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1 Inleiding 

Dit document heeft als doel u, als gebruiker, te leren werken met een programma ontwikkeld 
met behulp van de Thinkwise Software Factory. We gaan stap voor stap door alle delen van het 
programma heen om u zo bekend te laten worden met alle mogelijkheden.  
 
Deze handleiding behandelt alleen de standaard Thinkwise mogelijkheden zoals het 
onderhouden van gegevens. Specifieke processtromen, berekeningen en controles vallen buiten 
de context van dit document. De schermafdrukken die als voorbeeld dienen, zien er bij u anders 
uit. Dat maakt niet uit omdat de Thinkwise basisfunctionaliteit in alle gevallen precies hetzelfde 
werkt. 
 
De voorbeelden van de schermafdrukken zijn gebaseerd op de ‘Project Portal‘ applicatie die 
Thinkwise Software standaard als voorbeeld meelevert aan haar klanten. Daarnaast zijn de 
schermafdrukken van de gebruikersinterface gemaakt met de Windows gebruikersinterface. Het 
kan zijn dat u de Web of mobiele gebruikersinterface gebruikt die in detail verschillen van de 
Windows interface.   
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2 Inloggen 

Wanneer het programma wordt opstart dient er te worden inlogd, tenzij er automatisch wordt 
ingelogd, afhankelijk van hoe dit door de beheerder ingesteld is. Zodra onderstaand scherm 
opkomt moet er zelf worden inlogd.  
 
Vul hiervoor de gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op ‘OK’ 
 

 
Figuur 1: Het Inlogscherm 

2.1 Wachtwoord verlopen 

Als uw wachtwoord is verlopen verschijnt na het inloggen het onderstaande scherm. 
 

 
Figuur 2: Wachtwoord wijzigen 

 
Als het wachtwoord succesvol gewijzigd is dan wordt de applicatie opgestart. 
Er kan er ook voor gekozen worden om deze pagina over te slaan. Dan wordt de applicatie 
gestart. Als er de volgende keer wordt inlogt komt opnieuw de mogelijkheid om het wachtwoord 
te wijzigen. 
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2.2 Wachtwoord instellen voor het inloggen 

Vanuit de Web GUI is het mogelijk om het wachtwoord in te stellen als deze is vergeten of als het 
wachtwoord nog niet bekend is.  
 

 
Figuur 3: Nieuw wachtwoord instellen 

 
Als op de link “Wachtwoord instellen” wordt geklikt verschijnt het volgende scherm. Vul hier de 
gebruikersnaam in en de code die is weergegeven in het plaatje. Mocht het invoeren van deze 
code niet correct zijn, probeer het dan nog een keer. Er verschijnt dan een nieuwe code in beeld. 
Als de code niet goed leesbaar is kan er met de F5 toets een nieuwe code opgevraagd worden. 
 

 
Figuur 4: Wachtwoord opvragen 

 
Door daarna op “Volgende” te klikken opent het volgende scherm. Ondertussen wordt er een 
email gestuurd naar het email adres van de gebruiker met daarin de “Validatie code” die in het 
volgende scherm wordt gevraagd. Verder kan hier het wachtwoord worden ingeven. Bij het 
intypen van het wachtwoord wordt aan de rechter kant een “Sterkte” vlak getoond die een 
indicatie geeft van hoe sterk het gekozen wachtwoord is. Een sterk wachtwoord bestaat uit 
hoofd- en kleine letters, cijfers en speciale tekens en is tenminste 8 tekens lang.  
 

 
Figuur 5:Wachtwoord sterkte 

 
Als er nu op OK wordt gedrukt wordt het wachtwoord ingesteld. De gebruiker ontvangt hiervan 
een bevestiging.  
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Figuur 6: Wachtwoord wijziging geslaagd 

 
Daarna wordt de gebruiker terug gestuurd naar de login pagina om daar met het nieuwe 
wachtwoord in te loggen. 
 
  



Gebruikershandleiding 
GBIappsbank en GBIkennisbank versie 6.3.7 
projectnummer 0437114.100 
16 december 2019 revisie 1.0 
 

 

Blad 5 van 85 

 

3 Hoofdscherm 

Wanneer het programma is opgestart wordt er een scherm als in het onderstaande voorbeeld 
getoond. 
 

 
Figuur 7 Het hoofdscherm 

 
Dit scherm bestaat uit drie onderdelen: 
 

1. Lint 
2. Navigatiebalk 
3. Werkscherm 

 

3.1 Lint 

In het lint staan de aantal werkbalken met functies. Bepaalde werkbalken zijn alleen zichtbaar als 
ze van toepassing zijn op het actieve scherm. Zo wordt de Business Intelligence werkbalk alleen 
getoond als er een kubus of grafiek actief is.  
 
Ook de diverse functies in een werkbalk worden in- en uitgeschakeld afhankelijk van de context 
waarin er wordt gewerkt. Is er bijvoorbeeld een formulier actief, dan zijn de knoppen in het lijst 
gedeelte uitgeschakeld en visa versa.  
 
De verschillende werkbalken in het lint worden in de volgende paragrafen kort toegelicht. De 
functies in een werkbalk worden beschreven in hoofdstuk 6 en verder. 
  

1 

2 3 
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3.1.1 About 

De About werkbalk biedt de mogelijkheid om de applicatie af te sluiten en om uw wachtwoord te 
wijzigen. Wachtwoord wijzigen is alleen zichtbaar als dit is toegestaan voor u. Wanneer u hierop 
klikt verschijnt er een scherm waar u uw oude en 2x uw nieuwe wachtwoord invult. 
 

 
Figuur 8: About scherm 

3.1.2 Start 

De Start werkbalk bevat de standaard functies voor het werken met de Thinkwise 
gebruikersinterfaces, zoals het navigeren door en wijzigen van gegevens, sorteren en filteren, 
importeren en exporteren en een indicatie van actieve processtromen. In paragraaf 3.1.2 wordt 
deze werkbalk in detail uitgelegd; 
 

 
Figuur 9: Start werkbalk 

3.1.3 Taken en Rapporten 

Deze werkbalk is in staat om taken aan te roepen die beschikbaar zijn op het werkscherm. 

3.1.4 Gebruikersvoorkeuren 

Deze werkbalk bevat de functionaliteiten voor het aanpassen van de gebruikersinterface voor de 
huidige gebruiker, zoals het instellen van de taal, het wijzigen van de volgorde en zichtbaarheid 
van kollommen en tabbladen; De werkbalk wordt verder toegelicht in hoofdstuk 6. 

3.1.5 Actieve Processtroom 

Deze werkbalk wordt getoond wanneer er een processtroom actief is en toont de stappen van de 
processtroom. 

3.1.6 Kubus 

Deze werkbalk bestaat uit functionaliteiten om de kubusweergave te beïnvloeden. 
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3.1.7 Grafiek 

Deze werkbalk geeft de mogelijkheid om de kleuren, legenda en vorm van de grafiek aan te 
passen en om opgeslagen grafieken te tonen. 

3.1.8 Ontwikkelaar 

Deze werkbalk is alleen zichtbaar voor ontwikkelaars. Hierin staan opties voor het verversen van 
het model, debug faciliteiten, automatisch testen en de Applicatielogica monitor. 
 

3.2 Navigatiebalk 

Nadat het programma is opgestart staat aan de linkerkant de navigatiebalk. Met de navigatiebalk 
wordt naar verschillende onderdelen van het programma genavigeerd. Deze is weergegeven als 
een snelbalk of het boomstructuur menu. Daarnaast kan naar de verschillende applicaties 
genavigeerd worden met het applicatiemenu, deze zit altijd onder aan de navigatiebalk.  

3.2.1 Snelbalk 

Met de snelbalk kunnen verschillende onderdelen van het programma gestart worden zoals een 
werkscherm, een taak en een rapport. Deze onderdelen zijn logisch gegroepeerd.  
 

 
Figuur 10: Snelbalk met dichtgeklapte snelbalkgroepen 

 
Door een snelbalkgroep open te klikken, worden de onderdelen van die groep getoond die 
gestart kunnen worden.  
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Figuur 11: Snelbalk met uitgeklapte snelbalkgroep ‘Verkoop’ 

 
Het is ook mogelijk om de snelbalk te verbergen, zodat er meer ruimte op het werkscherm 
ontstaat. Klik hiervoor op het vastgeprikte punaise symbool bovenaan de snelbalk. 
De snelbalk schuift dan links weg. Om de snelbalk te laten verschijnen moet de muis boven het 
label ‘Snelbalk’ worden gehouden. Om de snelbalk weer vast te zetten wordt op de losse punaise 
bovenaan de snelbalk geklikt. 

3.2.2 Boomstructuur menu 

Naast de snelbalk kan er ook door het programma worden genavigeerd met behulp van een 
boomstructuur menu. Deze werkt vrijwel gelijk aan de snelbalk, maar er kunnen meerdere lagen 
in zijn aangebracht.  
 

 
Figuur 12: Boomstructuur menu 

3.2.3 Applicatiemenu 

Onder aan de navigatiebalk kan het applicatiemenu zichtbaar zijn. Hiervan is alleen sprake als er 
meerdere programma’s gebruikt worden.  
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Figuur 13: Applicatiemenu 

 
Door op de knop van een bepaald programma te klikken zal deze worden gestart. De snelbalk of 
het boomstructuur menu passen zich dan aan en er kan met dit programma gewerkt worden. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen programma’s die al geladen zijn en programma’s die nog 
geladen dienen te worden. Programma’s die nog niet geladen zijn worden weergegeven met een 
rood ‘niet-geladen’ symbool.  
 
Het applicatiemenu kan ook kleiner gemaakt worden door op de scheidingsbalk te klikken en 
deze naar onder te slepen. Wanneer dit wordt gedaan zijn alleen nog de symbolen weergegeven 
die bij de programma’s horen. Door erop te klikken opent het programma op de zelfde wijze als 
bij het uitgebreide menu.  
 

 
Figuur 14: Klein Applicatiemenu 

 

3.3 Werkscherm 

Door te klikken op een snelbalk- of boomstructuur menu onderdeel, wordt een werkscherm 
geopend. In een werkscherm kunnen gegevens geraadpleegd en onderhouden worden. Ook 
kunnen o.a. taken uitgevoerd en/of rapporten afgedrukt worden. 

3.3.1 Tabbladen 

 
Figuur 15: Tabbladen 

 
Als meerdere werkschermen tegelijkertijd (bijvoorbeeld via de snelbalk) geopend zijn kan er 
tussen deze schermen genavigeerd worden met behulp van de hoofdtabbladen. Wanneer er van 
werkscherm gewisseld moet worden kan dit door op de tab van het gewenste scherm te klikken. 
Het kan zijn dat werkschermen van verschillende programma’s geopend zijn. Wanneer op het 
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tabblad van een ander programma wordt geklikt verandert de snelbalk of het boomstructuur 
menu mee.  
 

TIP 
 

Wanneer er op een snelbalk onderdeel wordt geklikt waarvan het bijbehorende werkscherm al is 
geopend, springt het scherm daar direct naar toe. Het kan echter voorkomen dat een bepaald 

scherm tweemaal wilt openen. Om dit te doen kan de gebruiker klikken op een snelbalk 
onderdeel, dat nogmaals geopend dient te worden door de CTRL-toets ingedrukt te houden 

 
 

WAARSCHUWING 
 

Bij het openen van een grote hoeveelheid van werkschermen, bestaat de kans dat het systeem 
van de gebruiker trager wordt. Dit is afhankelijk van de kracht en snelheid van de computer waar 
de gebruiker op werkt. Het is aan te raden de schermen te sluiten die niet worden gebruikt, om de 

snelheid van de applicatie te behouden. 
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4 Schermcomponenten 

De schermen van een Thinkwise applicatie zijn opgebouwd uit verschillende 

schermcomponenten, die naar wens van de ontwikkelaar gecombineerd kunnen worden op een 

type scherm. De standaard aanwezige type schermen worden behandeld in het volgende 

hoofdstuk. Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de beschikbare componenten. 

 

Een uitgebreidere beschrijving van de functionaliteit van de belangrijkste componenten worden 

in hoofdstuk 6 en verder behandeld. 

4.1 Lijst 

In de lijst staan de overzichten van de gegevens in een tabel. Deze zijn geordend in rijen. Hier kan 

genavigeerd worden door de gegevens en de sortering aanpassen door te klikken op een titel. 

 

 

Figuur 16: Lijstweergave 

 

4.2 Formulier 

Het formulier bevat de gegevens van de huidige geselecteerde rij. Via het formulier is het 

mogelijk om deze rij te muteren en verwijderen of een nieuwe rij toe te voegen. 

 

Eén formulier kan meerdere tabbladen bevatten, ook afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid 

ruimte. 
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Figuur 17: Formulierweergave 

 

4.3 Kubus en grafiek 

Business Intelligence informatie wordt inzichtelijk gemaakt in de vorm van kubussen 

(draaitabellen) en grafieken, die onderling gekoppeld zijn. Hierbij kunnen voor gedefinieerde 

overzichten opgevraagd worden of door het slepen van velden zelf overzichten samengesteld 

worden. 
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Figuur 18: Kubusweergave 

 

 
Figuur 19: Grafiekweergave 

4.4 Filterformulier 

Het filterformulier wordt gebruikt om het aantal gegevens te specificeren op datgene wat nodig 

is. Zo is het mogelijk om alle personen op te vragen die in de omgeving van Amsterdam wonen. 

Tevens is dit mogelijk om op getallen toe te passen, zodat gekeken kan worden of een getal 

hoger of lager is.  
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Figuur 20: Filterformulier 

De volgende condities kunnen tijden het filteren worden toegepast: 

Begint met (Tekst)   

De gegevens beginnen met de ingevoerde tekst. 

 

Begint niet met (Tekst)    

De gegevens beginnen niet met de ingevoerde tekst. 

 

Bevat (Tekst)    

De gegevens bevatten de ingevoerde tekst, onafhankelijk of deze ingevoerde tekst aan het begin 

of het einde staat. 

 

Bevat niet (Tekst)  

De gegevens bevatten niet de ingevoerde tekst, onafhankelijk of deze ingevoerde tekst aan het 

begin of het einde staat. 

 

Gelijk aan (Tekst of Getal)   

De gegevens zijn exact gelijk aan de ingevoerde tekst of getallen. 

 

Groter dan (Tekst of Getal)   

De gegevens dienen groter te zijn dan het ingevoerde getal of tekst. Bij tekst wordt gekeken naar 

het alfabet. Groter dan B zal alle woorden met een A uitsluiten. Groter dan Be zal alles met Bc en 

lager uitsluiten.  

 

Groter dan of gelijk aan (Tekst of Getal)  

De gegevens dienen groter en gelijk te zijn aan het ingevoerde getal of tekst. 

 

Is leeg 

De gegevens zijn niet ingevuld. 

 

Is niet leeg 

De gegevens zijn ingevuld. 

 

Kleiner dan of gelijk aan (Tekst of Getal)  

De gegevens moeten kleiner en / of gelijk te zijn aan het ingevoerde getal. 
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Kleiner dan (Tekst of Getal)  

De gegevens moeten kleiner zijn dan het ingevoerde getal. 

 

Niet gelijk aan (Tekst of Getal)  

De gegevens zijn niet gelijk aan de ingevoerde tekst of getallen. 

 

Niet tussen (Getal) 

De gegevens komen niet overeen met het opgegeven begin- en eind getal. 

 

Tussen (Getal) 

De gegevens komen niet overeen met het opgegeven begin- en eind getal. 

 

4.5 Prefilterbalk 

Met de prefilterbalk kunnen de voorgedefinieerde filters eenvoudig aan- en uitgeschakeld 

worden.  

 

Figuur 21: Prefilters menu (links) & balk (rechts) 

 

TIP 

 

Prefilters kunnen in groepen zijn ingedeeld waar maar één prefilter actief mag zijn. Zodra een 

prefilter in zo’n groep inschakelt gaan alle andere prefilters in die groep uit. 

4.5.1 Taken- en rapportbalk 

Een taken- of rapportbalk toont alle beschikbare taken of rapporten als knoppen in het scherm. 

Deze kunnen zowel horizontaal als verticaal getoond worden.  

4.5.2 Gecombineerd filter 

Het gecombineerd filter is een filterveld dat permanent zichtbaar is in een scherm en waarmee 

op meerdere velden tegelijk gefilterd kan worden. Alleen de rijen waarvoor tenminste één van de 

velden de ingevoerde filterwaarde bevat worden getoond. 
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Figuur 22: Gecombineerd filter 
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5 Type schermen 

Als de gebruiker een scherm opent wordt de informatie getoond in het venster rechts van de 
snelbalk. Standaard zijn er vijf type schermen aanwezig; een master-detailscherm, een verticaal 
masterdetailscherm, een hiërarchisch scherm, pop-up scherm en het Business intelligence 
scherm. Daarnaast kunnen er nog op maat gemaakte schermtypes aanwezig zijn. In de volgende 
paragraven zullen de standaard schermtypes worden besproken in het hoofdstuk 
Schermcomponenten zal er dieper ingegaan worden op de verschillende componenten uit de 
standaard schermen.  

5.1 Masterdetailscherm (horizontaal) 

 

Figuur 23: Masterdetailscherm 

Het masterdetailscherm is opgedeeld in twee delen, het hoofdonderwerp (master) en de 
bijbehorende subonderwerpen (details). In dit voorbeeld is het hoofdonderwerp ‘Emails’ en zijn 
de bijbehorende subonderwerpen ‘Inhoud’ en ‘Details’. De subonderwerpen zijn ondergebracht 
in detailtabbladen. Als er door de lijst met emails geklikt wordt, zal de inhoud en de details mee 
veranderen.  
 

 

HOOFDONDERWERP 

 

SUBONDERWERPEN 
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5.2 Masterdetailscherm (verticaal) 

 

Figuur 24: Master-detailscherm (verticaal) 

Naast het horizontale masterdetailscherm is er ook een verticaal masterdetailscherm 
beschikbaar. Deze werkt hetzelfde als de horizontale variant behalve dat de lijst links van het 
formulier staat in plaats van erboven.  
 

5.3 Hiërarchie scherm 

 

Figuur 25: Hiërarchie scherm (verticaal) 

Het hiërarchie scherm bestaat, net als het master-detailscherm, uit een hoofdonderwerp met 
bijbehorende subonderwerpen, alleen worden deze anders getoond. In dit scherm is het eerste 

 

 

HOOFDONDERWERP 

 

 

SUBONDERWERPEN 

 

 

 

HOOFDONDERWERP 

 

 

SUBONDERWERPEN 
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tabblad de lijst van het hoofdonderwerp en het tweede tabblad het formulier. Daarna komen de 
detailtabbladen met de subonderwerpen. 
 
Dit scherm is vooral geschikt voor een hoofdonderwerp met veel velden of gegevens. Immers op 
het tweede tabblad is bijna het hele scherm beschikbaar om de velden te tonen. Voordeel van 
het masterdetailscherm is juist dat de lijst en het formulier gelijktijdig worden getoond.  
 

 

Figuur 26: Details van een klant 

Wanneer de gebruiker het detailscherm in een lijst opent ziet de gebruiker de naam van de 
gegevens waarover de details gaan linksboven in het werkscherm. In dit voorbeeld gaat het over 
de klant ‘Antea Group’. In de lijst kan de gebruiker de gegevens selecteren waarvan de gebruiker 
de informatie wilt zien, of welke onderhouden dient te worden. In het formulier staan vervolgens 
de details van de gegevens die zijn geselecteerd.  
 

TIP 

Als er meerdere gegevens zijn geselecteerd, dan wordt alleen de laatste getoond die geselecteerd 

is. 

 

5.4 Pop-up scherm 

Het pop-up komt naar voren ‘uit het scherm’ Het scherm verschijnt altijd in het midden. De 
indeling van het pop-up scherm kan verschillen per actie die wordt uitgevoerd. 
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Figuur 27: Pop-up scherm 

  

 

 
POP-UP SCHERM 
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6 Functies in de lijst 

In dit hoofdstuk worden alle functies die in het lijstgedeelte van het scherm voorkomen 
behandeld. In de lijst zit een groot aantal functies. Sommigen zijn direct in het scherm 
beschikbaar, anderen via het zogenaamde contextmenu, dat verschijnt wanneer er op de 
rechtermuistoets wordt geklikt.  
 

6.1 In het scherm 

In de lijst zit een groot aantal functies dat direct te benaderen is met behulp van de muis.  

6.1.1 Selecteren van een record 

Om één record te selecteren klikt de gebruiker op het record dat hij wenst te selecteren. Zodra 
een record geselecteerd is kan in het detailscherm de informatie bekeken worden en zijn de 
subonderwerpen van het record beschikbaar. Een geselecteerd record is te herkennen aan het 
driehoekje voor het record en de stippellijn op het record. Het kan ook zijn dat dit record 
veranderd van kleur, zoals in onderstaand figuur te zien is.  

 
Figuur 28: Het record 'Jordy Baas' is geselecteerd 
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6.1.2 Selecteren van één cel 

Om één cel te selecteren wordt op de betreffende cel geklikt. Dit is vooral handig bij snelzoeken 
zoals besproken in paragraaf 6.1.4. De cel welke geselecteerd is krijg een stippellijn op de cel.  

 
Figuur 29: Binnen het geselecteerde record is de cel 'Jeroen van den Belt' geselecteerd 

 

6.1.3 Sorteren 

In het scherm waarin de gegevens staan is er de mogelijkheid om te sorteren. Klik op het 
kolomlabel boven de gegevens om te sorteren. Er kan zowel oplopend als aflopend gesorteerd 
worden. Dit wisselt per klik op het label en is te zien aan het pijltje naast het label. In de volgende 
afbeelding is dit pijltje zichtbaar naast de kolom ‘naam’. 
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Figuur 30: Sorteren binnen de lijst 

 

TIP 
 

Naast het sorteren op één kolom is het ook mogelijk om te sorteren op meerdere kolommen. Om 
te sorteren met meerdere kolommen, houdt SHIFT-toets ingedrukt te houden, terwijl op de 

kolommen gedrukt wordt waarop gesorteerd dient te worden. De kolom waarop als eerste is 
aangeklikt, is de eerste sortering, de volgende kolommen die aangeklikt zijn werken binnen de 

zojuist gemaakte sortering. 

 

6.1.4 Snelzoeken 

Wanneer er in het scherm een grote hoeveelheid gegevens staan is er de mogelijkheid om te 
‘snelzoeken’. Selecteer eerst een cel in de kolom waarop gezocht moet worden en typ de eerste 
letters van hetgeen gezocht moet worden.  
 

TIP 
 

Het is ook mogelijk om op hele woorden snel te zoeken,  
door deze achterelkaar door te typen. 

 

TIP 
 

Bij snelzoeken is het gemakkelijk om met een gesorteerde set te werken. Wanneer er bijvoorbeeld 
op naam gezocht wordt is het nuttig om deze eerst op alfabet te sorteren. Zo ontstaat er een 

beter overzicht van de zoekresultaten. 
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WAARSCHUWING 
 

Als er grote sets met gegevens zijn kan het zijn dat de ontwerper heeft besloten niet alle gegevens 
in het werkscherm te tonen, maar bijvoorbeeld alleen de eerste duizend records. Het zoeken vindt 

alleen plaats binnen het huidige werkscherm. Dit is te herkenen aan het icoon in de vorm van 
twee bladzijden linksboven in de lijst. Wanneer dit icoon er staat en is aan te raden om eerst te 
filteren om te zorgen dat alle gegevens waarnaar gezocht moet worden in de set met gegevens 

staan. 

6.1.5 Openen van een record 

6.1.5.1 Openen van een record in het lijstgedeelte van een hiërarchiescherm 

Om een record te openen wordt hierop dubbelgeklikt.  
Wanneer een detail in een nieuw scherm moet worden geopend wordt er dubbelgeklikt op het 
record in combinatie met de ctrl-toets.  

6.1.5.2 Openen van een record in een master-detailscherm 

Om een record te openen in een master-detailscherm wordt in de lijst op het record geklikt. Het 
detail verspringt dan naar het geselecteerde record.  

6.1.6 Navigeren door een lijst (Web) 

Bij het gebruik van het product in web zal het opvallen dat een lijst onderverdeeld is in 
verschillende pagina’s. Wanneer de muis over een kolom geplaatst wordt, wordt dit zichtbaar 
met onderstaande afbeelding. Deze knoppen kunnen gebruikt worden om door de pagina’s te 
bladeren.  

 
Figuur 31: Pagina indeling in web 

 

6.2 Werkbalk 

Wanneer de lijst geselecteerd is kan via de werkbalk ‘start’ een groot aantal functies gebruikt 
worden. Denk hierbij aan functies zoals verversen, edit mode, zoeken en filteren. Deze functies 
zullen stap voor stap worden toegelicht. 
 

 
Figuur 32: Werkbalk 

 
Een functie kan op drie verschillende manieren worden gestart. De functies met drie puntjes 
erachter worden altijd gevolgd door een popup en starten dus nooit direct. De functies zonder 
puntjes starten direct, zonder popupscherm. De opties met een pijltje openen een submenu met 
opties waaruit gekozen kan worden.  
 
De meeste opties zijn ook beschikbaar in het contextmenu, dat aangeroepen wordt door met de 
rechter muistoets in de lijst te klikken. 
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6.2.1 Verversen 

Verversen is het opnieuw ophalen van gegevens uit de centrale database, zodat de laatste 
aanpassingen van andere gebruikers zichtbaar zijn op het scherm. Hierdoor wordt er altijd met 
de meest recente gegevens gewerkt. 
 

 
Figuur 33: Verversen in de werkbalk 

 

TIP 
 

Het verversen is ook handig als meerdere tabbladen open staan en deze tabbladen elkaar 
beinvloeden, of details van tabbladen. 

 

TIP 
 

Verversen is vooral van belang als er met meerdere gebruikers in hetzelfde scherm gewerkt wordt 
omdat ook wijzigingen van andere gebruikers worden doorgevoerd. 

 

6.2.2 Edit mode 

De ‘Edit mode’ is er om snel een groter aantal wijzigingen door te voeren in de lijst. Door deze 
functie in te schakelen is het mogelijk op in de lijst data aan te passen. Normaal gesproken is het 
alleen mogelijk om data te wijzigen in de formulierweergave.  
 

 
Figuur 34: Edit mode in de werkbalk 

 

6.2.3 Zoeken 

Wanneer er wordt gezocht springt de selectie naar het eerste record dat aan de zoekcriteria 
voldoet. Hierbij worden alle gegevens van het werkscherm waarin gewerkt wordt bekeken.  
 

WAARSCHUWING 
 

Zoals reeds eerder aangegeven bij filteren is het mogelijk dat niet alle gegevens worden getoond 
i.v.m. de hoeveelheid data. Om de benodigde data zichtbaar te krijgen zal er eerst moeten 

worden gefilterd alvorens te zoeken.  
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Zoeken 

Onder het contextmenu zit de functie ‘Zoeken’. Deze kan gebruikt worden om gegevens op te 
zoeken in het scherm dat op dat moment zichtbaar is. Wanneer op ‘zoeken’ wordt geklikt 
verschijnt er een popup waarin aangeven kan worden waarop gezocht dient te worden.  

 
Figuur 35: Zoeken in het contextmenu 

 
In de popup wordt per kolom aangegeven waarop gezocht moet worden. 
De optie ‘zoeken’ is niet in het lint ondergebracht.  
 

 
Figuur 36: Zoek pop-up 

 
Er zijn verschillende opties om te zoeken. In het dropdownmenu kan worden aangeven welke 
gebruikt moet worden. 
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Figuur 37: Dropdown met zopekopties 

 

Zoek volgende / zoek vorige 

Wanneer er een zoekopdracht is ingegeven kan het zijn dat er meerdere records aan de 
zoekcriteria voldoen, met ‘zoek volgende’ en ‘zoek vorige’ kan er naar de volgende of vorige de 
zoekcriteria gesprongen worden. 
 

6.2.4 Filteren 

Wanneer er gefilterd wordt verdwijnen alle records uit het werkscherm die niet aan de 
filtercriteria voldoen. Dit in tegenstelling tot zoeken, waarbij alle gegevens zichtbaar blijven.  
 
Om te kunnen filteren zijn er twee opties beschikbaar. Het standaard filter scherm en de 
mogelijkheid om geavanceerder te kunnen filteren door middel van filter expressies.  
 
Deze filteroptie zijn beschikbaar in de werkbalk onder ‘Filteren’. 

 
Figuur 38: Filter opties selecteren 

 

Standaard filteren 

Wanneer de optie ‘Filteren’ gekozen wordt verschijnt er een popup waarin aangeven kan worden 
waarop moet worden gefilterd. 
 

 
 
Naast de filteropties kan door behulp van vinkjes nog aangeven worden of de ingevoerde 
gegevens voor het filter hoofdlettergevoelig moeten zijn en of de prefilters verwijderd dienen te 
worden wanneer de filter actief is. Standaard blijft een prefilter actief, wat kan leiden dat 
bepaalde gegevens niet beschikbaar zijn dankzij het prefilter. 
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Filteren met behulp van filter expressies 

Wanneer het standaard filtervenster onvoldoende mogelijkheden biedt, dan geeft het 
filterexpressie venster de optie om geavanceerde filteropdrachten samen te stellen. Zo is het 
mogelijk om een veld waarde te controleren met overeenkomende waardes, standaard is een 
enkele waarde als controle mogelijk. Door het gebruik van de filterexpressie kunnen in dit geval 
meerdere waardes gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld een lijst filteren op de plaatsnamen 
Apeldoorn en Enschede.  

 
Figuur 39: Filterexpressie visueel 

 
Uit het voorbeeld is te herleiden dat alle klanten uit Apeldoorn en Enschede worden weergeven, 
met daarbij of een website is opgegeven. De visuele representatie (1) van de expressie is een 
boomstructuur opgebouwd, zodat overzichtelijk per filtervoorwaarde is te zien waar het voor 
dient. Een filtervoorwaarde kan een enkele voorwaard e zijn, maar het kan ook groep van 
voorwaarden zijn. Tussen (groepen van) voorwaarden bestaan dan vervolgens relaties. Deze 
relaties kunnen EN, OF, NIET EN of NIET OF zijn.  
 
In het voorbeeld is er een groep gemaakt met daarin twee voorwaarden waaraan de waardes in 
de kolom Plaats moeten voldoen. Het moet of ‘Apeldoorn’ of ‘Enschede’ bevatten. Deze groep als 
geheel heeft dan weer een EN relatie met de filterconditie dat de kolom website een waarde 
moet bevatten. Wanneer alles gecombineerd wordt staat er: Website mag niet leeg zijn EN 
(Plaats bevat Apeldoorn OF Plaats bevat Enschede).  
 
Naast het visueel opbouwen van de filterexpressie is het ook mogelijk om de expressies met 
behulp van tekst op te bouwen. Hiervoor dient het tabblad (1) Visual te wisselen naar het tabblad 
Tekst.  
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Afbeelding 1 - Filterexpressie tekstueel 

 

WAARSCHUWING 
 

De filterexpressies kunnen ‘nog’ niet worden samengesteld in de Web versie. 

 

Verwijder filter 

Wanneer alle gegevens weer zichtbaar moeten worden kunnen met ‘Verwijder filter’ de filters 
worden verwijderd.  
 

Snelfilter 

Onder het contextmenu zit de optie ‘Snelfilter’. Hiermee kan op een snelle manier op een 
bepaald criterium worden gefilterd. Selecteer eerst de cel waarop gefilterd moet worden en klik 
vervolgens met de rechtermuistoets en druk in het contextmenu op ‘Snelfilter’. De kolom van de 
geselecteerde cel wordt nu gefilterd tegen de waarde van de cel met de conditie ‘is gelijk aan’. 
 
Deze snelfilter kan meerdere keren achter elkaar gebruikt worden op verschillende kolommen. 
Deze toegevoegde filtercondities zijn terug te zien door het filterscherm zelf op te starten. 
 
Wanneer de snelfilter wordt toegepast op een kolom waar al een filter op zit, wordt dat filter van 
die kolom verwijderd.  
 
Het snelfilteren werkt erg handig door gebruik te maken van de sneltoetscombinatie (ctrl + alt + 
R). 
 

6.2.5 Prefilter 

Het kan zijn dat er zogenaamde prefilters aanwezig zijn. Dit zijn door de ontwerper voor 
gedefinieerde filters die met één muisklik geselecteerd kunnen worden zonder dat handmatig de 
filtercondities moeten worden ingesteld. 
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Op een scherm met ‘medewerker gegevens’ kan bijvoorbeeld een prefilter ‘in dienst’ zijn 
gedefinieerd dat standaard actief is. Hierdoor worden na het openen van het scherm alleen de 
medewerkers getoond die in dienst zijn. Om de medewerkers te zien die niet meer in dienst zijn 
dient het prefilter te worden uitgezet. 
 

 
Figuur 40:  Prefilter in de werkbalk 

 
Prefilters kunnen in groepen worden ondergebracht. Binnen een groep is het een optie dat 
prefilters elkaar uitsluiten. Dat betekent dat als een prefilter wordt aangezet de huidige prefilter 
in de groep uit gaat. Dit hangt af van de keuze van de ontwerper. 
 

6.2.6 Sorteren 

Sorteren 

De gegevens in een tabel kunnen naar wens gesorteerd worden. Klik hiervoor in de werkbalk op 
sorteren of met de rechtermuistoets waardoor het contextmenu opent en klik op ‘Sorteren’. 
 

 
Figuur 41: Sorteren in de werkbalk 

 
Er opent een popup venster waarin aangeven kan worden waarop er gesorteerd moet worden. 
Als er meerdere velden geselecteerd worden kan ook de volgorde van het sorteren worden 
bepaald. . 



Gebruikershandleiding 
GBIappsbank en GBIkennisbank versie 6.3.7 
projectnummer 0437114.100 
16 december 2019 revisie 1.0 
 

 

Blad 31 van 85 

 

 
Figuur 42: Popup voor het sorteren 

 
Met de pijlen naar links en rechts kan een veld aan de sortering worden toegevoegd of 
verwijderd. Met de knop ‘Wissen’ wordt de sortering verwijderen en met de knop ‘Standaard’ 
wordt de standaardsortering hersteld. Met de knoppen ‘Op’ en ‘Neer’ wordt de volgorde van de 
velden waarop wordt gesorteerd gewijzigd. Met de knop ‘Richting’ wordt de volgorde van 
sortering van één veld gewijzigd tussen op- of aflopend. 
 

Standaard sortering 

Wanneer er gesorteerd is dan kan er teruggekeerd worden naar de standaard sortering, door op 
‘standaardsortering’ te klikken in de werkbalk. 
 

6.2.7 Taken 

Het kan zijn dat er taken in de werkbalk aanwezig zijn. Een taak is een specifieke opdracht aan 
het programma om een bepaalde handeling, berekening of procedure uit te voeren. De taak is 
altijd bedrijfsspecifiek en daarom gaan we er hier niet verder op in. Als er taken beschikbaar zijn 
dan zijn deze terug te vinden per werkscherm in de werkbalk onder taken. Het kan ook zijn dat 
deze als icoon op het werkscherm getoond worden, afhankelijk van de inrichting waarvoor is 
gekozen.  
 

 
Figuur 43: Taken in de werkbalk 
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6.2.8 Rapporten 

Zoals er taken beschikbaar kunnen zijn kan het ook zijn dat er rapporten in de werkbalk aanwezig 
zijn. Wanneer deze optie geselecteerd wordt genereert het programma een rapport op basis van 
de gegevens in het programma. De rapporten zijn altijd bedrijfsspecifiek en daarom gaan we er 
hier niet verder op in.  
 

 
Figuur 44: Rapporten in de werkbalk 

 
Voorbeelden van rapporten zijn een offerte, orderbevestiging, inkooporder, verkoopfactuur of 
een orderpicklijst. 
 

6.2.9 Overig  

Kolommen herschikken 

Wanneer de breedte van de kolommen aangepast is, door bijvoorbeeld een kolom breder te 
maken, kan deze weer hersteld worden. Wanneer dit één keer wordt gedaan worden de 
kolommen precies zo breed dat de titel en de zichtbare gegevens. Als er vervolgens nogmaals op 
‘Kolommen herschikken’ geklikt wordt worden de kolommen zo breed gemaakt dat alleen de 
zichtbare gegevens volledig worden weergegeven. Hierdoor kan de titel van de kolom minder 
goed leesbaar worden, maar wordt er geen ruimte verloren door een lange titel boven een 
kolom.  
 

 
Figuur 45: Kolommen herschikken in de werkbalk 

 

Exporteren, importeren en bijwerken  

Wanneer gegevens uit een tabel in Microsoft Excel beschikbaar moeten komen kunnen deze 
worden geëxporteerd. Dit gaat via de functie ‘Exporteren’. Naast gegevens exporteren kunnen er 
ook gegevens worden geïmporteerd en bijgewerkt. 
 

Exporteren 

Wanneer er geëxporteerd wordt, wordt de gebruiker door een aantal keuzeschermen geleid.  
 
Allereerst wordt gevraagd welke rijen er geëxporteerd dienen te worden. De volgende opties zijn 
beschikbaar:  

- Geselecteerde rijen 
- Alle rijen in de lijst 
- Alle rijen in de lijst (negeer maximum aantal rijen) 
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De laatste optie wordt alleen getoond als er een maximum aantal records is ingesteld, te 

herkennen aan het volgende symbool ( ) in de kop van de tabel. 
 

 
Figuur 46: Exporteer opties 

 
Op het volgende scherm is het mogelijk om aan te geven welke rijen geëxporteerd dienen te 
worden met behulp van vinkjes. 
 

 
Figuur 47: Welke kolommen exporteren 

 
Daarna kan worden aangegeven of de kolomkoppen geëxporteerd dienen te worden en of de 
ID’s (de waarden die in de database staan) of de vertalingen (waarden die getoond worden) van 
de kolomkoppen geëxporteerd dienen te worden. 
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Figuur 48: Id of vertaling exporteren 

 
Ten slotte moet de bestandsnaam opgegeven worden. Standaard worden de bestanden als .xlsx 
bestand geëxporteerd naar de gebruikersmap. Indien het bestandstype of de bestandslocatie 

moet worden gewijzigd wordt dit gedaan met de knop ( ) naast het veld voor de bestandsnaam 
invoer.  
 

 
Figuur 49: Opslaglocatie voor exporteren 

 

Importeren 

Naast het exporteren van data is het ook mogelijk om data te importeren. Hiervoor geldt net als 
bij het exporteren een aantal stappen welke moeten worden doorlopen.  
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Als het importeren wordt gestart, wat kan via de werkbalk, wordt er verzocht de locatie aan te 
geven van het te importeren bestand.  
 

 
Figuur 50: Importeren 

 
Vervolgens wordt het volgende scherm getoond.  
 

 
Figuur 51: Bestandskeuze bij het importeren 

 
In dit scherm worden de gegevens geselecteerd die moeten worden geïmporteerd. Dit kan door 
de blauwe rand te slepen. Daarnaast wordt met het vinkje aangeven dat de gegevens 
kolomnamen bevatten. Indien dit het geval is wordt met de knop ‘selecteer kolomnamen’ 
aangegeven waar de kolomnamen staan. (In de meeste gevallen is dit bovenaan en staat dit 
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automatisch goed. Vervolgens wordt aangeven of de kolommen vertalingen of ID’s zijn. Wanneer 
de juiste gegevens en opties geselecteerd zijn wordt er op de knop volgende geklikt.  
 
In het volgende venster wordt met vinkjes aangeven welke kolommen geïmporteerd dienen te 
worden en welke kolom uit het bestand correspondeert met de kolom uit de bestaande tabel. 
Daarnaast kan het veld leeggemaakt worden en eventueel in het veld daarachter een 
alternatieve waarde worden opgegeven (die geldt voor alle rijen die geïmporteerd worden).  
 

WAARSCHUWING 
 

Let op dat in het bestand alleen databasewaarden mogen staan. Vertaalde waarden kunnen niet 
worden geïmporteerd.  

 
Klik op voltooien om de import af te ronden.  
 

 
Figuur 52: Waarde invullen bij importeren 

 

Bijwerken 

Met de optie bijwerken kunnen grote hoeveelheid gegevens in één keer worden aangepast. Dit 
gebeurt via de functie ‘bijwerken’ in de werkbalk tussen importeren en exporteren in. 
 
De volgende opties komen beschikbaar als er op bijwerken wordt geklikt: 

- Geselecteerde rijen 
- Alle rijen in de lijst 
- Alle rijen in de lijst (negeer maximum aantal rijen).  
- Rijen uit een bestand 

Wanneer de laatste optie wordt gekozen kan er met een vinkje gekozen worden om niet 
bestaande rijen, die wel in het bestand, maar niet in de tabel voorkomen, toe te voegen.  
 
Na een van de opties te kiezen wordt het bijwerk venster getoond. Hier kunnen de waarden 
ingegeven worden voor de kolommen die moeten worden bijgewerkt.  
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Figuur 53: Bijwerken 

 

WAARSCHUWING 
 

Deze optie is nog niet beschikbaar in de Web versie van de applicatie. 

 
Tevens kunnen rijen bijgewerkt worden vanuit een Excel of CSV bestand. Er kan er dan voor 
gekozen worden om niet bestaande rijen toe te voegen of om alleen de huidige rijen bij te 
werken. 
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7 Functies in het formulier 

Het formulier bevat de gegevens die vanuit de lijstweergave zijn geselecteerd. Een veld kan uit 

gegevens bestaan die uit een andere tabel komen, zoals bij Land. Door op het vergrootglas  
achter dit veld te klikken worden de onderliggende gegevens hiervan getoond in een pop-up. Het 
is ook mogelijk om een aantal zaken direct uit te voeren waaronder direct uit de gegevens een e-

mail   versturen, het openen van een webpagina   of het openen van Google maps bij een 

adres . Tevens kan een formulier meerdere tabbladen bevatten.  
Het formulier is kan voorzien zijn van een formulierbalk, die het mogelijk maakt om gegevens toe 
te voegen, te wijzigen of er door te navigeren.  
 

 
Figuur 54: Formulier balk 

 
Het formulier bevat overeenkomende functionaliteiten als bij het lint- en contextmenu. Zo is het 
dus mogelijk om dezelfde functionaliteiten vanuit de start werkbalk te gebruiken of vanuit het 
contextmenu. 
 

7.1 Navigatie  

Toevoegen van gegevens 

Het toevoegen van gegevens kan ook van uit het formulier door het gebruik van de formulierbalk, 

als deze beschikbaar is gesteld door de ontwikkelaar. Druk hiervoor met de op  om 

gegevens toe te voegen. Druk vervolgens met op  om de gegevens op te slaan; of op 

 om de gegevens invoer te annuleren. 
 

Wijzigen van gegevens 

Het wijzigen van de gegevens vanuit de formulierbalk. Kan door op  te klikken.  
 

Verwijderen van gegevens 

Het verwijderen van de gegevens vanuit de formulierbalk gebeurt met de  toets. Het kan 
zijn dat gegevens niet verwijderd kunnen worden, als hier bijvoorbeeld nog andere gegeven van 
afhankelijk zijn.  
 

Navigeren door de gegevens 

Vanuit de formulierbalk is het mogelijk om door de gegevens te navigeren met de pijltjes toetsen 

(   ). Naar het eerste of laatste record springen kan met de pijltjestoetsen met 

een streepje erachter (   ). 
 

Kopiëren van de gegevens 

Het kopiëren van de gegevens die worden getoond van het formulier kan met de  knop.  
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Verversen van de gegevens 

Het verversen van de huidige gegevens die worden getoond gebeurt met de  knop. 
 

7.2 Invoeren van gegevens 

7.2.1 Invoervelden 

Binnen de applicatie worden verschillende invoervelden gebruikt, die elk hun eigen functie 
hebben. Tevens kunnen de invoervelden verschillende ´standen´ bevatten, deze standen bestaan 
uit: 
 

 
Figuur 55: Optioneel invoerveld 

 

 
Figuur 56: Verplicht invoerveld 

 

 
Figuur 57: Alleen-lezen invoerveld 

 

Standaardinvoer 

 

 
Figuur 58: Standaardinvoer 

 
Het standaard invoerveld kan worden voorzien van tekstuele invoer. De tekstuele invoer bestaat 
uit alfabetische karakters, speciale tekens en numerieke getallen. Afhankelijk van wat voor soort 
gegevens ingevoerd moeten worden, is het invoerveld verschillend. Voor getallen geldt een getal 
invoer en voor datums geldt een datuminvoer. Deze worden in volgende paragraven verder 
toegelicht.  
 

Getalsinvoer 

 

 
Figuur 59: Getalinvoer 

 
Het getal invoerveld kan alleen worden voorzien van numerieke getallen tussen de 0 en 9, en 
komma, punt of streepje. 
 

Combinatie-invoer 

 

 
Figuur 60: Combinatie invoer 
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De combinatie invoer is zodanig ingericht dat het verschillende functionaliteiten kan bevatten, 
afhankelijk van in welk veld het zich bevindt. Het is mogelijk om vanuit de combinatie invoer, een 
selectie te doen op meerdere gegevens of het aanroepen van een rekenmachine.  
 

Gegevens kiezen 

 

 

 
Figuur 61: Gegevens lijst 

 
Als bij de gecombineerde invoerveld op het vergrootglas wordt geklikt, wordt de lijst geopend 
met gegevens. Bij het aanklikken van een van de gegevens wordt deze gekoppeld aan de 
bovenliggende gegevens. 
 

Rekenmachine 

 

 
 

Figuur 62: Rekenmachine 
 
Als bij de gecombineerde invoerveld op het vergrootglas wordt geklikt, wordt het venster voor de 
calculator geopend. Binnen de calculator kunnen de benodigde berekeningen worden gemaakt. 
Het uiteindelijke resultaat van de calculator kan worden bevestigd met Ok of juist niet met  
Annuleren. 
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Kleurkiezer 

 

 

 
Figuur 63: Kleurkiezer 

 

Als bij de gecombineerde invoerveld op het vergrootglas  wordt geklikt, wordt het venster 
voor de kleurkiezer geopend. Binnen de kleurkiezer kan één kleur gekozen worden. De kleur kan 
bevestigd worden met Ok of juist niet met Annuleren; 
 

Datuminvoer 

 

 

 
Figuur 64: Datumprikker 

 
Als bij het datum invoerveld op de datum wordt geklikt, zal zich de datumprikker openen. De 
datumprikker geeft de mogelijkheid om een keuze te maken uit de datum. Tevens kan de 
datumprikker in een keer leeg gemaakt worden door op Leegmaken te drukken. 
 

Tijdsinvoer 

 

 
Figuur 65: Tijdinvoer 
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Het aangeven van de tijd kan door het gebruik van de omhoog- en omlaag knop, daarnaast kan 
de tijd door het toetsenbord ingevoerd worden. 
 

Vinkje 

Het kan mogelijk zijn om met behulp van een vinkje iets te bevestigen of te ontkennen. Vaak 
staat een vinkje standaard ingevuld met wel of niet een vinkje, maar het is in sommige gevallen 
mogelijk dat er geen van beide ingevuld is. Dan komt het vak waarin het vinkje hoort ingekleurd 
op.  
 

 Niet ingevuld vinkje, geen bevestiging, geen ontkenning 

 Leeg vinkje, ontkenning 

 Ingevuld vinkje, bevestiging 
 

Bestandsinvoer 

 

 
Figuur 66: Bestand uploaden 

 
Als op het pijltje  wordt aangeklikt, dan opent zich een venster om het bestand op te slaan. 
 

 
Figuur 67: Bestand kiezen 

 
Druk met de linkermuisknop op Opslaan. Druk met de linkermuisknop op Annuleren om het 
exporteren te stoppen.  
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8 Business Intelligence 

Naast het onderhouden van gegevens bevat het programma ook mogelijkheden om analyses uit 
te voeren en gegevens grafisch te presenteren.  
 
Het Business Intelligence scherm is opgedeeld in twee delen, het kubus- en het grafiek gedeelte. 
In het kubusgedeelte kunnen de gegevens inzichtelijk worden gemaakt in de vorm van een tabel 
en in het grafiekgedeelte kunnen de gegevens uit de kubus grafisch worden gepresenteerd.  
 

8.1 Kubus 

De kubus is opgedeeld in twee delen, de dimensie- en waardenbalk (1) en het presentatiescherm 
(2).  
 

 
Figuur 68: Kubussen 

8.1.1 Dimensie- en waardenbalk 

In de dimensie- en waardenbalk staan de velden die in de kubus kunnen worden gebruikt. 
 

 
Figuur 69: Dimensie- en waardenbalk in kubussen 

2 1 
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de dimensie- en de waardevelden. De dimensievelden 
worden gebruikt om een waarde uit te zetten in de kubus of grafiek. De waardenvelden geven 
het resultaat van datgeen wat gemeten dient te worden. Deze velden beginnen altijd met een #-
symbool. 
Om gebruik te maken van de dimensie- en waardevelden, dienen deze worden gesleept naar de 
waardebalk. De waardebalk zorgt ervoor dat dat deze in het presentatiescherm worden 
ingedeeld.  
 

 
Figuur 70: Waardebalk in kubussen 

 
De waardebalk is onderverdeeld in vier secties, waarvan elk zijn eigen rol heeft voor het maken 
van de kubus. 
 
Filterlabel Type waarop wordt gefilterd 
Kolomlabels As waartegen demensies worden uitgezet (X-as) 
Rijlabels  As waartegen demensies worden uitgezet (Y-as) 
Waardes Het type waarde dat wordt gepresenteerd 
 
Als de dimensies zijn geplaatst onder de gewenste rij- of kolomlabel en de waarde staat onder 
waardes, dan wordt het presentatiescherm ook aangevuld.  

8.1.2 Presentatiescherm 

In het presentatiescherm worden de gegevens grafisch weergegeven. De gegevens die worden 
weergegeven worden afgeleid van de aangewezen rij- en kolom label, die samen tot een komen 
met de waarde. 
 

 
Figuur 71: Presentatiescherm in kubussen 
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In- en uitklappen bij meerdere rij- of kolommen 

Bij een grote hoeveelheid aan rij- of kolommen is het handig om deze in- of uit te klappen, 
afhankelijk van welke op dat moment belangrijk is. Dit kan door op de pijltjes bij het veld dat 
moet worden in- of uitgeklapt te klikken. Of door tweemaal op een kolom te klikken.  
 

Sorteren op rij- of kolomlabels 

Het sorteren van op een rij- of kolomlabel is handig om een overzicht te creëren van een 
minimale of maximale uitkomst. Klik hiervoor op een rij- of kolom om de sortering aflopend of 
oplopend toe te passen; 
 

Informatie achter het veld in de kubus tonen 

Als een kubus berekend wordt staat alleen de informatie op het scherm, die relevant is voor de 
gebruiker. Om details van de onderliggende velden op te halen moet tweemaal op het 
betreffende veld in de kubus worden geklikt. Het detail venster wordt vervolgens geopend.  
 

 
Figuur 72: Detailscherm in kubussen 

 

WAARSCHUWING 
 

Deze optie is ‘nog’ niet beschikbaar in de Web versie van de applicatie. 
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8.1.3 Contextmenu 

Het gebruik van de kubus wordt uitgebreid met functionaliteiten vanuit het contextmenu.  
 

 
Figuur 73: Contextmenu in kubussen 

 

Verversen van de kubus 

Om de meest nieuwe gegevens op te halen voor de kubus is het handig om deze te verversen, 
waardoor met de laatste gegevens wordt gewerkt. 
 

Openen van kubusweergaves 

Hiermee kunnen voorgedefineerde kubusweergaves worden opgevraagd. Deze zijn beschikbaar 
gesteld door de ontwikkelaar.  
 

Geavanceerd sorteren met de kubus 

Voor de kubus is het mogelijk om een geavanceerdere sortering toe te passen, zodat aangegeven 
kan hoe de sortering exact plaatsvindt. In onderstaand figuur staat een voorbeeld van een 
geavanceerde sortering.  
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Figuur 74: Geavanceerde sortering in kubussen 

 
De opties om een top X te tonen geven de gebruiker de mogelijkheid om niet alle data in de 
kubus weer te geven maar een top aantal records of percentage. De functie ‘overige tonen’ is 
dan geadviseerd, zodat de totaalwaarde wel in tact blijft.  
 

Totalen instellen van de kubus 

Het mogelijk om de totalen per rij te berekenen. Hiervoor moet bij ‘dimensies’ worden 
aangegeven welke dimensies moeten worden gebruikt voor het bepalen van het totaal. 
Vervolgens wordt bij ‘totalen’ aangegeven welke berekening plaatst moet vinden voor het totaal. 
 

 
Figuur 75: Totalen in kubussen 
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Voorwaardelijke opmaak instellen 

Het is mogelijk om voor kubussen een voorwaardelijke opmaak in te stellen via het contextmenu. 
Geef hiervoor aan voor welk veld bij welke condities deze opmaak moet gelden. 
 

 
 

Toon alle totalen 

Standaard worden alle totalen weergegeven die zijn opgegeven voor de kubus. Bij totalen kan 
aangegeven welke totalen er getoond moeten worden.  
 

 
Figuur 76: Totalen tonen in kubussen 

 

Toon de totalen dichtbij 

Toont de eindtotalen voor de totalen. 
 

Toon de totalen ver 

De totalen worden weergegeven voor de eindtotalen. 
 

Toepassen van prefilter 

Het kan zijn dat er prefilters in de kubus aanwezig zijn. Dit zijn door de ontwerper vastgestelde 
filters, zodat deze niet elke keer zelf aangemaakt hoeven te worden. Het kan ook zo zijn dat 
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wanneer een werkscherm geopend wordt het prefilter standaard aan staat. De inhoud van de 
prefilters is altijd bedrijfsspecifiek en daarom gaan we er in dit document niet verder op in.  
 

Exporteren van de kubus 

Het kan handig zijn om de gegevens die met de kubus zijn samengesteld te exporteren naar een 
bestand, zodat deze voor andere doeleindes kunnen worden gebruikt. 
Door op exporteren te klikken vanuit het contextmenu wordt worden de mogelijke 
bestandformaten getoond.  
 

 
Figuur 77: Bestandsformaten voor exporteren binnen kubussen 

 

Afdrukvoorbeeld van de kubus 

 

 
Figuur 78: Afdrukvoorbeeld in kubussen 

 
Het menu binnen het afdrukvoorbeeld venster bestaat uit meerdere opties; 
 

1.  Zoeken binnen de weergave 

2.  Opmaak aanpassen 
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3.  Bestand openen 

4.  Opslaan 

5.  Snel afdrukken, zonder een printer te selecteren 

6.  Printer selecteren en vervolgens afdrukken 

7.  Pagina opmaak aanpassen 

8.  Kop- en voettekst aanpassen 

9.  Formaat van het document aanpassen 

10.  Door het document heen slepen 

11.  In- en uit te zoomen binnen het document 

12.  Navigeren binnen het document 

13.  Overzicht creëren van meerdere pagina’s 

14.  Aanpassen van de achtergrondkleur 

15.  Watermerk toevoegen 

16.  Het document exporteren 

17.  Document versturen via e-mail 

18.  De afdrukweergave afsluiten 
 

WAARSCHUWING 
 

Deze optie is nog niet beschikbaar in de Web versie van de applicatie. 

 
Afdrukken van de kubus 
Het afdrukken van een kubus is tevens ook mogelijk door het uitvoeren vanuit het contextmenu. 
 

WAARSCHUWING 
 

Deze optie is nog niet beschikbaar in de Web versie van de applicatie. 

 

8.2 Grafiek 

De gegevens uit de kubus zijn zowel tweedimensionaal als driedimensionaal grafisch te 
presenteren. Hiervoor kunnen meerdere soorten diagrammen worden gebruikt, zoals: 
 

 
Vlakdiagram 

 
Staafdiagram 
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Lijndiagram 

 
Taartdiagram 

 
Ringdiagram 
 

 
Trechtdiagram 

WAARSCHUWING 
 

De grafiek kan niet worden geëxporteerd vanaf de Web versie van de applicatie. 

 

8.2.1 In het scherm 

In de volgende paragraaf staan de acties die binnen het werkscherm kunnen worden uitgevoerd 
in relatie met het grafiek beschreven. 
 

Selectieve grafiek 

Als een kubus wordt gebruikt waarin een grote hoeveelheid aan gegevens staan opgenomen, is 
het raadzaam om een-of-meerdere rijen te selecteren, waardoor het weergeven van de grafiek 
eenvoudiger gaat. Open hiervoor de kubusweergave. Selecteer de benodigde rijen door er op te 
klikken en houd SHIFT ingedrukt en druk op de volgende rijen die geselecteerd dient te worden. 
Om specifiek een aantal rijen te selecteren houd i.p.v. de SHIFT de knop CTRL ingedrukt. 
 

WAARSCHUWING 
 

Deze optie is nog niet beschikbaar in de Web versie van de applicatie. 

 

8.2.2 Grafiek contextmenu openen 

De grafiekweergave is voorzien van meerdere functionaliteiten die beschikbaar worden gesteld in 
het contextmenu. 
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Figuur 79: Context menu in grafiek 

 
Grafiek tweedimensionale presentatie instellen 

Er zijn een aantal verschillende presentatievormen beschikbaar om de grafiek te tonen. Dit kan in 

een 2D of 3D formaat.  
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Grafiek driedimensionale presentatie instellen 

 

 
 

Labels tonen 

De labels worden standaard getoond en geven de waarde van een onderdeel in de grafiek of 
diagram weer. Het is mogelijk om met de rechtermuisknop aan te geven of de labels getoond 
dienen te worden en waar deze zich positioneren.  
 

Legenda tonen 

Het instellen van een legenda is handig om bij een grafiek aan te geven, wat voor informatie nu 
precies wordt weergegeven. Deze kan aangeroepen worden via het contextmenu bij legenda 
tonen.  
 
Legenda opties instellen 

Om specifieker aan te geven wat binnen de legenda wordt getoond, kunnen deze opties worden 
aangepast. In onderstaand figuur is te zien dat de positie van de legenda kan worden aangegeven 
en het formaat dat deze inneemt op de pagina.  
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Figuur 80: Legenda bij grafieken 

 

Lijnen instellen met titel 

Het is mogelijk om lijnen in te stellen bij de grafiek op een bepaalde waarde. Hierbij kunnen naast 
de waarde ook de kleur, dikte en stijl aangepast worden. Daarnaast kan er bij een lijn een titel 
toegekend worden.  
 

 
Figuur 81: Lijnen instellen in grafieken 

 

Grafiek omdraaien (2D) 

Om het grafiek van een ander oogpunt te bekijken, kan deze getoond worden in een horizontale 
en verticale weergave. Door op grafiek ‘omdraaien’ te klikken worden de x- en y-as verwisseld.  
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Grafiek draaien (3D) 

Het is mogelijk om een 3D grafiek vanuit verschillende hoeken te bekijken. Door de grafiek te 
draaien met de optie ‘draaien’ kan deze vrij om zijn as worden gedraaid. De optie ‘herstellen’ zet 
de grafiek weer terug naar zijn oorspronkelijke instellingen.  
 

WAARSCHUWING 
 

Deze optie is nog niet beschikbaar in de Web versie van de applicatie. 

 

Grafiek inzoomen 

Om de grafiek dichterbij te halen, is het mogelijk om deze via de ‘inzoomen’ functie in te zoomen, 
zodat het grafiek groter wordt. Door te scrollen op de muis wordt de grafiek in of uitgezoomd.  
 

TIP 
 

Naast zoomen met het muiswiel is het ook mogelijk door SHIFT ingedrukt te houden en op de 
grafiek te klikken. Om uit te zoomen houdt ALT ingedrukt en klik op de grafiek. 

 
 

WAARSCHUWING 
 

Deze optie is nog niet beschikbaar in de Web versie van de applicatie. 

 

Transparantie instellen in de grafiek 

Het is mogelijk om een te bepalen transparantie op te geven, voor de grafiek waardoor bepaalde 
uitkomsten beter zichtbaar zijn. Deze kan van 0 tot 100% worden ingesteld.  
 

Kleurpalet instellen grafiek 

Het weergeven van de grafiek in een andere kleurstelling is mogelijk door het kleurpallet aan te 
passen via de werkbalk of het contextmenu. 

 
Figuur 82: Kleurenpallet in grafieken 
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9 Gebruikersvoorkeuren 

Met behulp van de gebruikersvoorkeuren kan de gebruiker zijn eigen voorkeursinstellingen 
vastleggen.  
 

 
Figuur 83: Gebruikersvoorkeuren werkbalk 

 
Als deze optie niet beschikbaar is in het lint, dan kan de applicatiebeheerder dit beschikbaar 
stellen via de Intelligent Application Manager (IAM).  
 
De volgende voorkeursinstellingen kunnen worden vastgesteld:  
 

 De taal 

 De applicatie configuratie 

 Configuratie van het actieve onderwerp 

 Eigen prefilters 
 
Via ‘Automatisch registreren’ kan de gebruiker de instellingen registreren die hij tijdens het 
werken met de schermen wijzigt, zoals de hoogte of breedte van het formulier of de lijst, de 
breedte van kolommen en de status van de snelbalk en het lint. 

9.1 Taal 

Als de applicatie voor meerdere talen is ingesteld, dan kan via de gebruikersvoorkeuren de 
gewenste taal aangepast worden. Er kan worden gekozen voor de gewenste taal en de applicatie 
zal direct omschakelen naar de taal die is ingesteld.  
 

 
Figuur 84: Taalvoorkeuren dropdown 
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9.2 Applicatie configuratie 

Met behulp van de optie Applicatie configuratie kan aangegeven worden, welke applicaties en 
onderwerpen direct opgestart dienen te worden als de applicatie start.  
 
Bij het openen van het ‘Applicatie configuratie’, verschijnt de volgende popup. 
 

 
Figuur 85: Applicatie configuratie via de werkbalk 

 
Linksboven kan worden aangegeven welke applicatie geladen moet worden bij het opstarten 
doormiddel van het ‘vinkje’ bij de applicatie aan te zetten.  
 
Naast het starten van een specifieke applicatie kan er ook bepaald worden welk scherm met 
starten als de applicatie wordt gestart. Dit noemen we het ‘Startobject’. Deze kan linksonder uit 
de snelbalk of boomstructuur gesleept worden naar de startobjecten rechts bovenin.  
 

9.3 Configuratie van actieve onderwerp 

Bij het configureren van het actieve onderwerp, kunnen de volgende instellingen gewijzigd 
worden: 
 

 Algemene instellingen 

 De kolommen en volgorde in de lijst 

 De kolommen voor zoeken en filteren 

 De detailtabbladen 
 
Als de ‘Onderwerp configuratie’ geopend wordt opent de volgende popup. 
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Figuur 86: Onderwerp configuratie 

9.3.1 Algemene instellingen 

Binnen het tabblad ‘algemeen’ in de onderwerp configuratie is het mogelijk om aan te geven of 
de tabel leeg moet opstarten, zodat deze met filters ingevuld kan worden. Hier kan voor gekozen 
zijn door de ontwikkelaar om te voorkomen dat lange lijsten met data moeten worden opgehaald 
waar vervolgens toch op gefilterd wordt.  

9.3.2 Lijst 

Het tabblad ‘lijst’ toont de kolommen die in de lijst worden getoond en de volgorde daarvan.  
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De gebruiker kan aanvinken welke kolommen er getoond moeten worden. Daarnaast kunnen de 
kolommen gesleept worden in de gewenste volgorde.  
 
Ook is er de optie om enkele kolommen vast te zetten in de lijst. Dit kan handig zijn als er veel 
kolommen in de lijst voorkomen. Het aantal vastgezette lijstkolommen wordt altijd in de lijst 
getoond. Ook als de gebruiker gebruik maakt van de schuifbalk. 

9.3.3 Zoeken 

Binnen het onderwerp configuratie ‘zoeken’ is het mogelijk om aan te geven welke kolommen 
wel of niet zichtbaar mogen zijn, binnen een zoekweergave. Tevens kan aangegeven worden 
welke standaardconditie een zoekveld bevat. Het onderwerp is altijd afhankelijk van het 
desbetreffende werkscherm dat is geopend. 
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Figuur 87: Zoeken binnen de Onderwerp configuratie 

 
In het veld zichtbaar kan worden aangegeven welke kolommen er wel en niet zichtbaar moeten 
zijn als de zoeken popup verschijnt. Er kan gekozen worden voor altijd of nooit zichtbaar, welke 
voor zichzelf spreken. De optie ‘Uitgebreid’ betekend dat deze kolom standaard niet getoond 
wordt, maar dat de popup verder uitgeklapt kan worden om deze kolommen ook te tonen.  

9.3.4 Filteren 

Het selecteren van de kolommen waarop de gebruiker wilt filteren werkt op exact dezelfde wijze 
als het selecteren van de kolommen waarop moet worden gezocht (zie 9.3.3). 

9.3.5 Detailtabbladen 

Via het tabblad ‘Detailtabbladen’ kan ingesteld worden welke detailonderwerpen als tabblad 
getoond moeten worden voor het gekozen onderwerp.  
Dit werkt op dezelfde wijze als het selecteren van kolommen in de lijst (zie 9.3.2). Ook hier kan de 
volgorde van de tabbladen worden aangepast. 
 

9.4 Schermtype 

Wanneer de gebruiker een ander schermtype wilt gebruiken kan deze geselecteerd worden via 
het ‘schermtype’ knop in de werkbalk. In de lijst die vervolgens opent zijn een aantal schermtype 
beschikbaar welke zijn voor gedefinieerd door de ontwikkelaar. Bovenaan in de lijst is altijd de 
keuze om terug te keren naar het oorspronkelijke schermtype.  
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9.5 Prefilter aanmaken 

Het aanmaken van een prefilter zorgt ervoor dat een eigen gedefinieerde prefilter kan worden 
toegepast onder het desbetreffende werkscherm. Door in de werkbalk de prefilter te openen 
verschijnt de mogelijkheid om een prefilter aan te maken. Hiermee opent de gebruiker de 
volgende popup.  
 

 
Figuur 88: Prefilter in de werkbalk 
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Figuur 89: Zelf een prefilter aanmaken 

 
Bij het aanmaken van een prefilter moet als eerste een naam worden opgegeven. Daarna heeft 
de gebruiker de volgende opties:  
 

 Standaard actief 
Er kan gekozen worden om het prefilter standaard aan te zetten op het moment dat het 
betreffende onderwerp wordt getoond. Dit gebeurt door het vinkje aan te zetten. 
 

 Sneltoets 
Hier kan worden aangeven welke toetsenbordcombinatie gebruikt kan worden om het 
prefilter aan of uit te zetten.  

 

 Kolomfilter 
Voor elke beschikbare kolom kan een filterconditie geselecteerd worden en de waarde 
waarop gefilterd dient te worden. Afhankelijk van de filterconditie kan een begin- en 
eindwaarde opgegeven worden. 

 
Met de knop ´Wissen´ worden alle filtercondities terug naar de oorspronkelijke waarde gezet. 
Daarnaast worden alle filterwaarden hiermee in één keer leeg gemaakt. 
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Het wijzigen of verwijderen van een eigen prefilter, gaat ook via het ´Prefilters´ tabblad in de 
werkbalk. 

 
Figuur 90: Prefilters wijzigen 
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10 Help 

Om de gebruiker nog beter te ondersteunen is het mogelijk om een helpdocument op te roepen. 
In dit document kan door de ontwikkelaar worden vastgelegd waar de onderdelen binnen de 
applicatie voor dienen. De help kan op twee manieren benaderd worden, via de menubalk onder 

de knop ‘Help’  rechts bovenin het scherm en door op een willekeurige plaats in de applicatie 
op de ‘F1’ toets te drukken. 
 

10.1 Help via de menubalk 

De help via de menubalk opent de help in het hoofdmenu. Dit is het startpunt voor de gebruiker 
om zelf te zoeken via de inhoud of via de zoekoptie. Deze methode is vooral gemakkelijk wanneer 
de algemene informatie over het programma gezocht wordt. 
 

10.2 Help via ‘F1’ 

De help via de ‘F1’ toets, de zogenaamde contextgevoelige help, leidt de gebruiker rechtstreeks 
naar het onderwerp welke op dat moment is geselecteerd. Zo kan hier specifieke uitleg gevonden 
worden over het veld dat is geselecteerd. Wanneer niet een veld maar een tabblad is 
geselecteerd wordt help van de hele tabel getoond. Als er voor het geselecteerde onderwerp 
geen help aanwezig is wordt deze leeg getoond. 
 

10.3 Help gebruiken 

Wanneer de help wordt geopend, verschijnt de help pagina.  
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Figuur 91: Het helpmenu 

 
Deze pagina is ingedeeld in een aantal onderdelen. Zo is er aan de linkerkant een menu 
beschikbaar waar de verschillende onderdelen (tabellen) terug te vinden zijn. Wanneer deze 
worden uitgeklapt wordt de onderliggende informatie van de kolommen beschikbaar. Boven in 
de werkbalk van het helpscherm is de mogelijkheid om alles van de inhoudsopgave in te klappen. 
 
Om te navigeren binnen de inhoudsopgave kunnen de pijltjes worden gebruikt. Hiermee is het 
mogelijk om voor en naar achter te navigeren. 
 
Om de help functionaliteit om papier aan te kunnen bieden, is het mogelijk om deze af te 
drukken. Deze optie is beschikbaar dankzij het printicoon in de werkbalk.  
 

TIP 
 

Het aangeroepen scherm wordt afgedrukt en niet het gehele help document. 
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11 Navigatie met behulp van het toetsenbord 

De meest voor de hand liggende navigatiemethode is met behulp van de muiscursor om te 
navigeren en het toetsenbord voor gegevensinvoer. Het is echter ook mogelijk met het 
toetsenbord te navigeren. Dit is vooral van belang bij het werken met grote data volumes.  
 

11.1 Sneltoetsen  

Sneltoetsen  

 +  

Doel Volgende regel 

Omschrijving 
Om met behulp van het toetsenbord naar de 
volgende set aan gegevens te gaan in het 
formulier. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
om zonder het gebruik van de muis, de volgende 
set aan gegevens in het formulier weer te geven. 

 +  

Doel Vorige regel 

Omschrijving 
Om met behulp van het toetsenbord naar het 
vorige record te gaan in het formulier. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
om zonder het gebruik van de muis, de vorige 
set aan gegevens in het formulier weer te geven. 

 +  

Doel Toevoegen van een regel 

Omschrijving 
Voor het toevoegen van een regel moet de lijst 
of het invoerscherm, waarin een extra regel 
toegevoegd moet worden, geactiveerd zijn. Het 
mogelijk om op CTRL en +  te klikken om een 
extra regel toe te voegen 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
om zonder het gebruik van de muis, een regel 
toe te voegen. 

 +  

Doel Bevestigen en toevoegen van een regel 

Omschrijving 
Om een nieuwe regel op te slaan en direct 
daarna weer een regel toe te voegen wordt er 
op CTRL en + gedrukt. De net toegevoegde regel 
wordt opgeslagen en direct daarna is het 
mogelijk om verder te gaan met het toevoegen 
van een nieuwe regel. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
om zonder muis, meerdere regels achter elkaar 
toe te voegen. 
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Sneltoetsen  

 +  +  

Doel Opslaan en kopiëren naar nieuw 

Omschrijving 
Om een regel op te slaan en direct daarna een 
regel toe te voegen met grotendeels dezelfde 
gegevens is het mogelijk om gebruik te maken 
van deze sneltoets combinatie. 

Wanneer 
Deze sneltoets combinatie is te gebruiken bij het 
toevoegen van gegevens die grotendeels 
hetzelfde zijn. 
Bijvoorbeeld het toevoegen van adressen aan 
dezelfde straat. Het verschil hierin is alleen het 
huisnummer. 

 +  

Doel Verwijderen van een regel 

Omschrijving 
Om gegevens in een invoerscherm te 
verwijderen druk op CTRL en - . 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
om zonder het gebruik van de muis, een regel te 
verwijderen. 

 +  

Doel Wijzigen van een regel 

Omschrijving 
Om gegevens in een invoerscherm te wijzigen 
druk op CTRL en E. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
om zonder het gebruik van de muis, een regel te 
wijzigen. 

 +  +  

Doel Edit mode 

Omschrijving 
Om gegevens in een lijst te wijzigen druk op 
CTRL en ALT met E. Vanaf dat moment is het 
mogelijk om de gegevens direct in de lijst aan te 
passen.  

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
om zonder het gebruik van de muis, snel 
meerdere regels tegelijkertijd te wijzigen. 

 +  

Doel Bevestigen van een regel 

Omschrijving 
Om een nieuwe regel op te slaan kan op CTRL en 
ENTER worden gedrukt. De net toegevoegde 
regel wordt dan opgeslagen. 
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Sneltoetsen  

 

Doel Verversen van de gegevens 

Omschrijving 
Om de gegevens in een scherm te verversen 
wordt er op F5 geklikt. De gegevens van de 
oplossing worden dan opnieuw ingelezen vanaf 
de centrale opslaglocatie. Behalve de huidige 
tabel worden ook de tabellen waarnaar 
verwezen wordt ververst. Van bovenliggende 
onderwerpen wordt alleen de geselecteerde rij 
bijgewerkt. Ook de gegevens in alle sub 
onderwerpen worden bijgewerkt. 

Wanneer 
Deze sneltoets is het beste te gebruiken als er 
met meerdere gebruikers aan de gegevens 
wordt gewerkt in hetzelfde scherm. 
Bijvoorbeeld een invoerscherm voor adressen. 

 

Doel Annuleren 

Omschrijving 
Als er tijdens het bewerken van gegevens wilt 
annuleren, dan is het mogelijk om de ESC-toets 
te gebruiken. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
om de ingevoerde gegevens in het invoerveld te 
annuleren. 
Bijvoorbeeld er wordt een adres ingevoerd maar 
deze blijkt niet correct. 

 +  

Doel Zoeken 

Omschrijving 
Om in de kolommen te zoeken naar een 
specifiek gegeven, wordt er op CTRL + F geklikt. 
Op dat moment wordt een scherm geopend, 
waarin specifiek kan worden aangeven welk 
gegevens er worden gezocht. 

Wanneer 
Met deze sneltoets is het mogelijk om te zoeken 
naar een specifiek gegeven. 
Bijvoorbeeld op zoek naar de straatnaam van het 
adres met postcode 7324 AE en huisnummer 7B. 

 

Doel Zoek volgende 

Omschrijving 
Zoeken naar de volgende rij die voldoet aan de 
criteria die in het zoekscherm zijn opgegeven. 

Wanneer 
Zoeken naar de volgende rij zonder criteria in 
popup venster op te hoeven geven. 
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Sneltoetsen  

 +  

Doel Zoek vorige 

Omschrijving 
Zoeken naar de vorige rij die voldoet aan de 
criteria die in het zoekscherm is opgegeven. 

Wanneer 
Zoeken naar de vorige rij zonder criteria in popup 
venster op te hoeven geven. 

 +  

Doel Filteren 

Omschrijving 
Om rijen te filteren op een bepaalde waarde of 
criteria van kolom waar de gegevens aan moeten 
voldoen druk op CTRL + R. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk een 
lijst te maken van regels waarvan een bepaald 
gegeven voldoet aan gestelde criteria. 
Bijvoorbeeld een lijst met adressen waarvan de 
postcode begint met 10. 

 +  + 

 

Doel Filter wissen 

Omschrijving 
Een actief filter op een lijst kan met deze sneltoets 
combinatie gewist worden. 

Wanneer 
Een geactiveerd filter op een lijst kan met deze 
sneltoets combinatie gewist worden.  

 +  + 

 

Doel Snelfilteren 

Omschrijving 
De waarde van de actieve cel in een lijst wordt 
toegevoegd aan het actieve filter. Deze functie 
kan meerdere keren achter elkaar worden 
gebruikt op verschillende kolommen, waarmee de 
set van gegevens steeds kleiner wordt. 

Wanneer 
Om snel te kunnen filteren op de actieve cel 
zonder een popup venster in te vullen. 

 +  

Doel Gecombineerd filter 

Omschrijving Verplaatst de focus naar het gecombineerd filter. 

Wanneer 
Om in de huidige set snel te filteren op een 
combinatie van kolommen. 
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Sneltoetsen  

 +  

Doel Sorteren 

Omschrijving 
Om kolommen te sorteren in een bepaalde 
volgorde druk op CTRL + S. Op dat moment wordt 
er een scherm geopend waarin aangegeven kan 
worden welke volgorde bepaalde kolommen op 
gesorteerd moeten worden. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk een 
rangschikking te maken van de gegevens in een 
lijst. 
Bijvoorbeeld de postcodes van een adres 
oplopend rangschikken. 

 +  + 

 

Doel Standaardsortering 

Omschrijving 
De standaard sortering van kolommen kan weer 
teruggezet worden, zoals deze oorspronkelijk 
stond. 

Wanneer 
Schermen kunnen een voor gedefinieerde 
sortering hebben op kolommen. Deze kan 
gewijzigd worden tijdens het werken. Om deze 
sortering weer terug te zetten kan de genoemde 
sneltoets gebruikt worden. 

 +  

Doel Eerste regel 

Omschrijving 
Om naar de eerste regel van een lijst te gaan, is 
het handig om een regel te selecteren, zodat de 
oplossing weet welke lijst hij moet gebruiken en 
druk daarna op CTRL + HOME. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk op 
het moment dat in een lange lijst snel naar de 
eerste regel verplaats dient te worden. 

 +  

Doel Laatste regel 

Omschrijving 
Om naar de laatste regel van een lijst te gaan, is 
het handig om een regel te selecteren, zodat de 
oplossing weet welke lijst hij moet gebruiken en 
druk daarna op CTRL + END. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk om 
op het moment dat in een lange lijst snel naar de 
laatste regel verplaatst dient te worden. 
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Sneltoetsen  

 

Doel 
Doorlopen van velden en tabbladen in 
invulformulier 

Omschrijving 
Om in een invulformulier alle velden te 
doorlopen, ook de velden op een volgend tabblad, 
is het mogelijk om de ENTER-toets te gebruiken. 
Eventuele knoppen achter de invoervelden 
worden overgeslagen. 

Wanneer 
Deze toets is te gebruiken wanneer er een 
invulformulier wordt gebruikt dat uit meerdere 
tabbladen bestaat, zodat toch alle velden kunnen 
worden doorlopen. 

 +  

Doel 
Teruglopen in velden en tabbladen in 
invulformulier 

Omschrijving 
Om in een invulformulier terug te gaan naar 
vorige velden ook de velden op een vorig tabblad, 
is het mogelijk om de SHIFT en ENTER 
combinatie-toets te gebruiken. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk om 
door een invoerveld te bewegen wanneer er een 
invulformulier wordt gebruikt dat uit meerdere 
tabbladen bestaat. 

 +  

Doel Nieuwe regel in een tekst veld 

Omschrijving 
Om in een tekstveld een volgende regel te 
beginnen dient de combinatie-toetst ALT + ENTER 
te worden gebruikt. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk om 
een nieuwe regel te beginnen in een tekstveld  
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Sneltoetsen  

 +  

Doel Vorige tabblad 

Omschrijving 
Om in een invulformulier terug te gaan naar een 
vorig tabblad is het mogelijk om de toets 
combinatie CTRL + PGUP gebruiken. 

Wanneer 
Binnen een invulformulier het vorige tabblad 
worden geselecteerd door de sneltoets CTRL + 
PGUP te gebruiken. 
Bijvoorbeeld het is handig om tijdens het invoeren 
van een invulformulier terug naar een vorig 
tabblad te springen om deze gegevens nog eens 
te controleren. 

 +  

Doel Volgende tabblad 

Omschrijving 
Om in een invulformulier naar een volgend 
tabblad te gaan is het mogelijk om de sneltoets 
CTRL en PGDN te gebruiken. 

Wanneer 
Binnen een invulformulier het volgende tabblad 
selecteren door de sneltoets CTRL + PGDN te 
gebruiken. 
Bijvoorbeeld het is handig om tijdens het invoeren 
van een invulformulier naar een volgend tabblad 
te springen om te controleren welke gegevens 
nog ingevoegd moeten worden. 

 +  

Doel Naar tabblad invoerformulier 

Omschrijving Om snel tussen tabbladen te wisselen.  

Wanneer 
Wanneer een formulier meerdere tabbladen heeft 
komt hier een cijfer achter te staan, zodat dit 
tabblad snel te bereiken is. 

  
+  

klik op snelbalk 

Doel Nieuw document openen 

Omschrijving 
Om een reeds geopende scherm nogmaals te 
openen.  

Wanneer 
Door het openen van hetzelfde scherm is het 
mogelijk om meerdere schermen met dezelfde 
gegevens te openen. 
Bijvoorbeeld wanneer een relatie gemuteerd 
wordt en de gebruiker wilt tijdens het muteren 
een andere relatie raadplegen. 
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Sneltoetsen  

 +  

Doel 
Kopiëren naar klembord om vervolgens te 
plakken in een ander programma 

Omschrijving 
Het is mogelijk om gegevens vanuit een lijst 
kopiëren naar het klembord. Door de regels die 
nodig zijn te kopiëren vanuit de oplossing te 
selecteren. Als de regels opeenvolgend zijn en het 
is nodig om meerdere regels te selecteren, dan is 
het mogelijk om de SHIFT-toets vast te houden. Is 
dit niet het geval dan is het handig om de CTRL-
toets vasthouden. 

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk om 
bepaalde gegevens te kopiëren naar een ander 
programma. 

 +  

Doel Automatisch uitlijnen van kolommen 

Omschrijving 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk alle 
kolommen in het scherm automatisch de 
maximaal benodigde breedte te geven.  

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk om 
op het moment dat een kolom te weinig ruimte 
heeft de gegevens die in die kolom staan volledig 
weer te geven. 
Bijvoorbeeld bij een lange straatnaam die niet in 
het veld past is het mogelijk om de breedte 
automatisch aan te passen voor alle kolommen 
zodat de lange straatnaam weer volledig zichtbaar 
wordt.  

 
en 

+  

Doel Schakelen tussen componenten 

Omschrijving 
Om tussen de verschillende componenten te 
schakelen (lijst, formulier, tabbladen) 

Wanneer 
Als er bijvoorbeeld gewisseld moet worden tussen 
lijst en formulier. 

 -  

 -  

Doel Schakelen tussen niveaus tabbladen 

Omschrijving 
Om tussen de verschillende niveaus van 
tabbladen te schakelen is het mogelijk om de 
pijltjestoetsen gebruiken, als sneller alternatief 
voor F6. Deze toetsen werken alleen zodra de 
gebruiker op de titel van een tabblad staat 
geselecteerd.  

Wanneer  
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Sneltoetsen  

 +  

Doel Printen 

Omschrijving 
De zichtbare gegevens naar de printer sturen door 
gebruik te maken van de sneltoets CTRL en P.  

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk 
voor het afdrukken van het scherm. 
 
Bijvoorbeeld het creeren van een lijst op het 
werkscherm met behulp van een filter en wilt 
deze lijst snel afdrukken voor een kort overleg 
met een collega. 

 

Doel Doorlopen velden in regel en invulformulier 

Omschrijving 
Om van een geselecteerde gegevens set in een 
scherm naar de volgende set gegevens te gaan is 
het mogelijk om de TAB-toets te gebruiken. 
Hiermee is het mogelijk om invoervelden te 
selecteren evenals de knoppen achter de 
invoervelden. Bij het gebruik van de TAB-toets 
blijft de gebruiker in hetzelfde tabblad werken. 
Het is dus niet mogelijk om alle invoervelden te 
doorlopen, zoals dat kan bij het gebruik van de 
ENTER-toets. 

Wanneer 
Op het moment dat de gebruiker van een regel of 
invulformulier van een gegeven set naar de 
volgende gegeven set wilt springen. 

 +  

Doel Teruglopen velden in regel en invulformulier 

Omschrijving 
Om in een invulformulier terug te gaan naar het  
vorige veld. 

Wanneer  

 -  

 -  

Doel Schakelen tussen niveaus tabbladen 

Omschrijving 
Om tussen de verschillende niveaus van tabbladen 
te schakelen is het mogelijk om de pijltjestoetsen 
gebruiken, als een sneller alternatief voor F6. Deze 
toetsen werken alleen zodra op de titel van een 
tabblad is geselecteerd.  
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Sneltoetsen  

 +  

Doel Wisselen tussen rij- en cel selectie 

Omschrijving 
Wanneer er gegevens worden aanpast in een lijst 
(bijvoorbeeld na het gebruiken van de sneltoets  
CTRL + ALT + E), is het mogelijk om met CTRL + 
SPATIE te zorgen dat deze rij geselecteerd is, in 
plaats van een cel, of net andersom.  

Wanneer 
Met behulp van deze sneltoets is het mogelijk om 
de werking van andere sneltoetsen te 
beïnvloeden, terwijl er aan gegevens wordt 
gewerkt. 
Bijvoorbeeld: met CTRL + C kan zowel de inhoud 
van een cel, of de inhoud van een hele rij worden 
gekopieerd naar het klembord. Als een cel 
geselecteerd is, maar het is handig om de hele rij 
te kopiëren naar het klembord, dan wordt er 
gebruik gemaakt van CTRL + SPATIE en daarna 
CTRL + C om dit af te dwingen. 

 +  

Doel Opzoek popup openen 

Omschrijving 
Wanneer de gebruiker gegevens aan het wijzigen 
is in de lijst of formulier is het mogelijk om met 
CTRL + L de opzoek popup van het actieve veld te 
openen. 

Wanneer  

 

11.1.1 Sneltoetsen voor de lijst 

De sneltoetsen lijst kan in drie verschillende toestanden staan: 
 

 Alleen lezen (non-edit mode) 

 Wijzigen (grid edit mode) 

 Wijzigen van een veld (cell edit mode) 
 
De volgende sneltoetsen kunnen alleen worden gebruikt in de lijst. De actie die vervolgens 
uitgevoerd wordt, is afhankelijk van de toestand waarin de lijst is. Deze staan op de volgende 
pagina. 
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Sneltoetsen  

 

Non-edit mode Focus op het eerste veld in huidige regel. 

Grid edit mode 
Focus op het eerste wijzigbare veld in huidige 
regel. 

Cell edit mode Focus op het eerste karakter in huidige cel. 

 

 

 

Non-edit mode Focus op het laatste veld in huidige regel. 

Grid edit mode 
Focus op het laatste wijzigbare veld in huidige 
regel. 

Cell edit mode Focus na het laatste karakter in huidige cel. 

 +  

Non-edit mode Focus op het eerste veld in eerste regel. 

Grid edit mode 
Focus op eerste wijzigbare veld in eerste 
regel. 

Cell edit mode Focus op het eerste karakter in huidige cel. 

 +  

Non-edit mode Focus op het laatste veld in laatste regel. 

Grid edit mode 
Focus op laatste wijzigbare veld in laatste 
regel. 

Cell edit mode Focus na het laatste karakter in huidige cel. 

 
 + 

  

 

Non-edit mode 
Focus op de laatste cel in de richting van de 
pijl. 

Grid edit mode 
Focus op de laatste cel in de richting van de 
pijl. 

Cell edit mode Focus na het laatste karakter in de richting 
van de pijl. 

 

Non-edit mode Ga naar het volgende veld. Bij het laatste veld 
ga naar het eerste veld op de volgende regel. 
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 +  

Non-edit mode Zie ENTER in tegengestelde richting. 

Grid edit mode Zie ENTER in tegengestelde richting. 

Cell edit mode Zie ENTER in tegengestelde richting. 

 

Non-edit mode 
Ga naar het volgende veld. Bij het laatste veld 
ga naar het eerste veld op de volgende regel. 

Grid edit mode 
Ga naar volgende veld in huidige regel. Bij het 
laatste veld ga naar het eerste veld op de 
volgende regel. 

Cell edit mode 
Ga naar het volgende veld. Bij het laatste veld 
ga naar het eerste veld op de volgende regel. 

 +  

Non-edit mode Zie TAB in tegengestelde richting. 

Grid edit mode Zie TAB in tegengestelde richting. 

Cell edit mode Zie TAB in tegengestelde richting. 

 

 

Non-edit mode Navigeren door de lijst. 

Grid edit mode Navigeren door de lijst. 

Cell edit mode 
Navigeren in de cel. In geval van dropdown 
wordt de volgende of vorige waarde 
geselecteerd. 

 + of   

Non-edit mode  

Grid edit mode  

Cell edit mode 
Opent de keuzelijst van het huidige dropdown 
veld. 

 

Non-edit mode Pagina omhoog, zelfde kolom vasthouden. 

Grid edit mode Pagina omhoog, zelfde kolom vasthouden. 

Cell edit mode 
Pagina omhoog, zelfde kolom vasthouden.  
Naar grid edit mode. 

 

Non-edit mode Pagina omlaag, zelfde kolom vasthouden. 

Grid edit mode Pagina omlaag, zelfde kolom vasthouden. 

Cell edit mode 
Pagina omlaag, zelfde kolom vasthouden. 
Naar edit mode 
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Sneltoetsen  

Enkele klik 

Non-edit mode Selecteer cel. 

Grid edit mode Selecteer cel. 

Cell edit mode 
Selecteer cel.  
Naar grid edit mode. 

Dubbele klik 

Non-edit mode 
Als lijst een detail onderwerp is, opent een nieuw 
scherm met de huidige lijst als hoofdonderwerp.  

Grid edit mode 
Indien record is gewijzigd, wijzigingen ongedaan 
maken anders naar grid non-edit mode. 

Cell edit mode 
Annuleer wijzigingen. 
Naar grid edit mode. 

 

Non-edit mode  

Grid edit mode  

Cell edit mode  

 +  

Non-edit mode  

Grid edit mode Slaat de huidige rij op. 

Cell edit mode Slaat de huidige rij op. 

 +  +  

Non-edit mode Zet de lijst in grid edit mode. 

Grid edit mode 
Slaat de rij op. 
Zet de lijst in non-edit mode. 

Cell edit mode 
Slaat de rij op. 
Zet de lijst in non-edit mode. 

 

Non-edit mode  

Grid edit mode Verwijderen gehele waarde uit de cel. 

Cell edit mode Verwijderen selectie of karakter. 

 

Non-edit mode  

Grid edit mode 
Verwijderen gehele waarde uit de cel. 
Naar cell edit mode. 

Cell edit mode Verwijderen karakter voor de cursor. 

  
 
 
 
 



Gebruikershandleiding 
GBIappsbank en GBIkennisbank versie 6.3.7 
projectnummer 0437114.100 
16 december 2019 revisie 1.0 
 

 

12 Belangrijke begrippen 

Om op een goede manier met het programma te kunnen werken is het van belang dat de 
gebruiker een aantal begrippen van naam kent en begrijpt wat hiermee bedoeld wordt.  
 
In dit hoofdstuk volgt een korte uitleg van de belangrijkste begrippen. 
 
Boomstructuurmenu 
Het boomstructuurmenu is een menustructuur aan de zijkant van het scherm. Hierdoor kan de 
gebruiker naar een bepaald onderdeel van het programma navigeren.  
 
Contextmenu 
Het contextmenu is het menu dat naar voren komt wanneer de gebruiker in een formulier, lijst, 
kubus of grafiek op de rechtermuistoets klikt. Door op een onderdeel van het menu te klikken 
wordt de omschreven actie uitgevoerd, of kan de gebruiker deze gaan uitvoeren.  
 
Detailtabblad 
Op het detailtabblad staan de details horende bij een bepaald record beschreven.  
 
Formulier 
In een formulier worden de gegevens horende bij een bepaald record overzichtelijk 
weergegeven, tevens kan de gebruiker in het formulier gegevens wijzigen.  
 
Hoofdtabblad 
De hoofdtabbladen geven de gebruiker de mogelijkheid om op een snelle manier tussen 
verschillende openstaande werkschemen te navigeren. Op het hoofdtabblad staat het onderwerp 
waarover het bijbehorende werkscherm gaat.  
 
Knoppenbalk 
De knoppenbalk staat in het onderste gedeelte van een formulier. Met behulp van de 
knoppenbalk kan de gebruiker met behulp van de muiscursor navigeren, toevoegen, wijzigen en 
verwijderen.  
 
Lijst 
Een lijst is een overzicht van meerdere records onder elkaar. 
 
Menubalk 
De menubalk is de balk met knoppen bovenaan het programma. Hieronder zitten een aantal 
opties.  
 
Onderhouden van gegevens 
Onderhoud van gegevens is het  toevoegen, wijzigen of verwijderen van records 
 
Record 
Een record is een rij van gegevens over een bepaald onderwerp. 
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Snelbalk 
De snelbalk is een menustructuur aan de zijkant van het scherm. Hierdoor kan de gebruiker naar 
een bepaald onderdeel van het programma navigeren.  
 
Snelbalkgroep 
Een snelbalkgroep is een verzameling onderwerpen in de snelbalk die op een bepaalde manier 
met elkaar te maken hebben.  
 
Veld 
Een veld is een plaats waar informatie over een specifiek onderwerp in een record wordt 
weergegeven of kan worden aangepast.  
 
Werkscherm 
Het werkscherm is het scherm in de applicatie waarin de gebruiker gegevens kan onderhouden. 
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