilt tussen oude en nieuwe site. Ook
wanneer er weinig content aanwezig is, loont het
meestal niet de moeite om migratiescripts te
ontwikkelen en is het efficiënter om de content
manueel over te zetten.
Je zal waarschijnlijk een combinatie van deze 2
mogelijkheden gebruiken.

De technische analyse is ook het ideale moment om
na te denken over hoe je de impact van de migratie
op je SEO en je bezoekers kan minimaliseren. Dat kan
door bijvoorbeeld een lijst van de oude URLs en
nieuwe URLs op te stellen en ervoor te zorgen dat
deze juist geredirect worden.

technische tip.
Gebruik de migrate module als basis wanneer
er migratiescripts moeten worden voorzien en
vermijd het gebruik van custom built one-off
scripts. Migrate voorziet een aantal
basisfunctionaliteiten die altijd van pas komen
tijdens een migratietraject: mapping tussen
oude en nieuwe content, rollback
functionaliteit en update functionaliteit. Zeker
in een iteratief proces is deze functionaliteit
onontbeerlijk. Verder bestaan er tal van extra
modules binnen het migrate ecosysteem die
ook van pas komen zoals migrate_tools,
migrate_plus etc.

4. build fase.
Tijdens deze fase bijt je je vast in de technische
implementatie van de website. Je herontwikkelt
features in Drupal 9 en je voorziet content migratie
scripts.
Gebruik de informatie die je verzamelde tijdens de
functionele en technische analyse fase om de
gevraagde functionaliteiten te bouwen. Je werkt best
in sprints van 2 of 3 weken waarin telkens ontwikkeld
en getest wordt.
Start elke sprint met een sprint planning waarbij je
bepaalt welke user stories je tijdens deze sprint zal
opnemen. Zorg ook voor een testomgeving waar het
resultaat van iedere sprint gevalideerd kan worden.

5. contentmigratie fase.

6. UAT

Is je site volledig ontwikkeld? Top! Dan kan je
beginnen met de contentmigratie. Dat is doorgaans
een iteratief proces:

Na het ontwikkel- en migratie werk, is het belangrijk
om de volledige website nog eens end-to-end te
testen vóór de go-live.

1. de migratie scripts worden uitgevoerd
2. er wordt feedback verzameld over de inhoud die
werd overgezet
3. op basis van de feedback worden de migratie
scripts bijgesteld en opnieuw uitgevoerd
Bovenstaand proces wordt enkele keren herhaald,
totdat de content van de website perfect is.
Na deze fase van automatische migratie met scripts,
vindt er ook nog manueel werk plaats. Content
managers zullen de inhoud nog finetunen en
afstemmen op de mogelijkheden van het nieuwe
CMS. Dit is ook het moment om volledig nieuwe
content toe te voegen.

technische tip.
Stel doorheen het project een testplan op.
Iedere keer wanneer er een functionaliteit
wordt opgeleverd, voeg je het relevante
testscenario toe aan het testplan. Zo eindig je
met een testplan dat de volledige website
covert.

7. go-live & follow-up.
Eens je website live staat, is het belangrijk om haar
nauwkeurig te monitoren. Tools zoals Google
Analytics bieden inzicht in welke oude pagina’s nu
niet langer gevonden worden. Het opvolgen van de
zoekacties van gebruikers toont naar welke inhoud ze
op zoek zijn.

technische tip.
Maak gebruik van een gestandaardiseerde go-live
checklist die de manuele acties en
aandachtspunten oplijst bij de go-live van een
project. Indien er tijdens de bouw van het project
manuele acties naar boven komen die je moet
uitvoeren tijdens de go-live, voeg deze dan
stelselmatig toe aan de checklist.

conclusie.
Heb je al deze stappen doorlopen tijdens je
migratie? Proficiat, dan ben jij nu de
eigenaar van een fantastische nieuwe
Drupal 9 website!
Is je werk nu gedaan? Zeker niet! Een
website is een levend ding, dat continu
onderhoud en opvolging nodig heeft. Je
developers en content managers kunnen
dus nog niet op vakantie… ;-)

hulp nodig met je website?
Heb je na het doornemen van dit stappenplan toch nog
steeds het gevoel dat je wel wat hulp kan gebruiken met
je website? Of heb je simpelweg niet genoeg mankracht
in huis om zo’n grote migratie zelf uit te voeren?
Wij zitten graag vrijblijvend met jou rond de tafel om te
zien wat we voor je kunnen doen. Neem snel contact op
met Mathias Henderick!

mathias.henderick@ausy.be
+32 471 84 27 04

tech with
personality.

