
Gebruikershandleiding Aadres

AaRiverside B.V.

Versie 1.60, januari 2009

Gebruikershandleiding Aadres, versie 1.60 1



Gebruikershandleiding Aadres, versie 1.60 2



Introductie

Aadres (spreek uit : two address) is het software-systeem van AaRiverside waarmee alle 
applicatie-programmatuur ontwikkeld wordt en waarin die programmatuur “verpakt” wordt om 
toe te kunnen passen door de eindgebruiker. Letterlijk staat Aadres voor : “Active Application 
Development and Runtime Environment System” wat zoiets betekent als : een systeem om 
applicatie-programmatuur interactief te ontwikkelen en gelijktijdig een systeem om die 
programmatuur bij de eindgebruiker te implementeren.

Aadres is ontworpen voor het ontwikkelen en toepassen van “no-nonsense” administratieve 
toepassingen onder het motto “Keep IT simple”. Aadres bestaat uit slechts twee files 
genaamd “aadres.exe” en ""aautils.exe". Aadres kan beschouwd worden als een soort 
bladerprogramma (browser) dat een de ene kant communiceert met de eindgebruiker (het UI : 
User Interface) en aan de andere kant met de centrale database. Aautils is een hulpprogram-
ma voor o.a. de installatie en update van het systeem. 

In de huidige implementatie is voor de centrale database van Aadres gekozen voor MySQL, 
een open source database met een uitstekende reputatie, een functionaliteit welke meer dan 
voldoende is voor de doelgroep, een betrouwbaarheid welke na meer dan tien dienstjaren 
bestempeld kan worden als “rock solid” en een grote gebruikersgroep die enkele miljoenen 
implementaties kent, zie www.mysql.com.

De serversoftware kan op diverse hardware- en software-platforms draaien, heeft een hoog 
prestatienivo, ondersteunt transacties en logging en recovery en is uitstekend schaalbaar. 
Aadres gebruikt MySQL zowel voor de opslag van de gegevens van de gebruiker als voor de 
opslag van de gegevens van de applicatie-programmatuur. De programmatuur bestaat uit 
diverse tabellen (database-, scherm- en rapport-indelingen), helpinformatie en scripts. De 
scripts zijn de verbindingen tussen alle onderdelen van de applicatie en worden in de 
ontwikkel-omgeving van Aadres geschreven in een variant van Pascal, een lang beproefde 
programmeertaal welke gestructureerd programmeren afdwingt; deze scripts zijn voor de 
gebruiker in de runtime-omgeving zichtbaar als functies of taken.

Aadres toont zich aan de gebruiker als een buroblad met een menubalk en een commando-
balk aan de bovenkant, een statusbalk aan de onderkant en een navigatievenster aan de 
linkerkant. Het navigatievenster is onderverdeeld in een aantal knoppen en een detail-venster 
met de informatie behorende bij de actieve knop. Het navigatievenster is primair bedoeld om 
de applicatie-functies te starten en wordt gebruikt om enkele “micro-applicaties” te tonen.

Aadres stelt de applicatie-functies aan de gebruiker ter beschikking via het zogenaamde 
“Multiple Document Interface” (MDI). Er kunnen meerdere functies gelijktijdig op het buroblad 
geopend worden, een specifieke functie kan zelfs meer dan éénmaal geopend worden. De 
navigatie tussen de geopende functies geschiedt volgens de Windows-standaard (tabuleren, 
keyboard-shortcut of activeren Window-menu).

Aadres-applicaties bieden de gebruiker een commando-faciliteit via een gestandaardiseerde 
commando-balk. Deze commando-balk is één-op-één gerelateerd aan de klassieke 
functietoetsen <ESC> en <F1> t/m <F12>. De bijbehorende functies kunnen dus zowel via 
muis-navigatie als via het toetsenbord worden geactiveerd. Bovendien kunnen deze functies 
ook via een menukeuze worden geactiveerd (dus ook weer met muis of toetsenbord) en 
sommige functies ook nog via klassieke Windows-shortcuts zoals <CTRL><O> voor openen, 
<CTRL><N> voor nieuw of <CTRL><S> voor opslaan.
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Voorbeeld van een actief Aadres buroblad :
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Navigatievenster en navigeren

Het navigatievenster aan de linkerkant van het buroblad is bedoeld om van daaruit 
programmafuncties te activeren. Het onderste deel van het venster bestaat uit een vijftal 
knoppen welke elk, bij het activeren van de knop, het bovenliggende venster vullen met 
bijbehorende informatie.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu is een zogenaamde “treeview” waarin alle voor de 
gebruiker toegankelijke programmafuncties zijn opgenomen. De 
“boom” groepeert de functies in een aantal submenu's welke door de 
systeembeheerder van de gebruiker worden samengesteld. Een 
submenu bestaat uit één of meerdere functies of (wederom) 
submenu's.

De boom wordt gevisualiseerd door een aantal “takken”, de inhoud 
van een gesloten tak (plus-teken) kan geopend worden door er op te 
klikken en gesloten (min-teken) door er opnieuw op te klikken. Bij 
navigatie via het toetsenbord kan dit gebeuren d.m.v. het pijltje naar 
links, resp. naar rechts.

Een geselecteerde functie kan geactiveerd worden door er dubbel op 
te klikken of, ingeval van toetsenbordnavigatie, door de <ENTER>-
toets. De systeembeheerder kan het menu ook configureren zodat een 
enkele klik voldoende is om een programmafunctie te starten.

Een niet geheel leesbare titel van een functie kan zichtbaar gemaakt 
worden door er de muisaanwijzer iets langer op te zetten waarna de 
gehele titel in een “hint”-venster zichtbaar wordt gemaakt.

Alle keren dat een programmafunctie geactiveerd wordt zal hiervan registratie worden 
bijgehouden. De eerstvolgende keer dat de gebruiker aanlogt zal het favorieten-venster 
worden geactualiseerd aan de hand van de in het verleden gebruikte functies op volgorde van 
frequentie. Vanuit het favorieten-venster kunnen die functies dan gestart worden.

Het venster “systeemtaken” bestaat momenteel uit een knop om een dialoog te starten voor 
wijziging van het wachtwoord. Tevens is een knop beschikbaar om de ADF-Reader te starten 
(zie verderop in dit document).

Eenmaal geactiveerde programmafuncties welke de “focus” hebben verloren (omdat een 
andere functie is geactiveerd) kunnen opnieuw worden geactiveerd door in het desbetreffende 
venster te klikken, door de toetsenbordcombinaties <CTRL><TAB> of <CTRL><F6> of door 
keuze via het “window”-menu. Het window-menu biedt een keuzelijst van actieve programma-
functies, de mogelijkheid om de vensters op een aantal manieren te herschikken, de ADF-
Reader te activeren en systeemvensters (navigator, toolbar, statusbar) te tonen of verbergen.

De actieve programmafunctie kan gestopt worden door een klik op het rode kruisje in de 
rechterbovenhoek, d.m.v. het activeren van het “systeem”-menu met een klik (of <ALT><->) 
op het groene of rode vierkantje in de linkerbovenhoek met vervolgens een menu-keuze of 
door de toetsenbordcombinatie <CTRL><F4>. Voor noodgevallen is de functie "Kill task" 
beschikbaar (indien een functie niet meer reageert).
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Micro-applicaties

Aadres kent momenteel 2 zogenoemde micro-applicaties, toepassingen met een overzichtelijk 
maar beperkt doel, welke altijd beschikbaar zijn, onafhankelijk van het softwarepakket. De 
micro-applicaties vertonen zich in het actieve deel van het navigatievenster.

Kalender/agenda

Deze applicatie biedt de gebruiker een combinatie van een 
eeuwigdurende kalender met een eenvoudige agenda. De 
kalender wordt in een maandformaat gepresenteerd met 
een onderscheid tussen week- en weekend-dagen, 
Nederlandse feestdagen, overloop naar vorige en volgende 
maand, weeknummers en maand- en jaar-aanduiding. De 
huidig geselecteerde dag wordt geaccentueerd 
weergegeven.

Navigatie kan worden uitgevoerd met muis en/of toetsen-
bord. Op toetsenbord worden de pijltjestoetsen gebruikt 
voor dagnavigatie, <PGUP> en <PGDN> voor volgende 
resp. vorige maand en de spatiebalk voor dagselectie.

Een dubbelklik of <ENTER> op de geselecteerde dag start 
een dialoog t.b.v. een nieuw agenda-item waarbij datum, 
tijd en onderwerp kunnen worden ingevuld. 

Een dubbelklik of <ENTER> op een bestaand agenda-item 
start een dialoog t.b.v. het bewerken van dat item. In deze 
dialoog kan een item tevens verwijderd worden.

Notities

Deze applicatie geeft de gebruiker de mogelijkheid om 
losse notities te maken (à la Post-It). 

Met een dubbelklik ergens in het notitie-venster (ook in een 
bestaande notitie) wordt een nieuwe notitie aangemaakt 
welke automatisch voorzien wordt van een datum/tijd-
stempel.

De tekst van de notitie is niet beperkt tot het zichtbare 
venster, via navigatie met de pijltjestoetsen kan gescrolld 
worden.

De tekst is uitgevoerd als “richtext”, alle besturingstoetsen 
zoals <CTRL><B> voor “vet”, <CTRL><SHIFT><.> voor 
grotere letter etc. etc. t.b.v. richtext zijn dan ook van 
toepassing op de notities.

Een notitie wordt uit de database verwijderd m.b.v. 
<SHIFT><DEL>.
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Commando's en menu's

In het onderstaande screenshot worden zowel de standaard commando-knoppen als het 
daarbij behorende menu getoond.

 
De standaard functies zijn de volgende :

F-toets Shortcut Functie Omschrijving

ESC Cancel Draai de lopende transactie terug, “vergeet” de eventuele 
wijzigingen.

F1 Help Bekijk de bij de programmafunctie behorende help-
informatie; is soms “context”-gevoelig.

F2 Ctrl+O Open Open een record voor wijziging, start een transactie.

F3 Ctrl+P Print Activeer een eventueel aanwezige afdrukfunctie.

F4 Ctrl+F Find Activeer een eventueel aanwezige zoek/vind-functie.

F5 Refresh Voorzie het actieve venster van “verse” informatie.

F6 Ctrl+S Save Sla de ingevoerde wijzigingen op en beeindig de lopende 
transactie.

F7 Ctrl+Del Delete Verwijder het geselecteerde record met de eventueel 
daaraan gerelateerde records. 

F8 Ctrl+N New Start een transactie voor een nieuw record.

F9 First Toon eerste record.

F10 Previous Toon vorige record.

F11 Next Toon volgende record.

F12 Last Toon laatste record.

Commando-knoppen welke in een bepaalde fase van een functie niet actief zijn worden grijs 
weergegeven en kunnen niet geklikt worden. Overigens kan een specifieke programmafunctie 
bepaalde commando-knoppen onzichtbaar maken en nieuwe commando's aan de knoppen-
balk en menu-balk toevoegen. Knoppen na "F12" worden ge-"mapt" op F1 t/m F12 en 
geactiveerd in combinatie met <SHIFT>.
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Programmafuncties

De voor een softwarepakket of maatwerktoepassing gedefinieerde functies kunnen zeer divers 
zijn. Binnen de Aadres ontwikkelomgeving wordt zoveel mogelijk een geuniformeerd “user-
interface” gepropageerd, o.a. door de gestandaardiseerde commando-structuur en een aantal 
voor de ontwikkelaar beschikbare “wizards” waarmee geuniformeerde schermen kunnen 
worden gecreëerd. Desondanks kunnen per schermlayout grote variaties zichtbaar zijn.

De ontwikkelaar beschikt over een assortiment “controls” (besturings-elementen) welke in een 
“window” (venster, scherm) geplaatst kunnen worden. Een aantal van die controls zijn bedoeld 
om de gebruiker de mogelijkheid tot ingave of besturing te geven. Hieronder worden de meest 
gebruikte toegelicht.
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Algemeen

In de zogenaamde “titlebar” van het venster zal in het algemeen een zinvolle omschijving van 
de programmafunctie worden weergegeven en/of een omschrijving van het geselecteerde 
record zoals “AaRiverside B.V. (Relatie)” bij onderhoud relaties of “Fa. van Splunteren, Project 
34.234 (Maandelijks onderhoud)” bij onderhoud projecten. Aldoende kan, indien meerdere 
vensters gelijktijdig geopend zijn, een specifieke functie gemakkelijk via het window-menu 
worden opgezocht. Het groene of rode vierkantje links in de titlebar geeft aan of er al dan niet 
een transactie actief is (rood = actief).

In de titlebar van Aadres (het gehele buroblad dus) worden weergegeven : de naam van het 
softwarepakket gevolgd door de naam van de database van de gebruiker, de naam van de 
MySQL-server en de naam (login) van de gebruiker, b.v :

(itsclean_testdata/jaapsserver/marianne)

Naast de hierboven genoemde soorten vensters (buroblad van Aadres en venster van een 
programmafunctie) bestaat er nog een derde soort venster, de zogenaamde "modal dialog". 
Dit meestal compacte venster vraagt om een eenvoudige keuze (Accoord / Annuleren), voert 
een snelle zoekactie uit (opzoeken record) of vraagt bevestiging van een foutmelding. "Modal" 
staat hier in contrast met "modeless" en wil zeggen dat de dialoog afgesloten moet worden 
voordat Aadres zijn programmaloop hervat. Er kan dan niet geschakeld worden naar een 
ander venster binnen het Aadres buroblad. 

Voorbeeld :

of :

Het klikken van een button of het kruisje of het intoetsen van <ENTER> of <ESC> is in dit 
soort situaties voldoende om de dialoog te beeindigen. 
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Aadres is een multi-user, multi-tasking, transactie-georienteerd database systeem. Dat wil 
hier zeggen dat wijzigingen in de database altijd als een logisch geheel worden beschouwd (bij 
elkaar behorende gegevens) en deze wijzigingen als gehele transactie in de database worden 
doorgevoerd of in het geheel niet worden doorgevoerd (b.v. bij een keuze door de gebruiker 
zoals hierboven weergegeven of bij het falen van software of hardware). 

Bij de aanvang van een transactie of deeltransactie kan bovendien een (tijdelijke) blokkade 
van informatie worden gesignaleerd zoals in dit voorbeeld (tijdelijk zal ook een zandloper 
getoond worden) :

Toegangssleutels tot gegevens in de database worden door Aadres altijd in "lowercase" 
opgeslagen, d.w.z. dat bijv. "Jansen", "JANSEN" en "JANsen" als "jansen" worden vastgelegd. 
Van sommige toegangssleutels wordt verwacht dat deze als unieke waarden worden 
aangeboden. Bij het samenstellen van die sleutels moet met bovenstaand fenomeen rekening 
worden gehouden, zoniet dan kan een foutmelding volgen :
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Containers

Een venster zal, indien er sprake is van een uitgebreid UI (User Interface), opgesplitst worden 
in een aantal delen, genaamd containers. Containers bestaan in vele soorten en maten, bij 
Aadres zijn de belangrijkste de “tab”-control en het “group-panel”.

De tab-control geeft de mogelijkheid om een aantal “virtuele” deelvensters binnen het 
hoofdvenster te presenteren, er is slechts één deelvenster (tab) op enig moment zichtbaar. In 
het bovenstaande voorbeeld zijn de tabs voorzien van een titel, voorafgegaan door een 
onderstreept cijfer. Dat onderstreepte cijfer is een hint naar een algemeen Windows-
mechanisme : de “accelerator key”. Een accelerator key wordt geactiveerd via het toetsenbord 
door een combinatie van <ALT> en het cijfer 0 t/m 9 of de letter A t/m Z. Accelerator keys 
worden niet alleen gebruikt bij de tab-control maar kunnen op diverse andere plaatsen door de 
software-ontwikkelaar gedefinieerd worden. 

Aldoende kan met de accelerator keys, de door Aadres gedefineerde functietoetsen en menu-
shortcuts en het gebruik van de <TAB>-key en <SHIFT><TAB>-key, het gebruik van de muis 
in een groot aantal situaties vermeden worden : belangrijk in het kader van RSI-bestrijding !

Een tweede vaak voorkomende container is het panel. Het panel is niet meer of minder dan 
een groeperings-hulpmiddel, in Windows XP voorzien van een blauwe balk met witte letters (in 
Windows 2000 ziet het panel er iets anders uit zoals overigens alle controls een iets andere 
“look” hebben). 

Buttons

In Aadres worden een aantal soorten knoppen gebruikt :

• de gewone button

• de OK-button welke ook met <ENTER> geactiveerd kan worden

• de Cancel-button welke ook met <ESC> geactiveerd kan worden

• de checkbox voor ja/nee-keuzes

• de radiobutton voor beperkte keuzes (b.v. rood, wit, blauw)

• de combobox voor keuzelijsten

Indien een checkbox of een radiobutton de “focus” hebben kan “aan” en “uit” gewisseld 
worden met een muisklik of een “click” met de spatiebalk.

Indien een combobox de focus heeft kan geselecteerd worden met de muis, door de keuze van 
de eerste letter of letters van de elementen in de lijst of door het “openen” van de box met 
<F4> en vervolgens een keuze via pijltjestoetsen en <ENTER>. 
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Editboxes

“Editboxes” zijn er in principe in twee smaken : enkelvoudig (de gewone edit) met één regel 
tekst of meervoudig (memo) met meer dan één regel. 

Op de editboxes zijn standaard Windows editing-functies van toepassing :

• <CTRL><Z> voor het ongedaan maken van een wijziging

• <CTRL><A> voor het selecteren van de gehele tekst

• <CTRL><C> voor het copieren van de geselecteerde tekst

• <CTRL><X> voor het verwijderen van de geselecteerde tekst

• <CTRL><V> voor het invoegen van tekst vanuit het “clipboard”

Bovenstaande functies kunnen ook via een “popup”-menu geactiveerd worden, d.m.v. een klik 
met de rechter-muisknop. 

In een gewone editbox kunnen onbeperkt alfanumerieke gegevens ingetoetst worden. Bij 
numerieke velden gelden de volgende regels m.b.t. de inputering :

• " " (spatie), "+" (plus) en "%" (procent) worden genegeerd

• "." (punt) en "," (comma) gelden beide als decimale comma

• "-" (minus) geven een negatieve waarde aan

• "-" (minus) en "/" (slash) scheiden dag, maand en jaar bij datumvelden

• ".", ",", "-", "/", ":" en ";" scheiden uren, minuten en seconden bij tijdvelden

• "0" t/m "9" zijn de enige geldige numerieke tekens

• datumvelden kunnen verkort worden ingevoerd, b.v. alleen de dag of alleen de dag en 
de maand (de rest wordt door het systeem aangevuld)

Sommige applicatiefuncties reageren op een dubbelklik in een editbox. Deze dubbelklik kan via 
het toetsenbord gesimuleerd worden met <CTRL><SHIFT><SPACE>.
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De enkelvoudige editbox kan met een speciale knop worden uitgevoerd welke zowel met een 
muisklik als met <F4> geactiveerd kan worden:

• “lookup” : voor het opzoeken van een record op een gestandaardiseerde wijze; er 
wordt een dialoog geopend waarbij de gebruiker een startwaarde, een zoekargument 
en een zoekmethode kan opgeven; vanuit de gevonden lijst met waarden kan 
geselecteerd worden, al dan niet met verfijnd zoeken en sorteren in die lijst (zie ook 
bij “grid” op een van de volgende bladzijden)

• kalender : een standaard kalender zoals omschreven bij “micro-applicaties”

• telefoon : indien de computer van de gebruiker is voorzien van een zogenaamd 
“TAPI”-compatible modem kan met deze knop en het in de editbox aanwezige 
telefoonnummer een gespreksverbinding tot stand worden gebracht 

• calculator : een onzichtbare rekenmachine; typ een formule in b.v. 12/4*25+34-9, 
gevolgd door <F4> en het rekenresultaat wordt ge-”echoed”; de calculator beschikt 
over 26 registers genaamd A t/m Z welke gevuld kunnen worden met het “=”-teken, 
gevolgd door de naam van het register en opgeroepen kunnen worden door het 
intypen van de naam van het register zonder “=”-teken; de registers behouden hun 
waarden gedurende de actuele sessie van Aadres

• email : hiermee kan een nieuw Email-bericht geinitieerd worden; voorwaarde is dat 
een professionele versie van MS Outlook (niet Outlook Express) op de computer van 
de gebruiker geinstalleerd moet zijn

• webadres : hiermee kan de standaard browser geactiveerd worden aan de hand van 
het opgegeven www-adres

• speciale taak : hiermee kan een door de software-ontwerper gedefinieerde speciale 
dialoog worden geopend; deze dialoog is specifiek voor het pakket of de 
maatwerktoepassing en zal in algemeen een waarde in de editbox achterlaten

• skype : hiermee kan een gebruiker van het Skype-netwerk worden gebeld via VoIP-
technologie (Voice over Internet Protocol); de standaard Skype-software moet zijn 
geinstalleerd en aan het Skype-programma moet toestemming worden verleend om 
de koppeling met Aadres tot stand te brengen (vraag wordt automatisch door Skype 
bij de eerste poging gesteld)

• colorpicker : hiermee kan de gebruiker op eenvoudige wijze een van de 256 
systeemkleuren kiezen (wordt o.a. toegepast bij grafische planningsfuncties)

• fieldpicker : hiermee kan de gebruiker uit een lijst met databasevelden kiezen 
(wordt o.a. toegepast bij functies waarmee variabele layouts samengesteld kunnen 
worden)

• iconpicker : hiermee kan de gebruiker uit een paneel met standaard pictogrammen 
een keuze maken; de pictogrammen zijn "neutraal" uitgevoerd, bestaande uit de 
letters van het alfabet, cijfers en een aantal speciale tekens 
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Zoekvenster van de editbox

De "lookup"-functie van de editbox is bedoeld om op een gestandaardiseerde wijze informatie 
van een specifieke tabel op te zoeken. Het dialoogvenster ziet er b.v. zo uit :

De mogelijke zoeksleutels en gepresenteerde kolommen worden door de applicatie-
programmatuur vastgelegd. 

De zoekbewerking kan zijn:

 Like : de ingetoetste tekens moeten voorkomen in de zoeksleutel

 RegX : met "Regular Expressions" kan zeer nauwkeurig gezocht worden en heeft vooral 
zin bij het zoeken in grote gegevensverzamelingen; de notatie-methode is door 
wiskundigen in de jaren 60 van de vorige eeuw gestandaardiseerd, zie o.a. 
www.wikipedia.com

 LT/EQ/GT : zoeken op kleinere, gelijke of grotere waarden; heeft in het algemeen 
alleen zin bij numerieke waarden

Het zoekproces wordt gestart indien in het ingaveveld van de zoekwaarde of de <ENTER>-
toets gebruikt wordt of indien hier dubbel geklikt wordt.

Indien de keuzelijst (grid) eenmaal gevuld is zijn de standaard bewerkingsmogelijkheden op 
deze grid van toepassing : sorteren, zoeken, snelzoeken (quicksearch) en "searchbar" (zie 
beschrijving grid). De keuzelijst wordt met maximaal 10.000 records gevuld.

Een keuze uit de lijst wordt gemaakt door het intoetsen van <ENTER> of een dubbelklik op de 
gekozen regel, de dialoog wordt dan gelijktijdig gesloten. De dialoog kan afgebroken worden 
door het venster te sluiten met het kruisje of door <ESC> in te toetsen.
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De editbox met lookup-functie kan ook gebruikt wordt met de "lookup-as-you-type"-faciliteit : 
elke wijziging via het toetsenbord initieert een zoekactie in de database en resulteert in een 
verversing van de lijst met mogelijke waarden :

In de lijst kan met <UP> en <DOWN> genavigeerd worden, met <ENTER> kan een keuze 
gemaakt worden, met <BACKSPACE> kan gecorrigeerd worden met met <ESC> kan de gehele 
lijst en de editbox geschoond worden.

De keuzelijst wordt met maximaal 100 records gevuld.
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Editbox met colorpicker

Hiermee kan op eenvoudige wijze een van de 256 systeemkleuren worden gekozen. De tooltip 
op de vakjes in het palet geeft de tekstuele representatie van de kleur weer. 

Een keuze uit het palet wordt gemaakt door het intoetsen van <ENTER> of een dubbelklik op 
het gekozen vakje, de dialoog wordt dan gelijktijdig gesloten. De dialoog kan afgebroken 
worden door het venster te sluiten met het kruisje of door <ESC> in te toetsen.

Editbox met iconpicker

Bij bepaalde programmafuncties kan een standaard pictogram worden ingesteld om, b.v. in 
een planbord, speciale aandacht op een item te vestigen. Het dialoogvenster ziet er als volgt 
uit :

 

Met een klik op een bepaald pictogram kan dat pictogram worden geselecteerd. Met een 
dubbelklik wordt de keuze bevestigd en doorgegegeven aan het applicatieprogramma. De 
dialoog kan worden afgebroken door het venster te sluiten met het kruisje of door <ESC> in te 
toetsen.
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Editbox met fieldpicker

Bij programmafuncties zoals Beheer Flexibele Documenten kan met de fieldpicker de naam van 
een veld uit de Aadres-database gekozen worden. 

De velden van een record kunnen geopend en gesloten worden zoals een treeview (met + en 
-). De keuze van een veld wordt gemaakt door het intoetsen van <ENTER> of een dubbelklik 
op de gekozen regel, de dialoog wordt dan gelijktijdig gesloten. Het gekozen veld wordt op het 
Windows clipboard geplaatst en kan elders met <CTRL><V> vanuit het clipboard gekopieerd 
worden. De dialoog kan afgebroken worden door het venster te sluiten met het kruisje of door 
<ESC> in te toetsen.
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RichEdit

“RichEdit” is een uitgebreide versie van de meervoudige (multiline) editbox. Door Aadres is 
hier nog een knoppenbalk aan toegevoegd om fonts, fontstijlen, fontkleuren, “bulleting”, 
inspringen en uitlijnen te kunnen kiezen. 

Onder de knoppenbalk wordt een ruler (lineaal) getoond met de mogelijkheid om diverse 
tabulatie-functies te activeren en weer te geven. In bovenstaand voorbeeld wordt een ruler 
met 4 tabs getoond : het eerste (vanaf links) rode symbool geeft de "left-indent" (links 
inspringen) weer, het gele symbool betreft een gewone tab welke op het moment van de 
schermafdruk wordt versleept (aangeduid met een rood verticaal symbool met dunne grijze lijn 
door de tekst), de rode omgekeerde T is een tab met centreer-functie en het meest rechtse 
rode symbool is een tab voor rechts uitlijnen.

In sommige vensters van een applicatie worden knoppenbalk en lineaal uit overwegingen van 
ruimte weggelaten, een dubbelklik op de richedit-control kan dan (afhankelijk van de 
constructie van die applicatie) een groter venster met knoppenbalk oproepen.
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Via het toetsenbord kunnen de volgende functies worden geactiveerd :

• <CTRL><Z> voor het ongedaan maken van een wijziging (“undo”)

• <CTRL><A> voor het selecteren van de gehele tekst

• <CTRL><C> voor het copieren van de geselecteerde tekst

• <CTRL><X> voor het verwijderen van de geselecteerde tekst

• <CTRL><V> voor het invoegen van tekst vanuit het “clipboard”

• <CTRL><Y> voor “redo” (tegenhanger van "undo")

• <CTRL><INSERT> voor copieeren

• <SHIFT><INSERT> voor plakken

• <INSERT> voor wisseling tussen “insert”- en “overwrite”-modus

• <CTRL><B> voor vette (“bold”) tekens

• <CTRL><H> voor schuine (“hanging”) tekens

• <CTRL><U> voor onderstreepte (“underlined”) tekens

• <CTRL><SHIFT><.> voor grotere tekens

• <CTRL><SHIFT><,> voor kleinere tekens

• <CTRL><D> voor opsommingstekens (“dots”)

• <CTRL><SHIFT><L> voor wisseling soort opsommingstekens

• <CTRL><L> voor links uitlijnen 

• <CTRL><R> voor rechts uitlijnen 

• <CTRL><E> voor centreren 

• <CTRL><J> voor uitvullen 

• <CTRL><=> voor “subscript”

• <CTRL><SHIFT><=> voor “superscript”

• <CTRL><1> voor enkelvoudige lijnhoogte

• <CTRL><2> voor dubbele lijnhoogte

• <CTRL><5> voor 1,5 lijnhoogte

• <CTRL><SHIFT><A> voor wisseling grote/kleine letters van de selectie

• <CTRL><pijltje naar rechts> verplaats de cursor één woord naar rechts

• <CTRL><pijltje naar links> verplaats de cursor één woord naar links

• <CTRL><I> voor het simuleren van een <TAB>

• <CTRL><T> voor het invoegen van de datum, tijd en gebruikersnaam

Verder kunnen geaccentueeerde tekens worden geconstrueerd d.m.v. een combinatie van 
<CTRL> met accent acute ('), accent grave (`), accent tilde (~), accent umlaut (;), accent 
circumflex (^) of accent cedille (,), gevolgd door de gewenste letter.

Met <CTRL><F> kan een zoekdialoog worden gestart, de eventueel gevonden waarde wordt 
als zijnde geselecteerd gemarkeerd in de tekst.
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Via een popup-menu (rechtermuisklik) kunnen een aantal functies worden geactiveerd :

"Cut", "copy", "paste" en "select" zijn hierboven reeds beschreven bij de toetsenbord-functies, 
met "print" wordt een dialoog geinitieerd waarmee de printer geselecteerd kan worden en de 
opdracht tot afdrukken kan worden gegeven. De afdruk is niet meer of minder dan een 
"hardcopy", er kan geen verdere opmaak of pagina-indeling worden ingesteld. In tegenstelling 
tot veel andere afdrukfunctiies binnen Aadres loopt deze functie niet via het ADF-formaat 
(Aadres Document Format).

Met een rechtermuisklik in de ruler wordt een popup-menu geactiveerd waarmee de tabs 
gemanipuleerd kunnen worden :

De tabs en indents (inspringen) kunnen geplaatst en verwijderd worden en gelden voor de 
huidige paragraaf. De "huidige paragraaf" is afhankelijk van de selectie door de gebruiker via 
toetsenbord en/of muis. Indien er niet specifiek tekst geselecteerd is geldt de gehele tekst als 
"huidige paragraaf".
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Grid

De gridcontrol is een besturingselement om gegevens uit een tabel op een compacte wijze te 
presenteren en eventueel te wijzigen.

In zijn eenvoudigste vorm bestaat een gridcontrol uit een kopregel met een titel per kolom, 
een eerste kolom waarin de “grid-cursor” getoond wordt en cell in de linker-bovenhoek waarin 
geklikt kan worden om te wisselen tussen “editmode” (...) en “searchmode” (?).

De cellen van de gridcontrol kunnen allerlei soorten informatie bevatten, kunnen links of rechts 
of gecentreerd uitgelijnd worden, kunnen checkboxes of comboxes huisvesten, de tekst en/of 
de achtergrond kan gekleurd worden, de tekst kan uit diverse fonts, fontgroottes en fontstijlen 
samengesteld worden, er kunnen plaatjes, “progressbars” en hints getoond worden, etc. etc.

Indien in de linkerbovenhoek een klik met de rechtermuistoets wordt uitgevoerd zal een 
popup-menu verschijnen met daarin de volgende keuzemogelijkheden :

• Save as XLS (bewaar als spreadsheet-informatie)

• Save as HTML (bewaar als browser-informatie)

• Save as CSV (bewaar als spreadsheet-informatie in tekstformaat)

• Spreadsheet (start spreadsheet-programma)

• Browser (start browser)

• Print (directe print zonder hulp van spreadsheet of browser)

• Print dialog (idem met dialoog) 

• Load CSV (laden van spreadsheet-informatie in de grid)

• Searcher on ("searchbar" aanzetten)

• Expand tree (uitvouwen boomstructuur)

• Contract tree (inklappen boomstructuur)

De "save"-acties worden begeleid met een standaard dialoog voor de opslag van bestanden. 
Het gekozen pad voor de bestanden resp. de detailkeuzes van de print-dialoog worden 
opgeslagen in het standaard register van de Windows-werkplek. Deze gegevens worden bij 
een latere dialoog gepresenteerd zodat deze niet meer ingetoetst behoeven te worden (indien 
gewenst).

De "start"-acties vereisen de aanwezigheid van de bijbehorende software op het werkstation 
(spreadsheet-programma zoals Excel of OpenOffice en browser zoals Internet Explorer of 
FireFox). 

De functie "Load CSV" kan alleen in speciale gevallen worden gebruikt, zie "Grid in 
importmode".
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De directe print-functie verzendt de informatie naar de op dat moment geldende standaard 
printer (kan gewijzigd worden via Windows). De andere print-functie levert de volgende 
dialoog :

De gekozen waarden worden in het Windows-register vastgelegd en een eerstvolgende keer 
automatisch toegepast.

Ongeacht het feit of een grid in "searchmode" verkeert of niet kan de "searcher" aangezet en 
gebruikt worden. De "searchbar" wordt aan de onderkant van de grid geplaatst :

De "searchbar" kan gesloten worden (kruisje), er kan tekst ingetoetst worden (krijgt een rode 
achtergrond zodra de tekst in de gehele grid niet voorkomt), er kan naar de volgende of vorige 
waarde gezocht worden en alle gevonden waarden kunnen ge-"highlight" worden. De 
"searcher" doorzoekt alle kolommen van de grid.
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Indien een grid in “searchmode” verkeert (staat los van de functionaliteit van de "searcher") 
kan naar tekst in een bepaalde kolom gezicht worden en kunnen, indien de ontwerper dit 
toestaat, kolommen gesorteerd worden. 

Een kolom wordt gesorteerd in oplopende volgorde indien een eerste keer op de header geklikt 
wordt, een tweede keer sorteert de kolom in omgekeerde volgorde. Indien geklikt wordt in 
combinatie met <SHIFT> kan een “subsort” worden uitgevoerd. In de header worden d.m.v. 
een geel driehoekje met cijfer de sorteerrichting en volgorde aangegeven.

Een “quicksearch” kan uitgevoerd worden door de cursor in de gewenste kolom te plaatsen en 
de eerste tekens van de gewenste tekst in te toetsen; de gevonden tekst zal worden 
ge-”highlight”. Deze functie wordt gestopt met<ESC>.

Een zoekfunctie met vervolgactie kan worden gestart met <CTRL><F>; er wordt een 
dialoogvenster geopend waarin de gezochte tekst kan worden ingetoetst, de gevonden cell zal 
worden geselecteerd en met “find next” kan een eventueel volgende cell worden geselecteerd.
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Via het toetsenbord kunnen de volgende functies worden geactiveerd :

• <UP/DOWN/LEFT/RIGHT> verplaats de selectie met één cell eventueel met scrolling

• <HOME/END> verplaats de selectie naar het begin resp. eind van de rij

• <PGUP/PGDN> verplaats de selectie met één blad eventueel met scrolling

• <CTRL><UP/DOWN> scroll één rij, selectie blijft ongewijzigd

• <CTRL><LEFT/RIGHT> gelijk aan <home/end>

• <CTRL><PGUP/PGDN> verplaats de selectie naar de bovenste/onderste cell

• <CTRL><HOME/END> verplaats de selectie naar de eerste/laatste cell van de grid

• <SHIFT><navigatietoets> maak een selectie van meer dan één cell

• <CTRL><SPACE> simuleer een klik (<SPACE> bij een checkbox)

• <CTRL><SHIFT><SPACE> simuleer een dubbelklik 

• <windows menukey> simuleer een klik met de rechter muistoets

• <F2> start met wijzigen van een cell (tijdens de wijziging kan de cell de breedte van 
de gehele grid verkrijgen door nogmaals <F2> te gebruiken)

• <CTRL><Z> maak wijziging ongedaan

• <INSERT><DELETE> opdracht tot tussenvoegen of verwijderen van een rij

De mogelijkheid tot het effectieve gebruik van bovenstaande functies is afhankelijk van de 
status waarin een programmafunctie verkeert en of de programma-ontwerper een dergelijke 
functie heeft voorzien.

Met <CTRL><C> kan de inhoud van een cell naar het Windows clipboard gekopieerd worden. 
Met <CTRL><V> kan de inhoud vanuit het Windows clipboard in een cell gekopieerd worden 
op voorwaarde dat het applicatieprogramma dat op dat moment toestaat.

Een van de meest gebruikte muis-acties in een grid is de dubbele klik. Hiermee wordt in het 
algemeen aangegeven dat er “iets” met de gegevens van de geselecteerde rij gedaan moet 
worden, b.v. het oproepen van een scherm met meer informatie of het wijzigen van een 
record.

De eerste kolom van een grid kan eventueel als "treeview" gepresenteerd worden, bedoeld om 
de aanvankelijke omvang van de grid beperkt te houden en een zekere vorm van groepering 
van de informatie aan te brengen. De "takken" van de treeview kunnen met de "+"- en "-"-
knoppen naar believen getoond en verborgen worden. Via het popup-menu van de grid kan de 
gehele boomstructuur uitgevouwen of ingeklapt worden.
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Grid in importmode

Sommige programmafuncties plaatsen de grid in de zogenaamde importmode. Dit wordt 
normaliter zichtbaar gemaakt met een extra knop in de knoppenbalk.

Een grid in importmode kan zoals een standaard rekenblad behandeld worden voor wat betreft 
de navigatie en de invoermogelijkheden. Het invoeren van gegevens, het tussenvoegen van 
regels met <INSERT> en het verwijderen van regels met <DELETE> vindt plaats zonder 
directe controle van de gegevens door de onderliggende toepassingsprogrammatuur.

Ook kunnen op standaardwijze knip-, plak- en kopiëer-functies op cellnivo of over meerdere 
cellen uitgevoerd worden. Indien meerdere grids op het Aadres-buroblad gelijktijdig voor 
importmode geopend zijn kan onderling gekopiëerd worden.

Indien in de grid gegevens in RichText-formaat aanwezig zijn kunnen deze rechtstreeks in de 
desbetreffende cell opgemaakt worden. 

Bij het einde van de betreffende programmafunctie zal het toepassingsprogramma de grid in 
zijn geheel uitlezen en controle op de ingevoerde en gemanipuleerde gegevens uitoefenen en 
zo nodig foutmeldingen geven.

Indien de grid in importmode verkeert zal tevens een extra keuzemogelijkheid aan het popup-
menu toegevoegd worden nl : "Load CSV".

Het CSV-formaat (Comma Separated Values) is een universeel, eenvoudig formaat om 
gegevens tussen o.a. rekenbladen uit te wisselen. Binnen de Aadres-omgeving kan het 
formaat o.a. gebruikt worden om definities van Flexibele Documenten in het ene systeem te 
exporteren met de standaard exportfunctie "Save to CSV" en vervolgens in een ander systeem 
te importeren in een grid welke in importmode staat.
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Planner

De "planner" is een besturingselement om gegevens welke capaciteit- en tijd-gebonden zijn op 
een grafische wijze weer te geven en te manipuleren.

De horizontale as geeft de tijdschaal weer, op de verticale as worden de te plannen objecten 
weergegeven. In de body van de planner worden de geplande activiteiten of geplande objecten 
weergegeven.

Indien een gepland object (of activiteit) aangeklikt wordt zal het betreffende element in het 
rood omkaderd worden.

Een rechtermuisklik in een leeg deel van de body plaatst een "crosshair" in de planner welke 
gebruikt kan worden om de exacte positie horizontaal en verticaal te bepalen. Deze "crosshair" 
kan ook meelopen met de bewegingen van de muis in de planner op voorwaarde dat <SHIFT> 
en/of <CTRL> worden ingedrukt tijdens de muisbeweging.

Met de knoppen "<<" en ">>" kan een jaar achteruit, resp. vooruit gebladerd worden. Met "<" 
en ">" kan een maand achteruit, resp. vooruit gebladerd worden.

Een rechtermuisklik in de linkerbovenhoek van de planner, gecombineerd met <SHIFT> en 
<CTRL>, opent een printdialoog. Bij bevestiging van deze dialoog wordt de planner op een 
dusdanige wijze "opgeknipt" dat op een bladzijde altijd gehele tijdvakken (maanden in het 
bovenstaande voorbeeld) en gehele objecten worden afgedrukt.

In de applicatieprogrammatuur zullen muiskliks, dubbele muiskliks en rechtermuiskliks vaak 
een interactie met de programmatuur tot gevolg hebben. In het bovenstaande voorbeeld zal 
een dubbelklik op een gepland object een venster openen om een bestaand contract te 
wijzigen, een rechtermuisklik op een gepland object een venster openen om een bestaand 
contract te bekijken, een rechtermuisklik op een object op de verticale as een venster openen 
om het object te bekijken en een dubbelklik in een leeg deel van de planner een venster om 
een nieuw contract te openen.

Indien de applicatieprogrammatuur hierin voorziet kunnen geplande elementen verplaatst en 
in omvang gewijzigd worden d.m.v. "drag and drop". Bij de documentatie van de desbetref-
fende programmatuur zal worden vermeld onder welke condities en op welke wijze deze acties 
uitgevoerd kunnen worden.
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Timeline

De "timeline" is, evenals de planner, een besturingselement om gegevens welke capaciteit- en 
tijd-gebonden zijn op een grafische wijze weer te geven en te manipuleren.

 

Het verschil met de "planner" is dat de timeline beter aan de wensen van de gebruiker 
aangepast kan worden en er meer detailinformatie getoond kan worden. De "planner" heeft als 
voordeel dat de informatie compacter getoond kan worden.

De timeline bestaat uit vier delen :

1. een header met daarin de vermelding van de planningsperiode

2. een verticale as met daarin de beschikbare items

3. een horizontale as voor de tijdschaal

4. een body met daarin de geplande items 

De planningsperiode in de timeline wordt i.h.a. bepaald aan de hand van de dagdatum en een 
aantal parameters :

1. plfh : de hoogte van het venster in pixels

2. plfw : de breedte van het venster in pixels

3. plsc : de scope, ofwel het aantal horizontale units (weken, maanden) in de timeline

4. pllb : lookback : aantal units "terugkijken"
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De commando-knoppen en bijbehorende functietoetsen welke normaliter gebruikt worden voor 
de navigatie in de database worden bij de timeline gebruikt om de planningsperiode te 
verschuiven :

<F9> : meervoud van units (b.v. jaar) terug

<F10>: unit (b.v. maand) terug 

<F11>: unit vooruit

<F12>: meervoud van units vooruit

De "refresh"-knop (<F5>) kan worden gebruikt om de gegevens van de timeline te verversen.

De timeline kan in een aantal uitvoeringen worden getoond via zogenaamde configuratie-
profielen welke in parameters zoals "plc1" t/m "plc4" vastgelegd kunnen worden. Per 
configuratie kan het volgende worden ingesteld :

• height : hoogte van de verticale labels

• width : breedte van de verticale labels

• ctlfont, ctlsize, ctlcolor, ctlbold, ctlitalic, cltunderline : font-kenmerken van de tijdschaal

• font, size, color, bold, italic, underline, bgcolor : font-kenmerken van de verticale as

• special: reeks sub-parameters :

• scale : breedte van een tijdseenheid (in pixels)

• cols : aantal tijdseenheden per dag

• colnames : kolomlabels, gescheiden door "|" (vertical bar), b.v. "vm|nm"

• height : hoogte van de tijdschaal

• rotate : 1 = labels in de tijdschaal worden verticaal getoond

• week : 0 = geen weekvermelding, 1 = korte vermelding, 2 = lange vermelding

• date : datumnotatie-masker, b.v.  "ddd_dd-mm-yyyy" voor "do 04-10-2007"

• overlap : 1 = overlap van activiteiten toegestaan, 0 = niet toegestaan

• autosize : 1 = regelhoogte automatisch aanpassen bij overlappende items

• resizeall : 1 = bij handmatig wijzigen van regelhoogte veranderen alle regels

• balloonhint : 1 = toon balloonhint

Een programmafunctie zal worden gestart met een bepaalde configuratie; met de "delete"-
knop (<F7>) wordt een lagere configuratie geactiveerd, met de "new"-knop (<F8>) een 
hogere configuratie. Bij het wijzigen van de configuratie worden alle gegevens ververst.

Met een rechtermuisklik in een item in de timeline zal een popup-menu worden geactiveerd. 
Afhankelijk van de geboden functionaliteit zal een keuze kunnen worden gemaakt om extra 
informatie op te roepen of om wijzigingen in een planningsysteem aan te brengen.

Als de trackbar van een item (bovenste balk van een item) aangeklikt wordt zal de 
muisaanwijzer van gedaante wijzigen zodat duidelijk wordt dat het item verplaatst kan worden 
op voorwaarde dat de linkermuisknop ingedrukt blijft. Als de uiterste linker- of rechterzijde 
wordt aangeklikt kan het item verkleind of vergroot worden. De beschikbaarheid van deze 
functionaliteit hangt af van de implementatie in de applicatieprogrammatuur.

Indien de muisaanwijzer in een item wordt geplaatst, zullen enkele gegevens op een zo 
compacte wijze in een "tooltip" worden weergegeven.
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Configureerbare controls

Applicaties bieden soms de mogelijkheid om sommige controls in een venster te configureren, 
het betreft dan de uiterlijke kenmerken van de control en/of de mogelijke inhoud daarvan. 

In de onderstaande tabel worden de parameters voor de uiterlijke kenmerken weergegeven :

Parameter Mogelijke waarden

xtype 2 = editbox, 6 = memobox, 9 = richtextbox

caption label van de control

hint hint bij de control

value standaard waarde van de control

left x-coordinaat in pixels t.o.v. de container

top y-coordinaat in pixels t.o.v. de container

width breedte in pixels

height hoogte in pixels

font lettertype van het label, 1 = Verdana, 2 = Arial, 3 = Times New 
Roman, 4 = Courier New, 5 = MS Sans Serif, 6 = Small Fonts, 7 = 
Comic Sans MS, 8 = Garamond, 9 = Georgia, 10 = Impact, 11 = 
Lucida Console, 12 = Lucida Sans Unicode, 13 = Palatino Linotype, 
14 = Tahoma en 15 = Trebuchet MS 

ctlfont idem van de control

size lettergrootte van het label in typografische "points"

ctlsize idem van de control

color letterkleur van het label : de engelstalige aanduiding voor de 
basiskleuren "red", "blue", "green", "aqua", "purple", "yellow" en 
"gray", of varianten hierop via codes als "red1", "red2" etc. t/m 
"red16", of de kleurbenamingen zoals deze op het World Wide Web 
gebruikelijk zijn zoals "tomato", "orange", "chocolate", "khaki" etc.

ctlcolor idem van de control

bgcolor achtergrondkleur van het label

ctlbgcolor idem van de control

bold typografisch attribuut van het label

ctlbold idem van de control

italic typografisch attribuut van het label

ctlitalic idem van de control

underline typografisch attribuut van het label

ctlunderline idem van de control

readonly inhoud wordt normaal getoond, kan niet gewijzigd worden

disabled control wordt "grayed" getoond, kan niet gewijzigd worden

hidden control wordt niet getoond
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In de onderstaande tabel worden de parameters voor de veldinhoud weergegeven :

Parameter Mogelijke waarden

type mogelijke waarden zijn :

• "varchar" (tekst met beperkte lengte)

• "integer" (gehele getallen)

• "decimal" (getallen met decimalen)

• "date" (datum)

• "time" (tijd)

• "text" (tekst met onbeperkte lengte)

length maximale lengte van het veld

decimals aantal decimalen (alleen bij type "decimal")

validation bijzonderheden bij het valideren van de ingave van het veld :

• "negative" : negatieve waarde toegestaan

• "mustenter" : niet-spatie-waarde verplicht bij ingave

• "notzero" : niet-nul-waarde verplicht bij ingave

• "minmaxdate" : datum 0 of 99999999 toegestaan

• "uppercase" : automatische conversie naar hoofdletters

• "lowercase" : automatische conversie naar kleine letters

• "nice" : automatische conversie eerste hoofdletter

• "hhmm" : uitsluitend uren en minuten bij tijdveld

editing bijzonderheden bij het opmaken van het veld :

• "no1000sep" : geen interpunctie

• "bwz" : "blank-when-zero", blanko indien nul

• "percent" : veld wordt gevolgd door percentage-teken

• "cur" : veld wordt voorafgegaan door euro-teken

• "hh:nn" : uitsluitend uren en minuten bij tijdveld

Applicatiefuncties kunnen afwijken van bovenstaande standaards. De afwijkingen zullen per 
functie gedocumenteerd worden.
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Documentsysteem

Alle informatie welke door Aadres-programmatuur op papier afgedrukt moet worden, wordt 
aangeboden aan en verder behandeld door het gestandaardiseerde documentsysteem. 
Enerzijds wordt de print-informatie uniform opgeslagen in het eigen ADF-formaat (Aadres 
Document Format), anderzijds wordt een standaard systeem gehanteerd om links 
(verwijzingen) naar de documenten aan te leggen. 

Voorbeeld : facturen moeten batchmatig afgedrukt worden om verzonden te kunnen worden 
naar de klanten, ze moeten bij voorkeur per klant in een electronisch archief opgeborgen 
worden (en uiteraard moeten ze gereproduceerd kunnen worden) en in geval van problemen 
met de printer moet de batch op eenvoudige wijze opnieuw afgedrukt kunnen worden.

Met de onzichtbare “ADF-Writer” kan de programmeur de documenten opmaken en per 
document wordt een link gemaakt in het relatiebeheer-systeem. Gelijktijdig wordt het 
document gelinkt in de desbetreffende batch. Aan het einde van de batch wordt deze aan de 
gebruiker gepresenteerd via de “ADF-Reader”. De gebruiker kan dan een keuze maken om de 
batch daadwerkelijk af te drukken via het Windows printmechanisme. Deze actie kan ook 
uitgesteld worden tot een later moment. De standaard programmafunctie “Historie van 
afgedrukte documenten” biedt de mogelijkheid om een batch opnieuw aan de ADF-Reader aan 
te bieden.

Documenten welke aan een relatie gelinkt zijn kunnen op een soortgelijke wijze via het 
relatiebeheer-systeem worden opgeroepen en verder worden behandeld door de ADF-Reader.
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ADF Reader

De ADF Reader kan een ADF-document op het scherm reproduceren en :

• de gebruiker in het document laten bladeren

• het document op een schaal van 25 tot 200 % tonen

• naar tekst binnen een document zoeken

• het document daadwerkelijk afdrukken via het Windows printsysteem

• het document converteren naar PDF (Portable Document Format) en Emailen

Het venster maakt geen deel uit van het Aadres-buroblad en kan onafhankelijk van Aadres 
op het Windows-buroblad gemanipuleerd worden (inclusief separate button in de Windows 
taskbar).

Het venster ziet er als volgt uit :
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De besturingsfuncties kunnen via de knoppenbalk en/of menukeuze geactiveerd worden via 
"File" :

of via "Navigate" :

Toelichting op de functies :

1. met "open" en "save as" kan het document als "losse" file (buiten de Aadres-database) 
met het filetype ".ADF" gemanipuleerd worden

2. "print" verzorgt het afdrukken op de "huidige" printer

3. met "print dialog" kan een andere printer geselecteerd worden, kunnen faciliteiten van 
die printer ingesteld worden, kan een reeks bladzijden geselecteerd worden en kan het 
daadwerkelijk afdrukken gestart worden

4. met "printer setup" kan een andere printer geselecteerd worden en kunnen faciliteiten 
van die printer ingesteld worden

5. met "EMail" wordt het document geconverteerd naar PDF (Portable Document Format) 
en wordt standaard Microsoft Outlook gestart met als bijlage het PDF-document (alleen 
Outlook, niet Outlook Express); indien bij de Email-parameters van de gebruiker 
“adfemail=relemail” is gecodeerd dan wordt de Email-functie van AaRelatie toegepast

6. "exit" sluit de reader af

7. met "go to page" wordt naar de gewenste pagina genavigeerd, voorafgegaan door de 
dialoog :
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8. met "search text" wordt naar de gewenste tekst genavigeerd, voorafgegaan door de 
dialoog :

de tekst wordt gezocht vanaf de actuele pagina, een volgende actie zoekt automatisch 
verder; de gevonden tekst wordt in zijn context geel gemarkeerd

9. de "view source"-functie is voorbehouden aan de systeembeheerder "sysman" :

met een dubbelklik in de tekst wordt het normale venster hersteld 

10.de functies "first page", "previous page", "next page" en "last page" betreffen het 
vooruit en achteruit bladeren in het document
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De ADF Reader wordt door bepaalde applicatieprogrammatuur ook gebruikt om "rechtstreeks" 
te printen. De reader wordt daarbij niet zichtbaar gemaakt.

Bij deze programmatuur zal meestal de naam van de gewenste printer kenbaar gemaakt 
moeten worden (via in een in te stellen parameter) en kunnen opties voor de printer kenbaar 
gemaakt worden. Deze opties kunnen per applicatie en per printer verschillen, in het algemeen 
zijn de volgende opties mogelijk :

1. orientation   : "portrait" (standaard) of "landscape"

2. height   : hoogte van het papier in tienden van millimeters

3. width   : breedte van het papier in tienden van millimeters

4. size   : de omvang van het papier (in plaats van hoogte- en breedte-aanduiding); de 
omvang wordt aangegeven door een code welke of een door Microsoft gestan-
daardiseerde waarde bevat of een door de printerfabrikant bepaalde waarde bevat; 
codes van Microsoft zijn o.a. 1 voor "Letter", 3 voor "Legal", 7 voor "Executive", 8 voor 
"A3", 9 voor "A4" en 11 voor "A5"

5. source   : welke papierbak van de printer gebruikt moet worden; enkele door Microsoft 
bepaalde codes zijn : 1 voor de bovenste of eerste bak, 2 voor de onderste bak, 3 voor 
de middelste bak, 4 voor handmatige invoer en 7 voor automatische selectie; het 
functioneren van e.e.a. is sterk afhankelijk van de gebruikte printer en en de in gebruik 
zijnde printer-driver

6. duplex   : "simplex" (standaard), "vertical" voor duplex over de lange zijde en 
"horizontal" voor duplex over de korte zijde van het papier

7. copies   : het gewenste aantal kopieen (standaard 1)

8. collate   : "true" voor het verzamelen van kopieen als boek en "false" voor het 
verzamelen per bladzijde (in combinatie met de parameter "copies")

9. cols, rows   : indien specifieke kleine documenten zoals etiketten op een ondervel 
(meestal A4) afgedrukt moeten worden, gelden deze twee parameters als "dividers" 
welke de horizontale resp. verticale verdeling aangeven; het "drager"-document wordt 
verdeeld in kleinere porties aan de hand van deze twee parameters en de hoogte en 
breedte

10. topmargin, leftmargin   : hiermee kan een eventuele verschuiving op de drager van de 
verdeelde documenten worden aangegeven (in tienden van millimeters)

11. bottommargin, rightmargin   : hiermee kan de hoogte resp. breedte van de drager van 
de verdeelde documenten worden gecorrigeerd (in tienden van millimeters)

Bij de applicatieprogrammatuur zal aangegeven worden welke parameters van toepassing zijn 
en waar deze vastgelegd kunnen worden.
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Flexibele Documenten

De gebruiker van Aadres beschikt standaard over deze faciliteit waarmee documenten met 
een variabele indeling kunnen worden vervaardigd. De documenten kunnen met de hieronder 
beschreven programmafunctie worden onderhouden en kunnen in samenwerking met de 
daarvoor ingerichte applicatieprogrammatuur worden vervaardigd.

De onderhoudsfunctie "Document Definities" toont een venster zoals hieronder :

De toegangssleutel tot een document moet een unieke waarde bevatten maar kan verder vrij 
bepaald worden. 

Als aanvulling op de standaard "save"-functie (<F6>) is "save-as" (<SHIFT><F6>) 
geimplementeerd.

Een record wordt voor wijziging geopend en kan onder een andere toegangssleutel worden 
opgeslagen. De detailgegevens (elementen) van het oorspronkelijke record worden gekopieerd 
naar het nieuwe document. 

Om te vermijden dat de details van het oorspronkelijke document onbedoeld worden gewijzigd 
is het aan te raden om het document eerst voor wijziging te openen, dan op te slaan onder 
een andere sleutel en vervolgens opnieuw te openen voor wijziging.

De grid kan in importmode geplaatst worden (zie beschrijving van de grid in het algemeen) en 
de functie is voorzien van een fieldpicker.
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Bij het onderhoud van de detailgegevens geldt het volgnummer ("SeqNo") als sleutelgegeven 
dat uniek binnen het document moet zijn. Bij het invoeren van een nieuwe regel moet eerst 
het volgnummer worden bekendgemaakt. Een eenmaal ingevoerd volgnummer kan gewijzigd 
worden op voorwaarde dat het geen duplicaat oplevert.

Met de <INSERT>-toets kunnen regels worden tussengevoegd. Met <DELETE> kan opdracht 
tot verwijderen van een regel worden gegeven, gevolgd door de dialoog :

Detailregels kunnen in meervoud worden geselecteerd :

• via het toetsenbord, pijltjestoetsen met <SHIFT> ingedrukt

• door te slepen met de muis

• door te klikken met <CTRL> ingedrukt

Vervolgens kan een popup-menu worden geactiveerd met de muis gepositioneerd op de 
gewenste regel om in te voegen :

Na keuze van "Paste selected rows" worden de geselecteerde regels gekopieerd op voorwaarde 
dat de nieuwe regels vooraf voorzien van een geldig volgnummer en nog niet gevuld zijn.
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Bij de applicatieprogrammatuur worden voorbeelden van document definities meegeleverd. 
Deze definities worden in de programmatuurdatabase opgeslagen als "systeemrapporten". 
Deze rapporten kunnen gekopieerd worden naar de eigen database via een dialoog welke 
geactiveerd kan worden met een extra knop in de knoppenbalk :

De dialoog toont een grid met de beschikbare systeemrapporten :

De editboxes met de namen ("worktestofferte" in het voorbeeld) worden initieel gevuld met de 
naam van de actuele document definitie. Een klik in de grid wijzigt deze namen in de naam 
van het aangeklikte systeemrapport.

Bij de keuze "Maak kopie" wordt eventueel gewaarschuwd dat er reeds een document definitie 
met de opgegeven naam bestaat, er kan dan alsnog geannuleerd worden.
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Een flexibel document wordt samengesteld uit één of meerdere elementen welke tekst of 
grafische informatie kunnen reproduceren.

Per element kunnen worden vastgelegd :

1. seqno   : een volgnummer (sequencenumber) voor de volgorde in de lijst en de volgorde 
van verwerking

2. grp   : groepsaanduiding welke door de applicatieprogrammatuur gedicteerd wordt; 
groepen worden o.a. gebruikt voor het onderscheid van kop-, body- en voet-gegevens 
van docoumenten

3. type   : soort element, zie volgende pagina

4. top   : X-coordinaat in tienden van millimeters

5. lef   : Y-coordinaat in tienden van millimeters

6. H   : hoogte van het element in tienden van millimeters

7. W   : breedte van het element in tienden van millimeters

8. additional   : extra attributen van het element (zoals kleur en lettertype)

9. text   : de tekst met eventueel variabelen

10. tableitem   : variabele uit de database

Er zijn 12 verschillende soorten elementen :

1. Image

2. Overlay

3. Tag

4. Font 

5. LineText

6. Text

7. RichText

8. Barcode

9. HorzLine

10.VertLine

11.Rectangle

12.CheckBox

Bij de tekstelementen is sprake van "directe" tekst welke door de gebruiker wordt samen-
gesteld en informatie welke direct of indirect uit de database afkomstig is. De databasevelden 
worden gecodeerd tussen dubbele "<"- en ">"-tekens zoals bij : "<<relmain|Naam>>". 
Verderop wordt nog een uitbreiding van deze adresserings-faciliteit beschreven.

Door de applicatieprogrammatuur worden de te gebruiken databasevelden en door de 
applicatie samengestelde velden gepubliceerd, vaak in samenhang met groepsdefinities.
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Indien bij de vertolking van het document een fout m.b.t. de definitie van een databaseveld 
wordt geconstateerd dan zal in het betreffende document de naam van het databaseveld plus 
een foutcode worden gepresenteerd. Deze foutcode kan zijn : 1 = in de naam van het veld 
komt geen "|"-teken voor, 2 =  de tabelnaam is niet bekend en 3 = de veldnaam is niet 
bekend.

Een databaseveld kan ook geadresseerd worden via "tableitem" welke dan in de plaats van 
"text" komt. Het "tableitem" is niet alleen actief bij de tekstelementen maar ook bij "barcode", 
"image" en "overlay".

Indien bij het navigeren in een tekstelement de rubriek "Text" geopend wordt voor wijziging 
zal deze tekst gepresenteerd worden op tabblad 2, in een box met de omvang zoals deze is 
aangegeven via "H" en "W". Indien deze box dubbelgeklikt wordt zal de box zich expanderen 
tot de omvang van het tabblad.

Image

Met "image" kan een afbeelding op een document worden geplaatst. Meestal zal gebruik 
worden gemaakt van een JPEG-afbeelding vanwege de acceptabele omvang en een zeer 
redelijke kwaliteit. GIF- en EMF-afbeeldingen worden ook geaccepteerd. Bij het plaatsen van 
de afbeelding in de beschikbare ruimte (hoogte en breedte) wordt de oorspronkelijke ratio 
gerespecteerd.

Overlay

"Overlay" is een bijzondere uitvoering van een "image". De overlay wordt automatisch op elke 
nieuwe bladzijde herhaald.

Font 

Met "font" worden de fontkenmerken t.b.v. de eerstvolgende LineText- en Text-elementen 
vastgelegd. In "Additional" kunnen de volgende parameters worden vastgelegd :

1. font=<lettertype>   waarbij lettertype kan zijn : 1 = Verdana, 2 = Arial, 3 = Times New 
Roman, 4 = Courier New, 5 = MS Sans Serif, 6 = Small Fonts, 7 = Comic Sans MS, 8 = 
Garamond, 9 = Georgia, 10 = Impact, 11 = Lucida Console, 12 = Lucida Sans Unicode, 
13 = Palatino Linotype, 14 = Tahoma en 15 = Trebuchet MS 

2. size=<lettergrootte>   in typografische "punten"

3. color=<kleur>   waarbij kleur de engelse aanduiding voor de basiskleuren "red", "blue", 
"green", "aqua", "purple", "yellow" en "gray"  kan zijn of varianten hierop via codes als 
"red1", "red2" etc. t/m "red16", of de kleurbenamingen zoals deze op het World Wide 
Web gebruikelijk zijn zoals "tomato", "orange", "chocolate" en "khaki" 

4. de typografische attributen bold, italic, underline en strikeout
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LineText

Zoals het woord al zegt kan met "linetext" een enkele regel tekst geproduceerd worden. De 
breedte-aanduiding is feitelijk niet relevant, er wordt zoveel ruimte in de breedte gebruikt als 
nodig is. 

Bij "Additional" kan een extra adresseringsfunctie worden gedefinieerd, zie verderop bij 
"Adressering van gegevens".

Text

Met "text" kan een blok tekst worden geproduceerd waarbij niet meer ruimte wordt gebruikt 
dan aangegeven via "H" en "W" en waarbij aan het einde van de regel(s) automatisch naar de 
volgende regel wordt gesprongen. Als hoogte "H" mag de waarde 0 (nul) worden opgegeven, 
het systeem zal dan slechts één regel opmaken met de gewenste breedte "W" en een 
automatisch te bepalen regelhoogte.  

Als aan een element van het type "text" RichText wordt aangeboden zal het systeem 
automatisch de vertolking naar platte tekst verzorgen.

Via "Additional" kan met de attributen center en rightjustify gecentreerde of rechts uitgelijnde 
tekst worden geproduceerd. 

Bij "Additional" kan een extra adresseringsfunctie worden gedefinieerd, zie verderop bij 
"Adressering van gegevens".

RichText

Voor "richtext" gelden alle regels zoals deze ook van toepassing zijn op de RichEdit-control. 
Hiermee kan dus "rijke" tekst worden geproduceerd waarbij alle attributen (fonts, kleuren, 
typografische attributen) in de tekst zelf worden vastgelegd. 

Met de parameter "special=noblanklines" in "Additional" kan worden aangegeven dat 
resulterende blanko regels onderdrukt moeten worden. 

Een RichText-element in het "floating part" van een document kan voorzien worden van een 
onbeperkte hoogte via de parameter H=99999. De document-processor zal er dan voor zorgen 
dat op de juiste momenten een gecontroleerde bladoverloop plaatsvindt met de juiste kop- en 
sluit-regels. E.e.a. wordt in samenwerking met het applicatieprogramma gedirigeerd.

Barcode

Er kunnen 2 soorten barcode worden geproduceerd, "Code 2 of 5 Interleaved" aan te duiden 
via special=0 in "Additional" en "Code 39 Extended" aan te duiden via special=4. De eerste is 
een zeer compacte code met uitsluitend cijfers, de tweede is een vaak gebruikte barcode voor 
alfanumerieke gegevens.
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HorzLine

De horizontale lijn kan getekend worden met een bepaalde dikte : size=<lijndikte> en kleur : 
color=<kleur>. De parameter "H" is hier niet van toepassing.

VertLine

De verticale lijn kan getekend worden met een bepaalde dikte : size=<lijndikte> en kleur : 
color=<kleur>. De parameter "W" is hier niet van toepassing.

Rectangle

De rechthoek kan getekend worden met een bepaalde dikte : size=<lijndikte> en kleur : 
color=<kleur>. Tevens kan een achtergrondkleur bepaald worden met bgcolor=<kleur>. 
Indien alleen een gekleurde rechthoek met achtergrondkleur zonder kader nodig is kan 
gecodeerd worden size=0.

Indien tekst in een gekleurde rechthoek geplaatst moet worden, moet eerst de rechthoek 
getekend worden en daarna de tekst met "LineText"of met "Text". "RichText" kan niet met 
achtergrondkleur getekend worden.

Checkbox

De rechthoek van de checkbox kan getekend worden met een bepaalde dikte : 
size=<lijndikte> en kleur : color=<kleur>. De aangeboden waarde moet numeriek zijn, indien 
de waarde niet nul is wordt deze "afgevinkt" :
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Tag

Met "tag" kunnen zeer diverse attributen en acties worden vastgelegd. Het assortiment is als 
volgt :

1. special=newpage   in "Additional" voor het afsluiten van de lopende bladzijde 

2. special=margins   in "Additional" voor het bepalen van het "floating part" van een 
document waarin detail-informatie afgedrukt moet worden welke repeterend kan 
voorkomen zoals orderregels van een verkooporder; in de parameters "top" en "H" 
wordt de toegekende ruimte vastgelegd (kies een ruime marge aan de onderkant om 
de bladoverloop soepel te laten verlopen)

3. special=copypage   in "Additional" voor het automatisch afdrukken van kopieën; verder 
kan een specificatie van het aantal kopieën (parameter "index") en de af te drukken 
kopie-tekst gespecificeerd worden (parameters "caption", "font", "size", "bold", "italic", 
"underline", "strikeout", "color", "left", "top" en "angle")   

4. special=shortcuts   in "Additional" voor de definitie van shortcuts naar databasevelden, 
zie verderop bij "Adressering van gegevens"

5. special=list   en special=lookup in "Additional" met de parameter "index" voor de 
application-string welke gevuld moet worden, zie ook verderop bij "Adressering van 
gegevens"

6. special=pascal   in "Additional" en een script in "Text" voor specifieke programmatische 
bewerkingen in Pascal; als vrij toepasbare variabelen zijn "__doc|c1" t/m "__doc|
c9" (voor het manipuleren van getallen met 2 cijfers achter de comma), "__doc|i1" t/m 
"__doc|i9" (voor het manipuleren van gehele getallen), "__doc|d1" t/m "__doc|
d9" (voor het manipuleren van datumvelden) en "__doc|t1" t/m "__doc|t9" (voor het 
manipuleren van teksten) gereserveerd

7. special=skipifval   en special=skipifnotval en de parameter "value" in "Additional" en het 
te testen veld in "TableItem"; indien de test waar resp. niet waar is wordt het 
verwerken van de actuele documentgroep afgebroken

8. special=groupifval   en special=groupifnotval en de parameter "value" in "Additional" en 
het te testen veld in "TableItem"; indien de test waar resp. niet waar is wordt de 
waarde van de actuele documentgroep vervangen door de waarde welke via de 
parameter "group" kan worden ingesteld
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Adressering van gegevens

Databasevelden worden gecodeerd tussen dubbele "<"- en ">"-tekens zoals bij : 
"<<relmain|Naam>>". Bij RichText-elementen welke gebruik maken van de tabulatie-
faciliteiten van de RichEditBox kan zich een probleem voordoen bij het opmaken. Bij smalle 
kolommen zal het adres "<<artikel|VerkoopPrijs>>" al snel te breed zijn en wordt de tabulatie 
verstoord. 

Er kan een Tag-element met "special=shortcuts" worden gedefinieerd waarin afkortingen van 
databasevelden worden vastgelegd, bijvoorbeeld :

special=shortcuts,lookup="a=artikel|VerkoopPrijs,b=artikel|KostPrijs"

De afkorting bestaat uit één letter en wordt vervolgens in de RichText aangesproken via "|
<letter>", bijvoorbeeld "|a".

In plaats van databasevelden kunnen ook een aantal "system-replacements" worden 
geadresseerd :

• <<space>> voor het afdwingen van een spatie (wordt geadviseerd om toe te passen 
bij een lege regel)

• <<date>> voor de dagdatum in het formaat "dag-maand-jaar"

• <<time>> voor de systeemtijd in het formaat "uren:minuten:seconden"

• <<user>> voor de naam van de huidige gebruiker (Login-naam)

• <<page>> voor het bladnummer binnen het huidige document

• <<s1>> t/m <<s200>> voor de "applicatie-strings" welke in samenspraak met de 
toepassingsprogrammatuur worden gebruikt

Bij <<date>> kan een afwijkend datumformaat gespecificeerd worden b.v. <<date:yyyy>> 
waardoor de datum als jaartal gepresenteerd wordt. Enkele andere mogelijke "format-strings" 
zijn :

d, dd dag (zonder resp. met voorlopende nul)

ddd, dddd dag tekstueel (afkorting resp. volledig)

ddddd datum volgens het Windows ShortDateFormat

dddddd datum volgens het Windows LongDateFormat

m, mm maand (zonder resp. met voorlopende nul)

mmm, mmmm maand tekstueel (afkorting resp. volledig)

yy, yyyy jaar (2 resp. 4 cijfers)

h, hh uur (zonder resp. met voorlopende nul)

n, nn minuut (zonder resp. met voorlopende nul)

s, ss seconde (zonder resp. met voorlopende nul)

t tijd volgens het Windows ShortDateFormat

tt tijd volgens het Windows LongDateFormat

"abc" alles tussen dubbele quotes wordt letterlijk vertolkt
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Bij de Text- en LineText- en Tag-elementen kunnen twee soorten lijsten worden benaderd en 
vertolkt (specificatie in "Additional", adressering in "TableItem") :

1. een lijst met vaste waarden zoals bij :

special=list,lookup="0=vrij,1=verhuurd,2=verkocht"

2. een lijst met waarden in een database-tabel zoals bij :

special=lookup,lookup=relmain;id;naam

waarbij "relmain" de tabel benoemt, "id" de sleutel tot die tabel en "naam" de waarde 
welke gepresenteerd moet worden (overigens kan hier ook nog de "filter"-parameter 
gebruikt worden) special=lookup,lookup=rntobjtable;id;description,filter="tid=8"

Bij toepassing in een Tag-element wordt het resultaat geschreven in een applicatie-string 
waarvan de index wordt opgegeven via de parameter "index". 

Bij "special=lookup" kan tevens een filter worden gespecificeerd zoals in : 

special=lookup,lookup=rntobjtable;id;description,filter="tid=8"
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Quick Query

De gebruiker van Aadres beschikt standaard over deze faciliteit waarmee tabel-informatie uit 
de database opgevraagd en/of afgedrukt kan worden. Bovendien kunnen tabellen of delen 
daarvan geimporteerd worden, mits de gebruiker over voldoende bevoegdheden beschikt.

Een bestaande query kan via de sleutel op de gebruikelijke wijze worden opgezocht :

Indien de gebruiker over een minimale hoeveelheid SQL-kennis beschikt en de structuur van 
de tabel kent, kan het filter (= WHERE-clause) en de sortering (= ORDER BY-clause) worden 
ingevuld en kan de query worden uitgevoerd. Desgewenst kunnen het filter en de sortering 
voor toekomstig gebruik worden opgeslagen.

De grid kan op de gebruikelijke wijze worden omgesorteerd en gegevens kunnen op diverse 
manieren worden opgezocht, afgedrukt, bewerkt door andere programmatuur of worden 
geexporteerd (zie faciliteiten Grid).

Indien een Flexibel Document voor de query is gedefinieerd kan dit document opgemaakt 
worden met de standaard afdruk-knop en vervolgens via de ADF-Reader worden afgedrukt. 
Tijdens het opmaken wordt de voortgang daarvan op het scherm getoond. Overigens hoeft de 
query op het scherm niet te worden uitgevoerd om het document te kunnen opmaken en 
afdrukken.
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Via het tweede tabblad kan de query onderhouden worden. Alleen "sysman" en gebruikers met 
bevoegdheid "qq=8" hebben toegang tot deze functionaliteit.

Toelichting op de diverse rubrieken :

• de omschrijving wordt getoond aan de gebruiker van de query

• de tabelnaam kan gekozen worden uit een lijst welke is gepubliceerd door de applicatie-
ontwikkelaar (niet alle door een applicatie gebruikte tabellen worden gepubliceerd)

• de definitie van een Flexibel Document kan gekozen worden in een lijst en uit-
geschakeld worden door het leegmaken van de EditBox en deze te verlaten met <TAB>

• m.b.v. de rubriek "Special" kunnen speciale databasebewerkingen worden uitgevoerd, 
zie verderop in dit document

• het volgnummer (SeqNo) van de detailregels moet uniek zijn en moet als eerste 
ingevuld worden bij een nieuwe regel

• de <INSERT>- en <DELETE>-functies zijn van toepassing bij het bewerken van de 
detailregels

• de rubriek "Field" kan gekozen worden uit een lijst met tabelvelden welke van 
toepassing zijn op de gekozen tabel

• de rubriek "Field" mag ook overgeslagen worden, deze kolom wordt dan bij het 
uitvoeren van de query overgeslagen

• de rubriek "Description" wordt in de query-grid getoond in plaats van de veldnaam

• indien de breedte ("Width") niet wordt ingevuld dan worden standaard 50 pixels 
gereserveerd

• de rubriek "Additional" is nog niet in gebruik

Bij het onderhoud zijn de functies "save-as" en "importmode" actief, zie onderhoud Flexibele 
Documenten.
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Voor medewerkers van de applicatie-leverancier is extra functionaliteit beschikbaar. De 
indeling van het derde tabblad is de volgende :

Hier is sprake van 3 MemoBoxes waarin programmacode in een dialect van de programmeer-
taal Pascal ingevoerd kan worden :

• "After read" wordt geactiveerd voordat een regel in de grid gepresenteerd wordt bij een 
query; in de variabele "irow" wordt de actuele regel in de grid weergegeven, het 
nummer van de presentatiegrid is 1

• "Before Print" wordt geactiveerd voordat een "prDocPrint" wordt uitgevoerd waarbij o.a. 
de variabele "detid" gemodificeerd kan worden; deze variabele fungeert als groeps-
selector van het Flexibele Document

• "Before Insert" wordt geactiveerd voordat bij import een record in de tabel wordt 
toegevoegd

• bij alle functies zijn de variabelen "x1" t/m "x5" (integer) en "s1" t/m "s5" (string) vrij 
toepasbaar en geeft de variabele "irow" het recordnummer aan

• de "applicatie-strings" t.b.v. Flexibele Documenten kunnen onbeperkt worden gebruikt

Het op interpretatieve basis uitvoeren van de programmascripts heeft een performance-
penalty tot gevolg.

Per record, per script en per statement is een bepaalde hoeveelheid overhead voor het 
vertalen en uitvoeren van het script benodigd. Het vooraf bepalen van de benodigde tijd per 
statement is nagenoeg onmogelijk vanwege het grote scala aan mogelijkheden.

Een indicatie, gemeten op een PC met Intel Core Duo (1,83 Ghz), is :

• 6 milliseconden per script

• 1 milliseconde per statement voor relatief eenvoudige statements
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De import-functie wordt geactiveerd via de extra button :

De import wordt als één transactie uitgevoerd en bij de start en het einde wordt om een 
bevestiging gevraagd. Eventuele fouten worden op recordnivo in kolom 1 weergegeven via een 
roodgekleurde cell en een tooltip in die cell. 

Meer dan één tabel

Bij de definitie van de query (tweede tab) kunnen via de rubriek "Special" meerdere tabellen 
gespecificeerd worden. Deze specificatie wordt bij de uitvoering van de SELECT toegevoegd 
aan de FROM clause. De link tussen de tabellen komt tot uiting via het filter op de eerste tab 
(WHERE clause).

Voorbeeld :

special : 

arthist,artcontract

filter : 

arthist.contractid=artcontract.id and (artcontract.soort=10 or artcontract.soort=11) 

Hierbij worden alle records uit de tabel "arthist" geselecteerd op voorwaarde dat het veld 
"soort" uit de tabel "artcontract" de waarde 10 of 11 heeft.
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Login

Een van de mogelijkheden om Aadres te activeren is het kiezen van een snelkoppeling waarin 
b.v. het volgende commando is opgenomen :

    "C:\Program Files\AaRiverside\ItsClean\Aadres.exe" host=192.168.168.240,project=itsclean_testdata,user=kees

Het hierboven genoemde pad "C:\Program Files\AaRiverside\ItsClean\" gaat uit van een standaard 
installatie maar kan willekeurig elk ander door Windows geaccepteerd pad zijn. De parameters 
"host", "project" en "user" geven resp. de naam of het IP-adres van de server (192.168.168. 
240), het gebruikte applicatie-pakket met de gewenste database (itsclean_ testdata) en de 
naam van de gebruiker (kees) aan. Hierop volgt een dialoog waarbij het wachtwoord ingevuld 
moet worden en de parameters "project" en "user" alsnog gewijzigd kunnen worden.

Het wachtwoord kan ook bij de snelkoppeling worden vastgelegd (parameter "password") met 
als gevolg dat, op voorwaarde dat het wachtwoord correct is, de dialoog niet gestart wordt en 
het werkblad van Aadres onmiddelijk geopend wordt. Deze methode heeft als belangrijk 
nadeel dat het wachtwoord op eenvoudige wijze door derden achterhaald kan worden !

Achter het IP-adres of de naam van de server kan een optioneel poortnummer vermeld worden 
indien de standaard MySQL-poort niet van toepassing is. Het poortnummer wordt 
voorafgegaan door ":".

Normaliter bestaat de windowtitle van de Aadres-desktop (en de bijbehorende taskbarbutton) 
uit de tekst "Aadres" en daarachter tussen haakjes de naam van de database, de server en de 
gebruiker. De tekst "Aadres" kan vervangen worden via de commandline-parameter "title" en 
het standaard pictogram met "icon". De parameter "icon" verwijst naar een standaard 
pictogram van Aadres (waarde vanaf 1000).
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Normaliter wordt na de login het werkblad van Aadres getoond. Er kunnen ook twee 
probleem-situaties optreden :

Het eerste probleem wordt door Aadres automatisch opgelost door zichzelf vanaf de server te 
verversen (dit kan even duren, afhankelijk van de snelheid van het netwerk, meestal enkele 
seconden). 

Het tweede probleem wordt opgelost door een actie van de systeembeheerder ("sysman") 
welke een programmatuur-update moet uitvoeren. Die update zelf loopt ook weer volledig 
automatisch, de systeembeheerder moet wel het initiatief nemen.
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Systeembeheer 

De systeembeheerder van Aadres is verantwoordelijk voor het aanbrengen van 
programmatuur-updates, het onderhoud van de gebruikersgegevens, het samenstellen van de 
gebruikersmenu's en het installeren van Aadres op nieuwe werkplekken.

De indeling van het werkblad van de systeembeheerder ("sysman") wijkt af van dat van de 
gewone gebruiker. Het navigatievenster bestaat uitsluitend uit de knoppen "Systeembeheer" 
en "Beschikbare taken". 

Het navigatiepaneel "Systeembeheer" biedt twee mogelijkheden :

Bij het wijzigen van het wachtwoord wordt de volgende dialoog gebruikt :

  

Het aanbrengen van een snelkoppeling op de Windows desktop naar een WebUpdate kan 
uitkomst bieden in die situaties waar de server moeilijk bereikbaar is, zowel physiek als 
beheerstechnisch. 

WAARSCHUWING : 

Bij het daadwerkelijk aanbrengen van een update wordt een backup van de huidige 
versie van de software gemaakt. Normaliter wordt deze op de server aangebracht, bij 
een "lokale" WebUpdate wordt die backup op het werkstation geplaatst.
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Bij "Beschikbare taken" worden alle door de pakket-software gepubliceerde taken getoond, 
zonder menu-structuur.

Een belangrijke taak van de systeembeheerder is "Aanbrengen database update(s)". Na 
installatie van een nieuwe versie moet deze taak eenmalig uitgevoerd worden. Het systeem 
verzorgt automatisch het aanbrengen van één of meerdere updates en voorkomt dat updates 
meer dan één keer worden aangebracht. De inhoud van het getoonde venster is alleen van 
belang in geval van problemen. De getoonde informatie moet dan doorgespeeld worden aan 
de pakketbeheerder.

Inzicht in alle in het verleden aangebrachte updates kan worden verkregen met "Overzicht 
versies, updates en patches", een voorbeeld wordt hieronder getoond.
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Onderhoud gebruikers

Met deze functie kan het gebruikersbestand worden onderhouden. De sleutel heeft de 
gebruiker nodig bij het inloggen. De gegevens zoals zichtbaar in het onderstaande scherm 
worden opgeslagen in de project-database. Het gebruiksrecht en het wachtwoord (bij een 
nieuwe gebruiker initieel gelijk aan de sleutel) worden vastgelegd in de MySQL-database. 

De commando's m.b.t. het gebruiksrecht functioneren als volgt :

• Aanmaken gebruiksrecht : hierbij wordt eerst gecontroleerd of er reeds een gebruiker 
met de opgegeven sleutel in de MySQL-database voorkomt, zoniet dan wordt deze 
aangemaakt; vervolgens worden gebruiksrechten t.b.v. de programmatuur-database 
toegekend (bv. t.b.v. "itsclean" bij "itsclean_data") en t.b.v. de gebruikers-database 
(b.v. t.b.v. "itsclean_data")

• Intrekkken gebruiksrecht : alleen het gebruiksrecht t.b.v. de gebruikers-database wordt 
ingetrokken, het gebruiksrecht t.b.v. de programmatuur-database blijft bestaan

• Intrekken alle rechten : alle rechten worden ingetrokken en de gebruiker wordt uit de 
MySQL-database verwijderd

Indien het wachtwoord van een gebruiker verloren is moeten alle rechten worden ingetrokken 
en opnieuw worden aangemaakt, eventueel voor alle gebruikers-databases.
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Bij het intrekken of aanmaken van het gebruiksrecht kan eventueel een fout optreden zoals in 
onderstaand voorbeeld :

In een omgeving waar de applicatie-beheerder geen "root-access" verkrijgt op MySQL kan het 
gebruiksrecht niet vanuit Aadres geregeld worden, zie Installatiehandleiding Aadres.

Alle gegevens, met uitzondering van de sleutel, zijn optioneel, met de volgende 
kanttekeningen :

1. de mogelijke bevoegdheden worden gedefinieerd en geinterpreteerd door de 
toepassingsprogrammatuur

2. een uitbundige achtergrond voor het Aadres werkblad kan voor een aanzienlijke 
vertraging van het starten van de programmatuur zorgen; bovendien kan bij 
wisselingen in het navigatiepaneel een hinderlijke flikkering optreden; met uitbundig 
wordt hier bedoeld een hoge resolutie foto of iets dergelijks

3. indien geen standaard printer wordt ingevuld zal de standaard printer van Windows 
worden gebruikt; om verwarring te voorkomen heeft deze instelling (niet invullen) de 
voorkeur

4. met het aanvinken van "SingleClick"-commando wordt bereikt dat vanuit het 
gebruikersmenu geen dubbelklik hoeft te worden uitgevoerd

5. met de RichEdit-parameters worden de default font-kenmerken van de RichEditBox 
voor de betreffende gebruiker vastgelegd

6. met "Desktop starten met" kan de startpositie van het navigatievenster worden 
ingesteld (hoofdmenu, systeemtaken, kalender, notities of favorieten)

7. indien aan een gebruiker geen hoofdmenu wordt toegewezen kan die gebruiker geen 
applicatie-functies starten en uitsluitend de Micro-applicaties en de ADF-Viewer 
activeren

8. bij toepassing van "Auto window positionering" zal elk nieuw geopend applicatie-
window initieel verschoven worden gepresenteerd t.o.v. van het vorige geopende 
applicatie-window; deze faciliteit werkt in de praktijk alleen naar behoren indien een 
scherm met grote resolutie beschikbaar is, in elk geval groter dan 1024 x 768 pixels

9. gebruik van "Start onderhoud blanko" is bedoeld om bij onderhoudsprogramma's aan te 
geven dat met een scherm met blanko gegevens gestart moet worden; onderhouds-
programma's moet hiervoor geschikt gemaakt worden

10. indien de keuze “Update windows” aangezet is heeft de gebruiker de bevoegdheid om 
de layout van de applicatie-vensters aan te passen
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De Email parameters kunnen door applicatiefuncties gebruikt worden, het betreft de volgende 
parameters :

1. "host" : met SMTP-server-adres (Simple Mail Transfer Protocol) van de service-
provider; voorbeelden zijn "smtp.aariverside.com" en "mail.planet.nl"

2. "port" : de door de server gebruikte SMTP-port, standaard waarde 25

3. "from" : het "van"-mailadres dat de ontvanger van het email-bericht te zien krijgt; dit 
moet een geldig email-adres zijn en voldoen aan de "xxx@yyy.zzz"-notatie; verder is 
dit adres van belang voor het ontvangen van berichten van de service-provider i.v.m. 
niet bestelbare post

4. "user" : bij sommige service-providers kan alleen post worden verzonden indien het 
systeem van de gebruiker zich bevindt in het domein van de service-provider, de 
gebruiker behoeft zich dan niet bij de mailserver te identificeren; indien dit wel het 
geval is verstrekt de service-provider een username en een password voor uitgaande 
post aan de gebruiker 

5. "password" : behoort bij "user"

6. “adfemail” : hiermee wordt de ADF Reader geinstrueerd om niet MS Outlook maar de 
opgegeven functie te gebruiken om Email te verzenden, b.v. “adfemail=relemail”

7. “appointment” : voor het verzenden van afspraak-verzoeken met “vCalendar”-bijlagen 
via Email, b.v. “appointment=fredy@aariverside.com”
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Op het tweede tabblad (Menu) wordt aan de linkerkant een lijst met beschikbare menu's 
getoond.

Met het aanklikken van een menu in de lijst wordt dit als hoofdmenu aan de gebruiker 
toegekend.

Voor een compleet inzicht in het gekozen menu, wordt dat menu in de treeview aan de 
rechterkant gepresenteerd zoals dat ook "life" in het navigatievenster van Aadres getoond zal 
worden.

WAARSCHUWING 1 :

De sleutel van een gebruiker (gebruikersnaam) kan niet gewijzigd of verwijderd 
worden. Indien een gebruiker niet meer actief is wordt geadviseerd om het wachtwoord 
te wijzigen en het gebruiksrecht in te trekken !

WAARSCHUWING 2 :

De bevoegdheden en overige parameters worden pas geactiveerd zodra de gebruiker de 
eerstvolgende keer inlogt.
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Onderhoud menu's

Met deze functie kunnen hierarchische menu's samengesteld worden. Een menu bestaat uit 
een sleutel, een omschrijving welke aan de gebruiker van het menu gepresenteerd zal worden 
en een aantal menu-items.

Deze menu-items bestaan uit :

1. een sleutel welke tevens de volgorde (alfabetisch) in het menu bepaalt

2. een verwijzing naar een programmafunctie of een volgend menu; deze informatie kan 
gekozen worden uit een "dropdown"-lijst

3. een bijbehorende omschrijving welke aan de gebruiker gepresenteerd zal worden en 
welke initieel gelijk is aan de omschrijving van de programmafunctie of het menu

Het aantal menu-items in een menu is onbeperkt. Vanwege het gevaar van de zogenaamde 
"dodelijke omarming" is er een limiet gesteld aan de diepte van de menu's : maximaal 10 
nivo's (een dodelijke omarming is hier een situatie waarbij menu A verwijst naar menu B en 
menu B naar menu A).

Een menu kan na aanmaken en wijzigen getest worden met de knop "Toon voorbeeld van dit 
menu" waarmee de inhoud van het menu in treeview-formaat gepresenteerd wordt.
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Aanpassen applicatie-vensters

Met deze functie kunnen de meeste aspecten van de applicatie-vensters aangepast worden. 
Deze faciliteit moet met zorg en bij voorkeur in overleg met de applicatie-leverancier worden 
toegepast; onzorgvuldig gebruik kan de functionaliteit van een applicatiefunctie verstoren.

Als een besturingselement van een venster voor invoer toegankelijk is (“enabled”) wordt met 
een rechtermuisklik, in combinatie met de <CTRL>- en <SHIFT>-toetsen, het volgende 
dialoogvenster opgeroepen :

De volgende informatie wordt getoond :

• in de titelbalk : naam van het formulier, soort besturingselement, regelnummer in het 
formulier, index van het element, veldnaam in de database of pseudo-veldnaam

• de coordinaten van het element in pixels t.o.v. van zijn container

• de omvang van het element in pixels

• de caption (label) van het element

• de hint (tooltip) van het element

• de attributen van het element

• een complete lijst van alle besturingselementen van het venster
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Indien een gebruiker bevoegd is om vensters aan te passen zijn de buttons “OK” en “Restore” 
toegankelijk. Met “Restore” worden de standaard van de applicatie hersteld, met “OK” worden 
eventuele aanpassingen in de database vastgelegd. Sommige aanpassingen worden direct 
uitgevoerd, andere pas zodra het venster opnieuw wordt geladen.

De lijst met alle besturingselementen kan b.v. gebruikt worden indien een bepaald element 
niet direct toegankelijk is of bij een eerdere actie verborgen is.

De meest voor de hand liggende aanpassingen zullen betrekking hebben op de caption en hint 
van besturingselementen. Via de attributen kunnen font-kenmerken en kleuren aangepast 
worden. Een aantal van de mogelijke attributen is weergegeven bij de beschrijving van de 
configureerbare controls.

Indien een editbox over een lookup-facilteit beschikt kan de lijst met lookup-velden worden 
aangepast. In het bovenstaande voorbeeld is de lookup-parameter :

“relmain;RelKey;70=Relkey;Naam;70=Postcode;Plaats”

De eerste twee subparameters betreffen de tabelnaam (relmain) en de zoeksleutel (RelKey); 
deze twee parameters werken in strikte samenhang met het applicatieprogramma en mogen 
niet aangepast worden. De overige parameters betreffen de overige te tonen velden van de 
tabel (en eventueel de afwijkende kolombreedte in pixels) en mogen gewijzigd worden. Let 
op : het zoekvenster waarin de gegevens getoond worden heeft een beperkte breedte; bij 
onvoldoende breedte worden de kolommen automatisch door het systeem proportioneel 
aangepast.

NB. Aanpassingen van een venster gelden voor alle gebruikers van het systeem !
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Onderhoud archief

Met deze programmafunctie kan het algemene archief (tabel “filestore”) van Aadres beheerd 
worden. Het betreft hier typisch “technisch beheer” en is niet bedoeld om zonder meer aan 
gebruikers ter beschikking te stellen. Het venster ziet er als volgt uit :

Een eenvoudige selectie kan op basis van datum en maximum aantal (limit) uitgevoerd worden 
en desgewenst aangevuld met “where”.

Met een rechtermuisklik kan een popup-menu worden geactiveerd :

De “laat zien”-functie kan ook met een dubbelklik worden uitgevoerd, de verwijder-functie 
worden vergezeld van een dialoog ter bevestiging.
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Installatie nieuwe werkplek 

De installatie van een nieuwe werkplek t.b.v. Aadres kan op eenvoudige wijze uitgevoerd 
worden met het hulpprogramma "aautils.exe". Dit programma wordt naast "aadres.exe" op de 
server geinstalleerd en kan vanuit de installatie-map gestart worden, op voorwaarde dat die 
map in het Windows-Netwerk gedeeld ("shared") is.

Het installatie-programma kan ook vanaf het Internet gestart worden, toets daarvoor in de 
adresbalk van Internet Explorer het volgende :

http://www.aariverside.com/aautils.exe

Internet Explorer zal hierna twee meldingen geven :

Bij beide dialogen moet "Uitvoeren" worden gekozen waarna het installatie-venster van 
Aadres verschijnt :

De installatie wordt in 2 stappen uitgevoerd : eerst de login voor de gewenste server en het 
gewenste project, daarna het bekend maken van de gewenste installatie-map en de naam van 
de snelkoppeling.

Na voltooing van "Install and Setup" zal blijken dat er een snelkoppeling aan het Windows 
werkblad is toegevoegd.
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Update Aadres en applicatie op de server 

Een update van Aadres en applicatie kan op semi-automatische wijze, met behulp van het 
Internet, worden uitgevoerd :

aautils /serverupdate <projectnaam> . www.aariverside.com

De standaard installatie-procedure zorgt automatisch voor een desktop-shortcut met 
bovenstaande procedure.

De procedure start eerst een dialoog waarin de naam van het project en de login-gegevens 
bekend gemaakt moeten worden :

Daarna worden eerst twee bestanden vanaf de website van AaRiverside geladen :

Na de download wordt de update daadwerkelijk in de database aangebracht en wordt het einde 
aangekondigd met :

Hierna volgt nog de automatische client-update-procedure zoals omschreven bij "Login" van de 
"Gebruikerhandleiding Aadres".
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