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Inleiding 
 
Voor u ligt het ‘Inkijk in Polis+ for Dummies’. Deze introductie is om u wegwijs te maken door de 
schermen die inkijk bieden tot Polis+. Het is meer dan alleen de basis functionaliteit van de inkijk. 

Er zal er ook ingegaan worden op de mogelijkheid van de tool High~T die de mogelijkheid verzorgd 
tot inkijk in Polis+. Het is namelijk ook mogelijk om het systeem te beheren en aan te passen met 
High~T. Daarnaast is er ook de mogelijkheid een nieuw systeem te ontwerpen. Dat is de reden dat 
er naast dummies ook kenniswerkers, data-analisten en beyond dummies hiermee aan de slag 
kunnen.  
Voor het gebruik van de pure inkijk in Polis+ is alleen een beetje kennis van programma’s als Word 

en Excel vereist. Echter wanneer je verder gaat zullen zaken als SQL en database kennis een 
vereiste worden. Het is daarom zaak goed te weten wat je gaat doen met High~T. Is het alleen de 
inkijk in Polis+ of gaat u er meer mee doen.  
‘Inkijk Polis+ for Dummies’ probeert elke type gebruiker die informatie te leveren wat zij nodig 

heeft om bekend te raken met het systeem.  
 
Veel plezier met het gebruik van Inkijk Polis+ 

 
Team Polis+ 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

De directory waar u de High~T client kan vinden is op: 

V:\AMS01\GAK\AfdA\gsa\SamenLeveren\High~T client\High~T Polis+ op PN874 
 
Dit document kunt u vinden in:  
AMS01\GAK\AfdA\gsa\SamenLeveren\ScaLa\ScaLa Documenten\08 
Gereedschappen\High~T\Tutorial High~T 0.8.doc 

Ivm de dynamisch gebruik van de schermen/menu’s kan het voorkomen dat de 

schermen/menu’s anders zijn dan getoond in de figuren. 
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High~T voor dummies 
High~T voor dummies beschrijft de basis functionaliteit voor Polis+ inkijk. De schermen die 
gebruikt worden zijn de algemene schermen. Het kan zijn dat in gebruik er andere schermen 
gebruikt worden, echter is de manier van werken bij elk scherm gelijk. Waneer u dit hoofdstuk 

doorgelezen heeft zult u de basis kennis bevatten om met de schermen om te gaan.  

Inloggen 
Als High~T wordt opgestart wordt het volgende scherm getoond: 
 

  

Figuur 1. Inloggen 

Hier vul je de gebruikersnaam (=Puik account) en wachtwoord in. En druk vervolgens op ‘OK’. Met 

de knop ‘Cancel’ wordt de applicatie afgesloten.  
Op het moment dat er is ingelogd wordt High~T gestart. Het volgende scherm wordt getoond: 

 

Figuur 2. High~T 

 Let op: Het kan zijn dat het scherm minder knoppen/menu’s toont dan op de plaatjes in deze 
tutorial. Dit heeft te maken met de rechten van de gebruiker.  
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Wachtwoord wijzigen 
 

 

Figuur 3. Menukeuze "Wachtwoord wijzigen" 

Als er vanuit het High~T menu gekozen wordt voor “Set Password” verschijnt de volgende popup: 

 
 

 

Figuur 4. Wachtwoord wijzigen 

In deze popup staat de loginnaam van de ingelogde gebruiker in het bovenste tekstveld getoond. 
Deze naam kan niet worden gewijzigd. 
In het veld “Old password” wordt het oude wachtwoord ingevuld. Vervolgens wordt het nieuwe 

wachtwoord ingevuld in de twee onderste tekstvelden. Als de lengte van het nieuwe wachtwoord 
groter dan of gelijk aan de minimumlengte is en de ingevulde waarden van het nieuwe wachtwoord 

in de twee onderste tekstvelden identiek zijn, wordt de wijziging van het wachtwoord doorgevoerd. 
Een gebruiker die zijn of haar wachtwoord vergeten is, dient zich tot de systeembeheerder te 
wenden. Deze heeft de bevoegdheid om het wachtwoord van een willekeurige gebruiker te wijzigen 
zonder het oude wachtwoord van deze gebruiker te kennen. 
 

 
LET OP: Alle zaken betreffende persoongegevens worden gelogd. Dit betekend dat wanneer uw 
gegevens opzoekt dit opgeslagen wordt. Al de gegevens die u te zien krijgt kunnen herleid 
worden tot uw username. Zorg er dan te allen tijde voor dat uw username en wachtwoord 
alleen bekend zijn bij uzelf.  
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Polis+ Schermen 
 
De schermen voor Polis+ zitten in het menu onder:  
Polis+ -> Datadashboard /  PERSONEN DASHBOARD 

 

Figuur 5. Polis+ schermen 

 
 
 
 
 
Het scherm PERSONEN_BSN ziet er als volgt uit: 

 

 

Figuur 6. Personen BSN 

In het bovenste panel kan een BSN ingevoerd worden. Bij het drukken op Enter wordt het scherm 

gevuld met gegevens.  
In het middelste panel van ‘inkomstenverhouding’ staan de verschillende inkomstenverhoudingen. 
Bij het selecteren van 1 of meerdere regels worden de gegevens in de onderste tabladen ververst.  

De gegevens in de tabladen hebben betrekking op de geselecteerde(n) inkomstenverhouding(en).  
 

Let op: Het kan zijn dat bij de eerste keer opstarten van een scherm het een tijdje duurt 
voordat het scherm getoond wordt. Nadat het scherm eenmaal opgestart is zit het scherm in 
de cache. De 2de maal zal het opstarten sneller gaan. 
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Het is mogelijk in een panel meerder records te selecteren. Hierdoor is het mogelijk meerdere 
inkomstenverhoudingen of maanden tegelijk te selecteren. 
 
 
 

 

Tijdreizen 
Binnen polis plus is het mogelijk om terug te kijken in de tijd wat de stand was op de dag van 
gisteren. Binnen de raadpleegschermen is dit als volgt getoond: 
 

 

Figuur 7 Tijdreizen 

In het panel ‘Kalender’ worden de geldigheid tijdvakken getoond. Dit zijn de tijdvakken waarvoor is 
aangeleverd. In het panel ‘Mutatietijdstippen’ staan de tijdstippen dat er iets is aangeleverd, dit 
kan een nieuwe aanlevering zijn maar ook een mutatie. Daarnaast toont het scherm de stand van 

zaken op het geselecteerde mutatie tijdstip. Standaard laat hij de huidige stand van zaken zien.  
Het is ook mogelijk om een matrix te maken op alle geldigheidsdata en mutatietijdstippen.  

Let op!: Het is dus mogelijk om bij het selecteren van meerdere master gegevens 
gecombineerde detail gegevens te krijgen. Zie Master-Detail schermen. 
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Dit werkt als volgt: 
1. Selecteer 1 of meerdere maanden in het panel ‘Kalender’ 
2. Selecteer 1 of meerdere mutatietijdstippen in het panel ‘Mutatietijdstippen’ 
3. Klik vervolgens een kolom aan in het panel ‘Inkomstenopgave’ 

4. Nu wordt de -knop zichtbaar en kunt u daar op drukken. 
5. kies voor de assen de kalender en de mutatietijdstippen en druk op ok. 

 

 
 

Nu komt de matrix te voorschijn. 

 

Figuur 8 Matrix met tijdreizen 

 
In deze matrix zijn de standen te zien afgezet tegen mutatietijdstippen in het verleden. Ook zijn 
evt. wijzigingen te zien in de matrix. Op het moment dat het bedrag wijzigt over 1 tijdvak dan is 

dit een mutatie geweest over dat gegeven.  
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Signaleringen  
Aangezien Polis+ ook fouten gegevens opslaat, zijn hier signaleringen op gezet. Deze worden ook 
in het scherm getoond. 
 

 
 
 

Het is ook mogelijk om de signaleringen uit te zetten. Dit kan doormiddel van de toggle button  
te drukken.  
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Zoeken (Querieën) 

Het is mogelijk om te zoeken door gegevens. Dit is mogelijk met de  knop. Op het moment dat 
je hierop drukt krijg je het volgende scherm:  

 

Figuur 9. Query by form 

 
Je ziet dezelfde kolommen die staan in het panel wat geselecteerd is. In deze kolommen kunnen 

waardes ingevoerd worden. Op het moment dat er op de  knop gedrukt wordt de 

zoekopdracht uitgevoerd. Met de  knop is het mogelijk om verschillende waardes in dezelfde 
kolom als zoek optie mee te geven.  
De uitkomsten komen in het onderste gedeelte te staan. Het is mogelijk om gelijk op ‘OK’ te 
drukken, dan worden alle resultaten getoond in het scherm. Het is ook mogelijk een of meerdere te 
selecteren, dan komen alleen de geselecteerde records terug in het scherm.  

Als er een query is gedaan ziet de knop er als volgt uit: , dit geeft aan dat er een restrictie is 
geplaatst. 

 

 
 
 

Er zijn meer opties mogelijk in dit scherm. Echter zijn deze in dit hoofdstuk niet relevant. 
Voor uitgebreide uitleg ga naar het “High~T voor kenniswerkers”. 
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Zoom 

Het is mogelijk om in te zoomen op en veld. Dat doe met de -knop. Dit kan handig zijn voor 
velden waar grootte hoeveelheid data in zit. Bijvoorbeeld een omschrijving of SQL-query. 
  

 

Figuur 10. Op het geselecteerde veld inzoomen. 

 

Figuur 11. Zoom scherm 

Het is mogelijk om in het zoom scherm de data te wijzigen. Ook is het mogelijk om het als HTML 

op te slaan, echt is dit nog in ontwikkeling.  
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Excel 
Het is mogelijk om gegevens uit High~T naar Excel te slepen voor verschillende doeleinden. 

 

Figuur 12. Het selecteren en slepen naar Excel 

Je selecteert de gegevens die van toepassing zijn. Dit kan door middel van de toetsen combinatie 

CTRL+A of SHIFT inhouden en klikken met de linkermuisknop.  
 
Het te kopiëren kan met de muis door het naar Excel te slepen. Klik op het geselecteerde gegevens 
en houdt tijdens het slepen de linker knop in.  

Het is ook mogelijk om de geselecteerde gegevens te kopiëren met CTRL+C en te plakken in Excel 
met CTRL+V.  

 

Figuur 13. Gegevens in Excel 
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Werking knoppen 
 
Hieronder worden alle knoppen beschreven. Het is mogelijk dat niet alle knoppen worden 
weergegeven in het scherm. Hiervoor bent is de gebruiker dan niet geautoriseerd. 

 

 

 

Voeg record toe Maak een nieuw record aan. 

 

Verwijder 

geselecteerde 
records 

Verwijder geselecteerde records. 

 

Herlaad gegevens Haal de informatie in het courante gegevensblok opnieuw op uit de 
database. 

 

Query / Query 
met restrictie 

Zoekt door de gegevens op basis van ingevoerde parameters.  

 

Clear Maakt het datascherm schoon, een nieuwe query kan gedraaid 

worden.  

 
Navigeer Ga naar respectievelijk eerste, vorige, volgende of laatste rij in het 

courante gegevensblok. 

 

Clear repeterende 
gegevens 

Haal alle repeterende gegevens weg uit een gegevensblok. Dit kan 
een overzichtelijk geheel geven. 

 

Toon kwaliteits-
meldingen m.b.t. 

open mutaties 

Laat veranderingen en foutmeldingen zien met betrekking tot nog 
niet opgeslagen mutaties.   

 

Controleer 
integriteit. 

Schakel de directe controle op de getoonde gegevens in/uit.  

 

Muteer via 
formule 

Verander de gegevens via een formule (bijv + 10%). 

 

Genereer XML 
request 

Genereer XML request(s) voor geselecteerde data. 

 

Haal XML bericht 
op 

Met deze button is het mogelijk om een xml bericht op te halen uit 
het berichtarchief en te tonen. 

 

 
Commit (<ctrl>+S) 

Sla nieuw ingevoerde, gewijzigde of verwijderde 
gegevens op in de database. 

 

Sorteer gegevens 
(<ctrl>+D) 

Verander de sorteervolgorde van gegevens in het 
gegevensblok. 

 

Zoom in (<ctrl>+Z) 
Bekijk gegevens in het courante veld in een zoom-
scherm. 

 
Lookup (<ctrl>+L) 

Toon standaardwaarden of referentiewaarden en 
selecteer deze desgewenst. 

 

Druk af (<ctrl>+P) 
Genereer geselecteerde gegevens en eventuele 
details uit naar een HTML bestand. 

 

Synchroniseer 
Leg, verander of verbreek een master-detail relatie 
tussen twee gegevensblokken. 

 

 
Powernap 

Verbreek tijdelijk de koppeling tussen gegevens in 
het courante gegevensblok en de onderliggende 
gegevensblokken.  

 

Morph to Matrix 
Genereer een matrixoverzicht (draaitabel) op basis 

van het courante gegevensblok. 

 
Export metadata 

Exporteer gegevens uit de database in de vorm van 

een SQL script. 

 

Sla wijzigingen in 
scherm op 

Sla wijzigingen in de schermdefinitie op. 

 

Voeg schermen samen 
Voeg losse schermen samen tot één integraal 
scherm. 

 

Herlaad gegevens 
(<ctrl>+F5) 

Herlaad de fabriekinstellingen van het current 
scherm of herlaad alle algemene settings indien er 
geen scherm actief is.  

 

Toon toolpalette 
Activeer of deactiveer het tool palette waarmee 
instellingen kunnen worden gewijzigd. 

 

Maak database pad 
Genereer op basis van master/-detail relaties tussen 
gegevenblokken een database pad waarmee 
complexe relaties direct kunnen worden gelegd. 

 

Spy Schrijf naar technische logfile 

 

XML antwoordberichten 

generen 

Haal XML-bericht op en genereert antwoordbericht. 

 

Aanpassen van de 
webservice URL’s 

Verander de URL van de webservices. 
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Reverse engineer De metagegevens vullen op basis van de werkelijke 
tabellen in de database.  
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High~T voor kenniswerkers 
Het basale gebruik van High~T is nu besproken. High~T voor kenniswerkers beschrijft de wat 
geavanceerde mogelijkheden van High~T.  

Master-Detail schermen 
Veel schermen zijn master-detail schermen. Wat inhoud dat verschillende panels verbanden met 
elkaar hebben. Op het moment dat er een record, in het panel die als master staat, wordt 
geselecteerd worden er in het panel wat als detail staat alleen gegevens getoond die betrekking 
hebben op de master.  
 
Als gebruiker is het mogelijk om te herkennen welke panels verbanden met elkaar hebben. Het 

geselecteerde panel heeft een zwarte rand. De panels die master zijn van het geselecteerde panel 
hebben een blauwe rand en details panels hebben een rode rand.  

 

Figuur 14. Het herkennen van master-detail schermen 

 
Op het moment dat een geselecteerd panel meerdere blauwe panels doet oplichten betekent dit 
dat het geselecteerde panel meerder masters heeft. Dit noemen multi-masters.  

Het is in High~T mogelijk om meerdere master-records te selecteren. Hierdoor worden er ook 
meerdere detail records getoond.  

Dit kan handig zijn op het moment dat er bijvoorbeeld meerdere maanden in een leverkalender 
geselecteerd worden.  Zie figuur 6. 
 

 

Figuur 15. Selecteren van meerdere records in een master-detail scherm 

Panels die master zijn 

Panel dat  
geselecteerd is 
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Sorteren 
 
Het is mogelijk om de gegevens die getoond zijn anders te sorteren. Selecteer eerst het panel 

waarvoor de sortering geldt. Druk vervolgens op de -knop. Het volgende scherm wordt dan 
getoond: 

 

Figuur 16. Sortering aanpassen 

Links worden alle kollommen van het panel getoond. Doormiddel van de pijltjes kunnen 
verschillende kollommen opgenomen worden in de sortering. Doormiddel van de volgorde van de 
kollommen wordt de sorteervolgorde aangegeven. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst 
op naam en dan op sofinr te sorteren. Echter elke gewenste combinatie is mogelijk. 
Met het vinkje DESC kan de sortering oplopend of aflopend ingesteld worden.  
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Matrices 

Het is mogelijk om binnen High~T matrices te maken. Dit kan doormiddel van de  button. 
Deze licht op wanneer het mogelijk is om een matrix te maken.  
 
 
 
 

 
 

 

Figuur 17. Gebruik matrix 

Op het moment dat de -knop oplicht en er wordt op geklikt dan komt het volgende scherm: 

 

Figuur 18. Maken van een matrix 

Hier kan gekozen worden welke assen er in de matrix gebruikt gaan worden. Nadat er op ‘OK’ 
gedrukt is wordt de matrix weergegeven. 

Let op: De morph-to-matrix button licht op wanneer er sprake is van een mullti-master 
scherm. Zie Master-Detail schermen. Er moet tevens gegevens getoond zijn!  
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Figuur 19. Matrix gemaakt 

Standaard wordt nu nog de Existence indicator getoond. Dit geeft aan of er data aanwezig is.  
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Figuur 20. Opties van een matrix 

De functie ‘Summation’ zal alle getallen bij elkaar optellen. Dit gebeurd in rijen en kolommen. Er is 
ook een ‘Average’ functie deze zal alle gemiddelde waardes van de rijen en kolommen tonen.  
‘Update mode’ is een speciale functie, deze functie geeft de mogelijkheid om via de matrix 

gegevens te updaten. 
Zo zijn er meerdere functies die toegepast kunnen worden op een matrix.  
 
 
 
 
 

 
Wanneer er een ander dataveld wordt geselecteerd op de onderliggende gegevens dan wordt de 

matrix gelijk geüpdate en de matrix wordt ook getoond.  

Let op: Het is niet vanzelfsprekend dat alle functies in Figuur 20 ook altijd worden 
weergegeven. In het geval dat de functies geen toegevoegde waarde heeft op de data dan 
wordt de functie niet weergegeven. 
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XML berichten ophalen 
Het is mogelijk om binnen Polis+ de berichten op te halen die gebruikt zijn voor het verwerken van 
de data. Dit kan handig zijn om te bekijken wat de bron gegevens geweest zijn.  
In de Personen Dashboards is er een tabblad ‘Transacties’, hier staan alle transacties die hebben 
plaatsgevonden op een IKV. 

 

Figuur 21. Tablad ‘Transacties’ 

Wanneer je nu het bericht wil hebben klik je op het paneel ‘Het bericht in herstartbak’ vervolgens 

zul je zien dat de  actief wordt. 

 

Figuur 22. Klik op panel 'Het bericht in herstartbak' 

Wanneer je op  gedrukt hebt zul je het volgende scherm te zien krijgen: 
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Figuur 23. Tonen en/of opslaan van XML bericht 

Het is hier dan mogelijk om het XML bericht ergens op te slaan. Dit is voor handig voor wanneer 
het een groot XML bericht betreft. De tool zal niet het hele XML bericht tonen. 
 

Waar rekening mee gehouden moet worden is dat, wanneer het panel ‘Het bericht in de 
herstartbak’ een relatie heeft doormiddel van het sofi-nummer, getracht wordt om een deel van 
het hele bericht te tonen. Het gaat hier dan alleen om dat deel wat betrekking heeft op dat sofi-
nummer. Mocht het zijn dat het niet lukt om dat deel eruit te halen dan toont hij het hele bericht. 
 
Mocht dit panel los getoond worden of zonder relaties dan zal hij altijd het hele bericht tonen.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

LET OP: Zorg ervoor dat je de panel ‘Het bericht in herstartbak’ geselecteerd hebt anders 
wordt het envelopje niet actief. 
Het is handiger om het XML bericht op te slaan aangezien de tool niet altijd het hele bericht 
toont. 

Hij toont mits hij een sofi-nummer heeft alleen de data wat betrekking heeft op dat sofi-
nummer. 
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High~T voor data-analisten 
High~T voor data-analisten gaat in op de structuur en achterliggende gedachte van High~T. Om 
dit goed te begrijpen is database kennis een vereiste. Mocht u dit niet hebben dan wordt sterk 
aangeraden om eerst database kennis op te doen. Wanneer u de kennis wel heeft geeft dit een 

andere kijk op het gebruik van data en metadata.  

Flexibele Applicatie Architectuur (FAA) 
 
Om te kunnen begrijpen wat er allemaal met High~T mogelijk is, is het belangrijk te weten hoe de 
Flexibele Applicatie Architectuur (FAA) in elkaar zit. FAA is een raamwerk waarmee het mogelijk 
wordt om een applicatie te ontwikkelen. Dat raamwerk wordt ook wel het meta-model genoemd, het 

zijn tabellen waarin meta-data is opgeslagen (meta-tabellen).  
Deze meta-data tabellen kunnen bijvoorbeeld een tabel beschrijven, maar het is ook mogelijk om 

een primaire sleutel of vreemde sleutel (KEYX) te beschrijven. 
 
Zie het basic datamodel (Figuur 24) voor het beschrijven van een tabel met een sleutel. 

R_TABLEX COLUMNX

KEYX KEY_COLUMNX

 

Figuur 24: Basic FAA-model 

  
Tabel R_TABLEX beschrijft een tabel met de volgende basis kolommen: 

RT_NM Tabel naam 

RT_TYPE Type, is het een tabel of een view 

RT_DESC Beschrijving van een tabel 

  
Tabel COLUMNX beschrijft een kolom met de volgende basis kolommen: 

COL_NM Kolom naam 

RT_NM Tabel naam,  in welke tabel zit deze kolom. 

COL_SEQ Volgorde nummer 

 

Tabel KEYX beschrijft een sleutel met de volgende basis kolommen: 

KEY_NM Sleutel naam 

KEY_TYPE Type sleutel, is het een primaire sleutel of een vreemde sleutel 

RT_NM Tabel naam 

 
Tabel KEY_COLUMNX beschrijft welke kolommen tot welke sleutel behoren: 

RT_NM Tabel naam 

KEY_NM Sleutel naam 

COL_NM Kolom naam 

 

Er is voor gekozen om bij elke metatabel 3 kolommen te beschrijven, dit is gedaan om het niet 
onnodig complex te maken. In werkelijkheid zijn er meer kolommen in de bovenstaande tabellen. 
 
Dit geeft een beeld wat FAA inhoudt. Het is begrijpelijk dat de vraag ontstaat: “Waar blijft de fysieke 

data?”. Doordat de meta-data bekend is kan er een fysieke tabel gegenereerd worden, in deze tabel 
zal de werkelijke data worden opgeslagen. 
 

Een tabel aanmaken met relaties is niets meer dan het toevoegen van gegevens in tabellen en de 
werkelijke tabel genereren. Wanneer het systeem in productie is, is het nog steeds mogelijk om 

R_TABLEX   Beschrijven van tabel  

  
COLUMNX   Beschrijven van een 

  column in een tabel. 
 

KEYX   Beschrijven van een 
  sleutel 

 
KEY_COLUMNX   Beschrijven welke 

  kolommen erin een 
  sleutel zitten. 
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tabellen en/of relaties aan te passen. Op het moment dat een wijziging van de naam van een tabel 
wordt doorgevoerd, zal dit in alle meta-data meegenomen worden. Vervolgens wordt de tabel 
opnieuw gegenereerd en het systeem blijft werken. 
 

Hoge mate van abstractie 
Wanneer we in de tabel R_TABLEX zoeken naar “r_tablex” komen we hem ook tegen. Wat betekent 
dat het model zichzelf beschrijft. Doordat het model zichzelf beschrijft is er totaal geen beperking 
door programmatuur waarin gegevens hard gecodeerd staan. Dit maakt het mogelijk om vrij 
gemakkelijk, wijzigingen in het model aan te brengen. Op het moment dat er dan wijzigingen worden 
doorgevoerd, hebben alle modellen die erin gespecificeerd zijn er gelijk profijt van.  
 
Wat High~T doet is het wijzigen van de gegevens in metatabellen. Er is feitelijk geen verschil tussen 

een metatabel voor het maken van een tabel en de tabel zelf. Het is dus mogelijk in High~T het FAA-

model aan te passen door de metataal te wijzigen.  
 
High~T is ook beschreven in de FAA metatabellen, wat inhoudt dat niet alleen de tabellen worden 
gegenereerd uit de metadata maar ook de schermen, panels, tabs, kleuren en alles wat met 
formulieren te maken kan hebben. Hierdoor creëer je niet alleen flexibiliteit in het model maar ook 

in de User Interface, wat erg interessant is voor bedrijven waarin eisen en/of functionaliteiten vaak 
wijzigen (bijv: de overheid). 
 
Om wat hierboven besproken is wat inzichtelijker te maken zou het volgende model in ogenschouw 
genomen moeten worden (Zie: Figuur 25). Hierin is de samenhang te zien tussen meta-tabellen, 
data-databellen, views en de daadwerkelijke schermen.  
 

Meta-tabellen

Data-tabellen Views

Schermen

 

Figuur 25: Samenhang meta-tabellen, data-tabellen, views en schermen 

 

Met de metatabellen (FAA-model) is het mogelijk om een datatabel aan te maken. Een datatabel is 
te vergelijken met een ‘normale’ tabel in een database. Op datatabellen kunnen direct de schermen 
gebouwd worden. Views kunnen ook gegenereerd worden uit de metatabellen. Alleen liggen views 
over 1 of meerdere datatabellen. 
Bovenop views of datatabellen kunnen schermen gemaakt worden, echter kunnen er ook schermen 
gemaakt worden voor metatabellen. Voor High~T zit er tussen datatabellen, metatabellen en views 

namelijk geen enkel verschil. 
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Speciale type tabellen 
Naast de gewone tabellen kent High~T nog een paar speciale tabellen. Daar gaan we in dit 
hoofdstuk verder op in. High~T kent een aantal soorten tabellen: 
 

Naam Beschrijving 

Tabel (T) Dit is een gewone tabel en bestaat ook in de 
database 

View (V) Dit is een view en bestaat ook in de database. 

Non-persistent R-Table (X) Dit is een tabel die alleen bestaat in High~T 
deze bevat geen data. 

Object view (O) Dit is een softwarematige tabel die data bevat 
van een enumuratie domein.  

Subtable in generalization hierarchy  Onbekend (Wordt niet gebruikt) 

 

Tabel 
Dit is de standaard tabel. In High~T is de beschrijving opgenomen van de tabel zodat er een 
scherm gegenereerd kan worden. De beschrijving hiervan is opgenomen in R-Tablex en Columnx 
zie Flexibele Applicatie Architectuur (FAA). 

View 
Het is mogelijk om in het metamodel van High~T views op te nemen. Binnen het FAA-model wordt 
een view ook opgenomen in R-Table echter met het type V. Op het moment dat een tabel met het 
type V opgenomen wordt is het verplicht om een sql-expressie mee te geven. Als dit bekend is kan 
High~T de view aanmaken in de database. Wanneer dit gebeurd is gedraagt een tabel met het type 
V zich hetzelfde als een normale tabel (Tabel is met het type T). Het is dus ook mogelijk om 

relaties te leggen dus views en tabellen of andersom. Hier komen we later op terug.  

Non-persistent R-Table 
Een non-persistent R-table is een speciale tabel. Ook deze wordt gewoon in het metamodel op 
genomen als een tabel echter met het type X. Deze tabel is non-persistent wat betekent dat de 
gegevens in het metamodel geen werkelijke tabel beschrijven in de database. High~T kan wel op 

basis van deze gegevens een scherm maken. De functionaliteit van een non-persistent R-Table kan 
pas gebruikt worden als er een relatie wordt gelegd met een werkelijke tabel.  
Wanneer er een relatie bestaat met een werkelijke tabel zal de kolom of kolommen zich gedragen 
als invoervelden. Wanneer er data wordt ingevoerd in een kolom van een non-persistent R-Table 
met een relatie naar een werkelijke tabel, dan zal de relatie ervoor zorgen dat de ingevoerde data 
als filter over de werkelijke tabel wordt gelegd. Deze functionaliteit wordt gebruikt bij 

gebruiksvriendelijke zoek schermen. 

Object view 
Een object view is een softwarematige tabel. Deze type tabel wordt opgenomen in R-tabel met de 
type O. Een object view wordt door High~T gegenereerd aan de hand van enumuratie domeinen. 

Deze kunnen dan gebruikt worden bij lookups op kolomen. Bijvoorbeeld bij een lijstje van geslacht: 
M = Man en V = Vrouw. Om dit als een tabel te tonen wordt er van de enumuratie domein een 
object view gegenereerd. Zie hoofdstuk Domeinen.  
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Creëren van tabel(len) 
Voor het aanmaken van nieuwe tabellen in High~T kun je gebruik maken van het scherm Data 
Maintenance. Die ziet er als volgt uit: 

 

Figuur 26. Data maintenance 

Met dit scherm is het mogelijk om de basale gegevens over een tabel in te voeren. In het eerste 
panel ‘Table containing tables and views’ staat voor R-Table in het metamodel. Hier worden de 
eigenschappen van de tabel op genomen, waaronder het type van de tabel (T, V, X, O). De 
gegevens kunnen via de normale data entry worden ingevoerd.  
De verplichte velden van deze tabel zijn: 

 

Naam  Beschrijving 

Sys Systeem naam 

R-Table Naam van de tabel 

Type Het type van de tabel 

Sch? Is het een tabel in een schema, of wel heeft hij 
relaties met andere tabellen. 

RT Descr Tabel beschrijving 

Subsys Onder welk subsysteem valt de tabel 

Upd? Mag er in de tabel geupdate worden. 

Sng? Is de tabel Singulair. Dan heeft hij geen 
primairy key. 

View exp. Dit veld is alleen verplicht bij een type V 
(view). Hier komt de SQL expressie in te staan 

van de view.  

 ? = Deze kolom is een indicatie met waardes Y of N 
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In het panel ‘Column (attribute) of tabel or View’ worden de kolommen van de tabel opgenomen. 
Deze tabel staat voor Columnx in het metamodel. De volgende attributen zijn verplicht: 
 

Naam Beschrijving 

Sys Systeemnaam 

R-Table De tabel naam 

Seq.# De kolomvolgorde 

Domain Het domein van de kolom. Dit kan een 
enumuratie domein zijn.  

Am? Dit geeft aan of de waarde NULL mag zijn, 
omdat hij onbekend is.  

Im? Dit geeft aan of de waarde NULL mag zijn, 
omdat hij niet van toepassing is. Hier moet 
dan ook een constraint op liggen. 

Col Descr Beschrijft de kolom, de tekst wordt gebruikt 
voor de Mouse over bij schermen. 

Subsys Subsysteem waaronder de kolom valt. 

Gen? Indicator of hij gegenereerd is van het 
metamodel. 

 
Wanneer de tabel en kolommen zijn ingevoerd is het mogelijk om de tabel uit te genereren in de 

database. Hiervoor is de knop . Dit is de zogenoemde Catalog checker. Hij controleert of de 
metadata hetzelfde is als wat er in de database aanwezig is. Bij mogelijke verschillende genereert 
hij SQL statements om dit weer recht te trekken. Als er nog niets in de database aanwezig is dan 
zorgt hij ervoor dat de tabellen wordt aangemaakt.   

 

Figuur 27. Catalog checker 

Naast het definiëren en laten genereren van de tabellen is het ook mogelijk om de sleutel velden 
op te nemen. In het panel ‘Relational key and/or RDMS indexes’ kunnen er sleutel velden en/of 

indexen worden gedefinieerd. Het is hier dus mogelijk om sleutels te definiëren op elke type tabel 
die is opgenomen. 
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De volgende attributen zijn verplicht: 

Naam Beschrijving 

Key Naam van de sleutel 

Type Type van de sleutel:  
P = Primary key 
F = Foreign key 
S = Synchronisation key 
I = Index 

A = Alternate key 

Ref. R-Table De tabel waar de foreign key naar verwijst.  
Bij een foreign key is dit veld verplicht. 

Ref. key De sleutel waar de foreign key naar verwijst. 
Deze sleutel moet bestaan in de tabel waar 

naar verwezen wordt. Bij een foreign key is dit 

veld verplicht. 

Role De rol van de foreign key. Bij een foreign key 
is dit verplicht.  

Upd Update ook de foreign key. Bij een foreign key 
is dit verplicht.  
C = Cascade 
D = DB cascade 
N = Nullify 
R = Restrict 

Del Delete ook de waarde via de foreign key. Bij 
een foreign key is dit verpicht. 
C = Cascade 
D = DB cascade 
N = Nullify 
R = Restrict 

Index? Creëer een aparte index voor de key constraint 
in de database. Is verplicht voor foreign key’s. 

  
In het panel ‘Key column’ wordt beschreven welke kolomen bij de desbetreffende sleutel horen. 
De volgende attributen zijn verplicht: 

 

Naam Beschrijving 

Sys De systeemnaam. 

R-Tabel De tabel naam. 

Key nm De sleutelnaam. 

Seq De volgorde van de sleutel kolommen. 

Column De kolomnaam. 

  
Wanneer deze gegevens ingevoerd zijn kunnen er master-detail schermen gemaakt worden.  
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Creëren van Domeinen 
Bij het maken van tabellen zijn we er al tegenaan gelopen; ‘Domeinen’. Domeinen beschrijven de 
eigenschappen van waardes die in een kolom komen. Het is namelijk van belang te weten wat voor 
soort waardes er in een kolom kunnen komen. Dit ivm relaties tussen verschillende kolomen van 
verschillende tabellen. Een domein worden gespecificeerd in ‘Domainx’ de volgende attributen zijn 

verplicht: 
 

Naam Beschrijving 

Sys Systeem naam 

Domain Domein naam 

Data type De datatype van het domein. De belangrijkste 
zijn: 
Data Type Name 
BYTE            Byte 

CHAR            Character (1 - 65535) 
DATE            Date 
DATETIME Date and time 
IMAGE            Graphical Image 
NUMBER Numeric 
RAW            Raw 

TEXT            Text Blob (max. 2 GB) 
TIMESTAMP date time and fraction 
TIMESTAMP(6) date time and fraction 
VARCHAR Variable length character (1-
255) 

Length De lengte van de kolom 

Scale De schaal van een numerieke kolom 

Description Beschrijving van het domein 

Prim? Geef aan of het domein een sleutel domein kan 

zijn. Dit is belangrijk voor het definiëren van 
sleutels. 

Enum? Geeft aan of het een enumuratie domein is. 
Bijv: M = Man en V = Vrouw. Hiervoor zal er 
data opgenomen moeten worden in 
DOM_RANGEX. Het is verplicht om daar data in 

op te nemen. 

 
  
 

Let op: De kolommen die gebruikt worden in sleutel zullen domeinen moeten een domein 
hebben die als primary indicator op Y staat. Daarnaast moeten de kolommen die een relatie 
met elkaar hebben dezelfde soort domein zijn.  
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Reverse Engineering 
We weten hoe we nieuwe tabellen kunnen toevoegen en vervolgens aan kunnen laten maken in de 
database. Het komt ook vaak genoeg voor dat de werkelijke tabellen al in de database aanwezig 
zijn. Het zou onnodig veel werk zijn om alle gegevens van de al bestaande tabellen zelf in te 
moeten voeren. High~T bied de mogelijkheid om deze al bestaande tabellen te reverse engineren 

naar de metatabellen toe.  

Om te reverse engineren drukt u op de -knop. U krijgt het volgende scherm te zien: 

 

Figuur 28. Reverse Engineer 

In dit scherm moet u 3 zaken invullen: 
 

Naam Beschrijving 

Schema owner Geef hier het database schema op waar de 

desbetreffende tabel(len)/view(s) zitten 

Table name Geef de tabel/view naam op. Het is mogelijk 

om hier gebruik te maken van wildcards.  

Subsystem name Geef hier het subsysteem op waar de 

tabel(len)/view(s) moeten komen in de 
metamodel.   

 
Als u op ‘OK’ druk zal hij een melding geven of de procedure succesvol is verlopen. 
 
 

 
 
 
Op het moment dat de procedure klaar is, zitten de gegevens in de metatabellen. Het is mogelijk 
om met High~t er gelijk schermen op te maken. Het wordt wel aangeraden de data te controleren. 

 

 
 
 

LET OP: Zorg ervoor dat het schema waar High~T onder draait, in dit geval SCALAMETA, 
minimaal select rechten heeft op het schema waar de tabel(len)/view(s) inzitten. Hierover wordt 
geen melding gegeven.  

LET OP: Doordat er gereversed engineerd wordt, worden er standaard naamgeving toegepast. 
Het verdiend sterke aanbeveling dit na te lopen en aan te passen. Dit geldt voornamelijk voor de 
beschrijvingen van de tabellen en kolommen, plus de domeinen van de kolommen. 
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Schermen in opbouw 
Nu dat we weten hoe High~T omgaat met metatabellen, normale tabellen en views is het 
belangrijk te weten hoe dat zich verhoud met de schermen. De schermen binnen high~T worden 
ook gedefinieerd in tabellen. Meestal betekend dit dat door handelingen die gedaan worden in 
High~T bijv: het saven van een window, dat er metadata over de schermen worden opgeslagen. In 

het hoofdstuk ‘Schermen maken’ wordt hier verder op in gegaan.  
  
Tussen de tabel en het scherm zit een 3-lagen structuur. De eerste laag is de werkelijke tabel en 
de metagegevens hiervan. De 2de laag is de dataset van de tabel of tabellen. Deze tussenlaag is er 
om het mogelijk te maken dat niet alle kolommen van een tabel (1ste laag) weer te geven. Tevens 
maakt het mogelijk om kolommen van andere tabellen op te nemen in een scherm. De 3de laag is 
het form. Hier worden alle scherm technische zaken gedefinieerd, zoals: breedte van kolommen. 

Onderstaand figuur geeft de relaties van de metatabellen weer die nodig zijn voor een scherm 
binnen High~T.  

 

 

Figuur 29. Model schermen 

 

Dataset 
De dataset is een soort van tussenlaag, het representeert de tabel in de database. Het is mogelijk 

om in een dataset meer kolommen (van andere tabellen) in op te nemen. Het is ook mogelijk om 
minder kolommen erin op te nemen. Er kan ook een dataset opgegeven worden zonder kolommen, 

dan is het een directe representatie van de tabel. Dit kan gebruikt worden voor 1 op 1 schermen, 
mocht er een wijziging in de meta-data van de tabellen zijn dan wordt dit direct meegenomen in 
het scherm. Pas wanneer de kolomvolgorde wordt aangepast worden dataset kolommen in dset_col 
aangemaakt en is het geen 1 op 1 scherm meer. 

Panels  
Een panel wordt gedefinieerd op een dataset. Een panel kan fields bevatten, deze kunnen per field 
nog verder gedefinieerd worden. In field_presentation kunnen de fields verder gedefinieerd 
worden, hier kan ingesteld worden of het een FreeForm of een GridForm veld betreft en wat voor 
titel het heeft. 
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Meta gegevens form 
Het is mogelijk om te zien op welke dataset en panel een formulier zit. Dit doe je door in het menu 

naar Preferences->Show metadata field natures te gaan. Wanneer hier op geklikt is worden alle 
metagegevens getoond. In een formulier kun je dan zien welke tabel, dataset en panel eronder 
liggen.  
 

 

Figuur 30. Show meta gegevens 

 

Figuur 31. Form met meta data 
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In Figuur 31 zie je een form met metadata. Nu is te zien welke tabellen, dataset en panels er 
gebruikt worden. Dit zie je in de titel van een panel, de titels is dan als volgt opgebouwd: 
 
 
  

 
 

 
 
 
Naast deze gegevens worden ook de echte kolomnamen van de kolommen getoond. Ook wordt er 
aangegeven wat voor type velden het zijn. Dit gebeurd met doormiddel door de titel van het 

veld/kolom anders weer te geven.   

Zie hier de legenda: 
 

 
 
 

 

Launcher 
Het is mogelijk om alle tabellen die opgenomen zijn in het metamodel in te kijken. Om dit mogelijk 
te maken kan de launcher gebruikt worden. Er zijn op dit moment 2 soorten launcers, de Data 
object launcher en de Manual launcher. Het volgende getoonde scherm toont het Data Object 

launch scherm. 

 

Figuur 32. De data object launcher 

Formnaam-dataset-tabel  

(gba_persoonf2-r_gba_persoond2-bsn_ingave) 
 
Formnaam  – De formnaam wordt standaard afgesloten met een f-nummer.  
Dataset  – De naam van een dataset eindigt standaard met een d-nummer. 
Tabel  - Dit is de naam van de in R_TABLEX opgegeven naam. 

Tekst is bold   -Het is een primaire sleutel. 

Tekst is cursief   -Het is een vreemde sleutel. 
Tekst met een ster(*)  -Het is een verplicht veld. 
Tekst is rood   -Het is een veld met een gebruiker constraint.  
Tekst met grijze achtergrond -Het is een veld met een domein beperking. 
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In Figuur 32 worden de tabellen getoond die gelanceerd kunnen worden. Om een tabel te lanceren 

moet eerst de juiste tabel(len) geselecteerd worden. Daarna moet er op de knop gedrukt 
worden. Op dat moment wordt er een object toegevoegd aan de ‘Form objects’ panel. Om 

vervolgens het scherm te launchen moet op de  knop gedrukt worden. Nadat er op die knop 
gedrukt zal het scherm opgestart worden.  
  
Onder het tablad ‘Restrictions’ kunnen er beperkingen gelegd worden op de te tonen tabellen.  
 

 

Figuur 33. Beperkingen aanbrengen 

 
 
 

Master / detail relaties maken 
Er kunnen master / detail relaties gemaakt worden tussen panels. Dit kan gedaan worden met de 

 knop.  Op het moment dat deze knop is ingedrukt wordt de cursor een M. Hiermee klik je de 
master aan. Dan wordt de muiscursor een D. Hiermee klik je het detailpanel aan. Wanneer dit 
gebeurd is ontstaat het volgende scherm: 

Let op! In dit scherm zijn initiële filters aangebracht! Hier kan het zijn dat niet alles getoond 
wordt. Door middel van de refresh button wordt deze filter eraf gehaald.  
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Figuur 34. Het maken van master/detail 

Er kan hier voor een aantal opties gekozen worden. Eerst wordt de soort relatie tussen de 2 
tabellen (panels) gekozen. Het kan namelijk voorkomen dat er verschillende relaties mogelijk zijn 
tussen de 2 tabellen. Daarnaast kunnen er nog wat opties ingesteld worden. Op het moment dat er 

op ‘OK’ wordt gedrukt zal er een master/detail relatie worden aangemaakt.  
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Schermen maken 
 
Het is naast inkijk in tabellen (Zie hoofdstuk Launchers) ook mogelijk om de tabellen, die 
gelaunched zijn, in te richten. Deze kunnen dan vervolgens ook opgeslagen worden. Voordat er 
aan een gelanceerd scherm iets aangepast kan worden moet de ‘Design mode’ aanstaan. Dit kan in 

het menu onder Preferences -> Design mode.  

 

Figuur 35. Design mode inschakelen 

Wanneer de Design mode is ingeschakeld, zal de achtergrond kleur veranderen. Dit om aan te 
geven dat High~T zich in Design mode bevindt.  

Op het moment dat er High~T zich Design mode bevindt kun je met rechtermuisknop op een 
scherm 2 extra opties aanroepen. Dit zijn de Window configurator en Configure panelgrid.  

 

 

Figuur 36. De 2 extra opties onder de rechtermuisknop 

Er zijn nog wat meer opties onder rechtermuisknop, we richten ons in deze tutorial alleen op 
Window configurator, Configure Panel Grid en Toggle Form. 
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Toggle Form 
Met toggle form is het mogelijk een panel om te laten schakelen van gridfrom naar freeform.  

 

 

Figuur 37. toggle tussen Free Form en Grid Form. 

Zo’n Free Form kan gebruikt worden om data anders weer te geven.  

 

Window configurator 
Wanneer er op Window configurator gedrukt wordt zal het volgende scherm getoond worden: 
 

 

Figuur 38. Window configurator 

In dit scherm is het mogelijk om zaken als Tabs in te regelen. Wanneer je op het eerste foldertje 

dubbelklikt klapt die open.  
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Figuur 39. De panels/tabellen in het scherm 

Het is nu mogelijk om tabs aan het scherm toe te voegen. Dit kan met de knop ‘Add Tab’. 
 

 

Figuur 40. Een Tab toevoegen. 

De tab is op dit moment nog leeg. Nu dat de tab leeg is kun je de naam ervan nog wijzigen. 
Selecteer de tab en druk op F2. Je kan nu de naam wijzigen van de Tab.  
Om een tab te vullen moet er een panel/tabel verplaatst worden van het scherm naar de 
TabControl. De tab kan gevuld worden door de move button. Selecteer eerst de tabel die je op de 
tab wilt hebben. Druk vervolgens op de Move button en klik op de tab waar de tabel moet komen.  
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Figuur 41. De tabel toegevoegd aan het tabblad 

Wanneer er nu op ‘OK’ gedrukt wordt, zal het scherm met een tabblad worden uitgerust.  
 

 

Figuur 42. Scherm met tabblad 

Met tabbladen wordt het mogelijk om veel tabellen overzichtelijk in een scherm weer te geven. De 
naamgeving van het tabblad kan worden aangepast echter bied de Window configurator hier nog 
geen mogelijkheid voor. Dit zou dan direct in de meta-data aangepast moeten worden.  
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Configure Panel Grid 
Het is mogelijk om de indeling van een scherm aan te passen. Hierdoor is het mogelijk om panels 

naast elkaar of net andersom op het scherm te plaatsen. Het is ook mogelijk om twee panels onder 
een ander panel in te delen.  

 

Figuur 43. Configure panel grid 

In het ‘Configure panel grid’ scherm staan alle componenten die op een scherm staan. Dit kunnen 
panels zijn maar ook tabcontrols. In de toekomst zou het kunnen zijn dat er nog meer 
componenten aan een scherm kunnen worden toegevoegd. 

In de kolommen X/Y/Width/Height kunnen de eigenschappen van de componenten worden 
aangepast.  
 
 
 
 
   

 Het is mogelijk om bijvoorbeeld de tabcontrol component naast de panel te plaatsen. De waardes 

worden als volgt ingesteld.  
 

 

Figuur 44. Ipv onder elkaar naast elkaar. 

Het scherm komt er dan zo uit te zien: 

 

Figuur 45. Uitkomst van de wijziging  

Let op! De waardes die onder de kolommen staan zijn waardes van een grid!. 

 Dit zijn GEEN coördinaten.  
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Schermen opslaan 

Als je tevreden bent over het scherm kun je hem opslaan. Hiervoor gebruik je de -knop.  
Geef het scherm een passende naam en omschrijving druk vervolgens op OK en het scherm is 
opgeslagen.  
 

 

Figuur 46. Scherm opslaan 

Nu het scherm is opgeslagen wilt u hem ergens terug vinden. High~T heeft hier de Orphans voor, 
alle schermen die opgelagen worden zitten standaard in het orphans scherm. Orphans (= Wees) 
zijn eigenlijk schermen die nergens onder het menu zijn gehangen.  
 

 

Figuur 47. In orphans zie je het gemaakt scherm terug. 

In het hoofdstuk ‘Scherm toevoegen aan menu’ zal er uitgelegd worden hoe je het gemaakt 
scherm kan opnemen in het menu.  

Scherm toevoegen aan menu 
Nu het scherm is aangemaakt en gesaved wilt u hem in het menu hangen. Dit kan vrij gemakkelijk 
gerealiseerd worden. Zorg ervoor dat High~T in design mode staat.  
Dit kan in Preferences -> Design mode. Zoals u waarschijnlijk al bekend is zal de achtergrond rood 
kleuren. Nu dat High~t in design mode staat kunt u met rechter muisknop op uw scherm bij de 
functie ‘add to menu’ 
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Figuur 48. Add to Menu 

Wanneer je hier op klikt krijg je een scherm voor je met het menu als boomstructuur.  

 

Figuur 49. Het menu als boomstructuur 

Klik het gewenste menu aan en druk op OK. Het scherm is nu op de plek in het menu gezet wat u 
gekozen heeft.  

 
 LET OP: Het scherm moet opgeslagen zijn voordat het mogelijk wordt hem op te nemen in het 

menu. 
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High~T beyond dummies 

Wachtwoord wijzigen voor systeembeheerders 
Deze paragraaf is een aanvulling op de paragraaf “Wachtwoord wijzigen” in de dummies-sectie. 
De systeemeigenaar in High~T (FAAJ) heeft de bevoegdheid om de wachtwoorden van andere 

gebruikers te wijzigen. Na het aanklikken van de menukeuze “Set Password” verschijnt de 
volgende popup: 
 

 

Figuur 50. Wachtwoord wijzigen (FAAJ) 

Als de systeemeigenaar deze routine opstart is het tekstveld “User name” initieel leeg en kan het 
gewijzigd worden. Nu kan iedere gebruikersnaam hier worden ingevuld. 

Het oude wachtwoord in tekstveld “Old password” is alleen van belang als het wachtwoord van de 
systeemeigenaar zelf wordt gewijzigd. De systeemeigenaar hoeft het wachtwoord van een andere 
gebruiker niet te weten om dit te wijzigen. 

Inloggen als 
Het is mogelijk om als een groep of gebruiker in te loggen met het FAAJ account. Hiervoor gebruik 
je de volgende syntax voor username: 

 
[Groep/user] AS [System user]  
 
Het systeem account is in het standaard geval FAAJ. Alleen dit account kan user aliases gebruiken.  

Filters 
Het is mogelijk om binnen High~T Filters aan te brengen over panel. Een filter laat een selecte 
weergave zien van de daadwerkelijke weergave. Er zijn 3 soorten filters die gebruikt kunnen 

worden: 

 
Initial filters 
Dit zijn filters die geplaatst worden bij opening van het scherm. Wanneer er een refresh van de 
data wordt gedaan zal de filter verdwijnen. Alle gegevens worden dan getoond.  
 
Select filters  

Deze filters zorgen ervoor dat er bij opening van het scherm al rijen geselecteerd zijn van een 
panel.  
 
Fixed Filters 
Dit zijn filters die altijd werken. Er zijn geen mogelijkheden om een dergelijk type filter te 
omzeilen, ook bij querien wordt deze filter in acht genomen. Tevens is het niet meer mogelijk om 

in de betreffende dataset mutaties door te voeren.  
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Filters kunnen aangemaakt worden in de tabel RT_FILTER. Deze tabel bevat de volgende 
attributen: 
 

Naam Beschrijving 

System Systeem 

R-Table De tabel waar het filter op werkt 

Filter Naam van het filter 

Fltr Descr De beschrijving van wat het filter doet 

F. Type Filter type. Hier zijn de volgende 
mogelijkheden: 
AND – AND Composite filter 
EXPR – Expression filter 

INV – Inverse filter 
OR – OR Composite filter 

User De user waarvan het filter is. 

OBS Indicator of het filter op de database toegepast 

moet worden 

Parse? Is de expressie parsable. Dit is alleen zo 
wanneer de expressie die is ingevoerd 
geparsed moet worden. Staat deze op N dan 
kan in Expr een SQL where clause opgenomen 
worden. 

QBE  

 
Als er een filter is opgenomen moet er nog opgegeven worden op welk window deze filter gebruikt 
wordt. Dit wordt standaard opgenomen in de tabel WIN_DSET. Het is nog mogelijk om dit per 

gebruiker in te stellen dat kan in WIN_DSET_USER, hier gaan we nu niet op in.  
 

Om de filter op te nemen voor een window moeten de volgende attributen ingevoerd worden: 

Naam Beschrijving 

System Systeem naam 

PNLT Panel type in meeste gevallen is dit ‘WIN’ 

PNL CD De panel code 

Data set De dataset 

R-Tbl Fltr De tabel waar het filter op draait 

Select Fltr De naam van het filter voor een select filter 

Fixed Fltr De naam van het filter voor een fixed filter 

Init Fltr De naam van het filter voor een init filter 

AQ Auto query, hij queried bij openen van het 
scherm 

SA Select All. Hij selecteert alle records bij openen 

van het scherm. 

 
 
  
 

 
 

LET OP: Het is alleen mogelijk om OF een select OF een fixed OF een init filter in te stellen. De 
kolommen van de andere filters zullen NULL moeten zijn.  



 

 

 

Bijlage 1: FAA Model 
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Historie 
Versie Datum Auteur Omschrijving 

0.1 12-02-2008 DennisV 
ReneV 

Initiële versie 

0.2 18-02-2008 RobertV Wachtwoord wijzigen toegevoegd 
Historie toegevoegd 

0.3 27-02-2008 DennisV Hoofdstuk voor data-analisten toegevoegd.  
Wat tekstuele zaken gewijzigd. (kader->panel) 

0.4 25-04-2008 DennisV Scherm screenshots aangepast naar polis+ schermen. En teksten 
aangepast 

0.5 03-06-2008 DennisV Tijdreizen en signaleringen toegevoegd 

0.6 20-06-2008 HenkS Versienummers, datums en inhoudsopgave bijgewerkt 

0.7 04-07-2008 
 
07-07-2008 

DennisV Hoofdstuk Flexibele Applicatie Architectuur toegevoegd. Daarnaast een 
bijlage toegevoegd.  
Hoofdstuk schermen maken met subhoofdstukken toegevoegd.  

0.8 28-07-2008 DennisV Hoofdstuk Speciale type tabellen toegevoegd. Schermen maken 
uitgebreid. Filters toegevoegd aan Beyond dummies. 
Verschillende correctie en kleine stukjes tekst toegevoegd. 
 

0.8 24-09-2008 DennisV Hoofdstuk XML bericht ophalen toegevoegd.  

 


