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Introductie 

 

AaWorkflow is het proces managementsysteem van AaRiverside. AaWorkflow is gebouwd 
met en draait onder besturing van Aadres. Met AaWorkflow kunnen handelingen van acties 
in  tijd worden beschreven en ook de volgorde hiervan.  
 

Door middel van sjablonen kan een beschrijving gemaakt worden van een workflow en de 
regels die bij deze workflow horen. Bij het aanmaken van een sjabloon wordt een startconditie 
vastgelegd, deze geeft aan wanneer dit sjabloon moet worden omgezet tot een workflow.  
Een sjabloon heeft een variabel aantal regels die acties beschrijven die genomen moeten 
worden naar aanleiding van de startconditie. Deze regels kunnen in de tijd worden gepland 
door middel van relatieve datums (2 weken na start, 1 maand en 3 dagen na start, enz). 
 
AaWorkflow  wordt op verschillende plekken binnen de software van AaRiverside achter de 
schermen aangeroepen en reageert op toevoegingen en wijzigingen die plaats vinden tijdens 
het muteren van gegevens. Bij het reageren op deze mutaties wordt een sjabloon omgezet in 
een workflow en de bijbehorende regels omgezet in acties. Acties uit deze actielijst worden 
gekoppeld aan gebruikers van ItsClean en de relatieve datums worden absoluut gemaakt. 
 
Gebruikers kunnen via een actieoverzicht bekijken welke acties in de huidige week (of een 
andere periode) moeten worden genomen. Acties kunnen worden gemeld als voltooid en 
eventuele opmerkingen kunnen hieraan worden toegevoegd. Deze opmerkingen kunnen door 
andere gebruikers van ItsClean, die ook acties hebben in diezelfde workflow, bekeken worden 
om extra informatie te krijgen over de afhandeling van die workflow. 
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De programmatuur van AaWorkflow is onderverdeeld in de volgende hoofdfuncties : 

 

1. Onderhoud tabellen 

2. Onderhoud workflow sjablonen 

3. Workflow acties 

 
Deze functies worden hieronder beschreven en geïllustreerd. 

 
Voor de algemene faciliteiten en gebruiksaanwijzingen van Aadres wordt verwezen naar het 
document "Systeemdocumentatie Aadres". 
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Onderhoud tabellen 

 
AaWorkflow gebruikt een hulptabel voor diverse parameters voor interne toepassing in de 
programmatuur. Bij onderhoud van de tabellen worden geen transacties gehanteerd, de 
standaard commando-knoppen worden grijs gepresenteerd (behalve “Help”), wijzigingen 
worden direct in de database doorgevoerd. 

Het verwijderen van een record wordt geinitieerd met <DELETE>, het tussenvoegen met 
<INSERT>. Bij toevoegen van een record (in een lege regel van de grid) moet eerst de code 
worden ingevoerd. Indien eerst een andere veld wordt geinputeerd volgt een foutmelding. 

 
De codes van de diverse parameters worden door de software gedefinieerd, de gebruiker kan 
desgewenst een waarde invullen. Bij de desbetreffende functies wordt naar deze tabel 
gerefereerd. 
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Onderhoud workflow sjablonen 

 
Het hoofdscherm van AaWorkflow “Onderhoud workflow sjablonen” is onderverdeeld in een 
kop met de sleutel en een tabcontrol met 3 tabs : 

1. Basisgegevens 

2. Regel “naam workflow sjabloon” 

3. Overzicht workflows 

 

 

 

De gebruikelijke onderhoudsfuncties zijn van toepassing.  
 
Op tabblad 1. Basis bij het onderdeel Algemeen worden de basisgegevens van een workflow 
opgenomen. In het veld 'beheerder' wordt de beheerder van een workflow geregistreerd zodat 
gebruikers die een actie uitvoeren binnen een workflow een aanspreekpunt hebben voor de 
afhandeling van deze workflow. Het veld  'naam' beschrijft de volledige workflow voor 
medewerkers die een actie uitvoeren. In het veld 'status' zal bij een keuze voor status inactief  
de workflow (tijdelijk) worden uitgeschakeld zonder deze te verwijderen. Bij status inactief 
zullen er geen nieuwe workflows aangemaakt worden.  

Bij het onderdeel Start conditie wordt ingesteld wanneer de workflow aangemaakt zal worden. 
De keuzes bij type zijn afhankelijk van de submodule die is aangeschaft (zoals: Bij het wijzigen 
van een relatie, het toevoegen van een document aan een relatie, bij het aanmaken van een 
verlof / verzuim uren registratie, enz.). Afhankelijk van de keuze, gemaakt in het veld 'type' 
bij startconditie worden de keuzemogelijkheden voor Veld, Waarde en Soort (Filter) aangepast 
naar mogelijkheden bij dit type startconditie. 
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De submodule die is aangeschaft (Workflow, documentflow of beide) wordt vastgesteld in de 
parameter “modu”. 

In het rechterdeel van het scherm wordt een overzicht gegeven van regels die vallen onder de 
geselecteerde workflow. Bij klikken op een regel in deze lijst wordt tabblad 2 gevuld met de 
instellingen van deze regel. Op tabblad 2 worden de regels van een workflow beheerd. 

 

In het onderdeel algemeen worden algemene instellingen gedaan voor de individuele regel. De 
naam geeft een korte omschrijving van de te nemen actie. In omschrijving kan een 
uitgebreidere omschrijving gegeven worden op de te nemen actie. In het veld 'Uitgevoerd 
door' wordt ingesteld wie de regel uit moet voeren. 

In het onderdeel volgorde en tijd kan een relatieve datum ingesteld worden. Doormiddel van 
de velden 'aantal jaar na start', 'aantal weken na start' en 'aantal dagen na start' kan een 
relatieve datum ingesteld. Deze datum is relatief aan de daadwerkelijke start van de workflow. 
Via 'wacht met uitvoer op' kan de mogelijkheid tot uitvoer van een actie geblokkeerd worden 
tot een andere actie is voltooid. Deze instelling is optioneel. 

In de onderdelen 'Regels die voorafgaan aan deze regel' en 'Regels die op deze regel volgen' 
wordt een overzicht gegeven van voorafgaande en volgende regels. Door te dubbelklikken op 
een van deze regels in deze overzichten zal de regel geselecteerd worden. 
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Op tabblad 3 wordt een overzicht gegeven van actieve workflows die al aangemaakt zijn . 

 
Via dit tabblad kan de beheerder overzicht houden over de actieve en inactieve workflows. 
Workflows worden weergegeven als hoofdregel en deze kunnen opengeklikt worden om 
onderliggende acties weer te geven.  

Via een rechtermuisklik op een workflow kan deze gedeactiveerd / geactiveerd worden. Op 
deze manier kunnen workflows tijdelijk inactief gemaakt worden. In het actieoverzicht zullen 
de acties onder de inactieve workflow niet meer weergegeven worden. Via een rechtermuisklik 
op een actie kan deze actie meer in detail bekeken worden. 

In Overzicht workflows kan met behulp van <F2> een aantal gegevens gewijzigd worden: de 
naam kan gewijzigd worden doormiddel van een dubbelklik op het veld 'Naam'. 
De datum van een workflow kan gewijzigd worden dit, is de startdatum van de workflow. Bij 
wijzigen van de startdatum van een workflow zal de volgende keuze weergegeven worden: 
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Bij Yes zullen alle niet uitgevoerde acties die vallen onder de betreffende workflow van datum 
gewijzigd worden, relatief aan de wijziging van de startdatum. Voorbeeld: bij verschuiving van 
de startdatum naar 2 dagen vooruit zullen ook alle niet uitgevoerde acties 2 dagen vooruit 
worden verschoven. 

Ook bij een actie kunnen een aantal velden gewijzigd worden. De datum en toegewezen 
medewerker kan gewijzigd worden. De naam van de actie kan niet gewijzigd worden. Het 
wijzigen van de naam en omschrijving van de regel (tabblad 2) zal direct effect hebben op alle 
acties die aan de hand van deze regel zijn aangemaakt. Op deze manier kunnen de naam en 
omschrijving van een actie snel en globaal gewijzigd worden. 

Acties kunnen verwijderd worden via de standaard methoden (<F7>). Workflows kunnen ook 
verwijderd worden, maar alleen als deze eerst gedeactiveerd zijn. 
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Workflow acties 

 
Het hoofdscherm van AaWorkflow “Workflow acties” is onderverdeeld in een kop met een 
medewerker sleutel, een periode uitvoerdatum en een tabcontrol met 2 tabs : 

 Basisgegevens Overzicht 

 Regels Actie 

Workflow acties geeft een overzicht van alle acties die aangemaakt zijn voor een medewerker 
(veld sleutel 'Medewerker') in een bepaalde periode (velden 'van' en 't/m'). 

In tabblad 1 worden de acties weergeven die aangemaakt zijn voor een medewerker in de 
ingestelde periode 

 

De kleuren in de eerste kolom geven de status van de actie aan.  

 Donkerrood: De actie is verlopen, de uitvoerdatum is verstreken. 

 Lichtrood: De actie kan opgepakt worden, de uitvoerdatum is binnen nu en 2 weken. 

 Groen: De actie is gemarkeerd als uitgevoerd. De kolom status geeft aan wanneer en 
door wie. 

 Geel: De actie wacht op de uitvoering van een andere taak. De kolom status geeft aan 
op welke actie gewacht wordt en wie deze actie uitgevoerd moet worden. 

 Geen kleur: De uitvoerdatum van de actie is over 2 weken of later. 

In dit overzicht zijn geen wijzigingen mogelijk. Via het rechtermuisklik menu kunnen, 
afhankelijk van de soort workflow, de relevante gegevens van de actie geopend worden. 
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Bij een enkele klik op een actie wordt tabblad 2 gevuld met de gegevens van deze actie. Bij 
dubbelklikken wordt tabblad 2 direct actief gemaakt en gevuld met de gegevens van de 
geselecteerde actie. 

 
In tabblad 2 wordt een overzicht gegeven van de geselecteerde actie. 

 

In het onderdeel Actie eigenschappen wordt weergegeven wie de beheerder (aanspreekpunt) 
is van de actie en wat de actie inhoudt. De actie en actieomschrijving worden direct geladen 
uit de sjabloonregel waardoor bijwerken van deze actie direct effect heeft op deze velden. 
Onder de actieomschrijving staan 1 of 2 knoppen die de relevante gegevens kunnen openen. 
Met relevante gegevens wordt de aanleiding van de workflow bedoeld.  

In het onderdeel uitvoering kunnen (bij wijziging van de actie <F2>) opmerkingen geplaatst 
worden en kan de actie gemarkeerd worden als uitgevoerd. Opmerkingen kunnen 
onafhankelijk van markering uitvoering gewijzigd worden. 

In het onderdeel Andere acties in deze flow wordt een lijst getoond van andere acties in deze 
flow. De kleurcodering en status kolom zijn identiek aan de codering in tabblad 1. Hier worden 
ook acties weergegeven van andere medewerkers en zijn onafhankelijk van de periode. Op 
deze manier kan de gehele workflow bekeken worden.  

De velden 'Uitvoerdatum', 'Uitvoer door' en 'Opmerkingen' wijzigingen bij klikken op een actie 
in de lijst erboven. Hierdoor kunnen opmerkingen en uitvoergegevens van andere acties in 
deze flow bekeken worden. 




