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Het is juni 2022, en langzaam maar zeker worden 
we wakker uit een nare droom. In 2020 en 
2021 hebben we elkaar nauwelijks echt kunnen 

ontmoeten, maar inmiddels is de samenleving langzaam maar 
zeker weer helemaal open. We kunnen weer in-person events 
organiseren en de eerste twee succesvolle events van 2022 
hebben we achter de rug.

De DBA dag op de SS Rotterdam was het nog ietwat 
ongemakkelijk; Geen hand geven, een boks, of gewoon 
ouderwets wel een hand geven. Ik merkte dat iedereen nog 
zoekende was. Gelukkig was dat ongemak een paar weken 
later, op APEX World, al helemaal weg. Ik merkte dat iedereen 
weer gewend was aan bijeenkomsten en dat we weer normaal 
met elkaar kunnen om gaan. 

Bij deze normale omgangsvormen hoort ook het aangaan van 
een dialoog. De definitie zegt het helemaal: Dialoog is in gesprek 
gaan met elkaar, luisteren naar elkaar, elkaar niet veroordelen 
of willen overtuigen. In eerdere edities heb ik al vaker benoemd 
dat de NLOUG mee wil met de tijd en op zoek is naar ideeën 
over hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Daarom hebben 
we in het voorjaar een tweetal bijeenkomsten georganiseerd 
voor onze partners en sponsoren. In deze bijeenkomsten hebben 
we gesproken over wat er anders kan (en moet), en hoe we 
dat samen kunnen aanpakken. De dialoog was niet altijd even 
gemakkelijk en het ei van Columbus is nog niet gevonden, maar 
ik weet zeker dat we hier samen uit gaan komen. De eerste 
stapjes van de verandering zijn gezet, maar het zal tijd kosten om 
dit helemaal uit te werken. Zolang we er ons allemaal van bewust 
zijn dat dit een gezamenlijk proces is en dat we dit doen voor 
onze leden, ben ik ervan overtuigd dat we een mooie toekomst 
tegemoet gaan.

Tot slot wil ik Theo Veltman bedanken voor zijn bestuurswerk de 
afgelopen jaren. Theo is op de ALV van dit voorjaar afgezwaaid. 
Hij heeft als penningmeester een aantal interessante uitdagingen 
gehad, maar heeft deze allemaal succesvol het hoofd kunnen 
bieden. Bedankt hiervoor. De functie van penningmeester wordt 
overgenomen door André van der Put. Welkom André!

Voor nu, ook al is het pas net juni, rest mij niets anders dan jullie 
allemaal een goeie vakantie te wensen. Ik hoop op een mooie 
zomer! Tot de volgende Visie.

Luc Bors
Voorzitter 
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OMVANG APEX 
ONTWIKKELTEAM IN 
TWEE JAAR MEER 
DAN VERDUBBELD

4      |    APEX WORLD DOOR  HANS GERRITSE

In zijn openingskeynote schetste Marc 
Sewtz, Director of Software Develop-
ment bij Oracle, de stand van zaken en te 

verwachten ontwikkelingen van Oracle APEX 
in 2022. De afgelopen twee jaar waren de meest 
transformerende in de meer dan twintigjarige 
geschiedenis van Oracle APEX, stelde hij. Vanaf 
het moment dat APEX een integraal onderdeel 
werd van Oracle’s Autonomous Database Service 
om een centrale rol te spelen in Oracle’s inspan-
ningen in reactie op de coronapandemie, wordt 
APEX nu algemeen erkend als de go-to Low 
Code-oplossing voor bedrijfskritische projecten 
waar tijd van essentieel belang is.  
Hij legde uit wat deze transformatie betekent 
voor het APEX-team en de APEX-gemeenschap 
in het algemeen. Om te kunnen voldoen aan de 
eisen van een groeiend klantenbestand - bin-
nen en buiten Oracle – is de omvang van het 
APEX-ontwikkelteam meer dan verdubbeld. 
Marc Sewtz schetste de lessons learned bij het 
beheren van die groei, het succesvol integreren 
van de nieuwe teamleden, het opschalen van 
de ontwikkelingsinfrastructuur en het automa-
tiseren van de bouw- en implementatieproces-
sen. Tot slot gaf hij een preview van de roadmap 
en de prioriteiten waar naar verwachting de 
focus in de komende releases komt te liggen.

NIEUWE FEATURES 22.1
De afsluitende keynote werd verzorgd door 
Menno Hoogendijk en Christian Rokitta van het 
APEX Development Team van Oracle. Aan de 
hand van de demo-applicatie World_Cup_2022 
liet Menno als eerste een aantal van de ver-
beteringen, nieuwe mogelijkheden en features 
van APEX 22.1 zien, waarna Christian het stokje 
van hem overnam. Zie bijgaand kader voor een 
beknopt overzicht van de belangrijkste nieuwe 
features en aanpassingen. 
Elders in dit nummer vindt u twee artikelen 
waarin behandelde onderwerpen tijdens APEX 
World verder zijn uitgewerkt. De slides van de 
presentaties en abstracts zijn te vinden op de 
website van de nlOUG. n
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Op 24 en 25 mei jl. werd 
de twaalfde editie van 
APEX World gehouden. 
Voor het eerst in 
twee jaar weer een 
‘normale’ editie, zonder 
coronamaatregelen 
en - beperkingen, 
en in een inmiddels 
vertrouwde omgeving, 
het KNVB Sportcentrum 
in de bossen van Zeist. 
Ondanks het feit dat de 
vorige APEX World nog 
maar acht maanden 
geleden is gehouden, 
was het aantal 
bezoekers (212) ruim 
boven verwachting. 
Voor velen voelde dit 
jaarlijkse bezoek aan 
APEX World dan ook als 
vanouds. Of, zoals een 
van de deelnemers het 
treffend verwoordde: 
“Het voelde als 
thuiskomen.”

Grootste nieuwe APEX features
•  Data Generator 

Snel data genereren voor een prototype van een applicatie.
•  Approvals Component 

Een set van nieuwe componenten voor het goedkeuren van 
taken die door personen uitgevoerd moeten worden.

•  Export Application Meta Data in JSON/YAML format 
Voegt een leesbaar formaat van de applicatie toe aan 
de export wat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor 
versiebeheer.

Nieuwe en verbeterde componenten
•  Region Order by Item 

Configureert een Order by Item voor regions die tot nu toe 
geen sorteermogelijkheden hadden.

•  Tokenized Search 
Elke zoekterm wordt afzonderlijk behandeld. Dit zorgt voor 
een ervaring die je gewend bent van een zoekmachine.

•  Upload Application Icon 
Naast een logo kun je nu ook de icon uploaden die onder 
andere gebruikt wordt op de login pagina.

PWA and Mobile Enhancements
•  Persistent Authentication 

Voegt een “remember me” checkbox toe aan de login pagina 
waardoor je maar eenmalig hoeft in te loggen.

•  Customising the Service Worker 
Voeg geavanceerde code toe aan de Service Worker zoals de 
Push API.

Developer Experience
•  Simplified Create Page Wizard 

Vereenvoudigde wizards voor het toevoegen van nieuwe 
pagina’s.

•  Easier Sample / Starter app installation 
Installeer eenvoudig demo applicaties via APEX.

•  Session Overrides 
Verander als ontwikkelaar bepaalde attributen voor het snel 
kunnen testen van aanpassingen.

Zie de APEX-website voor een uitgebreid en gedetailleerd 
overzicht van de nieuwe features: https://apex.oracle.
com/en/platform/features/whats-new-221/.
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Leuk maakt 
alles beter!
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Het overall-gevoel van APEX World 2022 was als vanouds. Alsof de 
laatste 2 jaar niets is gebeurd. Het woord corona is niet gevallen of 
het werd min of meer genegeerd. Omdat alles goed was bevallen vorig 

jaar, hebben we het opnieuw op de KNVB Campus in Zeist gehouden. Ik vond 
het eten wat beter dan vorig jaar en het weer werkte aardig mee. Alles verliep 
soepel en goed. Enige minpunt waren de files op de eerste dag, die waren dus 
ook als vanouds.

Ondanks de relatief korte tijd tussen deze en de vorige editie was de opkomst 
goed en was de interesse om papers in te dienen best groot. Omdat de vorige 
editie voor de eerste keer in Zeist werd gehouden, was het destijds een beetje 
zoeken naar de juiste opzet en plek voor de sponsoren. We hadden het nu iets 
anders ingericht en ik denk dat iedereen het zo beter vond.
Mooi dat er aan het begin van de conferentie nog even stilgestaan werd bij 
het overlijden van Joel Kallman, alweer een jaar geleden.

Oracle mag gelukkig weer sprekers sturen naar conferenties. Marc Sewtz was 
namens het APEX team een van de keynote sprekers, naast ‘onze’ Neder-
landse APEX team leden Menno Hoogendijk en Christian Rokitta. Overigens 
is het APEX team nog steeds aan het uitbreiden, laatst is Anton Scheffer 
toegevoegd aan het team. Marc ging in op de vele (APEX) Covid-applicaties 
die massaal werden gebruikt in de VS. Leuk om te horen was dat APEX als 
primair applicatie-ontwikkelplatform wordt gebruikt om bestaande Oracle 
Global Business Unit SaaS-applicaties te moderniseren en te verbeteren, 
daarnaast zijn er enkele grote applicaties in ontwikkeling. Wie had dat een 
aantal jaren geleden gedacht van zo’n ‘simpel tooltje’...
De afterparty hadden we dit jaar iets meer geformaliseerd en vooraf aange-
kondigd. Ik had vooraf het hotel gebeld en verteld dat we met ongeveer 30 
personen zouden komen, zodat ze daar rekening mee konden houden. Enig 
minpuntje was dat het mobiele pinapparaat leeg was, met als gevolg dat 
iedereen na een bestelling bij de receptie moest afrekenen. Uiteindelijk waren 
we met ongeveer 40 personen aanwezig en was het erg gezellig en gingen we 
redelijk op tijd weg.
 
Ondertussen is APEX 22.1 uitgekomen met vele nieuwe features. Zie voor 
meer details het APEX World-verslag op pagina 4 en 5. Wat ik persoonlijk 
interessant vind voor klanten die een mobiele toepassing zoeken, zijn de 
nieuwe mogelijkheden op het gebied van PWA en Persistent Authentication. 
Ik vond het jammer dat de laatste versie van APEX niet zo snel beschikbaar 
was op de ATP Cloud Service. Ik had een mooie demo gemaakt met de nodige 
nieuwe features en kon dit niet op de Cloud uitrollen. Zoals hier staat 
https://apex.oracle.com/en/platform/autonomous/cloud-updates/ zou 
dit proces ongeveer 6 weken duren en niet enkele maanden... Ondertussen 
is APEX 21.2 nu beschikbaar op ATP. Gelukkig is deze gang van zaken ook 
erkend door Oracle, zo bleek tijdens een van de keynotes, dus het heeft wel 
de aandacht. Over de aankomende versie 22.2 werd ook wat verteld. Z ie 
hiervoor: https://apex.oracle.com/en/learn/resources/roadmap/ 
Tot de volgende editie!

Learco Brizzi

Wat ik 
interessant 
vind voor 
klanten die 
een mobiele 
toepassing 
zoeken, zijn 
de nieuwe 
mogelijkheden 
op het gebied 
van PWA en 
Persistent 
Authentication.

APEX WORLD 2022 - 
THUISKOMEN
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ment next to it. With Flows for APEX, your 
documentation is ALWAYS in sync with what 
you are running in production. Optionally, 
you can show the current step together with 
all historical steps to your end users. 
Secondly, with Flows for APEX you can 
monitor all running instances. A process 
administrator can take corrective actions like 
re-running a step after fixing it (a web service 
might not be available). Also, you can see if 
your business process runs smoothly. Maybe it 
takes too much time at a certain step and with 
Flows for APEX we can keep track of how 
long each step takes. 
You also get certain flexibility when chan-
ging the business process. When each step is 
completely independant from all other steps, 
you could visually re-arrange your steps in the 
diagram without breaking the app. When you 
put your new version of the diagram into pro-
duction, all current instances will still use the 
previous version and new ones automatically 
use the new diagram. 
Lastly, a business process normally spans 
several days, an APEX session several hours. 
This means that you need to keep track of cer-
tain process variables yourself for the life of 
the process. Flows for APEX provides process 
variables out-of-the-box, with the possibility 
to define/set these for each step during mo-
delling.“

So, yes, there are multiple good reasons to use 
Flows for APEX, but definitely not all APEX 
apps need this. You could also limit its use by 
modelling business processes with it, but not 
running them. In the end, it all depends on your 
use case.

FEATURES LIKE PROCESS VARIABLES, LOGGING, 

RESTARTING A STEP AND THE EXPORT/IMPORT 

FEATURE

Business processes can span several days, whe-
reas an APEX session normally lasts hours. So 
how can we store variables over multiple days 

Many APEX developers are building apps that follow a predefined business process. 
As APEX lacks a (graphical) workflow engine, people were often helping themselves 

by building their own, custom, and limited workflow by creating custom tables 
and PL/SQL or they used small PL/SQL solutions. On the other hand, introducing an 

enterprise BPM system would be ‘overkill’ for many APEX projects as it would lead to 
high licensing costs, a separate installation, a different technology stack to master 

and a complex integration to be done. We already have the Oracle Database, so why 
not take advantage of it?

Introducing Flows for APEX, an Oracle 
APEX extension for building and running 
BPMN-based apps. Flows for APEX is free, 

open source (MIT licensed) and runs complete-
ly in the Oracle Database. It ships with several 
APEX plug-ins to integrate your custom APEX 
app with the business process in a true low-co-
de fashion, so no initial coding is required. To 
get started, just download the packaged app at 
flowsforapex.org and import it in your works-
pace. For those of you that don’t have an APEX 
environment, just request a free workspace on 
apex.oracle.com and within minutes you can 
start building your first BPMN-based APEX app 
by using our step-by-step tutorial (see start page 
of flowsforapex.org).

HOW DO I BENEFIT FROM USING FLOWS 

FOR APEX

I had a similar question from an APEX develo-
per on my blog at nielsdebr.blogspot.com, so let 
me repeat it over here:
„I have a question. I am thinking of implemen-
ting flow for asset’s life cycle process, but trying 
to find our what is the benefit of having flows 
over the procedure base process. 
Asset’s life cycle involve manual, automatic and 
api process to go through various stages. e.g 
procurement is the 1st stage then inspection, 
from here it could go as rejected or approved, ap-
proved one will be taken by technician for instal-
lation (data transferred via api) , then installati-
on (receive data via api from mobile device field 
service). from here the device can stay there for 
as long as it is working. once it is removed then 
will waiting for to received at warehouse, next re-
ceive at warehouse, send for refurbish if the age 
of the asset is less then 5 years else write-off send 
the financial details. 
All this process is happening through various 
screens and api’s. What benefit will I get by 
adding flows to it except it shows a graphical 
representation. 
Need your input for this.“

MY ANSWER WAS:

„This is a great question! Thanks for asking. 
There are multiple benefits for using Flows 
for APEX in your use case. 
First of all, you get live documentation. Nor-
mally you would write your documentation 
inline in your code and maybe in some docu-

LET YOUR PROCESS FLOW, 
WITH FLOWS FOR APEX 

DOOR NIELS DE BRUIJN

THERE ARE MULTIPLE GOOD 
REASONS TO USE FLOWS FOR 
APEX, BUT DEFINITELY NOT ALL 
APEX APPS NEED THIS
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being done, thereby migrating away from Oracle 
Workflow, Camunda, Bizagi and even Lotus 
Notes to Flows for APEX.

WHAT IS UPCOMING?

For Flows for APEX v22.2, our biggest feature is 
to support call activities in BPMN. This will ena-
ble you to split up a large diagram into several 
smaller (read: better manageable and reusable) 
ones. With the call activity task, you can then 
call a different diagram. This will also make a 
diagram reusable. For example, you might have 
a general payment process that gets called from 
over a dozen different other processes. With this 
feature, you only need to model the payment 
process once and then you call it from other 
processes.
Next to call activities, we will also integrate with 
the Approval Component in APEX 22.1. Without 
coding, you can then let a user task create a task 
in this new component of APEX and, once it has 
been worked on, return its result back to Flows 
for APEX again by using a process plug-in we 
provide.

WHY ARE YOU DOING THIS?

The APEX community was missing this piece 
of the puzzle, and in late 2019 I got the idea to 
integrate the open-source JavaScript framework 
bpmn.io with APEX. After my first talk about it 
in 2020, I noticed that there was huge interest in 
the idea. This initial excitement got  further team 
members on board, who brought the right skills 
to bring this to the next level.
Some people ask me why we do this all for free. 
My answer is simple, yet powerful: my personal 
believe is that sharing gets you a way lot more in 
life then money can ever bring. n

Niels de Bruijn is Business Unit Manager MT AG. 

This article is a rendering of his presentation at 

APEX World.
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if we can’t use APEX application items? Flows 
for APEX comes with the concept of process 
variables, with which you can define variables for 
each step during modelling.
By using the region plug-in “Flows for APEX 
- Viewer” you can show the state of a process 
instance to an end-user. This will inform the 
end-user about the overall process and which 
steps are outstanding. Flows for APEX also au-
dits a process instance, each step in the instance, 
as well as process variables, so it is automatically 
documented who did which step and when. If 
you like, you can even track the time a certain 
step in the process took.
Let’s say a service task calls a web service, 
but that web service is currently unavailable. 
Wouldn’t it be great to get notified about this, 
fix the problem and restart that task? Well, with 
Flows for APEX you can! If such a task fails, it 
gets marked red and a process administrator can 
restart that task after the problem got fixed.
Since BPMN 2.0 is a standard, you can export 
the business processes and import them in ano-
ther BPMN 2.0 compliant engine if needed. An 
export can be done in XML, but also in SQL, so 
that staging your processes can be easily auto-
mated. By the way, you can also export a running 
process in SVG, to inform somebody that doesn’t 
have access to your APEX instance.
Flows for APEX 22.1 has far more features to 
offer, so I have only highlighted of few of them 
here. I recommend watching our videos on you-
tube.com/flowsforapex or reading the documen-
tation on flowsforapex.org to get a full overview.

WHO IS USING THIS?

With Flows for APEX 22.1 being an enterpri-
se-ready APEX extension, we see a great uptake 
in downloads. Numerous customers are using 
Flows for APEX in production, some for simple 
HR workflows, others are handling invoices with 
it and we at MT AG use it to cover our procu-
rement process. We also see migration projects 

Oracle Database 21c 
for Developers
CHRIS SAXON’S OVERVIEW OF FAVOURITE NEW FEATURES

 DOOR CHRIS SAXON

The latest innovation release of Oracle Database brings a host of PL/SQL 
and SQL improvements. Read on for an overview of some of my favourite 
features in this innovation release.

 Call activity tasks. 
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you need to guarantee no one has changed the 
data.
But computing and storing these hashes adds 
overhead. Often all you need is an insert-only 
table. The addition of immutable tables gives you 
this option. 
Like blockchain tables, you can never update or 
change the structure of immutable tables. Ideal 
if you want to stop updates on a table without 
the blockchain overhead.
With both blockchain and immutable tables you 
can’t add new columns to the table. This brings 
an important question: what if you need to store 
new attributes? There is a solution: store data as 
JSON.

JSON ENHANCEMENTS

Oracle has been delivering JSON support in the 
database since way back in 12.1.0.2. Each new 
release since then has added more options to 
help you work with this popular data format.
21c continues this trend by adding a JSON data 
type. This stores JSON documents in an opti-
mized binary format. This gives much better 
performance than the previous options for sto-
ring large JSON documents – CLOB or BLOB. 
To further aid JSON search performance 21c has 
added a multi-value index. This enables you to 
index the contents of a JSON array.

SCALAR MACROS

Reusing formulas – such as currency conversions 
– in SQL has always been a challenge. You could 
define a PL/SQL function to do this and access it 
in your queries. But the SQL & PL/SQL langua-
ges have separate runtime engines. This means 

But before we dive into the technical details, 
some housekeeping. Most importantly: how can 
you get your hands on 21c?

ACCESS TO ORACLE DATABASE 21C

It’s easy to get up and running using the Oracle 
Cloud Free Tier. This gives you access to two 
Oracle Autonomous Databases each with 20Gb 
of storage. To get these, register for a free cloud 
account, head to Autonomous Database and 
click the Create Autonomous Database button. 
Once here, enter your database name and admin 
password. 

Ensure you set the Always Free toggle for the 
database and create your database:

If you’d like a local database to play with, down-
load Oracle Database XE. This is a fully-featured 
edition limited to 12Gb of user data, 2Gb of 
RAM, and 2 CPU threads. Oracle Database XE 
is 100% free for you to use any way you want. 
Note there is no support for this edition, which 
means no patches!

INNOVATION RELEASES

Oracle now has two classes of database release:
Long Term Release – these come with several 
years of support
Innovation Release – these have a limited sup-
port window with no extended support
This dual release model enables customers who 

need to move quickly the ability to get the latest 
features faster with Innovation Releases. While 
providing ongoing support for customers who 
prioritise stability and want to stick with Long 
Term Releases. Remember: if you have applica-
tions using 21c you’re committing to upgrading 
the database within the next couple of years!
For up-to-date information on the support sche-
dule, see MOS note 742060.1.Now onto the tech.

BETTER LOOPS AND QUALIFIED EXPRESSIONS IN 

PL/SQL

Say you’re working on currency conversion 
routines. To make this efficient, you’d like to 
populate an array of exchange rates, indexed by 

the currency code. 
This would enable you to do conversions like 
this:
eur_price := usd_price * curr_recs ( 
‘USD’ ).ex_rate;
Sadly, initializing an index-by-varchar2 array 
in PL/SQL has always been challenging. The 
qualified expression improvements make this 
easy. These enable you to use loop syntax to set 
the values for an array. This includes cursor for 
loops, with the option to use a column from this 
cursor to supply the index values. So now you 
can initialize the currency array with one state-
ment like this:
curr_recs := curr_arr (
  for rws in curr_cur 
    index rws.from_currency_code
    => rws
);
Having loaded the array the next question is: 
how do you loop through it?
Again, this was complex. 21c adds the ability to 
use an array as a loop control. So you can iterate 
through them like this:
for curr in indices of curr_recs loop
  dbms_output.put_line ( 
    curr || ‘ ‘ || 
    curr_recs ( curr ).ex_rate
  );
end loop; 
This the tip of the iceberg for loop controls; 21c 
has a wealth of options to improve loops in PL/
SQL.

BLOCKCHAIN TABLES

There’s much hype behind blockchain techno-
logy. But the basic idea behind it is simple. Each 
unit of data (block) stores a hash of its data, plus 
the hash from the previous block. 
Thus you have a series of blocks chained together 
by their hashes. If you update the data in one 
block, you have to update the hashes for all the 
following blocks or you get a hash mismatch. 
This makes it tough to change data. And easy to 
verify it’s unchanged. Great for cases where you 
want to be certain the data has not been tampe-
red with.
Oracle Database 21c enables you to do this 
directly in the database with blockchain tables. 
These compute and store the hashes for each 
row. Once you’ve inserted data in the table, you 
can never update it. Perfect for those cases where 

  Chris Saxon
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behave differently. PL/SQL uses application-or-
der for evaluating arguments. Macros use nor-
mal-order. This can lead to different behaviour if 
you pass expressions with side effects. 
More importantly the database only resolves the 
expression in SQL. Not PL/SQL. If you call a 
scalar macro in PL/SQL, all you get back is the 
expression text.
So if you have a function you want to use in both 
SQL and PL/SQL, you still have some decisions 
to make when it comes to maintenance vs per-
formance. Scalar SQL macros at least give you 
more options.
This is a taste of the SQL & PL/SQL enhance-
ments waiting for you in 21c. In my presentation 
at APEX World I delved deeper into the details. 
For a complete list with guided tutorials, head to 
the 21c New Features Guide. n

Chris Saxon is Oracle Developer Advocate for SQL.
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FINOPS – DE DBA EN 
ONTWIKKELAAR ALS HELDEN

Ook dit jaar kunnen de bezoekers terugkijken op een geslaagde APEX (ā›pěks) World, voor 
de tweede maal op de KNVB Campus in Zeist, wat mij betreft een fijne locatie. Vorig jaar 
was het nog even wennen, met de geldende coronamaatregelen en de teruggewonnen 

vrijheid, nu is het fysiek samenkomen al bijna weer ‘business as usual’. 

Ik schreef de vorige keer al over FinOps (www.finops.org). Zoals DevOps een samentrekking is 
van Development en Operations, geldt hetzelfde voor Finance en Operations in de vorm van het 
FinOps framework. FinOps richt zich – naast de organisatorische aspecten - vrijwel uitsluitend 
op het beter inzicht krijgen in- en controle krijgen over de uitgaven in de publieke cloud. Wat 
mij betreft is de exclusieve focus op de cloud een omissie van dit raamwerk, zeker omdat het 
gros van de operationele systemen nog in traditionele datacenters draaien. Deze specifieke 
nadruk komt voort uit de unieke karakteristieken van de cloud, immers het gemak waarmee 
resources aangemaakt kunnen worden en daarmee de financiële onvoorspelbaarheid, vereist 
een nieuwe manier van controleren. Dit is echter wel degelijk toepasbaar op de traditionele 
omgevingen, en uitermate waardevol in hybride omgevingen. 

De kern van FinOps is de financiële verantwoording rondom clouduitgaven, bereikbaar voor alle 
betrokkenen, die zorgt voor transparantie, voorspelbaarheid en controle. Maar juist doordat 
deze informatie beschikbaar is voor alle betrokkenen (IT, Engineering, Finance, Inkoop en de 
business) bevordert dit de samenwerking en daarmee het gevoel van verantwoordelijkheid. Het 
stelt bijvoorbeeld het DBA-team in staat zich te ontwikkelen tot een serviceorganisatie die zich 
richt op het toevoegen van waarde aan de business met behulp van cloud-technologie.
De gemiddelde database-expert, of (APEX-)ontwikkelaar zal zich meteen afvragen wat dit voor 
hen betekent. Het lijkt immers af te leiden van de kerntaken: het inrichten, beheren en opti-
maliseren van een Oracle-database of het ontwikkelen en aanpassen van een applicatie. En de 
angst bekruipt hen dat er saaie, administratieve taken bijkomen. 

Zeker is dat er een verschuiving van traditionele rollen plaatsvindt, een daarvan is het plaatsen 
van de volledige verantwoordelijkheid op de plek in de organisatie waar deze hoort. Het gevolg 
voor bijvoorbeeld de DBA is dat deze zelf keuzes kan maken voor meer opslag, I/O, bandbreedte 
of processor capaciteit als dit tot resultaat heeft dat de dienstverlening naar de business beter 
wordt. En deze mix te veranderen waar nodig, mits het een en ander financieel te verantwoor-
den is natuurlijk. Essentieel daarbij is dat diezelfde DBA onmiddellijk inzicht heeft in de kosten 
en baten van deze beslissing om deze keuze te onderbouwen, de effecten te kunnen beoordelen 
en zelfs op tijd te kunnen bijsturen. Vergelijken we dit met de traditionele omgevingen: daar is 
al via een langdurig inkoopproces een bepaalde capaciteit ingekocht, en om deze te wijzigen 
(lees: vergroten) moet eenzelfde proces nogmaals doorlopen worden, met als gevolg overcapa-
citeit, vertraging en een kostenstructuur die niet persé de bedrijfsbehoeften volgt.
Tegelijkertijd zal door deze inzichten en samenwerking ook het gevoel van waardering groeien. 
Waardering voor de IT-afdeling, voor niet-technici het onbegrijpelijke bastion dat vooral kosten 
maakt, en moeilijke woorden gebruikt. Stel je de verbazing voor bij de financiële afdeling zodra 
het databaseteam plotseling inzicht geeft en zelfs kan sturen op basis van de actuele en totale 
kosten gerelateerd aan een specifieke toepassing, soort gebruik of andere dimensie! Dezelfde 
aha-erlebnis zullen ook de applicatie eigenaars ondervinden, die het succes van hun applicatie 
van dag tot dag in direct lineair verband kunnen brengen met de gerelateerde IT kosten. 
Mijns inziens een prima ontwikkeling, die niet alleen meer waardering kan brengen voor de 
IT-afdeling maar deze ook een nieuw elan geeft en daarmee meer plezier. Kortom: de DBA en 
ontwikkelaar weer terug waar ze horen: op een heldenpodium!

Sandor Nieuwenhuijs
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every time a SQL statement calls a PL/SQL 
function, there’s a context switch (and vice-ver-
sa). While each switch is fast, calling a PL/SQL 
function thousands or millions of times in a SQL 
statement can make it much slower.
This leads to a dilemma. Do you use PL/SQL in 
SQL and accept the performance hit? Or move 
all logic directly into SQL, making your code 
harder to maintain? Before there was no easy 
answer to this. 21c resolves this dilemma with 
the addition of scalar SQL macros. 
These return the text of an expression. At parse 
time the database resolves these to become part 
of the SQL statement. This means at runtime 
the database is executing pure SQL. This enables 
you to get the performance of pure SQL with the 
code reuse benefits of PL/SQL.
Before you get too excited, be aware that there 
are a couple of differences between scalar macros 
and traditional PL/SQL functions. Firstly, they 
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Beginnend met een tool die m.i. in alle 
Clouds standaard thuishoort: het 
schedulen van het stoppen en starten 

van databases. Zodat er alleen betaald wordt 
voor wanneer je de database echt gebruikt. 
Oracle heeft dit nu voor Oracle Autonomous 
Database Shared geïmplementeerd.
Er kan nu geconnect worden met de Auton-
omous Database via OCI IAM. De database 

client – als Oracle Cloud Infrastructure IAM 
user - moet 12c of hoger zijn, oudere clients 
dienen gepatcht te worden met de zogeheten ‘12c 
password verifier’.
De AWR-hub is geïntroduceerd, een cloud-based 
repository dat AWR-snapshots (default: elk uur) 
verzameld over meerdere databases, zodat off-
line analyses en vergelijkingen kunnen worden 
gemaakt.
En het lijkt op bijvangst, maar ook bij MySQL 
kan nu online de storage geschaald worden.
Over storage gesproken, de recovery storage en 
de data storage kunnen nu apart qua storage 
geschaald worden voor Virtual Machines en 
Database Systems.
In januari is de Visual Builder beschikbaar 
gekomen in OCI. Een grafische browser-based 
omgeving om simpel Enterprise apps te maken 
door gebruik te maken van HTML, JavaScript, 
REST, Oracle JET UI componenten en een 
WYSIWYG editor.

In de categorie ‘Faster and better than before’: 
beschikbaarheid van de 3e generatie Intel Xe-

on-based Standard3 bare metal en VM instances 
voor general-purpose workload. 60% betere 
performance dan de huidige Intel Skylake-geba-
seerde Stard2 instance. En blijkbaar voor dezelf-
de prijs. Configureerbaar tot 32 cores.
Wat te denken van OCI Vision. Een serverless 
(blijft merkwaardig begrip), cloud native service 
waarbij je images en documenten kunt laten 
analyseren. Vanaf de Oracle Cloud Console, OCI 
CLI of OCI SDK’s. OCI Vision kan b.v. m.b.t. 
OCR teksten zien in een image, objecten herken-
nen (zoals een bus of persoon), en labels aan het 
document hangen op basis van wat er herkend 
wordt.

En dan weer een gratis functionaliteit. Het 
kunnen bouwen van gepersonaliseerde dash-
boards via OCI Dashboard Service. Hiermee kan 
via 6 verschillende widget-types allerlei metrics, 
logging, facturatie en andere data gevisualiseerd 
worden en trend-analyse op losgelaten worden.
Voor de developers is er een nieuwe workshop : 
‘developing Cloud Native Applications on OCI’. 

Een voorbeeldapplicatie die een statische web-
site transformeert in een applicatie met nieuwe 
functionaliteit in OCI. Met o.a. Springboot, Java, 
ReactJS, Autonomous JSON database.
Een aansprekende functionaliteit vormt ook 
Oracle Speech Service. Speech kan b.v. klanten-
service-call uitschrijven, ondertiteling automa-
tiseren en metadata genereren voor media-zaken 
zodat dit zoekbaar wordt in een library.
Devops Service heeft twee nieuwe strategieën: 

•  Blue-Green deployment (twee omgevingen 
tegelijkertijd, b.v. active/passive, wanneer 
klaar, dan switch over naar andere omgeving)

•  Canary deployment (beetje bij beetje 
omzetten)

Toch weer een nieuw hype-woordje erbij: Mesh... 
In de zin van Oracle Service Mesh, bedoeld om 
het runnen van microservices te ondersteunen, 
door o.a. om ze beter met elkaar te laten com-
muceren. Zonder de applicatie-code te veran-
deren. 
En als laatste weer een nieuwe afkorting die 
opgenomen kan worden in de lijst: VTAP (Virtu-
al Testing Access Point). Met VTAP kan het net-
work-verkeer in de VCN worden gekopieerd (of 
alleen het verkeer wat interessant is) en geleid 
naar een ‘endpoint’ waar het verkeer kan worden 
verzameld en geanalyseerd. Er kan b.v. gebruik 
gemaakt worden van een tool als Palo Alto. 
VTAP kan gebruikt worden voor OCI Database 
Service, Exadata Virtual Machine cluster, Instan-
ce virtual network interface cards (VNICs), Load 
Balancer as a Service (LBaaS), of de Autono-
mous Data Warehouse. Handig voor Security 
Threat monitoring, Troubleshooting en Compli-
ancy requirements. n

ONTWIKKELINGEN IN  
EN ROND ORACLE 
CLOUD INFRASTRUCTURE

Een kleine selectie van een aantal opvallende en minder opvallende 
ontwikkelingen de afgelopen maanden die direct en soms ook indirect 
met de cloud te maken hebben. Met name dank aan de inspanningen 
van thatfinnishguy.blog.

TOCH WEER EEN 
NIEUW HYPE-
WOORDJE ERBIJ: 
MESH... 
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De DBA-dag  vond dit jaar plaats op 
het SS Rotterdam, een vertrouwde 
locatie voor regelmatige bezoekers 

van APEX World maar voor DBA’ers een nieuwe 
– en getuige de positieve reacties - aansprekende 
omgeving. In zijn openingskeynote ging Robert 
Pastijn in op de huidige stand van zaken rond de 
Oracle Database en schetste hij de koers die Ora-
cle volgt met de ontwikkeling van de database. 

SNELLER EN VEILIGER
De Oracle database is altijd bewust ontwikkeld 
om te kunnen dienen als de beste oplossing om 
gegevens in op te slaan en op te vragen, stelde 
Pastijn. Nieuwe vindingen zorgen ervoor dat 
dit steeds sneller kan, dat dit steeds veiliger 
wordt en, indien gewenst, dat dit steeds meer 
kan zonder diepgaande Oracle database kennis. 
Nieuwe standaarden worden geadopteerd en 
nieuwe inzichten worden geïmplementeerd. Het 
is en blijft echter aan de klant om te besluiten 
waar deze database moet draaien en hoeveel 
automatisering er gewenst is. Zelfs al heet 
het volgende wereldwijde evenement Oracle 
Cloudworld (16-20 oktober, Las Vegas - red.), de 
database zoals iedereen deze kent blijft gewoon 
overal beschikbaar zoals iedereen gewend is.
De laatste hand wordt gelegd aan de Oracle 
Database versie 23 die - volgens de huidige plan-
ning - in 2023 beschikbaar zal komen voor alle 
gebruikelijke platformen. En deze 23c versie is 
weer een Long Term Release, wat wil zeggen dat 
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weer nieuwe mogelijkheden bieden waar klanten 
van Oracle om vragen. Bijvoorbeeld Database 
Javascript, nieuwe Machine Learning Algo-
rithms en verbeteringen van bestaande opties 
zoals bijvoorbeeld de In-Memory optie. Som-
mige verbeteringen werden zoveel gevraagd dat 
ze in de huidige 19c versie al beschikbaar zijn 
gesteld. Voorbeelden hiervan zijn Blockchain Ta-
bles, SQL Macros, Persistent Memory (PMEM) 
support en kleine optimalisaties als Gradual 
Password Rollover. Tussen de versie 10g en de 
laatst beschikbare versie 21c zijn er meer dan 
1800 vernieuwingen en verbeteringen beschik-
baar gemaakt. Als je nu nog op versie 11g zit, dan 
liggen er meer dan 1100 vernieuwingen op je te 
wachten. Ook omdat de support van veel oude 
versies binnenkort afloopt (of al is afgelopen) 

“De richting die Oracle enige tijd geleden is ingeslagen met zijn database-ontwikkeling 
is die van de Converged Database; een database die geschikt is voor alle doeleinden. 
Ook de komende Long Term Release 23C zullen weer nieuwe mogelijkheden bieden 
waar Oracle-klanten om vragen.” Aldus Robert Pastijn, Distinguished Product Manager 
Database Product Development, PTS EMEA, in zijn keynote tijdens de DBA-dag, die 
medio april in Rotterdam is gehouden.

gebruikers dezelfde taal spreken tegen een Or-
acle Database waardoor code aanpassen en een 
nieuwe (SQL)taal leren niet nodig. 
Dit heeft ook een impact op het populaire geb-
ruik van Microservices. Waar een eigen database 
(en programmeertaal) per microservice voor-
heen als voordeel werd gezien, komen nu veel 
klanten terug op deze architectuur omdat er veel 
meer kennis voor onderhoud en beveiliging no-
dig is. Het onderhouden, beveiligen en beschik-
baar houden van meerdere typen databases kost 
veel meer resources dan alles in een allrounder  
als de Oracle database op te slaan. Dan praten 
we nog niet eens over analyse, rapportage en 
delen van data op het moment dat deze verspre-
id staan in meerdere systemen.
De versie 21c en aankomende versie 23c zullen 

er minimaal 5 jaar Premium support en 3 jaar 
Extended Support beschikbaar is. Tot die tijd 
raadt Oracle aan om Database 19c te installeren, 
aangezien deze Long Term Release de meest 
stabiele versie is die beschikbaar is.

CONVERGED DATABASE
In Oracle’s database-ontwikkeling ligt de focus 
op de zogeheten ‘Converged Database’, een 
database die geschikt is voor alle doeleinden, 
aldus Pastijn. Zo biedt Oracle toegang van OLTP 
en DataWarehouse vanuit één database en en 
kunnen data op verschillende manieren worden 
ontsloten. Of je nu in JSON wilt communiceren 
of in XML, de database kan dit aan. Wie wil 
overstappen van MongoDB naar Oracle, hoeft 
niets opnieuw te leren; De MongoDB API laat 

ROBERT PASTIJN VAN ORACLE EMEA IN KEYNOTE TIJDENS DBA-DAG 2022

FOCUS DATABASE-
ONTWIKKELING OP 
CONVERGED DATABASE

 Mike Dietrich
 De  DBA-dag werd 

geopend door Luc Bors
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versie dan zal je het in twee stappen moeten 
doen. Eerst naar bijvoorbeeld 11.2.0.4 en dan 
naar 19c. Vanaf 11.2.0.4 kun je gebruik maken 
van AutoUpgrade. Volgens Mike: “The ONLY 
recommended way to upgrade databases.” Bij 
AutoUpgrade hoef je alleen maar een klein con-
figuratiebestand te schrijven (3 regels), vervol-
gens kan AutoUpgrade alles zelf doen. Je voert 
eerst een check uit of alles goed is, dit is een 
redelijk kort proces en als alles in orde is, kan de 
echte upgrade schedulen in een nacht, want je 
hoeft daar natuurlijk niet op te wachten.
Nog een reden om naar Oracle 19c te upgraden 
is dat dit de laatste release van Oracle is die een 
Non-pluggable database ondersteunt. Vanaf 21c 
(Innovation Release) en 23c (LTS) wordt alleen 
de pluggable database architectuur ondersteund. 
Een upgrade van Non-pluggable naar pluggable 
database kan niet in een keer, hier zijn verschil-
lende methoden voor, maar die moeten nu toch 
echt uitgevoerd worden, anders zit je binnenkort 
(eind 2027) met een unsupported versie van de 
database. 2027 lijkt ver weg, maar voor je het 
weet is het zover. n

raden we dringend aan om met de upgrade naar 
19c te beginnen!
Een volledige lijst met nieuwe zaken in de 
komende 23c versie is nog niet beschikbaar 
omdat de ontwikkeling nog volop bezig is. Wel 
kunnen we vertellen dat 23c ook op ARM pro-
cessoren beschikbaar zal komen, dat hard wordt 
gewerkt aan automatische datacompressie voor 
zowel OLTP- als DataWarehouse-omgevingen, 
dat we meer ondersteuning gaan bieden voor 
Kubernetes, de automatische detectie en pre-
ventie van SQL injecties gaan verbeteren en nat-
uurlijk alle relevante hardware-vernieuwingen 
zoveel mogelijk gebruiken voor de optimalisatie 
van de database. Een voorbeeld is de Oracle Exa-
data X9M machine, waar Persistent Memory al 
op de Storage Nodes voor aanzienlijke snelheids-
winst zorgt. Oracle blijft innoveren en investeren 
in de Oracle Database, zowel voor gebruik in de 
cloud, in het eigen datacenter of in een combi-
natie daarvan. Het doel is het aanbieden van een 
innovatieve database zoals deze gewenst is door 
de klant; in de cloud, in het datacenter, volledig 
geautomatiseerd of met voldoende knoppen om 
zelf aan te draaien. 

BELANG VAN UPGRADEN
De afsluitende sessie op de DBA-dag werd ver-
zorgd door Mike Dietrich, de upgrade specialist 
van Oracle. Ook hij onderstreepte het belang 
van upgraden. ‘Oude’ databases worden op 
een vooraf gecommuniceerde datum niet meer 
ondersteund, zo gaat Oracle Database 12.1.0.2 
per 1 juli uit support.
Het is van belang dat iedereen in ieder geval de 
LTS (Long Term Support) releases van Oracle 
volgt, stelde Dietrich. Op dit moment is 19c de 
LTS, de volgende wordt 23c. Daartussen zit Ora-
cle 21c, maar dat is een zogenaamde Innovation 
Release. Hierin zitten nieuwe features, het is een 
volledige release, maar er zit een beperkte sup-
port termijn op. Het support op deze Innovation 
Releases is maximaal 3 jaar, deze gebruik je ei-
genlijk alleen maar om nieuwe features te leren. 
Het advies is om van LTS naar LTS te ‘hoppen’.
In de tussentijd is het wel van belang om de 
patches bij te houden. Deze komen vier keer per 
jaar uit en bevatten bug fixes, maar nog belangri-
jker: 0security fixes. Niemand wil in het nieuws 
komen met een datalek omdat een bekend issue 
niet is opgelost met een beschikbare patch. 
Upgraden naar 19c kan in één stap als je op ver-
sie 11.2.0.4 of hoger zit. Zit je nog op een oudere 
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