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1. Inleiding
1.1. Wat is Adlib

Adlib is de merknaam waaronder Axiell ALM Netherlands computerprogramma’s produceert waarmee u grote hoeveelheden gegevens op
een gestructureerde manier kunt beheren.
Er is een onderscheid tussen de Adlib programmatuur (software) en
de applicaties (toepassingen). De programmatuur bevat alle code
die het lezen in en schrijven naar databases en alle bijbehorende
functionaliteit afhandelt, en wordt uitgevoerd in bestanden met het
achtervoegsel .exe en/of .dll (en sommige perifere functionaliteit in
bin-bestanden). Deze programmatuur is speciaal gemaakt voor het
beheer van gegevens uit bibliotheken, musea, archieven, en soortgelijke instellingen.
De Adlib applicaties bestaan uit databases en gebruikersinterfaces
(tabbladen met velden bijvoorbeeld) – eigenlijk alleen maar een
verzameling gegevens dus – waar de software een bruikbaar geheel
van maakt.
Deze structuur maakt het mogelijk dat u regelmatig nieuwe software
kunt installeren, waar nieuwe functionaliteit in zit, terwijl er aan uw
applicatie (die u misschien zelf hebt aangepast) niets verandert.
Daarom kan uw programmatuur regelmatig een nieuw versienummer
krijgen (bijvoorbeeld 7.0) wanneer u een nieuwe release installeert,
terwijl uw applicatieversie altijd dezelfde blijft (bijvoorbeeld Museum
4.2).
De gevensopbouw in Adlib-systemen is te vergelijken met die van een
kaartenbak: bij elkaar behorende gegevens (bijvoorbeeld van een
tijdschrift) worden bij elkaar opgeslagen. In Adlib spreken we echter
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niet van een kaart, maar van een ‘record’. Een verzameling records
noemen we niet een kaartenbak maar een ‘database’, en een subset
(deelverzameling) van een database een dataset. Zo’n database of
dataset kunt u in een applicatie (aan)vullen met gegevens.
Gegevens worden ingevoerd en gepresenteerd op formulieren die per
onderwerp over tabbladen (schermen) zijn verdeeld (maar tot hetzelfde record behoren).
Om de gegevens snel terug te kunnen vinden, wordt gebruik gemaakt
van ‘indexen’; een index is een alfabetische of numerieke lijst van
termen met een verwijzing naar het record waarin zo’n term voorkomt. U kunt op verscheidene manieren zoeken en de resultaten
gesorteerd afbeelden, afdrukken en/of opslaan.
Het unieke van Adlib-systemen is dat ze erg flexibel zijn: de
applicaties zijn op eenvoudige wijze met behulp van Adlib Designer aan te passen aan de wensen van de klant. Zo kunt u
zelf kiezen welke gegevens worden opgeslagen en hoe die op
het beeldscherm worden gepresenteerd aan de gebruiker. Ook
kunt u kiezen voor welke gegevens indexen worden gemaakt
en op welke manier deze indexen toegankelijk zijn. (Voor Designer is aparte documentatie beschikbaar in de vorm van online Help.)
Wanneer u Adlib-software koopt, krijgt u daar één of meer applicaties
bij afhankelijk van uw licentie. Een applicatie is soms onderverdeeld
in verschillende ‘modulen’ die ieder een apart aspect van de werkzaamheden of activiteiten in uw bibliotheek, museum of archief omvatten.
Adlib Museum bijvoorbeeld, wordt als een gestandaardiseerde applicatie geleverd. Elke applicatie omvat minimaal een module om objecten uit de collectie te kunnen beschrijven en weer terug te zoeken. Er
kunnen echter ook modules zijn toegevoegd om bijvoorbeeld boeken
of tijdschriften te beheren of om via internet in de collectie te kunnen
zoeken.
En voor Adlib Bibliotheek is er een module voor het beheren van
tijdschriften en een module voor het zoeken in de catalogus door
bibliotheekbezoekers.
Dergelijke modulen zijn echter extra, en die moet u apart aanschaffen
naast de catalogus- of collectiemodule.

1.2. Over deze handleiding
De handleiding die voor u ligt is toegespitst op de functionaliteit van
de Adlib-software die zich voornamelijk in het bestand adlwin.exe
bevindt. Het is deze programmatuur die de basis is van uw Biblio2
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theek, Museum, Tijdschriften, Bestellingen, Archief en/of Uitleenbeheer-applicatie. De functionaliteit in al deze applicaties is dezelfde en
daarom is één handleiding daarvoor voldoende.
Zie voor applicatie-specifieke aspecten van Adlib Bibliotheek,
Adlib Museum en Adlib Archief de bijlagen achter in deze gebruikersgids. Zie voor specifiek aspecten van de andere applicaties en modules de betreffende applicatie- of modulegidsen,
indien beschikbaar.
In de onderhavige gebruikersgids vindt u dus voorbeelden uit alle
bovengenoemde applicaties om de software-functionaliteit te illustreren, maar die functionaliteit kunt u in úw specifieke applicatie op basis
van adlwin.exe ook terugvinden; de velden, databases en tabbladen
zijn dus anders, maar wat u ermee kunt doen niet.
Bovendien vindt u aan het begin van de meeste hoofdstukken in een
blauw kader een inleidende paragraaf die het betreffende hoofdstuk
beknopt samenvat en verwijzingen naar paragrafen met meer informatie bevat. U kunt deze inleidende paragrafen bijvoorbeeld gebruiken om snel een overzicht van de belangrijkste functionaliteit in Adlib
te krijgen, of om gemakkelijker door de handleiding te navigeren. Als
er een paginanummer of paragraafnummer in de tekst genoemd
worden, en u leest deze handleiding vanaf uw computerscherm, dan
kunt u eventueel Ctrl+klikken op dat nummer om direct naar die
pagina of paragraaf te springen.

U vindt in deze gebruikersgids ook grijze kaders met technische
informatie of waarschuwingen: de technische informatie is vooral
bedoeld voor ervaren gebruikers en applicatiebeheerders, en is gewoonlijk niet vereist om normaal met Adlib te kunnen werken.
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Om in deze handleiding onderscheid te maken tussen beschrijvende
tekst en teksten die u op uw beeldscherm aantreft, wordt verschillende opmaak toegepast:
•

Teksten die op het beeldscherm worden getoond, titels van menu’s en opschriften van knoppen, worden hier cursief afgedrukt,
bijvoorbeeld:
Volledige catalogus
Combineren
Volgende

•

Teksten die u moet typen, worden met een schrijfmachineletter
afgedrukt, bijvoorbeeld:
Deze tekst kunt u invoeren...

•

Het opschrift van de toetsen op uw toetsenbord wordt in deze
handleiding weergegeven met een smal en vet lettertype, bijvoorbeeld:
Enter
Page Down
F1 (Help)
Soms moet u twee toetsen ‘tegelijkertijd’ indrukken: houd de eerste toets ingedrukt, en druk dan op de tweede toets. Zo’n
toetscombinatie wordt in de tekst aangegeven door een plusteken
(of koppelteken) tussen de betreffende toetsen, bijvoorbeeld:
Ctrl+C

Opmerkingen, tips en waarschuwingen worden in een kader als dit
afgedrukt, of alleen als een ingesprongen alinea.
De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen (nog afgezien van
de applicatie waarvan ze zijn gemaakt) afwijken van de weergave op
uw eigen beelscherm, afhankelijk van onder andere uw schermresolutie en Windows-versie.
Als u Adlib 7 of hoger onder Windows XP, Windows Vista (ouder dan
SP2), Windows Server 2003 of Windows Server 2008 (ouder dan SP2)
draait, dan ziet u bovendien nog de oude menu’s en knoppenbalk, in
plaats van het lint. Alleen in Windows Vista SP2, Windows Server
2008 SP2 en alle nieuwere Windows-versies, zoals Windows 7, krijgt
u het lint te zien. Deze handleiding verwijst alleen nog naar het lint,
wat verwarrend kan zijn als u een oude Windows-versie gebruikt: het
is dan wellicht het beste om de Adlib 6.6.0-handleiding te gebruiken
en de release-notes van hogere versies er eventueel bij te pakken
voor informatie over nieuwe functionaliteit.
4
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1.3. Belangrijk voor Adlib Lite-gebruikers
Adlib Lite is de gratis versie van Adlib Museum of Adlib Bibliotheek en
is bedoeld voor één enkele gebruiker. Het kan niet gebruikt worden in
combinatie met een SQL of Oracle-database. Omdat het een gratis
versie is, zijn enkele beperkingen van toepassing. In Adlib Museum
Lite hebt u bijvoorbeeld alleen de beschikking over de volgende
databases:

•
•
•
•
•
•

Objecten (maximaal 5000 records)
Documentatie (maximaal 5000 records)
Beelddocumentatie
Personen en instellingen
Thesaurus
Valuta

De beschikbare databases in Adlib Bibliotheek Lite zijn:

•

•
•
•
•

Volledige catalogus, bestaande uit de datasets Boeken, Audiovisuele materialen, Artikelen, Tijdschriften, Digitale bronnen (per
dataset maximaal 5000 records)
Thesaurus
Personen en instellingen
Reeksnamen
Beelddocumentatie

Adlib Lite biedt een selectie van de functies die een volledige versie
van Adlib bevat. Veelgebruikte functionaliteit zoals herhaalde velden,
validatie, woordomloop in tekstvelden, (Booleaans) zoeken via indexen, voorgedefinieerde afdrukformaten in de Afdrukassistent en
helpteksten zijn uiteraard aanwezig. Merk op dat afdrukken naar
Word-sjablonen alleen mogelijk is als MS Word op uw computer
geïnstalleerd is, en beperkt is tot 4 voorgedefinieerde sjablonen.
De volgende mogelijkheden zijn echter voorbehouden aan een volledige Adlib-versie:

•
•
•

geavanceerd zoeken via de selectietaal;
zoeken via zoekformulieren (wel in Bibliotheek Lite);
zoeken met gecombineerde indexen op meerdere velden tegelijk;
5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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bewaren van zoekvragen en gevonden records (in zogenaamde
pointerfiles);
records kopiëren;
meertaligheid;
ontlenen van records uit andere gegevensbronnen (wel in Bibliotheek Lite);
ASCII-bestanden importeren in tekstvelden;
RTF-velden voor het invoeren van opgemaakte tekst;
Adlib klembord voor het kopiëren van velden;
zoeken-en-vervangen in records;
Windows Image Acquisition;
spellingscontrole;
interactief afdrukken met de Afdrukassistent;
afdrukken op zelfgemaakte Word-sjablonen;
afdrukken van gekoppelde afbeeldingen, via de Media Viewer;
gebruik van een externe thesaurus voor de validatie van uw invoer;
het menu Bestand > Apparaatbeheer;
bewerkingsgeschiedenis van een veld bekijken;
doorzoeken van recordhiërarchie (via Hiërarchiebrowser);
velden op slot zetten;
SQL en Oracle-ondersteuning.

Merk op dat bovenstaande lijst een indicatie is en mogelijk niet compleet. De lijst moet niet worden beschouwd als een definitieve productbeschrijving.
Deze gebruikersgids beschrijft de functionaliteit van de volledige
versies van Adlib. Maar u kunt deze handleiding ook prima gebruiken
als u een Adlib Lite-gebruiker bent. Houd alstublieft in gedachten wat
de beperkingen zijn van Adlib Lite en sla de overeenkomende hoofdstukken of paragrafen gewoon over. Alle andere functionaliteit is van
toepassing op zowel betaalde als gratis Adlib-versies.

6

2. Een Adlib-applicatie starten
Overzicht
Na installatie kunt u een Adlib-applicatie starten via de snelkoppeling
op het Windows bureaublad of via het Windows Start-menu (indien
aanwezig), onder Alle programma’s.
Zie het kader Technische info op pagina 8 en ook de Installatiegids
Museum, Bibliotheek en Archief voor informatie over het maken of
wijzigen van snelkoppelingen.
Als de Adlib-software en -applicatie correct zijn geïnstalleerd, kunt u
Adlib starten. De systeembeheerder heeft waarschijnlijk snelkoppelingen gemaakt op uw bureaublad, waarop u kunt dubbelklikken om de
applicatie te starten.

Of u vindt in het Windows Start-menu (niet aanwezig onder Windows
8) in de groep Programma’s een of meer Adlib pictogrammen; klik
eenmaal op het gewenste pictogram om de bijbehorende applicatie te
starten. Bij vragen kan uw systeembeheerder u nader informeren
over hoe Adlib moet worden gestart.
Na het starten verschijnt kort het Adlib-logo in beeld, waarna u direct
in Stap 1 van de Zoekassistent terechtkomt (zie Afbeelding 3.2).
Afhankelijk van de applicatie toont deze stap verschillende opties.

7
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Technische info: snelkoppelingen, mappen en bestanden
Als er meerdere Adlib-applicaties op hetzelfde computersysteem zijn
geïnstalleerd, dan staat elke applicatie in een eigen map (directory).
De map waaruit Adlib wordt gestart, bepaalt dus welke applicatie
wordt gestart. Een snelkoppeling om een applicatie te starten, verwijst dan ook expliciet naar een specifieke map. Klik met de rechter
muisknop op een snelkoppeling en kies in het snelmenu de optie
Eigenschappen. Op het tabblad Snelkoppeling in het invoervak Beginnen in staat de map aangegeven waarin de applicatie zich bevindt,
bijvoorbeeld: C:\Program Files\Adlib Software\museum basis voor
een Museum Basis-applicatie (In het invoervak Doel daarentegen
staat het pad naar het uitvoerbare bestand, de zogenaamde executable, van de software vermeld.) Op uw eigen systeem kan de hoofdmap ook anders heten, afhankelijk van de keuzes die bij installatie
zijn gemaakt.
De Adlib-programmatuur bestaat uit verschillende bestanden met
verschillende functies. Vooral belangrijk is de opdeling in uitvoerbare
bestanden (met de extensie .exe) die de toegang tot een database
verzorgen, en applicatiebestanden waarin onder andere de gebruikersinterface en de schermen gedefinieerd zijn. Het uitvoerbare
bestand dat Adlib start (bijvoorbeeld adlwin.exe), wordt voor verschillende applicaties gebruikt (bijvoorbeeld voor Adlib Bibliotheek,
Adlib Tijdschriften en Adlib Uitleenbeheer). Elke applicatie staat in
een eigen werkmap. (Zie uw Adlib installatiegids voor een overzicht
van deze werkmappen).
Zowel de software (uitvoerbare bestanden) als de applicaties hebben
een eigen versienummer; software en applicaties worden dan ook
onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Als u een Adlib-systeem koopt
krijgt u software en applicaties; de applicaties kunt u zelf veranderen,
en van Adlib krijgt u hiervoor dus geen upgrades, want anders zouden eventuele eigen veranderingen in de schermen verloren gaan.
Typerende versienummers voor de applicaties zijn 3.4 of 4.2.
De uitvoerbare bestanden worden wél voortdurend door Adlib vernieuwd en verbeterd. Als u een onderhoudscontract hebt, kunt u
regelmatig een nieuwe versie van de uitvoerbare bestanden downloaden van de Adlib website. Die nieuwe executables vervangen bij de
installatie ervan automatisch de oude bestanden; u krijgt verbeterde
functionaliteit terwijl uw applicaties ongewijzigd blijven. (U hoeft
Adlib dus nooit te deïnstalleren!) Typerende versienummers voor de
uitvoerbare bestanden zijn 6.0, 6.6.0 en 7.2.
Beide versienummers ziet u in de titelbalk van het applicatievenster.
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Als er geen map met de snelkoppeling verbonden is, en u dubbelklikt
op de snelkoppeling, dan opent Windows het venster Selecteer een
parameter file.
Zoek de map waarin de applicatie staat en kies in die map het Adlib
parameterbestand Adlib.pbk en klik op de knop Open; de applicatie
wordt gestart, maar de snelkoppeling blijft ongewijzigd. Gebruik het
dialoogvenster Eigenschappen voor (snelkoppeling) en het invoervak
Beginnen in om een parameterbestand als standaard op te geven
voor die snelkoppeling. (Zie uw Adlib installatiegids voor meer informatie over het maken van snelkoppelingen.)
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3. Basishandelingen
Overzicht
Na het starten van een Adlib-applicatie moet u wellicht eerst inloggen
(zie paragraaf 3.1); dat hangt af van het beveiligingsbeleid van uw
systeembeheerder. Dan verschijnt standaard de Zoekassistent waarin
u altijd eerst de gegevensbron moet kiezen waarin u wilt werken.
Hierna kunt u nieuwe records aanmaken of de volgende stappen in de
Zoekassistent doorlopen (3.2) om te zoeken naar bestaande records.
De vier stappen voor zoeken zijn als volgt:
1. Kies de te doorzoeken gegevensbron (een database of dataset).
2. Selecteer de zoekingang waarmee u wilt zoeken: u zoekt hiermee
in een index op een bepaald veld. Indexen zorgen voor snelle
zoekresultaten.
3. Voer uw gehele of gedeeltelijke zoekterm(en) in.
4. Als er in de doorzochte index meerdere termen gevonden worden
die aan uw zoekopdracht voldoen, selecteer dan nu de indexterm
(of kies alle gevonden termen) om records voor op te halen.
Het zoekresultaat is meestal een lijst met records in verkorte weergave. Dubbelklik op een record om dat in detailweergave te tonen.
De data van het record wordt verspreid over meerdere tabbladen
(schermen) weergegeven.
Met de volgende knoppen kunt u door de records van een zoekresultaat bladeren (3.3):

En met de volgende knoppen kunt u naar de vorige zoekstap terugkeren, respectievelijk naar de eerste stap van de Zoekassistent
terugkeren om een nieuwe zoekopdracht op te stellen:

Een geselecteerd of geopend record kunt u, mits u daartoe gerechtigd bent, bewerken, opslaan of verwijderen (3.4):
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Verder kunt u bijna overal in Adlib tijdens het zoeken of bekijken van
records, maar in ieder geval na het kiezen van een gegevensbron in
de eerste stap van de Zoekassistent, een nieuw record creëren en
invullen:

Als de knop gedimd wordt weergegeven, dan kunt u momenteel geen
nieuwe records aanmaken. Een mogelijke reden kan zijn dat u in de
volledige catalogus werkt: kies dan eerst een specifieke dataset in die
catalogus en probeer het opnieuw.

3.1. Starten en inloggen
U start een Adlib-applicatie door bijvoorbeeld te dubbelklikken op de
snelkoppeling ervan op het bureaublad. Elke Adlib-applicatie of module heeft een eigen snelkoppeling.

Of open het Start-menu van Windows, ga naar Programma’s → Adlib
Software en kies de applicatie die u wilt starten, bijvoorbeeld Adlib
Bibliotheek. Het is overigens goed mogelijk dat uw applicatie(s) in een
ander menu staan.

Afbeelding 3.1: Mogelijk moet u eerst inloggen.
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Adlib opent mogelijk met een loginvenster. Dat is afhankelijk van of
uw systeembeheerder dat zo ingesteld heeft voor Adlib-gebruikers.
Als dit venster verschijnt, dan moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen, en eventueel een (Active Directory) domein. Vraag uw
systeembeheerder naar wat u precies moet invullen. Zolang u niet de
correcte gegevens invult, wordt er geen toegang tot de applicatie
verleend.

3.2. Zoeken met de Zoekassistent

Afbeelding 3.2: Het openingsscherm van Adlib Bibliotheek.

Werken in Adlib verloopt meestal via een aantal stappen in een vaste
volgorde. Eenvoudig zoeken naar gegevens bijvoorbeeld, verloopt in
Adlib als volgt:
1. Adlib opent met Stap 1 van de Zoekassistent (zie Afbeelding 3.2).
Stap 1 van de Zoekassistent wordt ook wel ‘databasemenu’ ge13
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noemd. In Stap 1 ziet u een lijst met de in deze applicatie of module beschikbare gegevensbronnen (verwijzingen naar databases
en datasets, voor het zoeken en invoeren van records) en procedures (zoals direct te starten afdruktaken). Klik op de gegevensbron waarin u wilt werken. Merk op dat u alleen in nietonderverdeelde gegevensbronnen (zoals Beelddocumentatie) en
subgegevensbronnen (zoals Boeken) nieuwe records kunt invoeren of bestaande records kunt bewerken; in gegevensbronnen zoals Bibliotheekcatalogus kunt u bestaande records uit de onderliggende subgegevensbronnen alleen bekijken. In de Zoekassistent
moet u hierna op Volgende klikken om naar Stap 2 te gaan.
2. In de Zoekassistent specificeert u stapsgewijs welke gegevens u
zoekt. In het vak Beschrijving vindt u begeleidende uitleg. In Stap
2 opent een nieuwe lijst, het zogenoemde ‘zoekingangenmenu’,
waaruit u een zoekingang kunt kiezen om op verder te zoeken;
dubbelklik op een zoekingang of selecteer er een en klik dan op
Volgende of druk op Enter.

Afbeelding 3.3: Elke zoekingang stelt een index voor waarin u snel kunt
zoeken.
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(U kunt ook gebruik maken van de pijltjestoetsen, of typ herhaaldelijk de eerste letter van de gewenste zoekingang tot de juiste
geselecteerd is.) Elke zoekingang is gekoppeld aan een index
waarin Adlib snel kan zoeken.
3. Na de keuze van een index kunt u in het volgende scherm de
zoekterm (oftewel sleutel) invoeren waarop u wilt zoeken. Voor
het zoeken kunt u volstaan met de beginletters van uw zoekterm.

4. Als er een lijst met zoektermen resulteert die met de ingevoerde
tekens beginnen, dan worden al die termen in de lijst Zoekresultaat getoond. (Dit geldt niet voor álle indexen, zoals die voor Titel.) Kies er één en klik op Toon of zoek verder op alle termen via
Alle sleutels. Het aankruisvakje Inclusief nauwere termen kunt u
voorlopig negeren.
Uiteraard wordt deze stap overgeslagen wanneer er maar één
term aan uw zoeksleutel voldoet.

Afbeelding 3.4: Dit eerste zoekresultaat toont alle gevonden termen in de
gekozen index.
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5. Alle gevonden records (de records waarvoor de gekozen index de
opgegeven of geselecteerde sleutel bevat) worden vervolgens in
het Lijstscherm (een verkorte presentatie) getoond (zie Afbeelding 3.5). U kunt uit deze lijst een record kiezen (dubbelklikken of
op Enter drukken), waarna het betreffende record in zijn geheel
wordt getoond, verspreid over verscheidene tabbladen (schermen).

Afbeelding 3.5: De lijstpresentatie: de gevonden records voor deze auteur. Dubbelklik op een titel om het record in detail te openen.
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Afbeelding 3.6: De detailpresentatie van een van de gevonden records
voor deze auteur. Klik op een andere tab om meer data van dit record in
te zien.

3.3. Door Adlib navigeren

Afbeelding 3.7: Een deel van het Start-menu van Adlib.
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Het werken in Adlib verloopt meestal in opeenvolgende stappen; er
zijn in het Start-menu in het lint (het menu met de geïntegreerde
knoppenbalk) steeds twee opdrachten aanwezig waarmee u een stap
teruggaat.

Kies in Adlib Start → Herstart (de knop Herstart) of druk op F8 om
terug te gaan naar het scherm waarmee Adlib opent – u begint eigenlijk opnieuw – en een nieuwe gegevensbron te kiezen om mee verder
te werken.

Ga vanuit iedere plaats in het programma een scherm of niveau terug
via het menu Start → Terug (de knop Terug) of druk op F7.
Bij het bladeren door records (zowel in lijst- als detailweergave) kunt
u gebruik maken van de daarvoor bestemde knoppen in het menu
Start (Eerste record, Vorig record, Volgend record en Laatste record):

Merk op dat in deze handleiding met het begrip “Start-menu” altijd
verwezen wordt naar dit menu in het lint van Adlib, nooit naar het
Start-menu
van Windows 7 of ouder (tenzij expliciet met “Windows Start-menu” aangeduid).

3.4. Een record creëren, bewerken of verwijderen
◼ Een record aanmaken en opslaan
Nadat u in Stap 1 van de Zoekassistent een gegevensbron hebt gekozen, kunt u daarin over het algemeen nieuwe records aanmaken*. U
kunt dat bovendien op elk moment doen, vanuit elke volgende stap in
de Zoekassistent, maar ook vanuit de detailweergave van een record,
of vanaf de lijstweergave. Klik op de knop Nieuw in het menu Start
om een nieuw record te openen in bewerkingsmodus:

* In sommige gegevensbronnen, zoals de Bibliotheekcatalogus of de
volledige Objecten-collectie, kunt u geen nieuwe records aanmaken.
In dat geval wordt de knop gedimd weergegeven. Kies in plaats
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daarvan een subgegevensbron, zoals Boeken of Objecten in eigen
beheer, om de nieuwe records in te creëren.
U kunt vervolgens naar wens velden gaan invullen. Sommige velden
zijn verplicht, en als dat nodig is dan attendeert Adlib u daarop voor
het opslaan. Andere velden kunnen gevalideerd zijn aan een tweede
database, waardoor u bij het verlaten van een veld soms moet kiezen
of de ingevulde term of naam aan de validatiedatabase moet worden
toegevoegd, of dat u de ingevulde waarde toch maar vervangt door
een al bestaande voorkeursterm of –naam. Lees meer over validatie
in hoofdstuk 12.1.
Wanneer u (voorlopig) klaar bent met invullen, bewaart u het record
door in het Start-menu op de knop Record opslaan te klikken:

U moet het opslaan vervolgens nog bevestigen.
Klik ook op deze knop als u het record wilt sluiten zonder het te
bewaren. Kies in het bevestigingsvenster Record opslaan dan voor
Nee.

◼ Een bestaand record bewerken
Een bestaand record kunt u eenvoudig bewerken:
6. Zoek het record eerst op, bijvoorbeeld via de Zoekassistent.
7. Selecteer dan het gewenste record in de lijstweergave van het
zoekresultaat (door erop te klikken), of open het record in detailweergave.
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8. Klik in het Start-menu op de knop Wijzigen om het betreffende
record in bewerkingsmodus te zetten.

U kunt het record niet bewerken als de knop gedimd wordt weergegeven. Dit kan het geval zijn als u niet voldoende toegangsrechten hebt of wanneer u dit record in de Bibliotheekcatalogus of
de volledige Objecten-collectie hebt opgezocht in plaats van in
een van hun subgegevensbronnen.
9. U kunt nu de gegevens in het record aanpassen.
10. Klik als u klaar bent op de knop Opslaan, om de wijzigingen op te
slaan, of om het record te sluiten en het te laten zoals het was.

◼ Een record verwijderen
Verwijder een record definitief (!) uit de database door het te openen
in detailweergave en op de knop Verwijderen in het Start-menu te
klikken. U moet de verwijdering vervolgens bevestigen.

Vanuit de lijstweergave van het zoekresultaat kunt u eventueel meerdere records tegelijk verwijderen. Markeer de te verwijderen records
door op de aankruisvakjes links ervan te klikken, en klik op de knop
Verwijderen. U moet uw keuze vervolgens nog bevestigen.
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3.5. Overige mogelijkheden in Adlib
Maar er is in Adlib natuurlijk veel meer mogelijk. Zo kunt u:
•
•
•
•
•
•

complexe zoekopdrachten uitvoeren;
automatisch gegevens vervangen;
records ontlenen aan andere databases.
een verzameling records sorteren;
geselecteerde records afdrukken;
records importeren of exporteren;

Verderop in deze handleiding worden al deze functies uitgebreid
besproken.

We raden u dringend aan regelmatig back-ups te maken van uw
database(s) en uw Adlib-applicaties, zeker voordat u een upgrade
installeert, data importeert of applicaties gaat wijzigen. Desgewenst
kan de helpdesk van Axiell ALM Netherlands daaromtrent advies
verstrekken, ofschoon wij voor uw back-upprocedures geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Zie de Installatiegids Museum, Bibliotheek en Archief voor meer informatie over het creëren van back-ups.
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Overzicht
Adlib is een Windows-programma en gebruikt dezelfde standaard
venster-elementen (zie paragraaf 4.1) als andere Windows-software.
In de titelbalk van Adlib ziet u de naam en versie van de huidige
applicatie.
De statusbalk onder aan het venster kan verschillende informatie
weergeven, bijvoorbeeld over de huidige data-taal (indien van toepassing), het recordvolgnummer in de lijst en verscheidene gegevens
over het actieve veld op een scherm.
De meeste functies vindt u terug in het lint (4.2). Wanneer u de
muiswijzer boven een knop plaatst, verschijnt een hint waarin vaak
een toetscombinatie of sneltoets vermeld wordt waarmee u de functie
eventueel vanaf het toetsenbord kunt activeren. De hint geeft ook
andere informatie over de functie.
Veelgebruikte knoppen kunt u naar een kleine werkbalk boven of
onder het lint kopiëren om te voorkomen dat u veel tussen de menu’s
(de tabbladen van het lint) moet schakelen.
Als uw schermresolutie laag is of het Adlib-venster smal is, dan ziet u
sommige knoppen pas als u een verborgen deel van het lint uitklapt
via een omlaag wijzend pijltje onder een groepsknop.
In alle lijsten die u in Adlib tegenkomt, kunt u een item selecteren
door erop te klikken (4.3). Soms kunt u met dubbelklikken op het
item meteen ook naar de volgende stap gaan, bijvoorbeeld om vanuit
een zoekresultaat een record in detailweergave te openen.
In een bewerkbaar veld waarin de cursor knippert kunt u tekst invoeren (4.4). Klik eenvoudig op een ander veld om de cursor te verplaatsen. Voor cursorverplaatsingen zijn ook toetscombinaties beschikbaar. In sommige velden kunt u slechts één regel tekst typen, terwijl
andere velden automatisch groter worden bij lange tekst. Ook kunt u
sommige velden herhalen, door er zogenaamde occurrences aan toe
te voegen. Zo kunt u bijvoorbeeld meerdere auteurs invoeren, elk in
een eigen veldherhaling. Alleen als de volgende knoppen actief zijn,
kunt u ze voor het momenteel actieve veld gebruiken om een occurrence toe te voegen:
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Bijna overal in Adlib is Help beschikbaar (4.5). Druk op F1 om voor
het momenteel actieve veld, scherm of venster een helptekst in een
apart deelvenster te tonen. Hier vindt u ook invulvoorbeelden.
In de meeste Adlib-applicaties kunt u van interfacetaal wisselen via
Beeld > Taalwissel (4.6). De interfacetaal is de taal waarin menu’s en
veldlabels worden weergegeven. De data-taal waarin u records invoert, staat hier los van.
Adlib toont verder regelmatig meldingen ter informatie of bevestiging
van een gekozen actie (4.7). Sommige meldingen kunt u uitschakelen, zodat u ze voortaan niet meer ziet.

4.1. Vensteronderdelen
Sluiten

Titelbalk
Het lint met vijf menu’s
Gedimde knop

Maximaliseren
Minimaliseren

Geselecteerde zoekterm

Schuifbalk
met schuifblokje

Afbeelding 4.1: Enkele vensteronderdelen.
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Adlib-applicaties hebben een typische Windows-interface en werken
ook analoog aan andere Windows-programma’s. In Afbeelding 4.1
vindt u de Windows-naamgeving voor de meestgebruikte vensteronderdelen.
Met behulp van de drie knoppen in de rechter bovenhoek van het
Adlib-venster kunt u het venster minimaliseren (als pictogram op de
taakbalk van Windows plaatsen), maximaliseren (schermvullend
maken) of verkleinen naar het vorige formaat, en sluiten (sluit het
programma af).
De statusbalk toont additionele informatie, zoals het aantal records in
een getoonde lijst, de databaseveldtag van het actieve veld in een
geopend record en het datatype en validatietype van dat veld, de
tekenset en het type van de gebruikte databases, of een suggestie
voor de volgende handeling.
In applicaties die draaien op een meertalige Adlib SQL of Oracledatabase wordt in een record in bewerkingsmodus ook de huidige
data-taal (te kiezen via Wijzigen > Data-taal) in de statusbalk weergegeven.

4.2. Werken met menu’s, knoppen en toetsenbord
In Adlib kunt u functies vaak op verschillende manieren uitvoeren,
met de muis of een toetscombinatie. Bijna alle functies vindt u terug
in één van de menu’s van het lint.
◼ De standaardmenu’s in het lint

Het lint is een combinatie van menubalk en knoppenbalk. Het bestaat
in adlwin.exe-applicaties (zoals Adlib Museum of Adlib Bibliotheek)
standaard uit vijf tabblad-achtige menu’s met een rij knoppen (eigenlijk pictogrammen). Afhankelijk van de situatie worden soms nog
extra menu’s zichtbaar, zoals het Media-menu wanneer een gekoppelde afbeelding wordt getoond. Klik (altijd met de linker muisknop,
tenzij anders vermeld) op de naam van een menu (bijvoorbeeld
Wijzigen) als het nog niet geopend is en klik eronder op een knop die
niet gedimd is (bijvoorbeeld Herstart) om die functie uit te voeren.
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Gedimde knoppen (in grijstonen weergegeven) zijn opdrachten die u
in het huidige scherm niet kunt uitvoeren omdat ze nu niet van toepassing zijn; ze kunnen in andere vensters wel actief worden.

De vijf menu’s zijn:
•

Bestand – Het menu links van het
menu Start is het menu Bestand. Dit
menu klapt nog uit als een echt menu. U vindt er functies die iets te
maken hebben met perifere apparaten en bestanden, zoals afdrukken,
importeren en exporteren. Ook kunt
u er de negen laatst bewerkte records snel opnieuw openen.

•

Start – Standaard opent Adlib met
een geopend menu Start (zie de opgesplitste afbeelding hieronder).
Daarin staan de meest gebruikte
functies, namelijk de navigatieknoppen, de basale recordfuncties, de
mogelijkheid een zoekmethode te
kiezen, de pointerfilefuncties, de opties voor het markeren van records,
de Booleaanse operatoren om zoekresultaten met nieuwe zoekvragen te
combineren, sorteren en de knop Etiket afdrukken.
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•

Wijzigen – In het menu Wijzigen staan vooral functies die u
gebruikt wanneer een record eenmaal in bewerkingsmodus staat:
klembordfuncties zoals knippen en plakken, veldbewerkingsfuncties om bijvoorbeeld occurrences toe te voegen, velden leeg te
maken, op slot te zetten of te vertalen, gereedschappen voor data-invoer zoals dialoogvensters om afbeeldingen of bestanden te
koppelen, om spelling te controleren of gekoppelde termen in te
zien of aan te maken, en een knop om de data-taal te wijzigen.
De laatste drie functies in dit menu zijn bedoeld voor de bewerking van meerdere records ineens: Vervangen in record, Wijzig
standplaats en Thesaurus update.

•

Beeld – Het menu Beeld bevat vooral functies die minder vaak
gebruikt worden: opties om de Hiërarchiebrowser of de Media
Viewer aan of uit te zetten, functies om de weergave van records
en menu’s te wijzigen, en hyperlinks naar webpagina’s met veelgestelde vragen en andere productinformatie.

•

Publiceren – Het menu Publiceren ten slotte, bevat knoppen
voor het publiceren van records op The Collection Cloud, een privé cloud of Europeana.
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Een overzicht van alle Adlib-knoppen en hun functie vindt u in Bijlage
4 “Knoppen in Adlib”. Zie ook hoofdstuk 8.
◼ Contextmenu’s
Functies die van toepassing zijn op bepaalde zwevende vensters zoals
de Media Viewer en het Zoekformulier, verschijnen in een extra menu
in het lint, maar alleen wanneer zo’n vensters zichtbaar is. Voor
schermen waarop de Media Viewer zichtbaar is, verschijnt bijvoorbeeld het extra menu Media in het lint. Een groene tab in de titelbalk
vestigt uw aandacht erop. U kunt kiezen op welke tab u klikt. De
knoppen in dit menu zijn alleen van toepassing op de Media Viewer.
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◼ Het lint minimaliseren
U kunt het lint minimaliseren, bijvoorbeeld als u vindt dat het te veel
ruimte inneemt, door te dubbelklikken op het label van het al
geopende menu. Of rechtsklik op een willekeurige knop of menu in
het lint en kies in het snelmenu dat opent de optie Lint minimaliseren.

Daarmee opent het lint vervolgens pas als u klikt op één van de
menu’s (die wel zichtbaar blijven). Vervolgens sluit het lint
automatisch als u op een knop klikt of ergens anders in het Adlibvenster.

(Op dezelfde wijze kunt u het lint ook weer maximaliseren.)
◼ De werkbalk Snelle toegang
Boven de lintmenu’s staat standaard de werkbalk Snelle toegang.
Deze werkbalk kunt u naar wens aanpassen om alle functies die u
vaak gebruikt in één werkbalk bij elkaar te hebben. Als u merkt dat u
vaak moet schakelen tussen de menu’s Start en Wijzigen, dan kunt u
overwegen deze werkbalk zo in te richten dat u minder van de menu’s
gebruik hoeft te maken.

Om te beginnen kan het handig zijn om de werkbalk Snelle toegang
ónder het lint te plaatsen: de knoppen erin zijn dan beter zichtbaar en
gemakkelijker te bereiken. Klik op het naar beneden wijzende
driehoekje rechts van de werkbalk om het optiesmenu voor de
werkbalk te openen.
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Klik op Onder het lint weergeven. (U kunt de werkbalk later altijd
weer terugplaatsen als u dat wilt.) Standaard bevat de werkbalk
Snelle toegang zo’n tien knoppen, maar u kunt er meer aan toevoegen of de hele werkbalk opnieuw opbouwen.

In de opties voor de werkbalk Snelle toegang ziet u standaard dus
een aantal knoppen opgenomen. Door een ongemarkeerde knop te
markeren, plaats u die knop in de werkbalk. Door een vinkje te
verwijderen, haalt u de knop juist uit de werkbalk.
U kunt echter elke gewenste knop van het lint aan de werkbalk
toevoegen: rechtsklik op betreffende knop en kies in het snelmenu de
optie Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang. De knop wordt altijd
aan de rechterzijde van de werkbalk toegevoegd.
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U kunt elke knop uit de werkbalk verwijderen door te rechtsklikken op
de betreffende knop in de werkbalk en in het snelmenu te kiezen voor
Verwijderen van werkbalk Snelle toegang.

Als u de knoppen in de werkbalk graag in een bepaalde volgorde wilt
hebben, moet u dus eerst de werkbalk leeg maken, en dan stuk voor
stuk de knoppen in de juiste volgorde toevoegen.
Aangezien u de indeling van de werkbalk Snelle toegang kunt aanpassen, kan uw werkbalk er dus anders uitzien dan in de schermafbeeldingen in deze en andere Adlib-handleidingen.
◼ Sneltoetsen en hints
Veelgebruikte functies kunt u meestal ook via sneltoetsen of toetscombinaties uitvoeren. Als u de muiswijzer boven een knop plaatst
(zonder te klikken) dan verschijnt een hint (Eng: tooltip) met de
naam van de knop en een kleine beschrijving van de functie. Soms
worden ook de omstandigheden vermeld waarin de knop actief of
non-actief is. Bovendien staat in de hint de toetscombinatie (indien
beschikbaar) waarmee u de functie kunt activeren zonder met de
muis in de menu’s te hoeven klikken.
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Alle menu’s en de knoppen in het lint zijn ook op een andere wijze
vanaf het toetsenbord toegankelijk. Druk de Alt-toets in en houd die
ingedrukt. Rond het menu en de werkbalk verschijnen letters en
cijfers. Druk vervolgens op de letter of het cijfer dat met de door u
gewenste optie overeenkomt. U kunt de Alt-toets nu loslaten. Alt+W
opent bijvoorbeeld het menu Wijzigen. Als u een menu geopend hebt,
verschijnen vervolgens ook letters en cijfers bij alle knoppen in dat
menu. Druk op de letter van een knop om de functie te starten. Een
lettercombinatie zoals T1 betekent dat u eerst t moet indrukken
(hoeft dus geen hoofdletter te zijn) en daarna 1.

Voor het resultaat maakt het niet uit op welke manier u een opdracht
start, maar terwijl de één liever met de muis werkt, doet de ander dat
liever met het toetsenbord.
In deze handleiding zal bij het bespreken van functies, in het kader
van bondigheid, meestal slechts één van bovengenoemde manieren
worden aangeduid om een opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld via
een knop, maar u kunt dus gerust in plaats daarvan een sneltoets
gebruiken.
◼ Het lint in een klein Adlib-venster
Als u het Adlib-venster smaller maakt of wanneer uw schermresolutie
te klein is om het lint voluit te tonen, dan zal het lint eerst een
bepaald stuk krimpen, dat wil zeggen dat het label naast sommige
knoppen niet meer zal worden weergegeven zodat alle pictogrammen
in ieder geval nog in beeld zijn. Plaats de muiswijzer boven een knop
om een hint te tonen.
Bij een nog kleinere resolutie of een kleiner venster klappen sommige
secties van het menu in: er blijft dan één pictogram over, zoals voor
de sectie Markeren, met een naar beneden wijzend driehoekje. Klik
erop om deze sectie van het menu uit te klappen en klik in het
submenu vervolgens op de gewenste knop.
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Bij een zelfs nog kleinere resolutie of een kleiner venster, krimpt het
lint niet verder en verschijnt aan de linker- of rechterzijde van het lint
een knop met een pijltje: klik daar dan op om het lint die kant op te
laten schuiven en de verborgen knoppen zichtbaar te maken.

◼ Adlib menu’s onder oude Windows-versies
Het lint, dat vanaf Adlib 7 standaard aanwezig is, is niet zichtbaar in
Adlib als u nog onder Windows XP, Windows Vista (ouder dan SP2),
Windows Server 2003 of Windows Server 2008 (ouder dan SP2)
werkt. De oude menu’s en knoppenbalk staan dan nog tot uw
beschikking. Zie een oudere versie van deze handleiding voor een
beschrijving van de menu’s en werkbalken in die versie.

4.3. Items kiezen uit een lijst
In veel Adlib-schermen en vensters kunt u kiezen uit een lijst met
mogelijkheden. In zo'n lijst is steeds één item geselecteerd, aangeduid door een opvallende achtergrondkleur. U kiest eenvoudig een
ander item door te klikken op het gewenste item; klik nogmaals op
het nu geselecteerde item om dat te gebruiken of te openen. Soms is
echter dubbelklikken (tweemaal snel achter elkaar klikken) op een al
geselecteerd item nodig voor hetzelfde resultaat, bijvoorbeeld in de
Zoekassistent. Als één keer klikken niets oplevert, dan lukt het wél
met dubbelklikken.
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U kunt ook een ander item selecteren door in de lijst met de pijltjestoetsen ( en ) omhoog of omlaag te schuiven. Druk vervolgens op
Enter om het gewenste item te gebruiken of te openen.
Als de keuzelijst langer is dan in de beschikbare ruimte past, dan zal
de tekst zonodig omhoog of omlaag schuiven als u selecteert via de
pijltjestoetsen. Niet-getoonde delen van een lijst kunt u ook bekijken
via de schuifbalk ernaast. Klik op het omhoog of omlaag wijzende
driehoekje boven of onder aan de schuifbalk of klik op het schuifblokje en sleep het met ingedrukte muisknop omhoog of omlaag, om de
rest van de lijst te zien.
Verder kunt u met de toetsen Page Up en Page Down per pagina door
een lijst bladeren, en soms kunt u ook de eerste letter van het item
typen (bijvoorbeeld in de Zoekassistent), waarna de lijst opschuift
naar de items die met de betreffende letter beginnen.

4.4. Tekst invoeren
Als u in Adlib tekst invoert, gebeurt dat altijd op dezelfde manier. Een
knipperend streepje (de cursor) geeft aan of een invoervak actief is.
Er is altijd maar één invoervak actief en tekst die u typt wordt hier
ingevoerd. De cursor geeft aan waar het volgende teken dat u invoert
zal verschijnen. Tijdens het typen verschuift de cursor naar rechts.
◼ De cursor verplaatsen met de muis
U kunt de cursor verplaatsen met de muis door de muiswijzer in een
invoervak te plaatsen en eenmaal te klikken. U kunt zo tekst opgeven
in verschillende invoervakken.
◼ De cursor verplaatsen met het toetsenbord
Bij het invoeren en bewerken van tekst kunt u ook goed het toetsenbord gebruiken. In de volgende tabel vindt u een overzicht van handige toetsen en toetscombinaties:
Toets

→
Home
End
Ctrl+Home
Ctrl+End
Backspace
Delete
Shift+Enter/Enter
Enter/Return

Functie
Cursor naar links
Cursor naar rechts
Cursor naar het begin van de regel
Cursor naar het einde van de regel
Cursor naar het begin van het veld
Cursor naar het einde van het veld
Wis het teken links van de cursor
Wis het teken rechts van de cursor
Voeg nieuwe regel in binnen occurrence.
Einde van de invoer in de Zoekassistent
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Bij het invoeren/wijzigen van records springt u naar een volgend veld
met Tab, en met Shift+Tab naar het vorige veld. In beschrijvende
velden zoals bijvoorbeeld Titel in Tijdschriften, Opmerkingen in Uitleenbeheer, of Bijzonderheden in Museum Plus hoeft u zich niet te
beperken tot de ene regel die het veld aanvankelijk beschikbaar stelt.
Als u bij het typen van tekst aan het einde van de regel komt, wordt
het invoervak uitgebreid en worden de volgende woorden op een
nieuwe regel geplaatst. U kunt evengoed de cursor naar een volgende
regel forceren via Shift+Enter of Enter.
Andere velden zijn wel beperkt tot één regel invoer omdat u daar
geen vrije tekst invoert. U kunt voor bepaalde velden echter naar
behoefte herhalingen (zogenaamde occurrences) van het veld invoegen om zo meer termen kwijt te kunnen. Een occurrence toevoegen
doet u door de cursor in het betreffende veld te plaatsen en vervolgens te klikken op een van de knoppen Occurrence toevoegen boven
huidige, Occurrence toevoegen onder huidige, of Occurrence onderaan toevoegen:

Of u drukt op Ctrl+Enter om via het toetsenbord een occurrence
onder het actieve veld in te voegen.
U springt naar een volgend tabblad (scherm) met Ctrl+Tab en naar
een vorig scherm met Shift+Ctrl+Tab.

4.5. Contextgevoelige Help
Als de statusbalk niet voldoende ondersteuning geeft, dan kunt u via
F1 de Adlib Help openen, waarmee u extra informatie krijgt over het
actieve invoervak, een optie of het scherm. Deze Help kunt ook openen door op het pictogram met het vraagteken te klikken, rechtsboven in het Adlib-venster, of via de knop Help in de Zoekassistent.

De helpteksten worden getoond in een apart deelvenster (zie Afbeelding 4.2). Klik op een andere optie (in de Zoekassistent) of een ander
veld (bij het invoeren van records) en de Help toont er direct uitleg
over. U sluit Help via de knop Sluiten rechtsboven in het Help-venster
of door nogmaals op F1 te drukken.
Het Help-venster kunt u breder of smaller maken door de cursor
boven de (linker) zijrand te plaatsen totdat u een dubbel pijltje ziet,
en die rand dan naar links of rechts te slepen. Adlib onthoudt de
nieuwe breedte voor de volgende keer dat u de Help opent, zelfs
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nadat Adlib ondertussen afgesloten is geweest.
Ook kunt u het Help-venster aan de andere kant van het scherm
plaatsen. Rechtsklik daartoe in het Help-venster en kies Hang links of
Hang rechts in het snelmenu.

Afbeelding 4.2: Adlib Help.

4.6. Taalwissel
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De applicatiebouwer kan een mogelijkheid voor interfacetaalkeuze
hebben aangebracht. In de meeste Adlib-applicaties kunt u ten minste
kiezen uit Engels, Nederlands, Frans of Duits, maar het volledige scala
aan talen waarin Adlib in principe kan werken is als volgt: Engels,
Nederlands, Frans, Duits, Arabisch, Italiaans, Grieks, Portugees,
Russisch, Zweeds, Hebreeuws, Deens, Noors, Fins en Chinees (al zijn
daadwerkelijke vertalingen nog niet altijd aanwezig). Tijdens het
werken in Adlib kunt u te allen tijde* de interfacetaal veranderen via
de knop Taalwissel in het menu Beeld. De daarvoor benodigde tekstbestanden moeten dan wel door de applicatiebouwer zijn geïnstalleerd.
De allereerste keer dat u Adlib start, wordt de Engelse taal ingesteld.
Als u een andere taal kiest, waarin u Adlib later ook afsluit, zal die
gekozen taal de volgende keer dat u het programma start actief zijn.
Merk op dat de taal waarin u gegevens in records invoert hier (in
Adlib standaardapplicaties) los van staat. U kunt de interfacetaal
bijvoorbeeld gerust op Engels zetten, terwijl u gegevens in het Nederlands invoert.
* U kunt in Geavanceerd zoeken en in het Pointerfiles-venster uiteraard ook van interfacetaal wisselen maar houd dan rekening met het
volgende: zoekopdrachten en pointerfiles waarin Engelstalige veldnamen voorkomen, kunt u in alle interfacetalen uitvoeren of bijwerken,
maar zoekopdrachten en pointerfiles waarin veldnamen in een andere
taal voorkomen, kunt u alleen in de betreffend interfacetaal uitvoeren
of bijwerken. Als u dus van een zoekvraag met Nederlandse veldnamen een pointerfile maakt, dan kunt u die later dus alleen bijwerken
(met Profile) als de interfacetaal Nederlands is, anders krijgt u een
foutmelding dat een veldnaam niet gevonden kan worden. Engelstalige veldnamen hebben dit probleem dus niet.

4.7. Meldingen in Adlib
Adlib toont regelmatig meldingen, ter informatie of ter bevestiging,
zoals voor het opslaan van een record of bij het leeglaten van een
verplicht veld.
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Sommige van die meldingen zijn niet strict noodzakelijk en daarom
kunt u besluiten een bepaald type melding voortaan niet meer te
tonen, door in de betreffende melding het aankruisvakje De volgende
keer deze melding niet tonen te markeren.
Alle verborgen meldingen weer door Adlib laten tonen, doet u via de
knop Toon alle meldingen in het menu Beeld.
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5. Databases en procedures kiezen
Overzicht
In Stap 1 van de Zoekassistent kies u een gegevensbron (database of
dataset) om in te zoeken of om er records in te bewerken. Nieuwe
records kunt u alleen in datasets of niet-onderverdeelde databases
invoeren: in de database Objecten bijvoorbeeld, kunt u geen nieuwe
records invoeren, maar in de twee datasets eronder wel.
Echter, niet alle opties hier zijn gegevensbronnen: er staan in sommige applicaties ook procedures tussen, veelal afdruktaken, bijvoorbeeld voor bestelbrieven. Wanneer u op een dergelijke procedure
dubbelklikt, vraagt Adlib eerst nog om bevestiging en kunt u de taak
nog afbreken.

Afbeelding 5.1: Kies een database of dataset om mee te werken.
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In het eerste venster van de Zoekassistent kiest u een gegevensbron
uit om in te werken, of start u bepaalde procedures. U keert overal in
Adlib terug naar dit eerste scherm via de knop Herstart:

Verplaats de selectiebalk, die standaard de eerste gegevensbron
markeert, naar de gegevensbron of de optie van uw keuze via muis,
pijltjestoetsen ( en ) of typ de eerste letter van de gegevensbron,
en dubbelklik erop, klik op de knop Volgende, of druk op Enter.
De getoonde gegevensbronnen kunnen verwijzen naar gehele databases of delen daarvan (datasets). In Afbeelding 5.1 van een voorbeeld van een Museum-applicatie kan worden gekozen uit vijftien
databases, waarvan Objecten (Volledige collectie) is onderverdeeld in
twee datasets en Bibliotheekcatalogus (Documentatie) in vijf datasets. Afhankelijk van uw installatie, hebt u uiteraard de beschikking
over meer of minder, of over andere bestanden dan in dit voorbeeld.
Klik op het min-teken voor een onderverdeelde gegevensbron om de
datasets niet te tonen, en klik vervolgens op het plus-teken om weer
de volledige weergave te zien.
Voor het zoeken naar gegevens kunt u zowel databases als datasets
gebruiken. Als u bijvoorbeeld een object in eigen bezit zoekt, dan
kunt u dat zowel in Objecten als in Objecten in eigen beheer doen.
Het voordeel van het kiezen van een dataset is dat deze kleiner is en
dat alle bewerkingen erop sneller zullen verlopen dan op de volledige
catalogus. Bovendien voorkomt u in dit geval dat u tussen de resultaten ook objecten tegenkomt die niet in eigen beheer zijn.
Voor het invoeren of wijzigen van gegevens is het van belang dat u
altijd de kleinste gegevensverzameling kiest; is een database onderverdeeld in datasets, kies dan altijd een dataset; is een database niet
onderverdeeld, kies dan gewoon de database zelf. Als u in bovenstaand voorbeeld dus een nieuw object in eigen bezit wilt registreren,
dan selecteert u daartoe de gegevensbron Objecten in eigen beheer,
niet Objecten.
Niet alle opties in Stap 1 van de Zoekassistent zijn gegevensbronnen,
er staan in sommige applicaties ook procedures tussen, veelal afdruktaken. In de Tijdschriftenmodule 4.2 bijvoorbeeld, vindt u de volgende procedures tussen de gegevensbronnen:
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Nadat u een procedure opent, moet u de taak nog bevestigen voordat
Adlib daadwerkelijk tot uitvoering overgaat. Wanneer de procedure is
geëindigd, keert u terug naar de Zoekassistent.
◼ Een andere gegevensbron kiezen
Als u na het zoeken, bekijken of bewerken van records in een andere
gegevensbron verder wilt werken, dan kunt u die gegevensbron op
twee manieren selecteren:
•

Keer overal in Adlib terug naar Stap 1 in de Zoekassitent via de
knop Herstart en kies dan de gewenste database of dataset.

•

Overal in Adlib (behalve tijdens het bewerken van een record)
kunt u ook direct een andere gegevensbron openen vanuit het
menu Bestand. Kies eenvoudig Bestand > Selecteer een bestand
en selecteer in het submenu dan de gewenste gegevensbron.
Plaats de muiswijzer eventueel boven de smalle balk met een pijltje onder of boven in het submenu om de lijst omlaag of omhoog
te laten schuiven en zo meer gegevensbronnen te tonen. (De databases en onderliggende datasets worden hier niet in een hiërachische structuur weergegeven.) Direct na uw keuze wordt automatisch Stap 2 in de Zoekassistent geopend, voor de betreffende
gegevensbron.
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6. Zoekmethoden
Overzicht
Na het selecteren van een gegevensbron, kunt u op drie manieren
zoeken naar records: via de eenvoudig te gebruiken Zoekassistent,
via een Zoekformulier als u in verschillende velden tegelijk wilt zoeken of via Geavanceerd zoeken waarmee u handmatig een simpele of
uitgebreide zoekopdracht invoert. U kunt per zoekopdracht de beste
zoekmethode kiezen.
In de Zoekassistent (3.2) zoekt u met zoekingangen (6.1). Met een
zoekingang zoekt u in één index. Meestal moet u een woord typen
om op te zoeken: u kunt een gehele zoeksleutel opgeven of alleen de
eerste letters (6.1.1). Persoonsnamen beginnen meestal met een
achternaam. Soms moet u echter twee numerieke waarden of datums
invullen; u zoekt dan op een bereik. Hoe Adlib zoekt op uw zoeksleutel hangt af van het type index dat de zoekingang representeert (pag.
50): in termindexen (voor korte velden) wordt vanaf het begin van
de term gezocht, terwijl in woordindexen (voor lange-tekstvelden) op
meerdere zoeksleutels tegelijk kan worden gezocht naar woorden die
op willekeurige plaatsen in de tekst voorkomen. Eventuele accenten
en het verschil tussen hoofdletters en kleine letters wordt bij zoeken
genegeerd.
In termindexen (6.1.2) wordt de gehele veldinhoud als indexwaarde
gebruikt. Bij zoeken in zo’n index kunt u een partiële zoeksleutel
opgeven (vanaf het begin van de indexwaarde): dit heet automatische (rechts)truncatie (pag. 51). Soms is linkstruncatie of middentruncatie ook mogelijk. Verder kan Adlib bij het zoeken eventuele
ingevoerde niet-voorkeurstermen automatisch vervangen door de
voorkeurstermen (pag. 52, 55). Het resultaat is vaak een lijst met
gevonden termen of namen. In eerste instantie ziet u maximaal de
eerste 100 sleutels, maar u kunt verder scrollen. U kunt dan voor één
van die sleutels alle records ophalen, of voor alle sleutels tegelijk
(pag. 54). (Als een zoekopdracht te lang duurt, kunt u die met een
willekeurige toets afbreken.) De opgehaalde records worden in een
lijstweergave getoond: per record ziet u slechts enkele gegevens.
In woordindexen (6.1.3) wordt elk woord uit de veldinhoud apart
geïndexeerd, en u kunt dus op afzonderlijke woorden (getrunceerd)
zoeken. Als u meerdere zoeksleutels opgeeft, dan zoekt Adlib in
eerste instantie naar records waarin het betreffende veld al die zoeksleutels bevat.
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In numerieke indexen of datumindexen (6.1.4) zoekt u vaak door een
waardebereik op te geven in twee invoervakken: u moet bij het
zoeken dus twee volledige waarden invoeren.
Verder zijn er nog enkele specialistische indexen waarmee u binnen
de Zoekassistent geavanceerd kunt zoeken op datumbereik (6.1.5) of
op woordklank via fonetische indexen (6.1.6).
Als Zoekformulieren beschikbaar zijn (6.2), dan vindt u die in het
menu Start → Zoekformulieren. In een zoekformulier vindt u een
beperkt aantal herhaalbare, lege velden. U kunt het gebruiken om op
een overzichtelijke manier een complexe zoekactie (over meerdere
velden of meerdere waarden in één veld) samen te stellen. Vul de
gewenste term(en) in op het formulier en klik op de knop Zoek in het
contextmenu Zoekformulier om de zoekopdracht te starten:

Truncatie is hier niet automatisch, dus u moet partiële zoeksleutels
afsluiten met een sterretje (*) of een schuin streepje (/). Dit heet
handmatige of expliciete truncatie.
Er bestaat tussen zoeksleutels in één invoervak in een Zoekformulier
een impliciete AND-relatie: alle sleutels moeten in één veld in het
gezochte record voorkomen (pag. 64). Als u meerdere sleutels voor
één veld invoert door het toevoegen van een of meer occurrences,
dan legt Adlib een OR-relatie tussen deze twee waarden: dit betekent
dat minimaal één van de sleutels moet worden gevonden. Als u
waarden in verschillende velden hebt ingevoerd, dan legt Adlib hiertussen een AND-relatie: alle sleutels moeten in de betreffende velden
in het record voorkomen.
Geavanceerd zoeken (ook wel de selectietaal genoemd) kan op
verschillende manieren worden geopend, bijvoorbeeld met de
toetscombinatie Ctrl+F (6.3). In de selectietaal bepaalt u zelf hoe de
zoekopdracht geformuleerd moet worden, in het vak Zoekzin. Daarvoor moet u wel weten wat de vereiste syntaxis is (pag. 67), en
welke functionaliteit er tot uw beschikking staat. Een ingevoerde
zoekopdracht voert u uit via de knop Zoeken, en het gevonden zoekresultaat toont u in de lijstweergave door te dubbelklikken op de
betreffende set (pag. 71). U hebt verder de volgende mogelijkheden:
•

U kunt in alle vet weergegeven velden (6.3.1) (of de tags daarvan, 6.3.4) zoeken, niet alleen geïndexeerde velden. De veldnamen in de lijst Velden kunnen verschillen van de veldlabels op het
scherm. Open in een detailscherm eventueel de veldeigenschappen om de echte veldnaam op te zoeken.
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•

Met de =-operator vergelijkt u veldinhoud met een partiële of
gehele zoeksleutel (6.3.2). Het is ook mogelijk om op lege velden
(<veld>="") of gevulde velden te zoeken (<veld>=*). Truncatie
is expliciet, met een * of / (pag. 74). Plaats de sleutel plus truncatieteken bij voorkeur tussen dubbele aanhalingstekens. Nietvoorkeurstermen worden (ongemerkt) door voorkeurstermen
vervangen als u in een Adlib CBF-database zoekt (geldt niet voor
SQL of Oracle). U kunt met = ook op meerdere woorden tegelijk
zoeken, hoewel voornamelijk in woordgeïndexeerde, langetekstvelden (pag. 73).

•

Behalve de =-operator, biedt de selectietaal nog andere vergelijkingsoperatoren, namelijk: >, >=, <, <=, contains, narrower, generic, related, parents en topterm (6.3.3). De eerste vier gebruikt u om numerieke waarden of datums met elkaar te vergelijken (pag. 78), contains (met impliciete truncatie) om een bepaald deel van een woord overal te kunnen vinden (pag. 76), en
de overige operatoren om tegelijkertijd ook op hiërarchisch aan
de zoeksleutel gerelateerde sleutels te zoeken (vanaf pag. 78).
Datums mag u altijd als ISO-datums (jjjj-mm-dd) met elkaar
vergelijken en in numerieke getallen moet een punt als decimaalteken worden gebruikt (geen komma). Verder kunt u met record
contains <waarde> alle velden tegelijk doorzoeken, met today
kunt u de datum van vandaag gebruiken, en met de zoekopdracht ALL haalt u alle records uit de database op (6.3.9).

•

In validatiedatabase zoals de Thesaurus zijn aan termen meestal
een of meer domeinen gekoppeld. Zo kan een term bijvoorbeeld
zowel een objectnaam als trefwoord zijn. In zo’n database kunt u
niet alleen zoeken op de term maar ook op een bijbehorend domein (6.3.6).

•

Het resultaat van een zoekopdracht komt in een set in de onderste helft van het selectietaalvenster te staan (6.3.7). Deze set
kunt u voor toekomstig gebruik bewaren in een zogenaamde
pointerfile, via de knop Schrijf set. De pointerfile bewaart in dit
geval de zoekopdracht plus gevonden recordnummers. Via een
pointerfile kunt u vroegere zoekresultaten snel weer tonen, of de
opgeslagen zoekvraag direct opnieuw laten uitvoeren via de knop
Profile. Klik in Geavanceerd zoeken op Pointerfiles om alle in deze
database opgeslagen pointerfiles in een lijst te tonen; elders in
Adlib doet u dat via de knop:
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•

U kunt Booleaanse operatoren gebruiken om enkelvoudige zoekopdrachten te combineren (6.3.8). Eén operator combineert
steeds twee expressies, maar elke expressie kan zelf ook weer
een gecombineerde zoekopdracht zijn. Gecombineerde zoekopdrachten kunt u groeperen via ronde haakjes, bijvoorbeeld:
(<veld1> = x OR <veld2> = y) AND <veld3> = z.
Met de operator AND moeten beide expressies waar zijn, met AND
NOT moet de eerste expressie wel waar zijn maar de tweede niet,
en met OR moet ten minste één van beide expressies waar zijn.

•

De operatoren WHEN en WHEN NOT kunt u bij gegroepeerde en
herhaalde velden gebruiken (6.3.10). WHEN is een AND-operator
waarbij de twee opgegeven waarden in dezelfde occurrence gevonden moeten worden. WHEN NOT werkt hetzelfde als WHEN, zij
het dat hierbij de eerste waarde wel en de tweede waarde niet
mag voorkomen in dezelfde (groeps)occurrence. WHEN(NOT) mag
niet meer dan één keer in de volledige zoekopdracht voorkomen.

•

In Adlib-applicaties die draaien op (XML-)meertalige Adlib SQL of
Adlib Oracle-databases kunt u niet alleen data in meerdere talen
invoeren, maar die data eventueel ook per taal terugzoeken via
de selectietaal door achter de veldnaam een taalcode op te geven
(6.3.11). Met de Zoekassistent en zoekformulieren zoekt u in alle
talen samen.

•

U kunt zoekresultaten (ook pointerfiles en sets) in principe achteraf sorteren, maar u kunt ook aan een zoekzin al een sorteeropdracht toevoegen, zodat bijvoorbeeld een pointerfile die u ervan maakt meteen goed gesorteerd is (6.3.12).

•

Uit de zoekresultaten kunt u door Adlib een willekeurige set van
records laten selecteren. Het aantal op te leveren records kunt u
opgeven (6.3.13).

•

Voor het verder beperken van een zoekresultaat en/of het bewerken van velden voordat het zoekresultaat (eventueel gesorteerd)
wordt opgeleverd, kunt u adapls gebruiken in de zoekzin
(6.3.14). (Adapls zijn kleine programmaatjes in Adlib’s eigen programmeertaal ADAPL.)

•

Wanneer u een of meer records wilt afdrukken na een zoekopdracht, dan moet u normaal gesproken eerst de af te drukken records markeren en dan het afdrukformaat bepalen (14). U kunt
de zoekresultaten echter ook direct afdrukken door middel van de
print-opdracht in de zoekzin en een afdrukadapl (6.3.15).
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Nadat u eenmaal in Stap 1 van de Zoekassistent een database of
dataset gekozen hebt, kunt u overal in Adlib op drie verschillende
manieren naar records zoeken:
•

Zoekingangen. In Stap 2 en de volgende stappen van de Zoekassistent kiest u een zoekingang om op te zoeken. Er wordt alleen
in de betreffende index gezocht.

•

Zoekformulier. Ga naar de menu-optie Start → Zoekformulieren
om gemakkelijk op meerdere termen tegelijk te kunnen zoeken.
Deze optie is niet voor alle gegevensbronnen beschikbaar.

•

Geavanceerd zoeken. Ga naar de menu-optie Start → Geavanceerd zoeken (Ctrl+F) om uitgebreid te kunnen zoeken. U kunt
eenvoudige zoekopdrachten opgeven maar ook gecombineerde.

Met de laatste methode hebt u meer mogelijkheden dan met de
eerste, maar met de Zoekassistent werkt u wellicht wat sneller dan
met Geavanceerd zoeken of het Zoekformulier. U bepaalt zelf per
zoekopdracht welke methode u wilt gebruiken.

6.1. Zoekingangen
Na het kiezen van een gegevensbron opent in de Zoekassistent een
lijst met zoekingangen: het ‘zoekingangenmenu’ (zie Afbeelding 6.1).
Hier selecteert u de zoekingang waarmee u records wilt benaderen; u
doorzoekt hiermee de gekozen database of dataset op één bepaald
aspect van alle records.
De applicatiebouwer bepaalt per gegevensbron welke zoekingangen
aan u ter beschikking staan.
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Afbeelding 6.1: De beschikbare zoekingangen voor de dataset Objecten in
eigen beheer in een Museum-applicatie.

In plaats van naar Stap 2 in de Zoekassistent te navigeren om een
zoekingang te kiezen, kunt u overal in Adlib ook een alternatieve
methode gebruiken om een nieuwe zoekopdracht in de actieve gegevensbron te starten, bijvoorbeeld vanuit de detailweergave van een
record of de lijstweergave van een zoekresultaat, door in het Adlib
Start-menu uit de keuzelijst Snel zoeken de gewenste zoekingang te
kiezen.
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De lijst bevat dezelfde zoekingangen als Stap 2 van de Zoekassistent
voor de momenteel geopende gegevensbron.

6.1.1. Een zoeksleutel opgeven
Na het kiezen van een zoekingang opent Stap 3 in de Zoekassistent,
waarin meestal een klein zoekformulier wordt getoond. Hier geeft u
op waarnaar u zoekt. Hebt u bijvoorbeeld gekozen voor de zoekingang Auteur in een documentatiegegevensbron, dan typt u nu de
achternaam van die schrijver in, of alleen de eerste letter(s) daarvan.
De ingevulde naam is de ‘waarde’ die u voor de zoekingang opgeeft.
Deze waarde noemen we ook wel de zoeksleutel.
Merk op dat tussen de zoekingangen ook opties kunnen staan die een
vaste of gedeeltelijk vaste zoekvraag starten zodra u op Volgende in
de Zoekassistent klikt, bijvoorbeeld om direct recente aanwinsten te
kunnen opvragen, of om alle objectrecords op te vragen van die
kunstenaar met de moeilijke naam die op dat moment veel in het
nieuws is. Het kan zijn dat daarmee het zoekscherm in de Zoekassistent wordt overgeslagen. Dergelijke opties zijn niet standaard, maar
kunnen door uw applicatiebeheerder zijn toegevoegd.
Voor sommige zoekingangen ziet u in dit venster van de Zoekassistent nog een keuzelijst, genaamd Gebruikte thesaurus. Voorlopig kunt
u deze negeren. In hoofdstuk 13.10 leest u er meer over.
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Klik op de knop Volgende of druk op Enter en Adlib zoekt naar termen of namen die aan de zoekvraag voldoen. De zoeksleutel wordt
tijdens het zoeken vergeleken met woorden die in de index van dat
veld voorkomen (in alle data-talen samen, als u een meertalige database gebruikt). Soms betekent dit dat Adlib u in de Zoekassistent
vervolgens een lijst met gevonden termen of namen toont waarin u
moet aangeven op welk(e) woord(en) u naar records wilt zoeken, en
ander keren betekent dit dat direct een lijst met gevonden records
wordt gepresenteerd in de lijstweergave.
De manier waarop het zoeken verloopt is afhankelijk van het soort
gegeven (het veldtype) waar u op zoekt en van de manier waarop het
als zoekingang geïndexeerd is. De mogelijkheden zijn als volgt:
•

indexering op term (bijvoorbeeld Auteur in Bibliotheek, Referentiecode in Archief, of Materiaal in Museum): velden die veelal door
één of enkele nauwkeurig gedefinieerde termen worden gespecificeerd. In het laatste geval wordt altijd gezocht vanaf het begin
van het eerste woord in de term.
Bijvoorbeeld: stel dat er in een of meer van de records in uw objectendatabase een objectnaam “Staand horloge” voorkomt. Via
de zoekingang objectnaam kunt u deze records terug vinden door
bijvoorbeeld te zoeken op sta, staand of staand horl etc., maar
niet op horloge. Het eerste zoekresultaat in een termindex is
meestal een lijst met gevonden termen of namen in de Zoekassistent. Voor meer informatie over zoeken in termindexen, zie
hoofdstuk 6.1.2.

•

indexering van tekst op woord (bijvoorbeeld Titel en Vrije tekst in
Bibliotheek, waarin u meerdere woorden of zinnen opgeeft). Velden waarin u lange teksten kunt opgeven zijn meestal (enkele
uitzonderingen daargelaten) niet als één term geïndexeerd omdat
u dan niet op willekeurige woorden uit de tekst kunt zoeken.
Daarom is elk woord uit de tekst apart geïndexeerd.
Bijvoorbeeld: een boekrecord met de titel “Geschiedenis van de
Vlaardingse rederij” kunt u vinden als u via de zoekingang Titel
zoekt op bijvoorbeeld red, vlaar, ge of van, maar niet op rij of
dingse bijvoorbeeld. Het zoekresultaat van een woordindex is een
lijst met gevonden records die direct in de lijstweergave (Verkorte
weergave of Overzicht van) wordt getoond. Voor meer informatie
over zoeken in woordindexen, zie hoofdstuk 6.1.3.

•

numerieke gegevens en datums. Zie hoofdstuk 6.1.4.

Bij het zoeken negeert Adlib eventuele diakritische tekens (accenten
e.d.) en het verschil tussen hoofdletters en kleine letters. Dat wil
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zeggen: voor zoeken worden letters met en zonder diakritische tekens
gelijk behandeld. Dus als u zoekt op geeist, dan vindt u ook records
met geëist; maar het omgekeerde geldt dus ook.
Bij indexen op term en op woord kunt u met één letter al zoeken. En
in een termindex kunt u zelfs met een lege zoeksleutel zoeken (niets
invullen).

6.1.2. Indexering op term
Bij indexering op term wordt de gehele veldinhoud als indexwaarde
gebruikt, ook als er spaties of leestekens in voorkomen. De zoeksleutel voor een termindex mag dan ook spaties en leestekens bevatten,
en aan het begin van een veld mogen ook spaties staan. Adlib zal
deze voorloopspaties wel negeren bij het indexeren.
Ook voorloopspaties bij een zoeksleutel worden genegeerd. Indexen
op term zijn bijvoorbeeld onder meer: Auteur, Trefwoord, Uitgever,
Plaatscode en Exemplaarnummer in Bibliotheek, en bijvoorbeeld
Objectnaam, Vervaardiger, Toestand en Materiaal in Museum.
Typ in velden die geïndexeerd worden op term het begin (een of meer
letters) van de gewenste term, om snel te kunnen zoeken.
◼ Truncatie
Het is mogelijk maar niet noodzakelijk de volledige term op te geven.
Het niet opgeven van het eind van de zoeksleutel staat bekend als
(rechts) trunceren of rechtstruncatie. Gesproken wordt van een getrunceerde zoeksleutel en getrunceerd zoeken. In de Zoekassistent in
alle Adlib-applicaties staat standaard automatische truncatie aan.
Automatische truncatie voor de zoeksleutel: mu in de zoekingang
Auteur in Bibliotheek geeft in de zoekresultaten bijvoorbeeld de
termen Multatuli en Mulisch, Harry.
Als u de volledige sleutel wilt opgeven (ongetrunceerd zoeken), dan
moet de zoeksleutel beginnen en eindigen met een dubbel aanhalingsteken ("). Met bijvoorbeeld: "andersen" vindt u alleen de hele
auteursnaam Andersen maar niet Andersen, L.E.
Een term die zelf geregistreerd is inclusief dubbele aanhalingstekens,
bijvoorbeeld “Huwelijksgeluk”, kunt u vinden door die geheel als
zoekterm te omgeven met opnieuw dubbele aanhalingstekens: "“Huwelijksgeluk”".
In plaats van rechtstruncatie kan de applicatiebouwer linkstruncatie
instellen voor bepaalde velden. De zoeksleutel computer levert dan
naast computer bijvoorbeeld ook minicomputer, microcomputer, e.d.
op.
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In de Zoekassistent kan links- en rechtstruncatie overigens niet
tegelijk worden toegepast als uw applicatie draait op een CBFdatabase (Adlib’s eigen databaseformaat). Via Beeld > Info komt u
erachter of er een CBF of SQL-database in gebruik is.
Als uw applicatie draait op een Adlib SQL-database, dan kunt u eventueel tegelijkertijd links, midden én rechts trunceren als u dat wenst.
Ervan uitgaand dat de automatische truncatie meestal is ingesteld op
rechts trunceren, moet u een asterisk (*) gebruiken waar u links
en/of midden wilt trunceren. Als u bijvoorbeeld zoekt op *m*n, dan
zoekt u links en midden getrunceerd én automatisch rechts getrunceerd. U zou de term dominant kunnen vinden, of gemeente bijvoorbeeld.
◼ Termvervanging
Als u een zoekingang gebruikt voor een veld waaraan een validatiedatabase (zoals de thesaurus) is gekoppeld, dan kan het zijn dat u een
niet-voorkeursterm als zoeksleutel hebt gebruikt. Adlib kan dan
automatisch zoeken op de bijbehorende voorkeursterm uit de validatiedatabase in plaats van op de door u opgegeven nietvoorkeursterm. In CBF-databases gebeurt dit altijd, maar in een Adlib
SQL of Oracle-database gebeurt dat alleen als u in de Zoekassistent
het aankruisvakje Gebruik relaties hebt gemarkeerd. (In de statusbalk
ziet u of u in een CBF, SQL of Oracle-database werkt.)
En wanneer u een rood gekleurde term in de lijst met gevonden
sleutels tegenkomt, dan betekent dit dat die term zelf niet in de
huidige database is gevonden, maar één of meer nauwere termen
daarvan wél; die nauwere term(en) worden dan ook in de lijst getoond (rood gekleurd als de nauwere term niet in de catalogus wordt
gebruikt, anders zwart).

Afbeelding 6.2: De rode termen komen niet in de huidige database voor.

◼ Met relaties zoeken
In CBF-databases zoekt Adlib in velden die aan een validatiedatabase
gekoppeld zijn automatisch met relaties. In SQL en Oracle-databases
zoekt Adlib in velden die aan een validatiedatabase gekoppeld zijn
52

Adlib Gebruikersgids

Zoekmethoden

alleen met relaties als u in Stap 3 van de Zoekassistent het aankruisvakje Gebruik relaties markeert. Zoeken met relaties houdt in dat:
•

een niet-voorkeursterm op de achtergrond door zijn voorkeursterm wordt vervangen;

•

eventuele nauwere termen van de gezochte (voorkeurs)term erbij
worden gehaald;

•

en er ook zal worden gezocht op eventuele equivalente termen
van de gezochte (voorkeurs)term.

Afbeelding 6.3: Laat Gebruik relaties ongemarkeerd als u niet geïnteresseerd
bent in niet-voorkeurstermvervanging, equivalenten of nauwere termen.

Als u zoekt op een niet-voorkeursterm zal hierna direct een zoekresultaat met records worden getoond waarin de voorkeursterm of eventuele nauwere of equivalente termen daarvan in het zoekveld voorkomen.
Als u daarentegen op een voorkeursterm zoekt, zal hierna in een
volgende stap in de Zoekassistent meestal een lijst met gevonden
termen worden getoond (de zoeksleutel zelf en termen die beginnen
met de zoeksleutel) en eventuele nauwere termen daarvan. (Equivalente termen worden niet getoond, maar er wordt wel op gezocht.) U
kunt dan alsnog de gewenste zoeksleutel(s) kiezen om records op te
zoeken en ook nog via het aankruisvakje Inclusief nauwere termen
bepalen of u ook op eventuele nauwere termen (uitgeklapt of niet)
van de geselecteerde term wilt verder zoeken. De laatste stap van de
Zoekassistent wordt overgeslagen als er voor de zoeksleutel geen
“nabije” termen worden gevonden.
Als u het SQL-aankruisvakje Gebruik relaties ongemarkeerd laat, dan
zal Adlib geen niet-voorkeurstermvervanging uitvoeren, geen nauwere termen ophalen en ook niet op equivalente termen zoeken: er
wordt dan dus echt alleen (getrunceerd) op de zoeksleutel zelf gezocht.
Zoeken met relaties, oftewel hiërarchisch zoeken, heeft echter wel
invloed op de snelheid van zoeken, zeker in Adlib SQL en Oracledatabases: niet-hiërarchisch zoeken gaat nu eenmaal sneller want in
dat geval zoekt u alleen op de ingevoerde term, niets anders.
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Gebruikers van applicaties die draaien op een Adlib SQL of Adlib
Oracle-database kunnen in de Zoekassistent voor elke zoekingang op
een termindex dus eenvoudig aangeven of er wel of niet hiërarchisch
moet worden gezocht naar zoeksleutels, door het aankruisvakje
Gebruik relaties te markeren of te deselecteren. Adlib onthoudt per
gebruiker en per datasource in welke zoekingangen hiërarchisch moet
worden gezocht, ook nadat u Adlib afsluit, zodat u elke instelling maar
eenmaal hoeft te maken.
Technische informatie
Instellingen die per gebruiker door Adlib worden “onthouden”, worden opgeslagen in het register van Windows. Dit kan per werkstation
zijn, of kan in het geval van een “roaming profile” voor het hele
netwerk gelden. De instellingen van Adlib in het Windows-register
zijn te vinden onder HKEY_USERS\[username]\Software\ADLIB
Information Systems\ADLIB. Om instellingen te kunnen bewaren
moet de gebruiker schrijfrechten hebben in (dit deel van) het register. Breng overigens niet handmatig wijzigingen in het register aan,
tenzij u kennis van zaken hebt. Zie ook hoofdstuk 27.
◼ Sleutelwaarden zoeken
Zodra u een zoeksleutel hebt ingevoerd, doorzoekt het systeem de
index en geeft een lijst van alle termen voor de gekozen zoekingang
die beginnen met de zoeksleutel. (Als er maar één term gevonden is
dan wordt Stap 4 van de Zoekassistent overgeslagen en wordt er
direct naar records met de betreffende term gezocht.) Uit deze lijst
kiest u de term(en) waarmee u naar records wilt zoeken.
Als u op alle gevonden sleutels verder wilt zoeken naar records, klik
dan op Alle sleutels.

Afbeelding 6.4: Gevonden indexwaarden voor de zoeksleutel ‘jans’ in een
Bibliotheek-applicatie.

Een teller toont tijdens het index-zoeken hoeveel indextermen er
doorzocht zijn. Deze teller wordt normaal telkens met 10 verhoogd.
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Dit kan door de applicatiebouwer anders zijn ingesteld. Overigens kan
het zoeken zo snel klaar zijn dat de teller niet of nauwelijks te zien is
geweest. De applicatiebouwer kan bovendien een limiet instellen op
het aantal termen dat gevonden kan worden. Als deze limiet wordt
bereikt, houdt Adlib op met zoeken en krijgt u daarvan een melding.
Er zit ook een limiet op het aantal sleutels dat Adlib toont. Als er na
de opgave van een zoeksleutel meer dan 100 termen gevonden
worden, zullen er toch maar 100 getoond worden. Achter Zoekresultaat staat altijd het exacte aantal gevonden termen/sleutels.
Er wordt dan slechts een deel van het zoekresultaat getoond omdat
het weergeven van de gehele lijst (inclusief eventuele boomstructuur)
te lang kan duren en veel geheugenruimte in beslag kan nemen, als
het om een erg lange lijst gaat. Druk een aantal keer op de toets
Page Down, of gebruik de pijltjestoets , en elke keer dat u op de
toets drukt wordt de lijst met een volgend deel uitgebreid totdat ten
slotte de complete index wordt getoond.
De applicatiebouwer kan bepalen wat er gebeurt als er in Stap 2
zonder zoeksleutel op Volgende wordt geklikt. Als dit niet is toegestaan, gebeurt er niets. Als het zoeken zonder zoeksleutel wel is
toegestaan, dan worden alle indexwaarden in de termenlijst opgenomen.
Waarschuwingsteken voor gevonden term
Als links van een term of naam een waarschuwingspictogram met een
uitroepteken staat, dan heeft Adlib het gekoppelde record vanwege
een fout daarin niet kunnen lezen, bijvoorbeeld omdat een nauwere
term in dat record gelijk is aan de term zelf (een cirkeldefinitie is niet
toegestaan).

U kunt dit pictogram ook in andere vensters met termenlijsten tegenkomen. Probeer dan steeds de term in de gekoppelde database zelf
op te zoeken, het record te controleren op onjuistheden en het indien
mogelijk te herstellen.
◼ Records ophalen
Kies nu één van de gevonden termen en klik op Toon of druk op
Enter. Adlib selecteert nu alle records die voor deze zoekingang de
gekozen volledige sleutelwaarde bevatten en toont die in het lijstscherm. (Als Adlib maar één record voor de volledige sleutelwaarde
vindt dan wordt direct het betreffende record in detailweergave getoond.) Als u het aankruisvakje Inclusief nauwere termen gemarkeerd
had, dan worden ook records opgehaald waarin een nauwere term
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van de geselecteerde (hoofd)term voorkomt.
Als u daarentegen kiest voor Alle sleutels, dan worden alle (hoofd)termen in de lijst gebruikt om de toepasselijke records op te halen en
dan in de lijstweergave te tonen. (De mogelijkheden van deze weergave worden besproken in hoofdstuk 8.1.) Als u het aankruisvakje
Inclusief nauwere termen gemarkeerd had, dan worden ook records
opgehaald waarin een nauwere term van een van de hoofdtermen
voorkomt.
De knop Term uitklappen is alleen actief voor een geselecteerde term
met nauwere termen. U herkent zo’n term aan het plusje voor de
term. Klik op het plusje om alleen de direct (één niveau lager) onderliggende nauwere termen te tonen of klik op de knop Term uitklappen
om alle onderliggende nauwere termen te tonen. Voor de werking van
het aankruisvakje Inclusief nauwere termen doet het er niet toe of u
nauwere termen in de lijst zichtbaar hebt gemaakt of niet. Een verdere beschrijving van generiek zoeken vindt u in hoofdstuk 13.9.4.
◼ Zoeken onderbreken
U kunt het zoeken onderbreken door op een willekeurige toets te
drukken. Als u dit doet, onderbreekt Adlib het zoekproces en vraagt of
u wilt stoppen met de huidige zoekopdracht (zie Afbeelding 6.5).
Kiest u Nee dan gaat Adlib verder met zoeken. Kiest u Ja, dan stopt
Adlib met zoeken en laat het tot dat moment gevonden resultaat zien.

Afbeelding 6.5: Als de zoekopdracht te lang duurt, dan kunt u die afbreken.

6.1.3. Indexering op woord: vrije tekst
Bij indexering op woord gebruikt Adlib elk afzonderlijk woord uit het
veld als indexwaarde. Voorbeelden van indexen op woord (oftewel
vrijetekstvelden) zijn: titel, annotatie en samenvatting in Bibliotheek;
objecttitel, beschrijving, en inhoud inscriptie in Museum; en vrije
tekst in Archief. U kunt met één letter (de eerste letter van het gezochte woord) al zoeken in een woordindex. De documenttitel ‘C++’
bijvoorbeeld, vindt u terug met de zoeksleutel c, maar ook via c++.
Als u in de zoeksleutel voor een vrijetekstveld bijvoorbeeld spaties of
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leestekens opneemt, dan kunt u deze woorden zowel met als zonder
hun separatietekens en concatenatietekens terugvinden. Zo kunt u
bijvoorbeeld l’arbe terugvinden op l’arbe en arbe.
Separatietekens zijn: [];,!@()|{}<>? en spaties, nieuwe regels en
tabs.
Concatenatietekens zijn: `-=\./~#$%^&_+:"'*
U kunt aangeven dat het om een volledige sleutel gaat door het
woord tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen. De applicatiebouwer kan echter instellen dat voor vrijetekstsleutels geen automatische rechtstruncatie geldt; in dat geval is het niet nodig de term
tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen. U moet een zoeksleutel
dan afsluiten met een sterretje (*) of een schuin streepje (/) als het
een getrunceerde zoeksleutel moet zijn.
Adlib zoekt nu de records die voor de gekozen zoekingang alle opgegeven woorden bevatten. Worden er geen records gevonden die
hieraan voldoen (aan álle opgegeven woorden), dan worden de records geselecteerd die zo veel mogelijk van de opgegeven woorden
bevatten.
Een voorbeeld: u zoekt een boek in een bibliotheekcatalogus en u
weet dat het woord 'insektenboek' en de naam 'Erik' in de titel voorkomen, maar u weet niet of ‘Erik’ of met een ‘c’ of met een ‘k’ geschreven wordt. Kies de zoekingang Titel en typ in de Zoekassistent
bijvoorbeeld:
Eri inse
Als voor ‘vrijetekst’-zoeken in uw Adlib-applicatie de automatische
rechtstruncatie is uitgeschakeld, dan krijgt u hetzelfde resultaat met:
Eri* inse*
Adlib zoekt dan met de onvolledige sleutels (getrunceerd) in de titelwoord-index, en vindt bijvoorbeeld de titel Erik of het klein insektenboek van Godfried Bomans. Het kiezen van de volledige zoeksleutel is
bij ‘vrijetekst’-zoeken dus niet nodig.

6.1.4. Numeriek, datum of periode
Als u een zoekingang hebt gekozen op een getal of een datum, dan
kunt u bij sommige zoekingangen (zoals bepaalde datumvelden en
Recordnummer) in het ‘zoeksleutelscherm’ van de Zoekassistent twee
sleutelwaarden opgeven (in twee invoervakken): de beginwaarde in
het eerste vak (Van) en de eindwaarde in het tweede (Tot en met).
Adlib toont dan een lijst met alle volledige zoeksleutels die binnen het
opgegeven bereik vallen.
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Bij het zoeken op recordnummer worden records met een waarde
binnen het opgegeven bereik geselecteerd en in de lijstweergave
getoond. Adlib zoekt automatisch op volledige zoeksleutels.
Bij het numeriek zoeken moeten de sleutelwaarden uitsluitend bestaan uit cijfers en mogelijk een decimale punt.
Bij het zoeken op een datum geeft u de sleutelwaarden op in de vorm
jjjj-mm-dd. Dit gebeurt automatisch als u de eventueel aanwezige
keuzelijst van een datuminvoervak opent en in de kalender een datum kiest. Merk op dat u hier in één bepaald datumveld zoekt. De
gezochte datum moet dus liggen tussen de begin- en einddatum die u
hier in de Zoekassitent opgeeft.
Elke waarde die u invoert in het Van-veld wordt direct gekopieerd
naar het veld Tot en met, voor het geval u op één waarde wilt zoeken. Als u toch op een waardebereik wilt zoeken, kunt u uiteraard
gewoon een andere waarde in het veld Tot en met typen.
De applicatiebouwer kan ook instellen dat begin- en eindwaarde
mogen ontbreken. Typ dan in beide invoervakken niets en klik op
Volgende om alle records te tonen. Als alleen de beginwaarde is
opgegeven dan selecteert Adlib alles vanaf die sleutel en hoger. Als
alleen de eindwaarde is opgegeven dan selecteert Adlib alles tot en
met die sleutel.
Het zoeken met een getrunceerde term is bij deze typen indexen niet
mogelijk.

6.1.5. Datumbereik
Het is mogelijk dat uw applicatiebeheerder een bijzonder type zoekingang heeft ingebouwd om op datumbereik te kunnen zoeken, als uw
applicatie op een Adlib SQL of Oracle-database draait. Het gaat dan
om een datumbereik zoals een vervaardigingsperiode, die uit twee in
een record geregistreerde datums (een begin- en einddatum) bestaat.
Om op een datumbereik te kunnen zoeken moet u in de Zoekassistent
ook twee datums opgeven “waar binnen” het gezochte bereik moet
vallen, ofschoon u ook het zoektype moet selecteren om aan te geven
in hoeverre het datumbereik tussen de ingevulde datums moet vallen
(zie de afbeelding hieronder).
Er kan in principe op verschillende manieren een zoekresultaat worden samengesteld: is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de gehele
vervaardigingsperiode binnen het zoekdatumbereik valt, of is het
voldoende dat de eind- óf begindatum van de vervaardigingsperiode
binnen het zoekdatumbereik valt?

58

Adlib Gebruikersgids

Zoekmethoden

Afbeelding 6.6: Geavanceerd zoeken op datumbereik.

Om specifiek op datumbereik te kunnen zoeken, kunt u bij het opgeven van een zoekdatumbereik in de Zoekassistent kiezen uit vier
manieren van zoeken:
•

Breed bereik – zolang ten minste een deel van het datumbereik in
het record binnen het zoekdatumbereik valt, komt het record in
het zoekresultaat. U moet zowel een Van als Tot zoekdatum opgeven;

•

Smal bereik – het gehele datumbereik in het record moet binnen
het zoekdatumbereik vallen, om in het zoekresultaat te worden
opgenomen. U moet zowel een Van als Tot zoekdatum opgeven;

•

Vóór datum – de einddatum van de periode in het record moet
vóór de Tot zoekdatum liggen. U kunt nu alleen een Tot zoekdatum opgeven in de zoekingang.
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Ná datum - de begindatum van de periode in het record moet ná
de Van zoekdatum liggen. U kunt nu alleen een Van zoekdatum
opgeven in de zoekingang.

◼ De verwerking van onvolledige datums
Om goed te kunnen zoeken op datumbereik, worden in principe de
volgende eisen gesteld aan een geregistreerd datumbereik:
1. Als er in een record twee datumvelden beschikbaar zijn om een
periode aan te duiden, bijvoorbeeld een vervaardigingsperiode
van een historisch kunstobject, dan moeten altijd beide velden
worden ingevuld, niet slechts één ervan. Als de precieze datum
bekend is, dan moet die datum in beide velden staan.
2. De in een record geregistreerde datums mogen onvolledig blijven
en worden in het record niet automatisch gecompleteerd.
3. De indexen mogen alleen volledige datums bevatten.
4. Begindatums moeten uiteraard vóór einddatums liggen.
5. De datumvelden moeten ISO-datumvelden zijn.
Momenteel voert Adlib standaard geen controles op deze vereisten
uit: u zult dat handmatig moeten doen of de applicatiebeheerder
moet via een zogenaamde opslag-adapl een automatische controle
hebben ingebouwd, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat als één van
de twee datumvelden bij opslag nog leeg is, de andere datum ernaartoe wordt gekopieerd, en om er zeker van te zijn dat de begindatum
vóór de einddatum ligt. Onvolledige datums zullen echter niet automatisch worden aagevuld, die blijven zoals u ze invoert.
Adlib neemt u wel ander werk uit handen:
•

datumvoltooiing* tijdens het (her)indexeren van datumindexen.
Bij opslag van een record worden de datums gecompleteerd in de
betreffende indexen opgenomen: in de indexen zullen door het
opslaan van records dus altijd volledige datums worden toegevoegd.
Maar eventuele bestaande onvolledige datums (uit datumbereiken) in indexen moeten nog allemaal gecompleteerd worden. Uw
applicatiebeheerder moet in dat geval de betreffende indexen een
keer handmatig herindexeren.

•

datumvoltooiing* in de zoekingang. Wanneer u gaat zoeken op
een datumbereik kunt u in principe onvolledige ISO-datums invullen in de zoekingang. Adlib completeert de opgegeven datums
dan (zonder dat u dat ziet), om het juiste zoekresultaat te kunnen
garanderen.
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*Datumvoltooiing
Datumbereikzoeken kan alleen goed werken als de betreffende ISOdatumindexen volledige datums bevatten. Omdat het mogelijk is dat
bestaande data onvolledige datums bevat, zorgt Adlib er tijdens het
(her)indexeren én tijdens het zoeken op datumbereik voor dat verwerkte datums automatisch worden aangevuld. Bijvoorbeeld: onvolledige datums in de index zoals 1900, 1900-01 of 1900.0101 worden
tijdens herindexeren zo gewijzigd in 1900-01-01.
In het geval van een datumbereik is het verder zo dat een onvolledige
begindatum (alleen een jaartal of jaartal en maand) gelijk gesteld
moet worden aan de eerste dag van het jaar of de maand, terwijl een
onvolledige einddatum waarschijnlijk aan de laatste dag van de
maand of het jaar moet worden gelijkgesteld. Bijvoorbeeld:
Startdatum in
record

Einddatum in
record

Startdatum in
index

Einddatum in
index

1960

1960

1960-01-01

1960-12-31

1950

1952

1950-01-01

1952-12-31

2000-03

2000-03

2000-03-01

2000-03-31

Dit doet Adlib automatisch voor u als de datumvoltooiing voor deze
indexen correct is ingesteld (via Adlib Designer).
Merk op dat de automatische datumvoltooiing in verband met schrikkeljaren de laatste dag van februari altijd correct berekent. Bij het
zoeken hoeft u hiermee alleen rekening houden als u de laatste dag in
februari als complete datum zou invullen: een incomplete datum,
bijvoorbeeld 2008-02 zou Adlib automatisch op de juiste manier
aanvullen.
◼ Benoemde datumbereiken
Het is ook mogelijk dat uw applicatiebeheerder een zoekingang heeft
gemaakt waarin u op een periode kunt zoeken, bijvoorbeeld op 17e
eeuw of renaissance, terwijl Adlib dan eigenlijk zoekt op het bijbehorende datumbereik dat in het betreffende termrecord is gespecificeerd. De periodenamen waarop u dan kunt zoeken, zijn geregistreerd in de Thesaurus, waarschijnlijk onder het domein Periode.

6.1.6. Fonetische indexen
Het is mogelijk dat uw applicatiebeheerder voor een of meer velden
fonetische indexen heeft gemaakt, en die via zoekingangen aanbiedt
zodat u in die velden fonetisch kunt zoeken. Fonetisch zoeken houdt
in dat woorden die hetzelfde klinken als het gezochte woord kunnen
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worden gevonden, ook wanneer uw zoekterm verkeerd gespeld is. Dit
geldt vooral voor woorden in de Engelse taal.
Alleen wanneer uw applicatie op een Adlib SQL of Oracle-database
draait, moet u in de Zoekassistent voor zo’n fonetische zoekingang
kiezen of u fonetisch zoeken wilt gebruiken of niet: het zoekresultaat
kan tenslotte groter worden dan gewenst, en het kan een negatief
effect op de snelheid van het zoeken hebben. Als u de spelling precies
weet kunt u fonetisch zoeken uitgeschakeld laten. In fonetische zoekingangen voor CBF-databases kunt u niet kiezen: zoeken gebeurt dan
altijd fonetisch.

Afbeelding 6.7: In SQL en Oracle-databases kunt u kiezen of u wel of niet
fonetisch zoekt in fonetische zoekingangen.

Technische informatie
Het Double Metaphone zoekalgoritme is een fonetisch algoritme,
ontwikkelt door Lawrence Philips. Met een fonetisch algoritme worden
woorden volgens hun uitspraak gecodeerd geindexeerd, zodat van
een verkeerd gespelde zoeksleutel de juiste variant wel gevonden
kan worden zolang de uitspraak evan hetzelfde is. (Gelijk klinkende
woorden delen dus dezelfde fonetische code in de index.) Fonetische
algoritmen worden daarom ook veel in spellingcheckers gebruikt.
Double Metaphone is geschikt voor de meeste woorden en namen in
de Engelse taal: de codering van te indexeren termen vindt dus
plaats volgens de Engelse uitspraak ervan. Het gebruik van dit zoekalgoritme in andere talen kan dus onverwachte zoekresultaten opleveren.
Een fonetisch gecodeerde index voor een CBF-database bevat alleen
nog de fonetische codes; de gebruiker zoekt dus altijd automatisch
fonetisch in zo’n index, en kan dat niet uitschakelen.
Een fonetisch gecodeerde index voor een SQL of Oracle-database
daarentegen bevat een kolom voor de normaal geïndexeerde termen
en een kolom voor de fonetisch gecodeerde, geïndexeerde termen.
De gebruiker heeft hier daarom wel de mogelijkheid om fonetisch
zoeken aan of uit te schakelen.
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6.1.7. Ligaturen
Een ligatuur is een gecombineerd letterteken. Zo bestaat de ligatuur
“ĳ” uit één teken terwijl de normale lange “ij” uit twee tekens bestaat.
Ligaturen in (SQL) indextabellen worden altijd opgedeeld in de twee
tekens waaruit ze zijn samengesteld, terwijl de weergavewaarde nog
steeds de ligatuur is. Dit betekent dat termen die beginnen met een
ligatuur kunnen worden gevonden door ofwel de ligatuur zelf of door
de opgedeelde tekens te gebruiken, aan het begin van de term.

6.2. Het Zoekformulier
Nadat u bij het starten van Adlib een gegevensbron hebt gekozen,
kunt u uw zoekmethode kiezen: ga verder met de Zoekassistent,
open Geavanceerd zoeken voor uitgebreide zoekopdrachten of kies
onder Zoekformulieren in het menu Start een Zoekformulier (indien
beschikbaar) om gecombineerde zoekvragen op te kunnen geven.
Merk op dat u een Zoekformulier bijna overal in Adlib kunt oproepen,
ook vanuit detailweergave van een record bijvoorbeeld. U zoekt altijd
in de momenteel geselecteerde database of dataset, in alle data-talen
tegelijk.
Voor de meeste andere gegevensbronnen dan catalogi is ervoor
gekozen de mogelijkheid van zoeken met een zoekformulier weg te
laten. Dat kan ook het geval zijn voor catalogi van op maat gemaakte
Bibliotheek, Museum en Archief-applicaties.
Kies dus bijvoorbeeld Start → Zoekformulieren → Zoekformulier… om
het gelijknamige venster te openen.

Afbeelding 6.8: In een Zoekformulier hebt u meer zoekmogelijkheden dan in
de Zoekassistent.
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In het Zoekformulier staat een leeg formulier met een beperkt aantal
velden. U kunt het gebruiken om op een overzichtelijke manier een
complexe zoekactie (over meerdere velden of meerdere waarden in
één veld) samen te stellen. Vul de gewenste term(en) in op het formulier en klik op de knop Zoek in het contextmenu Zoekformulier in
het lint (of druk op F2) om de zoekopdracht te starten:

Klik op de knop Zoekscherm leegmaken om alle velden leeg te maken
en eventueel toegevoegde occurrences (invoerregels/vakken in een
veld) te verwijderen:

Als u het zoeken start met een geheel leeg zoekformulier, dan haalt u
gewoonlijk* eenvoudig alle records uit de huidige gegevensbron op.
U vult het formulier in door met de muis op de velden te klikken en
(delen van) de door u gewenste termen in te vullen. Hier staat de
automatische truncatie echter niet aan. U kunt trunceren door een
sterretje (*) of een schuin streepje (/) achter het begin van (een deel
van) een zoeksleutel te typen. Als u bijvoorbeeld voor Objectnaam in
een museumcollectie ‘B*’ invult, dan levert dit records op waarvan de
objectnaam met een ‘B’ begint, zoals bakkersfiets, broodplank, enz.
Ook kunt u op meerdere woorden zoeken, in een Archief-applicatie in
het veld Titel in de gegevensbron Archieven (catalogus) bijvoorbeeld,
maar alle gezochte woorden of woorddelen moeten dan ook wel in dat
ene veld van het gezochte record voorkomen; er bestaat tussen
zoeksleutels in één invoervak in het Zoekformulier dus een impliciete
AND-relatie. De volgorde waarin u ze typt is overigens niet van belang, en per woord(deel) kunt u wel of niet trunceren.
U kunt ook meerdere occurrences voor een veld invoeren, bijvoorbeeld als u op twee auteursnamen wilt zoeken. Gebruik daarvoor de
knop Occurrence toevoegen onder huidige.

Als u meerdere sleutels voor één veld invoert door het toevoegen van
een of meer occurrences, dan legt Adlib een OR-relatie tussen deze
twee waarden.
Als u twee of meer waarden in verschillende velden hebt ingevoerd
die niet tot één schermveldgroep behoren, dan legt Adlib hiertussen
een AND-relatie; als die velden wel tot een schermveldgroep behoren
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(datadictionary-veldgroepen worden genegeerd) dan legt Adlib tussen
de ingevoerde waarden een WHEN-relatie, wat wil zeggen dat die
waarden in een en dezelfde veldgroepoccurrence worden gezocht.
Als u de bovengenoemde mogelijkheden combineert, dan zal er eerst
afzonderlijk binnen de verschillende velden gezocht worden; daarna
worden deze resultaten gecombineerd. De OR, AND en WHEN-relatie
worden uitvoerig besproken in hoofdstuk 6.3.8, 6.3.10 en 7.
Als de cursor zich in een zogenaamd gekoppeld veld bevindt (zoals
Auteur in Bibliotheek, of Objectnaam in Museum), dan wordt in het
contextmenu Zoekformulier in het lint de knop Lijst geactiveerd:

Het betreffende veld is gekoppeld aan een database, waaruit u toegestane zoeksleutels kunt kiezen, of er mogelijk aan kunt toevoegen
(zie voor meer informatie over dit onderwerp hoofdstuk 12.1). Klik op
de knop Lijst om voor het betreffende veld de lijst met mogelijkheden
op te vragen (de gekoppelde database in te zien) in het venster Vind
data voor het veld. Aan de hand van de letters die u al in het veld had
ingevoerd, of die u alsnog in het invoervak Zoek onder in het venster
kunt opgeven, toont Adlib een deel van de doorzochte index. Selecteer de gewenste sleutel en klik op Selecteer. De sleutel wordt ingevoegd in het Zoekformulier.
Merk op dat een ingevoerde niet-voorkeursterm tijdens het zoeken
wordt vervangen door zijn voorkeursterm. Als een term bovendien
equivalente en/of nauwere termen heeft, dan wordt daar automatisch
ook op gezocht.
* Vanaf Adlib 7.3 is het mogelijk dat uw applicatiebeheerder voor een
zoekformulier een verborgen zoekopdracht heeft ingesteld waarmee
de zoekopdracht die u als gebruiker in het zoekformulier impliciet
samenstelt, op de achtergrond wordt gecombineerd. Zo kunt u worden gedwongen uw zoekopdracht via het zoekformulier altijd binnen
een beperkte set records uit te voeren en zoekt u dus niet binnen de
gehele gegevensbron. Dat geldt ook wanneer u het zoekformulier leeg
laat en het zoeken start: in dat geval wordt alleen de verborgen
zoekopdracht uitgevoerd en haalt u dus niet alle records uit de gegevensbron op, zoals anders wel het geval zou zijn.
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6.3. Geavanceerd zoeken
Als u in uw database wilt zoeken naar bepaalde gegevens, dan zult u
daarvoor vaak het zoekingangenmenu in de Zoekassistent gebruiken.
Voor niet al te moeilijke zoekopdrachten biedt de Zoekassistent dan
ook meer dan voldoende mogelijkheden.
In de selectietaal kunt u echter meer complexe vragen gebruiken, die
u in het speciale zoekvenster Geavanceerd zoeken invoert.

Afbeelding 6.9: Geavanceerd zoeken, handig voor complexe zoekopdrachten.

U kunt meerdere zoekopdrachten combineren en in één zoekvraag
opgeven. Ook kunt u op niet-geïndexeerde velden zoeken – dit vergt
wel tijd, omdat Adlib hiervoor sequentieel de database doorzoekt – en
op termen uit de vervolgkeuzelijsten van enumeratieve velden (zoals
dat met de Zoekassistent overigens ook kan).
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Klik op de knop Geavanceerd zoeken in het menu Start of druk op
Ctrl+F om het betreffende venster te openen. U kunt de selectietaal
bijna overal in Adlib openen. U zoekt altijd in de database of dataset
die u in Stap 1 van de Zoekassistent hebt geselecteerd.
Uw zoekopdracht geeft u op in het invoervak Zoekzin. Om ervoor te
zorgen dat Adlib uw zoekzin op de juiste manier interpreteert, moet
deze opgesteld zijn in een speciaal daarvoor ontwikkelde, ondubbelzinnige taal. De grammatica van deze selectietaal is eenvoudig en
rechtlijnig. Een enkelvoudige zoekzin bestaat altijd uit de volgende
drie onderdelen:
veld

vergelijkingsteken

veldwaarde

U zoekt automatisch in alle occurrences van het veld; u kunt niet in
één specifieke occurrence zoeken. U zoekt standaard bovendien in
alle data-talen (mocht uw database meertalig zijn). De veldnaam
moet de naam in de huidige interfacetaal óf de Engelse naam zijn.
Bovendien moeten veldnamen en veldwaarden waarin een koppelteken voorkomt tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst.
U kunt uw zoekzin direct typen, maar het is soms gemakkelijker om
deze geheel of gedeeltelijk samen te stellen met behulp van de drie
keuzelijsten. Kies als eerste een veldnaam uit de lijst Velden door te
dubbelklikken op het gewenste (vetgedrukte) veld. De veldnaam
wordt automatisch in het vak Zoekzin geplaatst. U kunt in de lijst
Velden zoeken met behulp van de schuifbalk of door de eerste letter
van het gezochte veld te typen (nadat u eerst eenmaal op een willekeurig veld hebt geklikt). Veldnamen die niet vetgedrukt zijn, zijn
gedeeltelijke namen: klik op het plusje voor de naam om alle veldnamen te zien die met de gedeeltelijk veldnaam beginnen. Veldnamen
die vooraf worden gegaan door het pictogram
zijn geïndexeerde
velden. Zoekopdrachten in indexen verlopen sneller dan in nietgeïndexeerde velden. Het pictogram wordt alleen gebruikt wanneer
zowel geïndexeerde als niet-geïndexeerde velden in de lijst aanwezig
zijn (wanneer het aankruisvakje Toon ook niet-geïndexeerde velden
gemarkeerd is dus). Wanneer het aankruisvakje ongemarkeerd is
gelaten, dan zijn alle getoonde velden geïndexeerde velden, dus in
dat geval zou het redundant zijn om al die velden aan te duiden met
een indexpictogram.
Dubbelklik nadat u een veld hebt gekozen op een van de tekens in de
lijst Vergelijking; het vergelijkingsteken wordt automatisch achter de
veldnaam in Zoekzin toegevoegd. De cursor is nu verplaatst naar het
einde van de zoekzin. Vul de waarde in waarmee u wilt zoeken.
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U kunt wisselend een item uit een lijst kiezen en dan weer zelf typen.
Let erop dat u niet de Nederlandstalige termen voor de vergelijkingstekens in de zoekzin invoert, maar gebruik de symbolen die Adlib
invoegt als u dubbelklikt op de vergelijkingstekens in de lijst. Enkele
voorbeelden van enkelvoudige zoekzinnen zijn:
auteur.naam = adams*
objectnaam = lepel
aantal <= 5
titel _ jakhals
invoer.datum > "2009-11-01"
In het eerste voorbeeld ziet u dat u hier in de selectietaal expliciet
moet trunceren met een asterisk wanneer u een gedeeltelijke zoeksleutel opgeeft.
De derde keuzelijst bevat Booleaanse operatoren. Hiermee kunt u
complexe selecties maken door met meervoudige zoekzinnen zoekopdrachten te combineren.

6.3.1. Velden

Afbeelding 6.10: In de veldenlijst geeft blauw en vet volledige namen van
geïndexeerde velden aan.

De lijst met veldnamen die wordt getoond in de selectietaal komt uit
de structuurdefinitie van de database waarin u zoekt. Deze namen
weerspiegelen de namen zoals die in de datadictionary geschreven
zijn en die kunnen dus verschillen van de namen zoals deze bij het
invoeren van records verschijnen links van de invoervakken.
Het meest voorkomende verschil is het gebruik van een onderstrepingsteken tussen woorden. De veldnaam bijvoorbeeld, kan op
het scherm Begeleidend materiaal zijn, maar kan in de database
Begeleidend_materiaal heten. Dit komt doordat de programmeertaal
spaties tussen woorden niet ondersteunt en deze de woorden anders
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voor afzonderlijke velden aanziet. Een ander veelvoorkomend verschil
is dat de woordvolgorde in de naam is omgedraaid.
Niettemin kan het soms moeilijk zijn uit het label van een veld op een
scherm de veldnaam uit de database-definitie af te leiden. Makkelijker
is dan om vanuit een record in detailweergave de veldnaam via de
veldeigenschappen op te zoeken. Zet de cursor in het veld waarvan u
de echte veldnaam wilt weten en druk op Alt+Enter (of rechtsklik
op het veld en kies Eigenschappen in het snelmenu) om het venster
Veldeigenschappen te openen.

Afbeelding 6.11: In de Veldeigenschappen kunt u de veldnaam vinden die u in
de selectietaal kunt gebruiken.

Klik dan op de keuzelijst boven in het tabblad Data dictionary om de
vertalingen van de veldnaam uit de database-definitie te bekijken. In
de selectietaal gebruikt u ofwel de Engelse veldnaam of de veldnaam
in de taal waarop de interface van Adlib ingesteld staat. Als de menu’s
van Adlib dus in het Nederlands worden weergegeven, dan kunt u
zowel de Nederlandse veldnaam (de tweede van boven) als de Engelse (de bovenste) gebruiken.
Mocht u de zoekvraag (als zogenaamde pointerfile, zie hoofdstuk
6.3.7) willen opslaan dan verdient het aanbeveling om de Engelstalige
veldnamen te gebruiken. Een pointerfile met anderstalige veldnamen
in de zoekvraag kan namelijk alleen worden bijgewerkt (“geprofiled”)
wanneer de gebruikersinterface in de betreffende taal wordt getoond,
terwijl zoekvragen met Engelse veldnamen altijd werken.
Als een veld wel op een tabblad voorkomt maar niet in de lijst Velden
in Geavanceerd zoeken, dan is dit veld niet in de database gedefinieerd maar alleen op schermniveau of heeft de applicatiebeheerder
ervoor gekozen dit veld niet in lijsten te laten weergeven. Het Bibliotheek-veld [display_only] daarentegen kan wel voorkomen in de
veldenlijst maar wordt alleen intern gebruikt om samengestelde
teksten te genereren op het tabblad Cataloguskaart in de detailweergave van records.
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De beschikbare velden verschillen uiteraard per applicatie.
Uit de veldenlijst in het venster Geavanceerd zoeken kunt u verder de
volgende informatie over een veld afleiden:
•

Het pictogram , links van een blauwe veldnaam, geeft aan dat
het een geïndexeerd veld betreft: bij zoeken in dat veld wordt gebruik gemaakt van een index, wat snel resultaat geeft. In eerste
instantie toont deze lijst alleen geïndexeerde velden.
Merk op dat sommige veldnamen hiërarchisch opgebouwd zijn,
zoals associatie.periode; de punt in de naam zorgt voor de
boomstructuur in de lijstweergave. In dit voorbeeld is associatie
niet zelf een volledige veldnaam, en daar kunt u dus niet op zoeken. Het verschil tussen (delen van) veldnamen waarop u kunt
dubbelklikken om ze (inclusief eventuele hogere delen van de
naam) naar de zoekzin te kopiëren, en delen van veldnamen
waarvoor dat niet kan, wordt aangegeven door het verschil vette
weergave/normale weergave: alleen op vet weergegeven (delen
van) veldnamen kunt u dubbelklikken om de gehele veldnaam te
kopiëren. Normaal weergegeven delen van namen kunt u altijd
uitklappen door op het plusteken ervoor te klikken. Overigens
kunnen vet weergegeven (delen van) veldnamen soms ook worden uitgeklapt.

•

Rechtsklik op een veld in de lijst Velden en kies Eigenschappen in
het snelmenu dat verschijnt. In het venster dat opent, vindt u de
veldeigenschappen. Dit is bijvoorbeeld handig als u niet weet wat
het type van het veld is, en dus op welke waarden u kunt zoeken.

•

Als u het aankruisvakje Toon ook niet-geïndexeerde velden (onder
de lijst) markeert, dan toont Adlib in deze lijst voortaan ook alle
niet-geïndexeerde velden. Hierin kunt u ook zoeken, alleen duurt
het langer omdat er geen index voor het betreffende veld bestaat.
(In de regel heeft een database alleen indexen voor velden waarin
gebruikers vaak zoeken: voor elk veld een index laten bijhouden
heeft namelijk ook nadelige gevolgen zoals dat het opslaan van
records langer kan duren.) Zodra u dit aankruisvakje markeert,
informeert Adlib u dat zoeken in niet-geïndexeerde velden trager
kan zijn. U kunt deze melding voortaan uitschakelen als u wilt,
door in de melding zelf het aankruisvakje daarvoor te markeren.
Adlib onhoudt deze instellingen ook als u het programma afsluit,
dus de volgende keer dat u Geavanceerd zoeken opent, zullen alle
velden in de lijst worden getoond. De niet-geïndexeerde velden
zijn zwart gekleurd. Ook hiervoor geldt dat u alleen op vet zwart
gekleurde velden kunt dubbelklikken om de volledige veldnaam
naar de zoekzin te kopiëren.
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6.3.2. is-vergelijkingen
Door middel van zoekopdrachten stelt u vragen over de inhoud van
een veld. U wilt bijvoorbeeld weten welke boeken door Battus zijn
geschreven. Dan wilt u dus de inhoud van een veld op een bepaalde
manier vergelijken met een waarde.
Kies eerst een veld uit de lijst Velden, in de gegevensbron Boeken in
Bibliotheek bijvoorbeeld auteur.naam. Kies vervolgens een Vergelijking, dat wil zeggen: hoe Adlib het veld moet vergelijken met de
opgegeven waarde, bijvoorbeeld is. Ten slotte vult u de zoekzin aan
met de veldwaarde, die staat voor de waarde waarmee u het veld wilt
vergelijken, bijvoorbeeld battus. Als deze syntaxis (veld vergelijking
waarde) niet gevolgd wordt, zal Adlib een foutmelding geven (zie
Afbeelding 6.12).

Afbeelding 6.12: De zoekzin voldoet hier niet aan de vereiste syntaxis. Maak
een andere zoekzin.

Als u bijvoorbeeld wilt weten voor welke records de titel gelijk is aan
valentijn dan kiest u voor Vergelijking: is (of u vult zelf in de
zoekzin een =-teken in, of de vergelijkingsterm equals). De volledige
zoekzin wordt dan:
titel = valentijn
Stel deze vraag samen in het vak Zoekzin en druk op Enter of klik op
de knop Zoeken, om de opdracht uit te voeren.
In het vak Set(s) wordt de zoekzin en het resultaat ervan opgenomen
in een lijst. (Voer nog een zoekzin uit en de lijst breidt zich uit.) Het
aantal records dat aan uw selectiecriterium voldoet, staat onder
Treffers. In dit voorbeeld is het er maar één (zie Afbeelding 6.13).
U kunt het zoekresultaat in een normaal lijstscherm (of detailscherm)
tonen door te dubbelklikken op de betreffende set.
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Afbeelding 6.13: Een zoekzin is uitgevoerd.

Een term die zelf geregistreerd is inclusief dubbele aanhalingstekens,
bijvoorbeeld letterlijk “Huwelijksgeluk”, kunt u vinden door het als
zoekterm te omgeven met enkele aanhalingstekens: '“Huwelijksgeluk”' of door de zoekterm te trunceren, bijvoorbeeld: “Huwelijk*
Gehele of gedeeltelijke zoektermen mogen eindigen op een leesteken
zoals bijvoorbeeld een komma, dubbelepunt, puntkomma, koppelteken en enkel of dubbel aanhalingsteken en kunnen nog getrunceerd
worden. Plaats de zoekterm inclusief leesteken wel tussen dubbele
aanhalingstekens om syntaxisfouten te voorkomen. Het truncatieteken moet ook tussen de dubbele aanhalingstekens komen.
Leestekens die los (omringd door spaties) ergens in de te zoeken
tekst in woordgeïndexeerde velden (zoals titel en samenvatting)
voorkomen, evenals een of meerdere aaneengesloten spaties, worden
niet geïndexeerd en die kunt u dan ook niet zoeken: gebruik in plaats
van een is-vergelijking de contains-vergelijking.
Als in op term geïndexeerde velden (zoals auteur.naam, uitgever en
objectnaam bijvoorbeeld) alleen een leesteken voorkomt en geen
andere tekst, bijvoorbeeld alleen een koppelteken of asterisk dan
wordt dat teken als term geïndexeerd en kunt u er op zoeken met een
is-vergelijking. Op een enkel aanhalingsteken of koppelteken zoekt u
door het teken te omsluiten met dubbele aanhalingstekens. Voor
alleen een dubbel aanhalingsteken geldt het omgekeerde: deze moet
u met enkele aanhalingstekens omsluiten. Alle tekst in een op term
geïndexeerd veld wordt als één term geïndexeerd, dus u kunt niet
zoeken op bijvoorbeeld alleen een komma die tussen achternamen en
voornamen kan voorkomen. Maar leestekens mogen wel deel uitmaken van de te zoeken term, zolang u een gedeeltelijke term maar
vanaf het begin van de gehele term invoert. Gedeeltelijke zoektermen
moet u wel expliciet trunceren met een * of /.
Zoeksleutels (termen en datums) evenals veldnamen waarin een
koppelteken (minteken) of plusteken voorkomt (al dan niet omsloten
door spaties) moet u vanaf 6.6.0 SR1 altijd omsluiten door dubbele
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aanhalingstekens, anders wordt het koppelteken geïnterpreteerd als
AND NOT en de + als AND-operator.
Truncatietekens (* en /) mogen ook aan het einde van een term
voorkomen: zie de paragraaf Getrunceerd en leeg zoeken voor meer
informatie hierover.
◼ Niet-voorkeurstermvervanging en relationeel zoeken
Bij het zoeken in een gekoppeld veld in een CBF-database zal een
niet-voorkeursterm in een zoekzin in de selectietaal op de achtergrond altijd vervangen worden door de voorkeursterm, waarop dan
werkelijk gezocht wordt. Het maakt dus geen verschil of u op de
voorkeursterm of (een van) de niet-voorkeursterm(en) ervan zoekt.
In een Adlib SQL-database vindt niet-voorkeurstermvervanging alleen
plaats als u het aankruisvakje Gebruik relaties gemarkeerd hebt.
Naast niet-voorkeurstermvervanging kan Adlib in gekoppelde velden
ook automatisch zoeken op nauwere termen en termen die equivalent
zijn aan de gezochte term of de voorkeursterm daarvan. In CBFdatabases gebeurt dit automatisch – het aankruisvakje Gebruik relaties wordt daar dan ook gedimd weergegeven – terwijl u het in SQLdatabases expliciet moet markeren. Adlib onthoudt deze instelling
voor volgende keer.
Relationeel zoeken heeft echter wel invloed op de snelheid van zoeken: niet-relationeel zoeken gaat nu eenmaal sneller want in dat
geval zoekt u alleen op de ingevoerde term, niets anders.
◼ Zoeken op meerdere termen
Een andere vraag die u zou kunnen stellen is: in welke boektitel
komen de woorden weer en is voor? We nemen even aan dat de
betreffende veldnaam titel is. In dat geval wordt de zoekzin in de
selectietaal:
titel = "weer is"
De woorden dienen dan wel tussen dubbele aanhalingstekens te
staan, dit om aan te geven dat ze samen de te zoeken waarde vormen. Gezocht zal worden op titels met daarin de woorden weer en is,
waarbij de volgorde waarin de woorden zijn opgegeven er in dit geval
niet toe doet. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld ook "Steenkool is
weer onmisbaar" gevonden zal worden. U kunt ook termen opnemen
waarin aanhalingstekens voorkomen:
samenvatting = "ontluist’rend verdichtsel"
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Elke zoeksleutel die als partiële sleutel bedoeld is, moet u expliciet
trunceren (zie ook de volgende paragraaf), binnen de dubbele aanhalingstekens.
U kunt op de bovenstaande manier op meerdere termen zoeken in
velden met een woordindex, zoals de in de velden titel, samenvatting en opmerking: lange-tekstvelden dus.
In op term geïndexeerde velden (zoals auteur.naam, uitgever en
objectnaam bijvoorbeeld) en in niet-geïndexeerde velden kunt u
eventueel ook op meerdere termen tegelijk zoeken, maar dan werkt
het weer anders: de zoeksleutels die u dan tussen dubbele aanhanlingstekens opgeeft kunnen niet verspreid in de veldinhoud voorkomen, ze moeten in de goede aaneengesloten volgorde staan en vanaf
het begin van de gezochte veldinhoud starten. Bovendien mag nu
alleen de laatste zoeksleutel een partiële sleutel zijn: als de zoeksleutels tezamen niet de volledige veldinhoud zijn waarop u zoekt – er
kan dus nog tekst achter staan – dan moet u de laatste gehele of
gedeeltelijke zoeksleutel altijd expliciet trunceren.
◼ Getrunceerd en leeg zoeken
Net als in het zoekformulier vindt in de selectietaal geen automatische
truncatie plaats. Om te kunnen trunceren moet u een sterretje (*) of
een slash (/) gebruiken, bijvoorbeeld:
titel = tijd*
Dat is ook mogelijk als u op meerdere termen in één occurrence van
een woordgeïndexeerd veld zoekt (zie ook de vorige paragraaf):
titel = "boer* buiten"
Als er aan het einde van uw zoeksleutel al letterlijke schuine streepjes
of asterisks voorkomen, zoals in http://, dan gelden de volgende
regels:
- Als u getrunceerd wilt zoeken op een zoeksleutel die eindigt op
één of meer letterlijke schuine streepjes of asterisks dan moet u het
andere truncatieteken erachter invoeren, bijvoorbeeld: als u getrunceerd wilt zoeken op http:/ dan moet u http:/* invoeren, terwijl u
voor getrunceerd zoeken op bijvoorbeeld *1*2* juist *1*2*/ moet
invoeren.
- Als u ongetrunceerd wilt zoeken op een zoeksleutel die eindigt op
één of meer letterlijke schuine streepjes of asterisks dan moet u het
laatste teken verdubbelen, bijvoorbeeld: als u ongetrunceerd wilt
zoeken op http:// dan moet u http:/// invoeren.
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Als u in Bibliotheek wilt weten waar auteursvelden voorkomen die niet
gevuld zijn, dan gebruikt u de volgende zoekzin (zonder spatie tussen
de aanhalingstekens):
auteur.naam = ""
Als u zo zoekt in een herhaald veld dat deel uitmaakt van een veldgroep, dan zoekt u naar records waarin alle occurrences van het
zoekveld leeg zijn. Het tegenovergestelde; alle records met auteursvelden die gevuld zijn, vindt u met de volgende zoekzin:
auteur.naam = *
Als u zo zoekt in een herhaald veld dat deel uitmaakt van een veldgroep, dan zoekt u naar records waarin ten minste één van de occurrences van het zoekveld gevuld is.
◼ Datums
Datums in de selectietaal mag u altijd invoeren in het formaat jjjjmm-dd (ISO-datumformaat) ongeacht het datumtype van het veld. U
mag een datum ook invoeren in het formaat van het datumtype van
het veld: als het datumtype bijvoorbeeld “Europese datum” is dan
mag u een datum dus invoeren in het formaat dd/mm/jjjj of in het
formaat jjjj-mm-dd. Omsluit een datum altijd met dubbele aanhalingstekens! (Rechtsklik op een veld in de lijst om de veldeigenschappen te openen, waarin u het datumtype vindt.)
Het datumtype van een datumveld is het format waarin de datum
wordt opgeslagen. Voor ISO-datumvelden kan echter ook een presentatietype zijn ingesteld, waardoor u datums in zo’n veld bijvoorbeeld
altijd in het Europese formaat ziet, terwijl ze als ISO-datum worden
opgeslagen. In de selectietaal kunt u in anders gepresenteerde ISOdatumvelden op twee manieren zoeken, namelijk op ISO-datum en op
de datum in het presentatieformaat. Een ISO-datumveld dat als
presentatieformaat het Europese format heeft, kunt u dus evengoed
doorzoeken met ISO-datums als met Europese datums. Een uitzondering op deze regel is de ISO-datum met het presentatieformaat Locale
date (long) (waarmee dagen en maanden in woorden worden geschreven): deze velden kunt u alleen doorzoeken op ISO-datums en
op Locale date (short)-datums (uw lokale formaat, bijvoorbeeld het
Europese formaat), niet op Locale date (long) -datums. U kunt hierin
dus niet zoeken op bijvoorbeeld "woensdag 15 april 1970".
◼ Numerieke getallen
Numerieke getallen moeten in de selectietaal met de punt als decimaalteken worden ingevoerd, ook als die getallen (bijvoorbeeld geldbedragen) in uw applicatie normaal met een komma in velden worden
ingevoerd of getoond. Bijvoorbeeld: abonnementsprijs = 80.50
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◼ Aankruisvakjes
Als u wilt zoeken naar gemarkeerde aankruisvakjes, zoek dan op de
letter ‘x’. Fictief voorbeeld: gecontroleerd = ‘x’
◼ Een eerdere zoekzin gebruiken
Met de knop Kopieer kunt u een zoekzin van één van uw gemaakte
sets (namelijk de set die geselecteerd is) kopiëren naar het invoervak
Zoekzin, bijvoorbeeld als u een eerder gemaakte zoekzin wilt uitbreiden.
◼ Een zoekresultaat sorteren
Met de knop Sorteer kunt u een bepaalde sortering aanbrengen in een
set. Zie hoofdstuk 6.3.12 en 10 over sorteren.

6.3.3. Andere vergelijkingen
De zoekacties die we tot nu toe hebben beschreven zou u ook met de
andere zoekschermen kunnen uitvoeren, maar de selectietaal biedt
meer mogelijkheden. Naast de voorwaarde "is gelijk aan" (= of
equals) biedt de selectietaal ook nog de volgende vergelijkingen:
Vergelijking

Vergelijkingsteken/term

groter (dan)
kleiner (dan)
groter (dan) of gelijk (aan)
kleiner (dan) of gelijk (aan)
bevat

> of greater
< of smaller
>= of from
<= of to
_ (een onderliggend streepje omgeven
door spaties) of contains
narrower
generic
related
parents
topterm

nauwere
generiek
gerelateerd
alle bredere
breedste
◼ Contains

De vergelijking “bevat” betekent dat gezocht wordt naar de waarde
op een willekeurige plaats in het veld, bijvoorbeeld:
titel contains hand
Adlib zal zoeken naar alle titels waarin ergens de lettercombinatie
hand voorkomt. Dus naast het losse woord “hand” worden bijvoorbeeld ook gevonden: handeling, ovenhandschoen, schandaal, etc. Als
uw database groot is, zal deze zoekactie wel veel tijd kosten, omdat
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Adlib sequentieel alle records doorloopt en niet van een index gebruik
kan maken.
U kunt met contains ook op meerdere woorden zoeken, maar die
woorden moeten dan als een aaneengesloten zoeksleutel gezien
worden. Stel u wilt de volgende titel vinden: Een beknopte geschiedenis van Nederland: van prehistorie tot heden in 100 bladzijden. Als u
dat met contains wilt doen, dan kan dat bijvoorbeeld met de volgende zoekopdrachten:
titel contains "geschiedenis van Nederland"
titel contains "historie tot heden"
titel contains "opte gesch"
Maar niet met bijvoorbeeld:
titel contains "geschiedenis prehistorie"
Gebruik in plaats van contains een is-vergelijking (=) als u op willekeurige woorden in een woordgeïndexeerd veld (zoals het titel-veld)
wilt zoeken.
U kunt ook zoeken op aaneengesloten spaties. Wilt u bijvoorbeeld
weten of er in titels per ongeluk dubbele spaties zijn gebruikt, zoek
dan op twee spaties door er dubbele aanhalingstekens omheen te
plaatsen:
titel contains "

"

Als u in dit voorbeeld de dubbele aanhalingstekens tegen elkaar aan
plaatst, zonder spatie(s) ertussen, dan zoekt u records waarin dit veld
leeg is.
Als u juist alle records wilt selecteren waarin een bepaald veld níet
een bepaalde waarde heeft, dan kunt u dat bijvoorbeeld als volgt
doen:
priref = * and not titel contains kogel
De zoekzin zoekt alle records via het recordnummer (priref) waarbij in
de titel niet het woord “kogel” voorkomt. (In plaats van priref kunt u
overigens ook de tag %0 gebruiken.)
De zoekterm na contains wordt automatisch links en rechts getrunceerd. Gebruik dus geen * of /.
Als u juist wilt zoeken op titels die een asterisk bevatten, omsluit die
dan door dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld:
titel contains "*"
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Verder kunt u zoeken op een enkel aanhalingsteken via bijvoorbeeld:
titel contains "’"
Op analoge wijze zoekt u op / of andere bijzondere tekens. Alleen op
een dubbel aanhalingsteken zoekt u door het dubbele aanhalingsteken te omringen door enkele aanhalingstekens, bijvoorbeeld:
titel contains '”'
Voor zoekopdrachten met contains maakt het niet uit of u zoekt in
woord-, term- of niet-geïndexeerde velden. U kunt dus ook in velden
als auteur.naam zoeken met contains.
◼ >, <, >=, <=
U kunt niet van alle velden vaststellen of ze groter of kleiner zijn dan
een opgegeven waarde. Zo kunt u van een titelveld niet vragen of het
groter is dan een getal, behalve wanneer dat getal een getal uit de
titel betreft. Gebruik >, <, >=, en <= bij voorkeur voor het vergelijken van datums of getallen, bijvoorbeeld:
invoer.datum from "2001-01-01" AND invoer.datum to "200112-31"
Merk op dat er in sommige applicaties, zoals Museum, velden zijn
waarin u een datum kunt invullen (volledig of gedeeltelijk, en/of met
tekst), terwijl dit geen datumvelden maar tekstvelden zijn in de
datadictionary. Voor deze velden betekent dit dat u niet op de juiste
manier op datums kunt zoeken via >, <, <=, en >=. U moet op deze
velden zoeken zoals u op tekst zoekt.
◼ Narrower
De vergelijking narrower gebruikt u in de selectietaal in een validatiedatabase, of in een catalogus die is gekoppeld aan een validatiedatabase via het veld waarop u zoekt. Het gaat dan om validatiedatabases
waarin termen hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen; dit zal vooral op de thesaurus slaan. Als u in een database
zoekt met narrower, dan zoekt u op een term en alle nauwere termen
die daarvoor gedefinieerd kunnen zijn. Op bijvoorbeeld het veld titel
kunt u dus niet zoeken met narrower maar op trefwoord.inhoud
(Bibliotheek), objectnaam (Museum), inhoud.onderwerp (Archief), of
term (Thesaurus) dus wel, bijvoorbeeld:
objectnaam narrower doos
vindt alle records met ‘doos’ maar ook alle records met termen die
onder de term ‘doos’ vallen (specifieker zijn), bijvoorbeeld:
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(Zoek)term

Nauwere termen

Doos
lintendoos
messendoos
hoedendoos
verfdoos
schoenendoos
In dit voorbeeld worden records gevonden waarin een of meerdere
van de bovenstaande objectnamen voorkomen, behalve Container
omdat dat een bredere term van Doos is, en narrower vindt alleen de
records met de term zelf of met nauwere termen.
◼ Generic
De vergelijking generic gebruikt u in de selectietaal in een validatiedatabase, of in een catalogus die is gekoppeld aan een validatiedatabase via het veld waarop u zoekt. Het gaat dan om validatiedatabases
waarin termen hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen; dit zal vooral op de thesaurus slaan. Als u in een database
zoekt met generic, zoekt u op alle één niveau bredere termen van de
zoekterm en alle nauwere termen daaronder tot en met het laagste
niveau, die daarvoor gedefinieerd kunnen zijn. Op bijvoorbeeld het
veld titel kunt u dus niet zoeken met generic maar op trefwoord.inhoud (Bibliotheek), objectnaam (Museum), inhoud.onderwerp
(Archief), of term (Thesaurus) dus wel, bijvoorbeeld:
objectnaam generic doos
vindt alle records die hiërarchisch aan de term ‘doos’ zijn gerelateerd,
bijvoorbeeld:
Bredere term
Container

(Zoek)term

Nauwere termen

Doos
lintendoos
messendoos
hoedendoos
verfdoos
schoenendoos
In dit voorbeeld worden alle records gevonden waarin een of meerdere van de bovenstaande objectnamen voorkomen (breder én nauwer).
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◼ Related
De vergelijking related gebruikt u in de selectietaal in een validatiedatabase, of in een catalogus die is gekoppeld aan een validatiedatabase
via het veld waarop u zoekt. Het gaat dan om validatiedatabases
waarin termen hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen; dit zal vooral op de thesaurus slaan. Als u in een database
zoekt met related, dan zoekt u op de term zelf en alle daarvoor in het
vak Related Term gespecificeerde gerelateerde termen op hetzelfde
niveau. Op bijvoorbeeld het veld titel kunt u dus niet zoeken met
Related maar op trefwoord.inhoud (Bibliotheek), objectnaam (Museum), inhoud.onderwerp (Archief), of term (Thesaurus) dus wel, bijvoorbeeld:
objectnaam related sinaasappelsap
Deze zoekvraag vindt alle records die hiërarchisch aan de term ‘sinaasappelsap’ zijn gerelateerd, bijvoorbeeld: appelsap of ananassap.
◼ Topterm
De vergelijking topterm gebruikt u in een validatiedatabase, of in een
catalogus die is gekoppeld aan een validatiedatabase via het veld
waarop u zoekt. Het gaat dan om validatiedatabases waarin termen
hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen; dit
zal vooral op de thesaurus slaan. Als u in een database zoekt met
topterm, dan zoekt u op de breedste term(en) van alle bredere termen van de opgegeven term, die voor die opgegeven term gedefinieerd kunnen zijn, of de term zelf als bredere termen ontbreken. U
zoekt dus niet op de term die u opgeeft maar op diens breedste
term(en), de zogenaamde toptermen; alleen als de opgegeven term
geen bredere termen heeft, dan wordt de opgegeven term de zoekterm. Op bijvoorbeeld het veld titel kunt u dus niet zoeken met topterm maar op trefwoord.inhoud (Bibliotheek), objectnaam (Museum),
inhoud.onderwerp (Archief), of term (Thesaurus) dus wel. Met bijvoorbeeld:
objectnaam topterm hoedendoos
vindt u in het onderstaande voorbeeld alle records met ‘Container’.
Als ‘Container’ een equivalente term zou hebben, dan zou ook daarop
worden gezocht. Er wordt dus niet gezocht op de zoekterm zelf als
deze een of meer bredere termen heeft. (Duplicaten worden automatisch uit het zoekresultaat verwijderd.)
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nauwere termen

Doos
lintendoos
messendoos
hoedendoos
verfdoos
schoenendoos
◼ Parents
De vergelijking parents gebruikt u in een validatiedatabase, of in een
catalogus die is gekoppeld aan een validatiedatabase via het veld
waarop u zoekt. Het gaat dan om validatiedatabases waarin termen
hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen; dit
zal vooral op de thesaurus slaan. Als u in een database zoekt met
parents, dan zoekt u op alle bredere termen van de zoekterm (inclusief de zoekterm) die daarvoor gedefinieerd kunnen zijn. Op bijvoorbeeld het veld titel kunt u dus niet zoeken met parents maar op
trefwoord.inhoud (Bibliotheek), objectnaam (Museum), inhoud.onderwerp (Archief), of term (Thesaurus) dus wel, bijvoorbeeld:
objectnaam parents hoedendoos
vindt in het onderstaande voorbeeld alle records met ‘Container’,
‘Doos’, of ‘hoedendoos’. Als ‘Container’ en/of ‘Doos’ een equivalente
term zouden hebben, dan zou ook daarop worden gezocht. (Duplicaten worden automatisch uit het zoekresultaat verwijderd.)
breedste term
Container

“middel” term

nauwere termen

Doos
lintendoos
messendoos
hoedendoos
verfdoos
schoenendoos

6.3.4. Tags
In plaats van hele veldnamen uit de Veldenlijst te kiezen of zelf in te
voeren in het vak Zoekzin, kunt u ook Adlib-tags gebruiken, zodat u
uw zoekzinnen wat korter maakt. Elk veld dat in Adlib gebruikt wordt,
heeft een tag, een tweeletterige code. Als u van een bepaald veld de
tag niet weet, kunt u deze opvragen als u een nieuw record aan het
invoeren bent, een bestaand record wijzigt, of wanneer u in de selec81
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tietaal zit. Plaats de cursor in het betreffende veld (of selecteer in de
selectietaal in de lijst Velden een veld), open via rechtsklikken het
snelmenu en kies de optie Eigenschappen. Het venster Veldeigenschappen opent met daarin allerlei gegevens over het actieve veld. Zo
is bijvoorbeeld de tag van het Boekendatabase-veld auteur: au en
van het veld objectnaam in de objectcatalogus: OB. Tags zijn hoofdlettergevoelig; schrijf ze in zoekvragen precies zoals ze in de database gedefinieerd zijn. De tags AS, OR en TO (ook met kleine letters)
kunt u alleen als tags gebruiken als u ze omsluit door enkele aanhalingstekens, bijv. 'to' = *, anders worden ze geïnterpreteerd als
operatoren en wordt een syntaxisfout gegenereerd.
Opmerking: op het tabblad Linkinformatie in het venster Veldeigenschappen lijken lange systeempaden niet geheel afgebeeld, want ze
worden aan de rechterkant afgekapt. Maar als u de muiswijzer boven
een gedeeltelijk weergegeven pad plaatst, verschijnt een tooltip met
daarin het hele pad. Ook kunt u op het pad klikken en dan met de
cursor naar het begin of einde van het pad schuiven met de pijltjestoetsen. U kunt hier niet invoeren.

6.3.5. Woord- en termindexen of het hele record
Als u de inhoud van een veld ergens mee wilt vergelijken is het van
belang welk soort index voor dit veld gedefinieerd is. Bij een termindex moet u in principe als zoeksleutel de volledige indexterm opgeven
omdat die ook als een geheel is opgeslagen. Bij een auteursveld
betekent dat dus bijvoorbeeld Wolkers, J.. Als er in de zoeksleutel
spaties voorkomen of een + of -, dan moet u bovendien het hele
begrip tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen. Dat is allemaal
bewerkelijk, terwijl het heel waarschijnlijk is dat u met alleen de
beginletters ook al zou kunnen vinden wat u zoekt. Daarom biedt
Adlib ook voor op termen geïndexeerde velden de mogelijkheid de
zoeksleutel te trunceren, bijvoorbeeld: auteur.naam = wolk*
Ook bij woordindexen kunt u trunceren. Adlib zal zoeken op alle
woorden in het veld, ook korte woordjes zoals lidwoorden.
Adlib kan in (op woord of term) geïndexeerde velden bijzonder snel
zoeken. Het zoeken op niet-geïndexeerde velden gebeurt veel langzamer. U kunt dit vergelijken met het zoeken van informatie in een
boek waarin geen index of inhoudsopgave voorkomt. Bij het ontbreken van een index moet Adlib alle records in de database lezen en
controleren of aan de voorwaarde is voldaan. Ook de vergelijking
contains kost veel meer tijd dan het zoeken met de andere genoemde
vergelijkingen. U kunt een zoekactie overigens altijd onderbreken
door op een willekeurige toets te drukken.
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Merk op dat u in de bij een gekoppeld veld opgehaalde velden alleen
kunt zoeken als voor het opgehaalde veld in de gekoppelde database
een termindex (geen woordindex) bestaat. Als u toch probeert te
zoeken in een woordgeïndexeerd opgehaald veld, dan genereert Adlib
een foutmelding.
Naast de veldnamen in uw database kunt u ook nog een bijzondere
“veldnaam” gebruiken: record. Dit veld komt niet expliciet in uw
database voor. Het is een samenbundeling van alle velden in een
record. Daarmee kunt u controleren of een bepaalde reeks tekens
ergens in de velden van het record voorkomt, bijvoorbeeld:
record contains feest.
Dit is de meest uitgebreide, maar ook de meest langzame manier van
zoeken.
Er bestaat ook een zoekzin om alle records in de gegevensbron op te
nemen in een set: ALL . Dit is een handige en snelle methode om
erachter te komen hoeveel records er daadwerkelijk in de gegevensbron zitten.

6.3.6. Domeinen
In sommige validatiedatabase zoals de Thesaurus en Personen en
instellingen zijn de gegevens nader gespecificeerd middels het gebruik van domeinen. Zo kan een persoon in Personen en instellingen
in principe bijvoorbeeld zowel auteur zijn als vertaler, en auteur en
vertaler kunnen dan als domeinen gedefinieerd zijn in de database. Of
een persoon is uitgever, en dat is dan ook een apart domein. In elk
term- of naamrecord kunnen één of meer domeinen aan die term of
naam gekoppeld worden. Als u binnen een domein in de huidige
database wilt zoeken, dan ziet de zoekzin er als volgt uit:
veldnaam

vergelijkingsteken

domeinwaarde::zoekwaarde

Het is wel nodig dat het veld waarop u hier zoekt geïndexeerd is (met
inbegrip van de domeinen). Merk ook op dat niet alle velden waarop u
kunt zoeken via de selectietaal, geïndexeerd zijn, maar de velden met
domeinen zijn dat meestal wel.
Als u in de Thesaurus bijvoorbeeld wilt zoeken naar alle records
waarvan de term met een “u” begint en een plaats is, dan wilt u
alleen in het domein place (plaats) zoeken. Zo vindt u dan in principe
geen namen van provincies of landen, of heel andere termen:
term = place::u*
Merk op dat omdat een term aan meerdere domeinen gekoppeld kan
zijn, de bovenstaande zoekvraag bijvoorbeeld ook de term Utrecht
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kan vinden die zowel geïndexeerd is met het domein place, als met
het domein provence.
Technische informatie
De domeinnamen die u kunt gebruiken vindt u in de database-setup
in Designer, op het eigenschappentabblad Enumeration values van
het domeinveld, in de kolom Value van de statische enumeratieve
lijst. U kunt dus niet (!) gebruik maken van de vertaalde domeinnamen zoals u die ook tegenkomt in de keuzelijst Soort term van een
termrecord of Soort naam van een naamrecord, in bewerkingsmodus.

6.3.7. Sets en pointerfiles
Een set, zoals die gevonden kan worden in de onderste lijst van het
venster Geavanceerd zoeken, bevat een zoekzin en de gevonden
records (of eigenlijk de verwijzingen daarnaar) na het uitvoeren van
die zoekzin; deze resultaten worden echter niet bewaard als u in een
andere dataset verder werkt of wanneer u Adlib sluit. In een zogenaamde pointerfile daarentegen kan een zoekzin wel worden bewaard, tezamen met de recordnummers die voldoen aan die zoekzin.
In plaats daarvan kunt u in een pointerfile ook verwijzingen naar met
de hand gemarkeerde records opslaan (al gaat in SQL enige in het
zoekresultaat toegepaste sortering dan wel verloren).
◼ Sets
Naarmate u meer zoekopdrachten hebt gegeven, zal het vak Set(s) in
Geavanceerd zoeken gevuld raken met meer sets. Onder normale
omstandigheden zal Adlib deze sets bewaren tot u het programma
beëindigt of een andere gegevensbron opent. U kunt dus ook nog
gebruik maken van de andere zoekmethoden zonder dat u de sets
verliest. U kunt de afzonderlijke sets wissen door de betreffende set
te selecteren en op de Delete-toets te drukken.
Om Adlib opdracht te geven opnieuw te zoeken met de zoekzin uit
een set in de lijst, kunt u de betreffende set selecteren en vervolgens
op Kopieer klikken om de zoekzin weer in het gelijknamige vak te
plaatsen; pas de zoekopdracht eventueel naar wens aan en klik
daarna op de knop Zoeken om het zoeken te starten. Om bij het
combineren van eerder uitgevoerde zoekzinnen de samengestelde
zoekopdracht niet te lang te maken kunt u ook naar reeds aanwezige
sets verwijzen via:
set <nummer>
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U vervangt <nummer> daarbij door het nummer dat voor de gewenste
set staat. Deze verwijzingen kunt u opnemen in zoekzinnen, bijv.:
(set 1 AND set 2) AND NOT objectnaam = auto*
Set 1 en 2 moeten dus al bestaan in het vak Set(s). Voer de samengestelde zoekzin uit en de nieuwe set wordt toegevoegd aan de lijst.
◼ Pointerfiles op basis van zoekvragen maken
Als u sets wilt bewaren voor een volgende sessie dan moet u er een
pointerfile van maken: selecteer de gewenste set en klik op de knop
Schrijf set in het venster Geavanceerd zoeken of in het menu Start.

Het venster Schrijf resultaten naar een pointerfile opent, waarin u het
nummer van de te maken pointerfile en een titel kunt opgeven (formuleer de titel zodanig dat de zoekzin makkelijk herkenbaar is). U
wordt geadviseerd om alleen een titel op te geven: wanneer u geen
nummer invult, kent Adlib namelijk automatisch een voor de Adlibdatabase uniek nummer toe (vanaf Adlib 7.2 altijd het laagste vrije
pointerfilenummer) en weet u zeker dat u geen bestaande pointerfile
overschrijft.

Als u toch zelf een nummer opgeeft en het blijkt het nummer van een
bestaande pointerfile te zijn, dan vraagt Adlib of de oude pointerfile
moet worden overschreven. U kunt deze dan overschrijven met de
nieuwe gegevens (de oude gegevens in de pointerfile gaan geheel of
gedeeltelijk verloren: zie ook het kader Zichtbaarheid en deelbaarheid
van pointerfiles verderop in dit hoofdstuk), of alsnog een nieuw nummer toekennen.
Adlib zal de oorspronkelijke zoekzin nu in een pointerfile bewaren
(zodat u die wellicht nog eens snel opnieuw kunt uitvoeren), als die
zoekvraag niet langer is dan 4000 tekens (zie ook het kader Maximale
lengte van de zoekzin, verderop). Het volledige resultaat van de
zoekopdracht (bestaande uit verwijzingen naar records) zal ook in de
pointerfile worden opgeslagen, ongeacht de oorspronkelijke lengte
van de zoekzin.
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◼ Pointerfiles opvragen en weergeven
Klik in Geavanceerd zoeken op de knop Pointerfiles om het venster
Pointerfiles met een lijst van alle beschikbare eerder opgeslagen
pointerfiles te openen. Welke pointerfiles u te zien krijgt en welke niet
en of u alle records waarnaar verwezen wordt daadwerkelijk kunt
bekijken of niet, hangt af van uw toegangsrechten, van de huidige
dataset en of u op het SQL of CBF-databaseplatform werkt: op SQL
ziet u bijvoorbeeld alleen de pointerfiles die betrekking hebben op de
huidige dataset/gegevensbron, terwijl u op CBF alle pointerfiles binnen de Adlib-database ziet. (Zie het kader Zichtbaarheid en deelbaarheid van pointerfiles voor meer informatie hierover.)
De voortgangsbalk
Een venster of tabblad met een pointerfileslijst wordt al geopend
terwijl de lijst nog wordt opgehaald. Tijdens het opbouwen van de
lijst wordt onder de lijst een voortgangsbalk getoond, die weer verdwijnt zodra de lijst compleet is. U kunt al een pointerfile selecteren
of het venster of tabblad sluiten voordat de lijst voltooid is.

Dubbelklik in het venster Pointerfiles op de gewenste pointerfile om
de set naar Set(s) in het venster Geavanceerd zoeken te kopiëren (als
u daar vandaan kwam). (Sleep het venster Pointerfiles, als dat nog
open is, eventueel opzij om de gekopieerde set in het venster Geavanceerd zoeken te kunnen zien.) Op dat moment wordt de zoekvraag die voor het opslaan van de pointerfile resulteerde in die set
niet opnieuw uitgevoerd! Als u dubbelklikt op de set in het vak Set(s)
toont Adlib de records die werden gevonden op het moment dat u de
oorspronkelijke zoekzin had opgegeven. Dit is een goede methode om
de resultaten van tijdrovende zoekvragen snel opnieuw op het scherm
te krijgen zonder dat de zoekzin opnieuw wordt uitgevoerd.
Als u het in een pointerfile opgeslagen zoekresultaat wilt opnemen in
een nieuwe zoekopdracht in Geavanceerd zoeken, dan kunt u in het
invoervak Zoekzin direct naar de pointerfile verwijzen via:
pointer <nummer>
(Vul voor <nummer> het gewenste pointerfilenummer in.)
U kunt pointerfiles ook opvragen via de knop Pointerfiles in het menu
Start, vanaf Stap 2 in de Zoekassistent of vanuit een lijst- of detailweergave:
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Als u dan de gewenste pointerfile selecteert en op Selecteer klikt of
op Enter drukt, dan toont Adlib direct de records die horen bij de
geselecteerde pointerfile. (Geavanceerd zoeken krijgt u zo dus niet te
zien.)
Als u niet meer weet welke pointerfile uw zoekvraag bevat, selecteer
dan een pointerfile en klik op Eigenschappen. In het venster Pointerfile-eigenschappen dat dan opent, vindt u op het tabblad Algemeen
onder andere de zoekvraag voor die pointerfile.
Zichtbaarheid en deelbaarheid van pointerfiles
In principe kunnen pointerfiles verwijzingen naar records uit verschillende datasets van een en dezelfde database bevatten, al kan dat
voor de gemiddelde gebruiker wel verwarrend worden. Bovendien
gaan Adlib-applicaties die draaien op een SQL-database daar anders
mee om dan applicaties die op CBF-databases draaien.
SQL:
•

In een dataset (een subgegevensbron zoals Objecten in eigen
beheer of Boeken) ziet u een bestaande pointerfile alleen als er
verwijzingen naar records uit die dataset in zitten: de kolom Treffers voor die pointerfile vermeldt alleen het aantal verwijzingen
naar die records. Er kunnen dus meer recordverwijzingen in een
pointerfile aanwezig zijn dan u in de huidige dataset kunt zien. In
een alle datasets overkoepelende gegevensbron zoals Objecten of
Bibliotheekcatalogus kunt u wel zien hoeveel recordverwijzingen
een pointerfile in totaal bevat en naar welke records die eigenlijk
verwijzen.

•

Aangezien u in een dataset een bestaande pointerfile alleen ziet
als er verwijzingen naar records uit die dataset in zitten, kunnen
er dus andere pointerfiles in de database bestaan die hier onzichtbaar zijn. Alleen al daarom is het meestal geen goed idee om
voor een nieuwe pointerfile zelf een nummer in te voeren, aangezien nummers uniek zijn per Adlib-database, niet per dataset. Als
u dan ook nog de eventuele melding dat een pointerfile met het
ingevoerde nummer al bestaat (ook al ziet u die nu niet) negeert,
dan wordt voor een SQL-database niet de gehele pointerfile overschreven maar alleen dat deel dat betrekking heeft op de huidige
dataset: eventuele recordverwijzingen naar andere datasets blijven intact.
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De opties (Pointerfiles) Toevoegen en Verwijderen, om handmatige recordselecties aan bestaande pointerfiles toe te voegen of eruit te verwijderen, kunt u alleen gebruiken voor pointerfiles die in
de huidige gegevensbron zichtbaar zijn. Als u in de hoofdgegevensbronnen nooit pointerfiles aanmaakt of bewerkt (die mogelijkheid kan worden uitgeschakeld) en u nooit van de hierboven
beschreven oneigenlijke manier gebruik maakt om bestaande
pointerfiles te overschrijven vanuit de verkeerde subgegevensbron, dan zult u op SQL altijd alleen maar pointerfiles per dataset
maken of bewerken en nooit per ongeluk recordverwijzingen uit
andere datasets opnemen.

CBF:
•

In elke dataset van een database ziet u alle voor de database
bestaande pointerfiles, ook als er gedeeltelijk of alleen maar verwijzingen naar records uit andere datasets in zitten. De Treffers
voor die pointerfiles vermelden altijd alle aanwezige recordverwijzingen.

•

Als u een nieuwe pointerfile met een bestaand nummer aanmaakt
dan wordt de gehele bestaande pointerfile overschreven. Het
maakt niet uit vanuit welke dataset u dat doet.

•

U kunt vanuit elke dataset recordverwijzingen aan een pointerfile
toevoegen, maar wanneer u een pointerfile met verwijzingen naar
records uit verschillende datasets daadwerkelijk probeert te openen, dan krijgt u een waarschuwing dat niet alle recordverwijzingen betrekking hebben op de huidige dataset en dat nu alleen records uit de huidige dataset worden opgehaald.

Voor zowel SQL als CBF geldt dat wanneer u een pointerfile verwijdert, vanuit welke dataset dan ook, u altijd de gehele pointerfile
verwijdert (ook als daar verwijzingen naar records uit verschillende
datasets in zitten).
◼ Een pointerfile sorteren
Als u wilt dat de records uit een pointerfile automatisch gesorteerd
worden wanneer u ze afdrukt of toont in de lijstweergave dan moet u
ofwel een sorteeropdracht in de zoekzin zelf opnemen voordat u de
pointerfile maakt (zie hoofdstuk 6.3.12) of een sorteeropdracht aan
een al eerder gemaakte pointerfile toevoegen. In het laatste geval
moet u de gewenste pointerfile in het venster Pointerfiles selecteren
en klikt u daarna op de knop Sorteer onder in het venster. Vervolgens
opent het venster Sorteren waarin u de sorteeropdracht kunt samen88
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stellen (zie hoofdstuk 10.2 voor meer informatie daarover). De zo
gemaakte sorteeropdracht wordt aan de pointerfile toegevoegd (daarin opgeslagen) en overschrijft daarmee een mogelijk eerder aan de
pointerfile toegevoegde sortering, ook als die al in de zoekzin werd
opgegeven.
◼ Pointerfiles bijwerken via Profile
Klik in het venster Pointerfiles op de knop Profile om de zoekopdracht
uit de geselecteerde pointerfile opnieuw uit te voeren en het geactualiseerde zoekresultaat weer in dezelfde of een andere pointerfile op te
slaan. U wordt direct gevraagd onder welke titel de geactualiseerde
set moet worden opgeslagen. Gewoonlijk laat u nummer en titel voor
wat ze zijn en klikt u op OK; daarna verschijnt nog een melding die
waarschuwt dat u de bestaande pointerfile gaat overschrijven, maar
daar gaat u meestal ook mee akkoord.
Als u de bestaande pointerfile juist niet wilt overschrijven maar de
zoekopdracht en het nieuwe zoekresultaat in een nieuwe pointerfile
wilt opslaan, maak dan bij voorkeur het veld Pointerfile nummer leeg
(zodat Adlib zelf een beschikbaar nummer kan toekennen) en voer in
het veld Pointerfile titel een geschikte titel in, voordat u op OK klikt.
Merk op dat u een pointerfile alleen kunt profilen of opnieuw in Geavanceerd zoeken kunt uitvoeren als de veldnamen in de zoekzin de
veldnamen in de huidige interfacetaal of de Engelse namen zijn,
anders krijgt u de foutmelding dat een veldnaam niet gevonden kan
worden. Bovendien kunt u alleen pointerfiles profilen die gebaseerd
zijn op een zoekvraag: handmatig samengestelde pointerfiles (zie
volgende paragraaf) kunt u zo niet bijwerken.
Om de zoekzin uit een pointerfile via Geavanceerd zoeken snel opnieuw uit te voeren en het nieuwe zoekresultaat direct in het vak
Set(s) beschikbaar te hebben, terwijl de pointerfile zelf ongewijzigd
blijft, kunt u een zoekzin met de volgende syntaxis uitvoeren:
profile <nummer>
(Vul voor <nummer> het gewenste pointerfilenummer in.)
Maximale lengte van de zoekzin
Als uw applicatie op een Adlib SQL-database draait, dan moet u rekening houden met een lengtebeperking voor zoekzinnen die u in een
pointerfile kunt opslaan: een zoekzin mag dan niet groter dan 4000
bytes zijn. Afhankelijk van de tekenset die u gebruikt en de tekens
die in de zoekzin voorkomen, zijn dat 4000 tekens of minder. Deze
beperking geldt niet voor pointerfiles voor CBF-databases.
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Zoekopdrachten die uit meer dan 4000 tekens bestaan, zullen in een
pointerfile op 4000 bytes worden afgekapt. Als dit gebeurt, zal de
resterende gebroken zoekopdracht worden gemarkeerd met /* om te
voorkomen dat de pointerfile met Profile bijgewerkt kan worden
(zoals andere met de hand geselecteerde sets ook niet kunnen worden bijgewerkt: zie volgende paragraaf). De set van recordnummers
die ook in de pointerfile wordt opgeslagen is uiteraard het resultaat
van de oorspronkelijke, complete zoekvraag.
◼ Pointerfiles op basis van handmatige recordselecties maken
U kunt een handmatig samengestelde recordselectie vanuit het lijstscherm als pointerfile bewaren, al wordt in SQL een mogelijk door u
toegepaste sortering dan niet in de pointerfile opgeslagen. Markeer in
het lijstscherm van een zoekresultaat – het maakt niet uit hoe dat
zoekresultaat tot stand is gekomen – de records die u tezamen in een
pointerfile wilt opslaan en klik dan op de knop Schrijf set:

Deze knop wordt actief wanneer u records gemarkeerd hebt; u bewaart in de pointerfile dan ook alleen de gemarkeerde records (de
verwijzingen naar die records eigenlijk, niet de records zelf). De
opdracht Profile kunt u voor deze pointerfiles echter niet gebruiken,
omdat er geen zoekzin bestaat die kan worden bewaard als u enkele
records uit een lijst handmatig hebt geselecteerd.
Het verschil tussen deze methode om een pointerfile te bewaren en
pointerfiles die op een zoekvraag gebaseerd zijn, is te zien in het
venster Pointerfiles: voor handmatig samengestelde pointerfiles wordt
de Profile-knop gedimd weergegeven en in de eigenschappen van zo’n
pointerfile kunt u zien dat de “zoekopdracht” ervan begint met /*.
◼ Lege pointerfiles bewaren
Lege pointerfiles kunt u in twee gevallen bewaren:
•

Wanneer u in Geavanceerd zoeken een zoekopdracht opgeeft en
uitvoert, en er worden geen records gevonden, dan kunt u de resulterende set toch als pointerfile opslaan.

•

Wanneer een Profile van een reeds eerder opgeslagen pointerfile
(dit keer) geen records oplevert, dan kunt u het nieuwe resultaat
evengoed in de pointerfile bewaren.

In beide gevallen zal de pointerfile na opslaan dus alleen nog de zoekopdracht bevatten, en geen verwijzingen naar records. Zo kunt u uw
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pointerfiles bijwerken en opnieuw opslaan wanneer ú dat wilt, zelfs bij
een leeg zoekresultaat. En de zoekopdracht blijft behouden.
◼ Records aan bestaande pointerfiles toevoegen
U kunt een selectie van records aan bestaande pointerfiles toevoegen:
1. Markeer in een zoekresultaat de records die u aan een pointerfile
wilt toevoegen.
2. Klik in het menu Start op de knop Toevoegen.

3. Selecteer de gewenste pointerfile in het venster dat opent, en klik
op de knop Toevoegen.

In plaats van de gemarkeerde records aan een bestaande pointerfile
toe te voegen, kunt u er in het venster Voeg toe aan pointerfile ook
alsnog voor kiezen de recordselectie in een nieuwe pointerfile op te
slaan. Klik dan op de knop Nieuwe pointerfile. U moet vervolgens
zoals gebruikelijk een titel en eventueel een nummer voor de nieuwe
pointerfile opgeven.
Een andere manier om records aan een bestaande pointerfile toe te
voegen is de volgende: u kunt vanaf de tabbladen Miniatuurweergaven en Filmstrook een of meer miniatuurweergaven naar een pointerfile in een geopend Pointerfiles-venster slepen om zo de betreffende
records aan de pointerfile toe te voegen. U kunt zo ook een nieuwe
pointerfile creëren.
1. Zorg dat u een zoekresultaat in de lijstweergave zichtbaar hebt en
dat u het Pointerfiles-venster hebt geopend.
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2. Selecteer op een van de tabbladen Miniatuurweergaven en Filmstrook een of meer miniatuurweergaven van records die u aan
een pointerfile wilt toevoegen. Het gaat hier om geselecteerde
records, niet om gemarkeerde records: u selecteert records door
bijvoorbeeld te Ctrl+klikken op de gewenste miniatuurweergaven (zie ook hoofdstuk 9).
3. Klik opnieuw op een van de geselecteerde miniatuurweergaven,
houd de muisknop ingedrukt en sleep de muiswijzer naar de
gewenste pointerfile. De muiswijzer verandert in een pijltje
vergezeld van een plusteken.

4. Laat de muisknop los. Het standaard venster voor het schrijven
van een pointerfile verschijnt nu. U kunt nu twee dingen doen:
a. accepteer het pointerfilenummer en klik op OK om de bestaande pointerfile aan te vullen met de geselecteerde records. De al
aanwezige records blijven behouden. (Geselecteerde records die
misschien al in de pointerfile voorkomen worden daarbij niet
verdubbeld.) De titel kunt u eventueel wijzigen als dat wenselijk
is, voordat u op OK klikt.
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b. u kunt het pointerfilenummer verwijderen of wijzigen naar een
nog niet bestaand nummer en de titel wijzigen. U creëert dan een
nieuwe pointerfile op basis van de pointerfile die u leek te willen
overschrijven. Bijvoorbeeld: stel u hebt een pointerfile 3 die naar
7 records verwijst; dan voegt u 2 records toe maar bij het opslaan
wijzigt u het pointerfilenummer naar 4 (en de titel wijzigt u ook);
er wordt nu een pointerfile 4 gemaakt die naar 9 records verwijst,
terwijl pointerfile 3 ongewijzigd blijft.
Houd er verder rekening mee dat bestaande pointerfiles die op een
zoekvraag gebaseerd zijn en die dus met de knop Profile automatisch
bijgewerkt kunnen worden, na het handmatig toevoegen van records
niet meer automatisch bijgewerkt kunnen worden!
Het dialoogvenster voor toevoegen sluit overigens niet automatisch
aangezien u misschien nog meer records wilt toevoegen aan pointerfiles.
◼ Records uit bestaande pointerfiles verwijderen
U kunt een selectie van records uit bestaande pointerfiles verwijderen:
1. Markeer in een zoekresultaat (bijvoorbeeld de betreffende geopende pointerfile) de records die u uit een pointerfile wilt verwijderen. Het is geen probleem als u eventueel records markeert die
helemaal niet in de pointerfile voorkomen.
2. Klik op de knop Verwijderen in de sectie Pointerfiles van het menu
Start.

3. Selecteer de gewenste pointerfile in het venster dat opent, en klik
op de knop Verwijderen.
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Het dialoogvenster voor verwijderen sluit niet automatisch aangezien
u misschien nog meer records wilt verwijderen uit pointerfiles.
◼ Overige mogelijkheden van het venster Pointerfiles
In het venster Pointerfiles bepaalt u zelf of dat venster geopend blijft
nadat u een pointerfile opent of dat het automatisch sluit. Daartoe is
het pictogram van een punaise in de linker onderhoek van het venster
aanwezig. Klik op de punaise om te schakelen tussen de twee modi:
blauw betekent vastgepind, grijs betekent losgemaakt. Adlib onthoudt
uw instelling voor de volgende keer.

Een vastgepind venster Pointerfiles blijft geopend nadat u een pointerfile hebt gekozen en blijft geopend totdat u het handmatig sluit of
totdat u gemarkeerde records op een of andere manier gaat bewerken of uitvoeren. Het venster sluit ook automatisch wanneer u terugkeert naar Stap 1 van de Zoekassistent. Maar in detail- of lijstweergave, onder andere, kunt u het venster dus open laten staan, bijvoorbeeld om snel verschillende pointerfiles na elkaar te kunnen bekijken.
Een vastgepind venster kunt u handmatig sluiten via de knop Annuleer/Sluiten of via het wit-rode kruisje in de rechter bovenhoek van
het venster.
Sleep het venster Pointerfiles bij voorkeur naar een ongebruikt plekje
aan de rechterkant van het Adlib-venster zodat het andere dialoogvensters of recordgegevens niet steeds afdekt. Adlib onthoudt de
huidige positie van het Pointerfiles-venster voor de volgende keer.
Het venster Pointerfiles kunt u vergroten of verkleinen door een van
de randen te slepen. U kunt het echter niet smaller maken dan de rij
knoppen lang is.

U kunt de kolommen zelf ook breder of smaller maken door de
scheiding tussen twee kolomkoppen opzij te slepen. Vooral voor de
Titel-kolom kan dat handig zijn.
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U kunt de lijst met pointerfiles naar wens sorteren door eenmaal
(voor een oplopende sortering) of tweemaal (voor een aflopende
sortering) op één van de kolomkoppen, zoals Titel of Eigenaar, te
klikken.
Wanneer u op de knop Eigenschappen klikt, opent u het venster
Pointerfile-eigenschappen.
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Technische informatie: pointerfile-eigenschappen
Selecteer in het venster Pointerfiles een pointerfile en klik op de knop
Eigenschappen om de Pointerfile-eigenschappen te openen. Op het
tabblad Algemeen ziet u algemene informatie over de pointerfile. Een
Zoekopdracht wordt alleen vermeld als u niet handmatig een recordselectie hebt gemaakt.

Op het tabblad Toegangsrechten kunt u als maker van de pointerfile
in het vak Eigenaar kiezen wie toegangsrechten voor deze pointerfile
mag instellen of wijzigen: u kunt uw eigen naam laten staan, of een
rol uit de keuzelijst kiezen – in de keuzelijst staan alle rollen die voor
gebruikers van uw applicatie beschikbaar zijn (in de .pbk gedefinieerd). Het voordeel van een rol als eigenaar is dat wanneer u van
werkgever verandert, uw pointerfiles tenminste nog door medewerkers met de juiste rol kunnen worden bewerkt.
Via de knoppen Toevoegen, Verwijderen en Wijzigen kan de eigenaar
vervolgens toegangsrechten aan alle overige rollen toekennen of
wijzigen, of toegangsrechten verwijderen. Gebruikers van wie de rol
niet genoemd wordt onder Toegangsrechten, hebben standaard
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volledige rechten op de pointerfile. De rechten die de eigenaar hier
aan een rol kan toekennen zijn Geen, Lezen, Lezen/schrijven en
Volledig. Alleen met de rechten Volledig kan deze pointerfile door een
andere gebruiker verwijderd worden; via Lezen/schrijven kan de
recordselectie van de pointerfile door een andere gebruiker bijgewerkt worden en met Geen rechten is deze pointerfile voor gebruikers
met de betreffende rol onzichtbaar.
Het venster Edit role, en daarmee de Rol keuzelijst, kan overigens
verbreed worden, als dat nodig is, door de rechterkant van het venster te verslepen.
Het toegangsrechtenmechanisme voor pointerfiles werkt zowel op
CBF als Adlib SQL en Oracle-databases.

Om een SDI-profiel op een pointerfile te baseren (zie hoofdstuk 17
voor meer informatie) of om de eigenschappen van een bestaand
SDI-profiel te bekijken, moet u het aparte venster Geplande zoekacties openen. U kunt het alleen openen door op de gewenste
pointerfile te rechtsklikken en Geplande taken in het snelmenu te
selecteren. (De optie Eigenschappen opent de normale pointerfileeigenschappen.

6.3.8. Uitgebreide selecties
Het is niet ondenkbaar dat u voorwaarden wilt combineren. Bijvoorbeeld om te zoeken naar alle boeken met het woord hond in de titel
die geschreven zijn door Jan Wolkers. Daartoe kunt u twee of meer
voorwaarden combineren door beide voorwaarden in te voeren met
daartussen een opdracht die aangeeft hoe u de voorwaarden wilt
combineren (met Booleaanse operatoren, zie hoofdstuk 7). Wilt u dat
aan beide voorwaarden wordt voldaan, zet dan de opdracht AND
tussen de voorwaarden. Is het voldoende dat aan één van de voorwaarden wordt voldaan, maar mogen ze ook beide waar zijn, dan
verbindt u de voorwaarden met de opdracht OR.
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◼ Sets
Om voorwaarden te combineren kunt u eerst de beide voorwaarden
afzonderlijk invoeren. In Bibliotheek bijvoorbeeld:
titel = hond
auteur.naam = wolkers*
Dit resulteert in twee sets. Wanneer u sets combineert, wordt in feite
een nieuwe zoekzin opgebouwd, waarna deze kan worden uitgevoerd.
Het resultaat komt terecht in een nieuwe set.
U kunt deze twee sets nu combineren via:
set 1 or set 2
(U kunt de Booleaanse operator kiezen uit de lijst Booleaanse vergelijking, maar u kunt or ook zelf invoeren. Het maakt niet uit of u
Booleaanse operatoren in kleine letters of in hoofdletters gebruikt.)
U krijgt dan een lijst van alle boeken die geschreven zijn door Wolkers
en/of waarvan in de titel het woord hond voorkomt. Om alleen de
boeken te vinden die door Wolkers zijn geschreven en die bovendien
het woord “hond” in de titel hebben, geeft u als zoekopdracht:
set 1 and set 2
In de lijst met sets ziet u dat de zoekzinnen met 'set' automatisch
vertaald worden naar zoekzinnen met de uitgewerkte voorwaarden.
Uiteraard kunt u bij het invoeren van voorwaarden ook deze schrijfwijze gebruiken. Het combineren van sets gaat echter vlugger dan
met uitgeschreven voorwaarden.
◼ De operatoren + - ,
In plaats van de woorden AND en OR kunt u een + teken, respectievelijk een komma gebruiken. Een - teken (met of zonder spaties aan
beide zijden) kunt u in plaats van AND NOT gebruiken. Dit is echter
alleen mogelijk als u meerdere waarden in één veld wilt opzoeken,
bijvoorbeeld:
auteur = bak* + be* is hetzelfde als:
auteur = bak* AND auteur = be*
en
auteur = bak* , be* is hetzelfde als:
auteur = bak* OR auteur = be*
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◼ AND NOT (NAND)
Naast AND en OR kunt u sets combineren met AND NOT. Deze zogenaamde negatieve selecties kunnen niet in enkelvoudige zoekzinnen
gebruikt worden, zoals:
NOT auteur

fout: Adlib leest NOT nu als veldnaam

auteur = NOT bak*
fout: Adlib leest NOT nu als auteursachternaam, dus als veldwaarde
In negatieve selecties maakt u dus gebruik van and not of nand.
Daarmee geeft u aan dat de eerste voorwaarde waar moet zijn en
tegelijkertijd de tweede voorwaarde onwaar. Bijvoorbeeld:
auteur = wolkers* nand titel = hond
Hiermee vindt u alle boeken van Wolkers waar in de titel niet het
woord “hond” voorkomt.
all NAND auteur = ""
Adlib zoekt naar alle records waarin het auteursveld gevuld is.
◼ Zoekzinnen nesten
Als u gebruik maakt van meerdere Booleaanse operatoren binnen één
zoekopdracht, dan moet u haakjes gebruiken om de volgorde aan te
geven waarmee de samengestelde zoekzin moet worden uitgevoerd.
De deelzoekzinnen tussen de binnenste haakjes worden eerst uitgevoerd, waarna de uitvoering stapsgewijs naar buiten gaat, bijvoorbeeld:
auteur=wolkers* AND (titel=hond* OR titel=kort*)
Adlib voert eerst het gedeelte tussen haakjes uit, de OR-combinatie;
het resultaat daarvan wordt dan gecombineerd met het gedeelte vóór
AND.
Het volgende voorbeeld wordt gewoon van links naar rechts uitgevoerd. Bedenk dat de volgorde belangrijk is omdat verschillende
volgordes verschillende resultaten tot gevolg kunnen hebben.
titel=hond* OR titel=kort* AND auteur=wolkers*

6.3.9. Speciale syntaxis
◼ Today
Today vertegenwoordigt de datum van vandaag, en kan gebruikt
worden om snel aan te geven dat u bijvoorbeeld alle records wilt zien
die vandaag zijn aangemaakt. Dit is vooral nuttig bij gebruik in poin99
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terfiles die regelmatig moeten worden bijgewerkt, om de datum van
vandaag te gebruiken in plaats van de originele datum van de zoekopdracht, bijvoorbeeld:
invoer.datum = today
Het is ook mogelijk om met today records te vinden van een andere
datum dan die van vandaag, door er een getal voor het aantal dagen
van af te trekken of erbij op te tellen, bijvoorbeeld:
invoer.datum = "today-30"
Hiermee worden alle records gevonden die 30 dagen geleden zijn
ingevoerd.
Om alleen de records te vinden die in de afgelopen maand zijn aangemaakt, geeft u de volgende zoekzin op:
invoer.datum from "today-30" and invoer.datum to today
Merk op dat alhoewel het verleidelijk kan zijn de bovenstaande zoekzin af te korten tot invoer.datum from "today-30" (wat door Adlib
wordt vertaald in invoer.datum >= "today-30"), deze verkorte
zoekzin alleen hetzelfde resultaat heeft als dit veld geen toekomstige
datums kan bevatten. In dit voorbeeld is dat waarschijnlijk zo, maar
voor leverdatums bijvoorbeeld niet. Gebruik daarom liever altijd de
uitgebreide zoekzin, om zorgvuldigheid en eenduidigheid te garanderen. Ook kunt u dan gemakkelijker alternatieve zoekzinnen construeren, zoals:
locatie.datum.begin from "today-15" and locatie.datum.begin
to "today+21"
U kunt overigens alleen zoeken op today als het veld een datumveld
is (ISO-datum of Europese datum). Het veld hoeft hiervoor niet geïndexeerd te zijn, maar als dat wel zo is dan is het type van de index
onbelangrijk.
◼ All
All toont alle records. Het is ook de enige uitzondering op de regel
dat zoekzinnen moeten worden opgebouwd uit veld vergelijking
waarde.
◼ Record
Record is een bijzondere veldnaam, die meestal gebruikt wordt in
combinatie met de vergelijking contains. Bijvoorbeeld:
record contains aard
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Adlib doorzoekt (automatisch getrunceerd) alle velden van elke record
om records te vinden waarin in een willekeurig veld de tekst aard
voorkomt.
◼ %0
Dit is de tag voor het primaire referentienummer van een record, het
recordnummer; u kunt ook priref gebruiken.
◼ Expand
Stel u hebt een hiërarchisch opgebouwde database, een archief bijvoorbeeld, en u zou graag zoekvragen willen opgeven waarin u weliswaar zoekt naar een specifiek record maar dan ook alle onderliggende
records wilt terugkrijgen.
Dat kan vanaf Adlib 7.3 met de expand operator die in geavanceerd
zoeken en vaste zoekopdrachten (fixed queries) gebruikt kan worden.
De syntaxis is als volgt:
expand(<zoekvraag>)
Als u in de hiërarchie hieronder bijvoorbeeld het record met referentie
Z97850 met alle onderliggende records (kindrecords, kleinkindrecords, etc.) wilt ophalen door te zoeken op de woorden belastingen
en verzekering uit de titel, dan voert u daarvoor de volgende zoekopdracht uit:
expand(titel = 'belastingen verzekering')

De expand-operator heeft echter een index op de linkreferentie-tag
van het bredere-termveld nodig om te kunnen werken en veel
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applicaties hebben die index nog niet. Als u een expand-zoekopdracht
uitvoert en de foutmelding hieronder gooit roet in het eten, dan weet
u hoe laat het is. Als u Adlib Designer tot uw beschikking hebt dan
kunt u het probleem echter snel oplossen door de betreffende index
aan te maken. De foutmelding geeft al aan voor welke tag een index
moet worden gemaakt: in het voorbeeld hieronder is dat tag 1l maar
dat kan in uw geval anders zijn. (Zie eventueel hoofdstuk 1.14 in de
Adlib 7.3 release-notes voor een stap-voor-stap instructie.)

6.3.10. Zoeken in herhaalde en gegroepeerde velden
De operatoren WHEN en WHEN NOT kunt u bij gegroepeerde en herhaalde velden gebruiken. WHEN is een AND-operator waarbij de twee
opgegeven waarden in dezelfde occurrence gevonden moeten worden.
◼ Gecombineerd zoeken in herhaalde velden
Exemplaarnummer in Bibliotheek is een herhaald veld. Bij het zoeken
in herhaalde velden, levert een vergelijking als:
exemplaar.nummer > x AND exemplaar.nummer < y
andere resultaten op dan u misschien zou verwachten: alle records
met ten minste één exemplaarnummer groter dan x en één exemplaarnummer kleiner dan y zullen gevonden worden.
Wanneer u wilt dat alleen records gevonden worden waarbij één
exemplaarnummer zowel groter is dan x als kleiner dan y, dan moet u
de WHEN-operator gebruiken:
exemplaar.nummer > x WHEN exemplaar.nummer < y
Dit zal alle records opleveren met ten minste één exemplaarnummer
dat ligt tussen x en y.
◼ Gecombineerd zoeken in gegroepeerde velden
Het veld vervaardiger zit in Museum samen met het veld rol in een
groep. M.C. Escher is van enkele gravures de graveur en van enkele
andere gravures ook de drukker. Als u nu alleen die gravures wilt
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hebben waarbij Escher (alleen maar of ook) optrad als drukker, dan
gebruikt u de volgende zoekzin:
vervaardiger = escher* WHEN vervaardiger.rol = drukker
WHEN hoeft dus niet per se in een vergelijking met maar één veld te
worden gebruikt. U kunt ook waarden in verschillende velden vergelijken en combineren zolang die velden maar gegroepeerd zijn, en dat
gebeurt occurrence-gewijs: in een WHEN-combinatie worden twee
vergelijkingen steeds gecombineerd voor de n de occurrence van beide
velden in die vergelijkingen.
Als het aantal waarden aan weerszijden van de WHEN ongelijk is, zal
de laatste waarde uit de kortste lijst opnieuw gebruikt worden:
vervaardiger=escher*,anthonisz* WHEN vervaardiger.rol=drukker,graveur,tekenaar
is hetzelfde als:
(vervaardiger = escher* WHEN vervaardiger.rol = drukker) OR
(vervaardiger = anthonisz* WHEN vervaardiger.rol = graveur)
OR (vervaardiger = anthonisz* WHEN vervaardiger.rol = tekenaar)
◼ WHEN NOT
WHEN NOT werkt hetzelfde als WHEN, zij het dat hierbij de eerste waarde wel en de tweede waarde niet mag voorkomen in dezelfde
(groeps)occurrence, bijvoorbeeld:
vervaardiger = escher* WHEN NOT vervaardiger.rol = drukker
De zoekzin levert alle objecten op waaraan Escher niet alleen maar of
helemaal niet als drukker heeft meegewerkt.
Berperkingen van WHEN en WHEN NOT
WHEN of WHEN NOT mag maar één keer in een zoekvraag voorkomen, zoals bijvoorbeeld in de syntaxis: <vergelijking> WHEN (NOT)
<vergelijking>. Het is niet mogelijk meer dan twee vergelijkingen
via meerdere WHEN’s te combineren. Ook niet door sets te gebruiken, want in een set wordt slechts een lijst met gevonden records
opgeslagen en geen informatie over welke occurrence een record in
de set deed belanden: sets kunt u dus per definitie niet zinnig met
WHEN (NOT) combineren. Ook kunt u in combinatie met WHEN geen
hiërarchische vergelijkingen zoals narrower gebruiken.
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6.3.11. Taalspecifiek zoeken
In Adlib-applicaties die draaien op (XML-)meertalige Adlib SQL of
Adlib Oracle-databases kunt u niet alleen data in meerdere talen
invoeren, maar die data eventueel ook per taal terugzoeken via de
selectietaal door achter de veldnaam een taalcode op te geven. Met
de Zoekassistent en zoekformulieren zoekt u in alle talen samen.
De syntaxis is als volgt:
<tag of veldnaam>[<taalcode>] = <zoekwaarde>
Via Beeld > Info komt erachter welk type database(s) u gebruikt, en
aan het actieve knop Data-taal in het menu Wijzigen kunt u zien of
uw applicatie op dataniveau meertalig is en over welke talen u beschikt. Het databasetype en de taalcode van de momenteel (via de
knop Data-taal) gekozen taal voor het invoeren van data, ziet u ook
in de statusbalk:

Het zijn déze taalcodes die u kunt gebruiken voor taalspecifiek zoeken
via de selectietaal.
Voorbeelden van zoekopdrachten in de selectietaal:
titel[en-GB] = "house*"
Betekenis: zoek in het Engelstalige deel van de titel-index
naar woorden die beginnen met house.
titel[it-IT] = "casa*"
Betekenis: zoek in het Italiaanse deel van de titel-index naar
woorden die beginnen met casa.
Als u geen taal opgeeft in de zoekopdracht, zoals u normaal gesproken doet, dan doorzoekt Adlib alle talen in de betreffende index.

6.3.12. Sorteren in de zoekzin
U kunt zoekresultaten (ook pointerfiles en sets) in principe achteraf
sorteren: bij het opstellen van een zoekzin hoeft u er geen rekening
mee te houden. Hoe dat achteraf sorteren van een zoekresultaat
werkt, wordt besproken in hoofdstuk 10.
U kunt aan een zoekzin echter ook direct een sorteeropdracht toevoegen aan het einde van die zin, zodat de pointerfile die u ervan maakt
meteen al goed gesorteerd is, in Bibliotheek bijvoorbeeld:
titel = aar* sort auteur
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De gevonden records worden in de resulterende set alfabetisch gesorteerd op auteur.
U kunt ook op meerdere velden sorteren, door de sorteervelden (in de
gewenste volgorde van sorteren) gescheiden door komma’s achter
sort op te sommen. Bijvoorbeeld:
titel = aar* sort auteur, titel
◼ Oplopend of aflopend
Sorteren via de bovengenoemde methode wordt automatisch in
oplopende volgorde gedaan (alfabetisch dus van a t/m z). Als het
nodig is dat dit andersom gebeurt, sorteert u via descending (aflopend), bijvoorbeeld:
titel = aar* sort auteur descending
Bij het oplopend (ascending) sorteren op records worden records
waarin het te sorteren veld leeg is vooraan geplaatst.
◼ Sorteertype
Aangezien er verschillende soorten velden zijn, zijn er verschillende
sorteermethoden. De standaard sorteermethode is sortering op de
gezochte term. Indien niet anders aangegeven worden alle sorteringen alfabetisch (text) op de hele term uitgevoerd. Als u op velden wilt
sorteren die datums of getallen bevatten, dan moet u voor sorteren
op datum de parameter date gebruiken en voor sorteren op getal
numeric, bijvoorbeeld:
aanschafdatum >= "2001-01-01" sort aanschafdatum date
of
aantal > 1 sort aantal numeric
Als u datum- of numerieke velden toch alfabetisch sorteert, staat 111
vóór 2, en 01/06/2001 vóór 02/01/1970, hetgeen waarschijnlijk
ongewenst is.
Alfanumeriek sorteren is ook mogelijk, bijvoorbeeld:
objectnaam = * sort 'objectnummer' alphanumeric
Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie over deze sorteermethoden.
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6.3.13. Steekproeven uit zoekresultaten nemen
U kunt door Adlib uit de zoekresultaten een willekeurige set van
records laten selecteren. In de Zoekzin moet u aangeven hoeveel
willekeurig gekozen records u van het totale zoekresultaat wilt overhouden.
De opdracht random voegt u achter een zoekopdracht in, en heeft de
volgende syntaxis:
random <aantal> [seed <kweekgetal>] [unique]
1. <aantal> vervangt u door een getal om het maximale aantal
records aan te geven dat u wilt overhouden van de zoekopdracht.
2. Het <kweekgetal> is optioneel. Bij het willekeurig selecteren van
records uit het totale zoekresultaat, gebruikt Adlib impliciet de
huidige datum en tijd als kweekgetal om een “willekeurig” getal te
berekenen. Strikt gesproken kan een computer niet echt willekeurige getallen genereren, maar als de gebruiker geen controle
heeft over het kweekgetal dan lijkt de selectie voor menselijke
gebruikers wel willekeurig. Een door Adlib gegenereerd kweekgetal wordt automatisch aan uw zoekvraag toegevoegd. U kunt de
berekening van het willekeurige getal echter beïnvloeden door zelf
een getal op te geven. Laat een kweekgetal voorafgaan door het
gereserveerde woord seed. Elke keer dat u deze zoekvraag met
hetzelfde kweekgetal opgeeft, zal echter hetzelfde zoekresultaat
verschijnen; alleen zonder seed en kweekgetal geeft dezelfde
zoekvraag steeds een ander resultaat.
3. Het gereserveerde woord unique is optioneel en u geeft ermee
aan dat u elk record in het willekeurig gekozen resultaat maar één
keer wilt tegenkomen. Als u unique weglaat, dan is het mogelijk
dat de volledig willekeurige selectie van records meerdere keren
eenzelfde record oplevert; als het totale zoekresultaat bovendien
kleiner is dan het opgegeven <aantal> dan komen records zeker
meerdere keren voor. Mét unique kan het gerandomiseerde zoekresultaat nooit groter worden dan het totale zoekresultaat.
Extra functies in een zoekopdracht, bijvoorbeeld om het zoekresultaat
te sorteren en/of af te drukken, maar ook de randomiseerfunctie, zijn
uiteraard optioneel, maar moeten bij gebruik in een specifieke volgorde achter de zoekzin worden opgenomen. In die volgorde worden ze
dan ook uitgevoerd:
<zoekzin> [random] [sort/adapl] [print]
Voorbeelden:
all random 10 unique print Mijnuitvoerformaat
106

Adlib Gebruikersgids

Zoekmethoden

titel = a* random 5 seed 82 sort auteur descending

6.3.14. Een adapl gebruiken
Voor het verder beperken van een zoekresultaat en/of het bewerken
van velden voordat het zoekresultaat (eventueel gesorteerd) wordt
opgeleverd, kunt u adapls gebruiken in de zoekzin. (Adapls zijn kleine
programmaatjes in Adlib’s eigen programmeertaal ADAPL.) Er zijn in
Adlib standaard geen selecteer/sorteer-adapls aanwezig, maar in
maatwerkapplicaties is dat wel mogelijk; uw applicatiebeheerder weet
er dan meer van.
1. Wanneer u niet wilt sorteren, maar wel een zoekresultaat via een
adapl wilt beperken tot records die aan een bepaalde voorwaarde
voldoen (via een SELECT NO statement), roep die zogenoemde selecteer-adapl dan als volgt aan:
<zoekzin> adapl <adapl-naam>
bijvoorbeeld: all adapl MijnSelecteerAdapl.
De adapl moet in de map staan van de applicatie waarin u momenteel werkt.
Zie de Designer Help voor een voorbeeld-adapl (zoek in de betreffende sectie naar “findmultipleoccs”) waarmee u alle records kunt
opzoeken waarin een veld twee of meer gevulde occurrences
heeft.
2. Wanneer u wel wilt sorteren, maar op een veld dat u eerst door
een adapl wilt laten bewerken, roep die zogenaamde sorteeradapl dan als volgt aan:
<zoekzin> sort <tag> adapl <adapl-naam>
bijvoorbeeld: all sort xx adapl MijnSorteerAdapl.
De adapl moet in de map staan van de applicatie waarin u momenteel werkt.
De naam “sorteer-adapl” is misschien verwarrend: de adapl zelf
sorteert namelijk niets, hij wordt slechts gebruikt in combinatie
met een sort in de zoekzin. U kunt in een sorteer-adapl twee
dingen doen: net als in een selecteer-adapl kunt u via een SELECT
NO statement bepaalde records uit het zoekresultaat verwijderen,
maar u kunt velden ook bewerken, door ze bijvoorbeeld samen te
voegen of iets dergelijks. De tag van het veld dat resulteert van
die bewerking, gebruikt u dan om op te sorteren. In het bovenstaande voorbeeld is dat de fictieve tag xx. Dit kan bijvoorbeeld
een tijdelijk veld zijn.
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Merk op dat eerst de adapl voor elk record wordt uitgevoerd en
dat daarna pas de sortering op de opgegeven tag plaatsvindt.

6.3.15. Afdrukken
Wanneer u een of meer records wilt afdrukken na een zoekopdracht,
dan moet u normaal gesproken eerst de af te drukken records markeren en dan het afdrukformaat bepalen. U kunt de zoekresultaten
echter ook direct afdrukken door middel van de zoekzin en een adapl.
Aan het eind van een zoekzin voert u de opdracht print in en de
naam van de print-adapl die gebruikt moet worden voor het afdrukken, bijvoorbeeld:
objectnaam = broek* print object
Er wordt nu een lijst afgedrukt van alle records waarin de objectnaam
begint met “broek”.
Om deze afdrukmethode te kunnen gebruiken moet u dus de namen
en functie van de afdruk-adapls kennen. U vindt de mogelijk te gebruiken uitvoerformats (print-adapls) via de definitie van de gegevensbron waarin u nu werkt, in de applicatie-setup van Adlib Designer
(zie de Designer Help voor meer informatie).
De afdruk zal gemaakt worden op de printer die op uw pc als standaard printer staat ingesteld.

6.3.16. Gereserveerde woorden
Als u in uw zoekzin een veldnaam of tag gebruikt die toevallig identiek is aan een van de gereserveerde woorden in de selectietaal – dit
zijn woorden die al een andere functie hebben – dan meldt Adlib een
syntaxisfout. De oplossing is de betreffende veldnaam of tag met
twee enkele aanhalingstekens te omsluiten, en de zoekopdracht
opnieuw uit te voeren.
De gereserveerde woorden (in hoofdletters en kleine letters) zijn als
volgt: greater, smaller, from, to, contains, narrower, generic, related,
parents, topterm, as, or, and, not, set, nand, pointer, profile, today,
all, record, when, sort, descending, date, numeric, adapl, print.
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7. Zoekopdrachten combineren
Overzicht
U kunt het zoekresultaat van de vorige zoekopdracht combineren met
een nieuwe zoekopdracht in de Zoekassistent. Gebruik de Booleaanse
operatoren AND, OR of NOT in de sectie Verfijnen van het menu Start
voor het beperken of uitbreiden van het huidige zoekresultaat:

Na het kiezen van een combinatie-optie komt u weer in het zoekingangenmenu van de Zoekassistent terecht, vanwaar u de tweede
zoekopdracht samenstelt.
In een Zoekformulier of met Geavanceerd zoeken combineert u op
een andere manier (7.2).
U kunt een zoekresultaat combineren met een nieuwe zoekopdracht
door in een lijst- of detailscherm via het menu Start één van de
beschikbare Booleaanse opdrachten te kiezen.
Als combineren in uw applicatie is toegestaan, dan zijn er drie mogelijkheden om het resultaat van een zoekactie te combineren met een
nieuwe zoekactie, namelijk de Booleaanse operatoren AND, OR en
NOT. Gebruik de opdrachten in het menu Start of de gelijknamige
knoppen voor het beperken of uitbreiden van het huidige zoekresultaat:
AND beperkt de huidige zoekopdracht tot die records die óók
de nieuw op te geven zoeksleutel bevatten. Het resultaat zal
dus kleiner worden.*
OR breidt de huidige selectie uit met andere records die de
nieuw op te geven zoeksleutel bevatten. Het resultaat wordt
dus groter.*
NOT verwijdert uit de huidige selectie alle records die de op te
geven zoeksleutel bevatten. Het resultaat wordt dus kleiner.*
* In al deze gevallen is het uiteraard mogelijk dat de nieuwe zoekactie geen beperking of uitbreiding van het aantal records oplevert. Het
resultaat blijft dan gelijk.

109

Zoekopdrachten combineren

Adlib Gebruikersgids

7.1. Combineren via de Zoekassistent
Een voorbeeld: een zoekactie op het titelwoord zomer heeft zes records opgeleverd.
Als u AND, OR of NOT kiest, dan komt u weer in het zoekingangenmenu. U kunt dan een nieuwe zoekingang kiezen en de zoeksleutel
hiervoor opgeven. De applicatiebouwer kan bepalen of er tijdens het
combineren al dan niet een keuzelijst met volledige zoeksleutels
wordt getoond.
Als u in dit voorbeeld een AND-zoekopdracht uitvoert op auteursnamen die met een D beginnen (Auteur = d, en gebruik Alle sleutels),
dan blijft er bijvoorbeeld 1 record over: het record waarin het woord
‘zomer’ in de titel staat en waarin de naam van de auteur met een ‘d’
begint: in dit geval Wampie : de roman van een zorgeloze zomer van
A. den Doolaard.
Combineert u met OR op auteurs die met een D beginnen, dan worden alle records waarin een auteur staat die met een D begint, aan de
vorige selectie toegevoegd. In dit voorbeeld resulteert dit in 70 records.
Een NOT-combinatie op auteurs die met een D beginnen, heeft tot
gevolg dat deze auteurs uit de vorige selectie worden verwijderd. Er
blijven dan nog vijf records over, van auteurs van wie de naam niet
met een ‘d’ begint (maar die wel een boek hebben geschreven met in
de titel het woord ‘zomer’).
Als u terug gaat naar het zoekingangenmenu in de Zoekassistent
(met Terug, niet na combineren uiteraard), dan verliest u de selectie
die u door combineren had verkregen.
Na het combineren ziet u het lijstscherm (of direct een detailscherm
als er slechts één record resulteert) met het resultaat van de oude en
de nieuwe zoekactie samen. Door opnieuw te combineren kunt u
desgewenst het zoekresultaat verder aanpassen.
Het kan zijn dat Adlib na een combinatie van zoekopdrachten geen
records kan vinden. Adlib geeft dan een melding en behoudt het
resultaat van de voorgaande zoekactie.

7.2. Combineren in een Zoekformulier
Als u meerdere waarden in één veld van een zoekformulier invoert
door het toevoegen van een of meer occurrences, dan legt Adlib een
OR-relatie tussen deze waarden. Als u waarden in verschillende velden heeft ingevoerd, dan legt Adlib hiertussen een AND-relatie. In
bijzondere gevallen kan ook sprake zijn van een WHEN-relatie: zie
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hoofdstuk 6.2 voor meer informatie hierover.
U gebruikt nu in feite één complexe gecombineerde zoekopdracht,
terwijl u via de Zoekassistent twee of meer afzonderlijke zoekvragen
combineert. Als u enkel het Zoekformulier gebruikt, dan hoeft u in
principe dus niet van de knoppen And, Or of Not gebruik te maken.

7.3. Combineren in de selectietaal
In de selectietaal (de Adlib zoekmethode waarin u met de letterlijke
Booleaanse operatoren complexe zoekopdrachten kunt invoeren) kunt
u ook sets (een selectie van records) en pointerfiles (opgeslagen
zoekopdrachten) naar keuze Booleaans combineren, eveneens door
dit specifiek aan te geven in de in te voeren Zoekzin. (Sets en pointerfiles worden besproken in hoofdstuk 6.3.7.)
U kunt hier dus steeds één complexe gecombineerde zoekopdracht
opgeven, en daarin eventueel ook nog resultaten van eerdere zoekvragen uit sets en pointerfiles opnemen.

7.4. Combineren via verschillende zoekmethodes
U kunt ook combinaties maken met de verschillende zoekmethoden in
Adlib door elkaar*. Gebruik bijvoorbeeld een combinatie van een
zoekingang en het Zoekformulier. Zoek daarvoor in de Zoekassistent
met de gewenste zoekingang naar records, klik dan op de knop And
en open vervolgens het Zoekformulier waarin u verschillende andere
trefwoorden invult.
* (Primaire) zoekvragen in de Zoekassistent of Zoekformulieren
kunnen niet gecombineerd worden met (secundaire) zoekvragen via
Geavanceerd zoeken.
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8. Presentatieschermen en knoppen
Overzicht
In het lijstscherm (8.1) ziet u de gevonden records (het zoekresultaat) in de vorm van een lijst, al dan niet met miniatuurafbeeldingen.
Van elk record ziet u slechts enkele gegevens. Als er miniatuurafbeeldingen beschikbaar zijn, dan kunt u de lijst met records op de
drie aanwezige tabbladen verschillend gepresenteerd zien. Het tabblad Miniatuurweergaven toont de lijst als een tabel met thumbnails,
terwijl het tabblad Filmstrook de miniatuurafbeeldingen op een rij
toont, met een vergrote weergave van de geselecteerde miniatuurafbeelding erboven.
In de lijstweergave hebt u verscheidene functies tot uw beschikking
(pag. 116). Zo kunt u records markeren, om die vervolgens tezamen
af te drukken, in een pointerfile op te slaan of tegelijk te verwijderen.
In gemarkeerde records kunt u tevens specifieke data semiautomatisch zoeken en vervangen. Daarnaast kunt u de volgorde van
de records veranderen door de lijst te sorteren.

Dubbelklik in de lijstweergave op een record of thumbnail om het
record in detail te tonen.
De detailpresentatie (8.2) van een record bestaat uit meerdere
detailschermen (tabbladen). Welke gegevens en schermen standaard
gepresenteerd worden, en welk scherm als eerste, is door de applicatiebouwer per zoekingang bepaald. Klik op de tab van een ander
scherm om het te tonen.
Soms is in een detailscherm een waarde onderstreept (8.2.1). Dit is
meestal een verwijzing naar het gekoppelde record voor die term of
naam in dezelfde of een andere dataset/database (een onderstreepte
bestandsnaam is echter een koppeling naar een extern document of
ander bestand). U kunt op zo’n koppeling klikken om details van het
betreffende term- of naamrecord te tonen zoals die staan geregistreerd in de gekoppelde dataset/database. Het gekoppelde record
wordt in een apart, zogenaamd zoomscherm geopend als dat record
zich in een andere database bevindt (zoals een Thesaurus), terwijl
een gekoppeld record uit de huidige database in de volledige detailweergave wordt gepresenteerd (in plaats van het momenteel geopende record). Als u in het tweede geval weer terug wilt naar het
vorige record, dan moet u op de gespiegelde link klikken.
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In de detailweergave hebt u verscheidene functies tot uw beschikking
(8.2.2). Zo kunt u navigeren naar vorige en volgende records, het
record bewerken en de wijzigingen opslaan, het record kopiëren,
verwijderen of afdrukken, of het aan een pointerfile toevoegen.

In de detailweergave kunt u ongebruikte schermen verbergen via het
menu Beeld > Selecteer tabbladen (8.2.3). Uw instellingen worden
onthouden voor de volgende keer.
Soms worden tabbladen of velden automatisch verborgen of getoond
zodra u ergens een bepaalde waarde invult: dit zijn zogenaamde
conditionele schermen/velden (8.2.5). In standaard applicaties komt
dit nog niet voor.
In sommige applicaties kunnen afbeeldingen, filmpjes of muziekbestanden aan records gekoppeld worden. Als een record een of meer
mediabestanden bevat, dan worden die afbeeldingen automatisch in
een apart venster, de zogenaamde Media Viewer, getoond tijdens
detailweergave van een record (8.2.6). Als er meerdere mediabestanden aan het record gekoppeld zijn, dan u kunt die opeenvolgend
tonen via de pijltjesknoppen in het menu Media, of gebruik de tabbladen Miniatuurweergaven en Filmstrook in de Media Viewer voor
een overzicht.
Verder kunt u de Media Viewer vergroten of die op elk recorddetailscherm zichtbaar maken, en op de huidige afbeelding inzoomen of
afdrukken.

Rechtsklik op een afbeelding om een lijst met eigenschappen (EXIFmetadata) van de afbeelding te openen (pag. 134).

8.1. Lijstscherm (Verkorte presentatie/Overzicht)
In het lijstscherm ziet u de gevonden records in de vorm van een lijst,
al dan niet met miniatuurafbeeldingen, afhankelijk van uw applicatie
(zie Afbeelding 8.1).
Elk record heeft hierin één of meerdere regels met gegevens. De
applicatiebouwer definieert per zoekingang welke gegevens uit de
records voor deze verkorte presentatie gebruikt worden, hoeveel
regels elk record in beslag mag nemen en volgens welk gegeven de
lijst gesorteerd wordt. Standaard wordt de lijst oplopend gesorteerd
op het veld waarop u hebt gezocht.
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Het lijstscherm dient in de eerste plaats voor presentatie van het
huidige zoekresultaat als een lijst van records. Dubbelklik op een
record om de detailpresentatie van dat record te zien.
Komt de gekozen sleutel maar in één record voor, dan wordt het
lijstscherm overgeslagen en gaat u direct naar het detailscherm. De
applicatiebouwer kan echter instellen dat ook bij een zoekresultaat
van één record eerst de verkorte presentatie wordt getoond.

Afbeelding 8.1: Een voorbeeld van een lijstscherm.

Naast het tabblad voor de lijstweergave staan twee tabbladen genaamd Miniatuurweergaven en Filmstrook als er in de lijstweergave
miniatuurafbeeldingen worden getoond. Op het tabblad Miniatuurweergaven worden alle thumbnails uit de lijst in een tabel weergegeven zodat u daar snel een overzicht van hebt; selecteer een miniatuurweergave en druk op Enter om het betreffende record in detailweergave te openen. Op het tabblad Filmstrook worden de miniatuur115
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afbeeldingen op een rij getoond, met een vergrote weergave van de
geselecteerde miniatuurafbeelding erboven; zo hoeft u niet een record eerst te openen voordat u in de Media Viewer de afbeelding
vergroot kunt bekijken. Wilt u toch het record van een geselecteerde
afbeelding zien, druk dan op Enter om de betreffende detailweergave
te openen.
In plaats van een miniatuurweergave selecteren en op Enter drukken, kunt u er ook tweemaal op klikken om het record te openen.
Per gebruiker en per zoekingang wordt het tabblad waarop u de
lijstweergave verlaat onthouden door Adlib, via het Windows register.
De volgende keer dat u in de Zoekassistent dezelfde zoekingang kiest,
wordt het zoekresultaat op hetzelfde tabblad geopend.
Voorbeeld: via de Zoekassistent in een Museum-applicatie zoekt u op
de zoekingang Objectnaam. In het zoekresultaat ziet u de tabbladen
Overzicht van objecten, Miniatuurweergaven en Filmstrook. U schakelt bijvoorbeeld naar Miniatuurweergaven en zoekt het door u gewenste record uit om te bewerken of te bekijken. De volgende keer
dat u opnieuw op deze zoekingang zoekt, ook nadat u Adlib afgesloten hebt gehad, opent de lijstweergave direct op het tabblad Miniatuurweergaven, al kunt u natuurlijk gewoon naar de andere twee
tabbladen schakelen wanneer u dat wilt. Zodra u de lijstweergave
verlaat, wordt het laatst geopende tabblad met de huidige zoekingang
geassocieerd, voor de volgende keer.
◼ Knoppen voor het lijstscherm (in verschillende menu’s)
Herstart: kies opnieuw een database om mee te werken.
Terug: ga terug naar het vorige scherm.
Eerste: spring naar het eerste record in het zoekresultaat.
Vorig: ga naar het vorige record in het zoekresultaat.
Volgend: ga naar het volgende record in het zoekresultaat.
Laatste: spring naar het laatste record in het zoekresultaat.
Wijzigen: wijzig het momenteel geselecteerde record. Als de
knop gedimd wordt weergegeven, kies dan via Herstart de
dataset, en niet de database, waarin het betreffende record
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voorkomt. Mogelijk hebt u ook geen toestemming om records te wijzigen, dan blijft de knop gedimd.
Nieuw: voeg een nieuw record aan de huidige dataset toe.
De knop is alleen aanwezig als u in een dataset of een nietonderverdeelde database werkt.
Kopieer: maak een nieuw record maar neem eerst alle
gegevens over van het huidige record. De knop is alleen
aanwezig als u in een dataset of een niet-onderverdeelde
database werkt.
Verwijderen: verwijder vanuit de lijstweergave het momenteel geselecteerde record (het record waar de selectiebalk
op staat) óf alle gemarkeerde records (waar een vinkje voor
staat) uit de gegevensverzameling; Adlib geeft u die keuze
nadat u op deze knop hebt geklikt, terwijl er ten minste één
record gemarkeerd is. Klik op OK om uw keuze te bevestigen en die records definitief te verwijderen. De knop is
alleen aanwezig als u in een dataset of een niet-onderverdeelde database werkt. Merk op dat Adlib ook om bevestiging vraagt als u het huidige record verwijdert terwijl er
geen records gemarkeerd zijn.
AND: de selectie van records beperken (verfijnen) door
middel van een AND zoekopdracht. (Zie hoofdstuk 7.)
OR: de selectie uitbreiden door middel van een OR zoekopdracht. (Zie hoofdstuk 7.)
NOT: de selectie beperken door middel van een NOT zoekopdracht. (Zie hoofdstuk 7.)
Markeer record: markeer hiermee het geselecteerde record.
(Zie hoofdstuk 9.)
Markeringen wisselen: markeer alle niet-gemarkeerde
records en deselecteer alle gemarkeerde. (Zie hoofdstuk 9.)
Alle markeringen wissen: haal alle markeringen weg. (Zie
hoofdstuk 9.) De knop is alleen actief als er gemarkeerde
records zijn.
Sorteer: geef aan op welke velden de lijst records moet
worden gesorteerd. (Zie hoofdstuk 10.)
Vervangen in record: vervang op te geven tekst in te selecteren velden van gemarkeerde records. (Zie hoofdstuk
12.4.) De knop is actief als er gemarkeerde records zijn.
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Open Afdrukassistent: open het dialoogvenster Afdrukassistent voor het momenteel geopende record of voor de gemarkeerde records, om interactief een afdrukformaat samen
te stellen. (Zie hoofdstuk 14.)
Zoek Word-sjabloon: druk het momenteel geopende record
of de gemarkeerde records af met behulp van een eigen
Word-sjabloon dat ergens op uw systeem beschikbaar is.
(Zie hoofdstuk 14.)
Uitvoerformaten: druk het momenteel geopende record of
de gemarkeerde records af met behulp van een kant-enklaar uitformaat dat u direct uit een lijst kunt kiezen. (Zie
hoofdstuk 14.)
Selectie bekijken: klik op deze knop om alleen door de
gemarkeerde records te bladeren; klik er niet op als u door
alle records wilt bladeren. Als u alleen door gemarkeerde
records bladert in de detailpresentatie, klik dan opnieuw op
deze knop, en u houdt alleen de gemarkeerde records over
in het lijstscherm.
De knop is alleen aanwezig als er gemarkeerde records zijn.
Wijzig lay-out: klik op deze knop om een vervolgmenu te
openen waarin u de keuze hebt uit vier opties waarmee u de
grootte instelt van de miniatuurweergaven die u op de drie
tabbladen van de lijstweergave kunt zien.
Schrijf set: sla de gemarkeerde records op in een pointerfile,
om de set later nog eens te kunnen gebruiken.
Toevoegen: voeg de gemarkeerde records toe aan een
pointerfile van uw keuze.
Verwijderen: verwijder de gemarkeerde records uit een
pointerfile van uw keuze.
Informatie: contextafhankelijke Help voor het actieve (geselecteerde) item.
Wanneer een knop gedimd wordt weergegeven, wil dat zeggen dat
die knop op dat moment niet gebruikt kan worden. Een voorbeeld is
de knop waarmee u naar het eerste record kunt springen, terwijl u
daar al op staat. Het pictogram is dan lichtgrijs in plaats van blauw:
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◼ Een record bewerken
Klik in het lijstscherm op de knop Wijzigen om het geselecteerde
record te wijzigen. (Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie.)
◼ Records markeren
De verschillende manieren om records te markeren (en te deselecteren) voor bewerking worden besproken in hoofdstuk 9.
◼ Records sorteren
Het overzichtelijk sorteren van records wordt besproken in hoofdstuk
10.
◼ Gegevens automatisch vervangen
Op gemarkeerde records kunt u een zoek-en-vervang actie uitvoeren.
Zo kunt u bijvoorbeeld verkeerd gespelde termen in één handeling
overal vervangen. Hoe dit werkt, wordt besproken in hoofdstuk 12.4.
◼ Zoekopdrachten combineren
Het is mogelijk meerdere zoekopdrachten te combineren, en op die
manier (deel)verzamelingen van records te selecteren waarvoor één
zoekopdracht ontoereikend zou zijn. Hoe dit werkt, wordt besproken
in hoofdstuk 7.

8.2. Detailweergave
De presentatie van een record bestaat uit meerdere detailschermen
(tabbladen). Welke gegevens en schermen standaard gepresenteerd
worden, en welk scherm als eerste, is door de applicatiebouwer per
zoekingang bepaald. Klik op de tab van een ander scherm om het te
tonen. U kunt ook de pijltjestoetsen ← en → gebruiken om door de
schermen te bladeren (alleen in weergavemodus), of gebruik de
toetscombinaties Ctrl+Tab en Ctrl+Shift+Tab.
Het kan natuurlijk gebeuren dat er meer informatie getoond moet
worden dan op het beeldscherm past. In de schuifbalk rechts of onder
in het scherm verschijnt dan een blokje (of een langgerekt blok). Ook
worden de pijltjes van de schuifbalk actief. Klik op de pijltjes om
omhoog of omlaag (of respectievelijk naar links of rechts) te schuiven, of sleep het schuifblokje. U kunt tevens scrollen via de pijltjestoetsen op het toetsenbord, en gewoonlijk* ook met het scrollwiel dat
op veel computermuizen aanwezig is.
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* Scrollen met een muiswiel in Adlib onder Windows 98 werkt echter
niet, onder Windows 2000 wel altijd, maar onder Windows XP alleen
als u eerst op het opschrift (de naam) van het (huidige) tabblad klikt
en steeds opnieuw daarop klikt nadat u ergens ín het tabblad hebt
geklikt (bijvoorbeeld om een veld te activeren) en weer met het
muiswiel wilt scrollen.
De applicatiebouwer kan aan de presentatie van een record een
speciaal ADAPL-programma koppelen. Zo'n toegevoegd programma
kan bijvoorbeeld gegevens wijzigen en mededelingen tonen, maar ook
om tekstinvoer vragen of een extern programma starten. Na uitvoering van het ADAPL-programma toont Adlib het record en gaat verder
waar het gebleven was.

8.2.1. Onderstreepte waarden in weergavemodus
Soms is in een detailscherm een waarde onderstreept. Dit is meestal
een verwijzing naar het gekoppelde record voor die term of naam in
dezelfde of een andere dataset/database (een onderstreepte bestandsnaam is echter een koppeling naar een extern document of
ander bestand). U beschikt bijvoorbeeld over een gegevensbron
Personen en instellingen om persoonsgegevens te registreren, waaronder de juiste schrijfwijze van een naam, maar ook foutieve of
ongewenste schrijfwijzen. Als u nu in een andere database een record
van een boek of object invoert en u voert ergens de naam van de
schrijver of vervaardiger in, dan is zo’n veld gevalideerd aan de
gekoppelde database Personen en instellingen. Dat houdt in dat
wanneer u in dit veld een naam invult die nog niet in Personen en
instellingen voorkomt, Adlib u vraagt of u die naam daaraan wilt
toevoegen. In plaats daarvan kunt u ook een bestaande naam kiezen
en die in de voorkeursschrijfwijze in het huidige veld laten invullen.
Zulke gekoppelde termen of namen worden in de detailweergave van
een record onderstreept getoond.
U kunt op zo’n koppeling klikken om details van het betreffende termof naamrecord te tonen zoals die staan geregistreerd in de gekoppelde dataset/database. Die details kunnen op twee manieren worden
getoond. Als de koppeling verwijst naar een record in een andere
dataset of database, zoals in het voorbeeld hierboven, dan wordt een
zogenaamd zoomscherm geopend: dit is één scherm in een apart
venster, waarin u een selectie van details uit het koppelde record ziet.
Als u genoeg hebt gezien, dan sluit u dat zoomvenster weer via de
knop met het kruisje in de rechter bovenhoek ervan.
Als het gekoppelde record zich daarentegen in dezelfde dataset bevindt als het huidige – dit geldt bijvoorbeeld voor hiërarchische relaties in een Thesaurus – dan schakelt u direct naar de volledige detailweergave (geen zoomscherm dus) van het gekoppelde record, waarin
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u alle gegevens op alle tabbladen op dezelfde manier kunt bekijken
als in het record van waaruit u op de koppeling klikte; de nieuwe
detailweergave is dan ook geopend in hetzelfde Adlib hoofdvenster en
is daarmee in de plaats van de weergave van het oorspronkelijke
record gekomen.
Als u weer terug wilt naar het vorige record, dan moet u op de gespiegelde link klikken. Als u dus bijvoorbeeld in de detailweergave van
het Thesaurus-record “gemotoriseerd vervoer” zit, en u klikt op de
nauwere term “auto”, dan verdwijnt het termrecord van “gemotoriseerd vervoer” uit beeld, en de detailweergave van het record “auto”
komt ervoor in de plaats. Als u in dit voorbeeld terug wilt naar het
vorige record, dan klikt u in het huidige record op de bredere term
“gemotoriseerd vervoer”.

Afbeelding 8.2: De gedetailleerd presentatie van een museumrecord voor
bouillonverpakking met op de voorgrond rechts het zoomscherm voor de
Instellingsnaam: Zaans Museum.

8.2.2. Knoppen in de detailweergave
De volgende knoppen kunnen in verschillende menu’s gevonden
worden wanneer een record in detailweergave wordt getoond:
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Herstart: kies opnieuw een database om mee te werken.
Terug: ga terug naar het vorige scherm.
Eerste: spring naar het eerste record in het zoekresultaat.
Vorig: ga naar het vorige record in het zoekresultaat.
Volgend: ga naar het volgende record in het zoekresultaat.
Laatste: spring naar het laatste record in het zoekresultaat.
Opslaan: stop invoeren/wijzigen (met of zonder opslaan).
Wijzigen: wijzig het huidige record. Als de knop gedimd
wordt weergegeven, kies dan via Herstart de dataset, en
niet de database, waarin het betreffende record voorkomt.
Mogelijk hebt u ook geen toestemming om records te wijzigen, dan blijft de knop altijd gedimd.
Nieuw: voeg een nieuw record aan de huidige dataset toe.
De knop is alleen aanwezig als u in een dataset of een nietonderverdeelde database werkt.
Kopieer: maak een nieuw record maar neem eerst alle
gegevens over van het huidige record. De knop is alleen
aanwezig als u in een dataset of een niet-onderverdeelde
database werkt.
Verwijderen: verwijder alleen het huidige record uit de
gegevensverzameling, en negeer andere eventueel gemarkeerde records. De knop is alleen aanwezig als u in een
dataset of een niet-onderverdeelde database werkt. Adlib
vraagt om een bevestiging voordat een record echt verwijderd wordt. U kunt een verwijdering niet ongedaan maken.
And: de selectie van records beperken (verfijnen) door
middel van een AND zoekopdracht. (Zie hoofdstuk 7.)
Or: de selectie uitbreiden door middel van een OR zoekopdracht. (Zie hoofdstuk 7.)
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Not: de selectie beperken door middel van een NOT zoekopdracht. (Zie hoofdstuk 7.)
Markeer record: markeer hiermee het huidige record. (Zie
hoofdstuk 9.)
Markeringen wisselen: markeer alle niet-gemarkeerde
records en deselecteer alle gemarkeerde. (Zie hoofdstuk 9.)
Alle markeringen wissen: haal alle markeringen weg. (Zie
hoofdstuk 9.) De knop is alleen actief als er gemarkeerde
records zijn.
Vervangen in record: vervang op te geven tekst in te selecteren velden van gemarkeerde records. (Zie hoofdstuk 12.4)
Open Afdrukassistent: open het dialoogvenster Afdrukassistent voor het huidige record (of dat nu gemarkeerd is of
ongemarkeerd), om interactief een afdrukformaat samen te
stellen. De knop is in detailweergave dus altijd actief. Andere gemarkeerde records worden niet afgedrukt. (Zie ook
hoofdstuk 14.)
Zoek Word-sjabloon: druk het huidige record (of dat nu
gemarkeerd is of ongemarkeerd) af met behulp van een
eigen Word-sjabloon dat ergens op uw systeem beschikbaar
is. De knop is in detailweergave dus altijd actief. Andere
gemarkeerde records worden niet afgedrukt. (Zie ook
hoofdstuk 14.)
Uitvoerformaten: druk het huidige record (of dat nu gemarkeerd is of ongemarkeerd) af met behulp van een kant-enklaar uitformaat dat u direct uit een lijst kunt kiezen. De
knop is in detailweergave dus altijd actief. Andere gemarkeerde records worden niet afgedrukt. (Zie ook hoofdstuk
14.)
Selectie bekijken: klik op deze knop om alleen door de
gemarkeerde records te bladeren; klik er niet op als u door
alle records wilt bladeren. Als u alleen door gemarkeerde
records bladert in de detailpresentatie, klik dan opnieuw op
deze knop, en u houdt alleen de gemarkeerde records over
in het lijstscherm.
De knop is alleen actief als er gemarkeerde records zijn.
Schrijf set: sla de gemarkeerde records op in een pointerfile,
om de set later nog eens te kunnen gebruiken.

123

Presentatieschermen en knoppen

Adlib Gebruikersgids

Toevoegen: voeg de gemarkeerde records toe aan een
pointerfile van uw keuze.
Verwijderen: verwijder de gemarkeerde records uit een
pointerfile van uw keuze.
Informatie: contextafhankelijke Help voor het actieve (geselecteerde) item.

8.2.3. Direct op gelijke veldinhoud verder zoeken
Vanuit detailweergave van een record kunt u voor elke geïndexeerde
veldinhoud direct zoeken naar alle records met die waarde, gewoon
via het snelmenu.

Stel, u ziet in detailweergave van een record de waarde ‘hout’ in het
veld Materiaal staan. Als u besluit alle records te willen zien met het
materiaal hout, rechtsklik dan op het betreffende veld en kies in het
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snelmenu de optie Vind records voor …, in dit voorbeeld dus Vind
records voor ‘materiaal=hout’. Er wordt ongetrunceerd en zonder
relaties gezocht. Het zoekresultaat wordt zoals gewoonlijk in de
lijstweergave of detailweergave getoond.
Wanneer de optie gedimd wordt weergegeven, heeft het veld geen
index en kunt u er niet op deze manier op verder zoeken.

8.2.4. Niet-gebruikte tabbladen verbergen
In sommige applicaties is het
aantal schermen in de detailpresentatie zo groot geworden
dat weergave van de tabregels
op kleine monitoren te veel
ruimte in beslag neemt. Daarom
is het mogelijk per applicatie
per gebruiker eenvoudig in te
stellen welke schermen getoond
moeten worden en welke verborgen kunnen blijven (omdat u
ze toch bijna nooit gebruikt,
bijvoorbeeld). Ga in uw adlwinapplicatie (bijvoorbeeld een
bibliotheek-, archief- of museumappicatie) naar het menu
Beeld > Selecteer tabbladen en
u krijgt een overzicht van alle
beschikbare tabbladen. Markeer
een scherm om het onzichtbaar
te maken en deselecteer het om
het weer te tonen. (De gegevens in verborgen schermen
blijven natuurlijk wel bewaard.)
Bepaalde schermen bevatten
verplichte velden en kunnen
niet verborgen worden; deze
schermen worden in de keuzelijst gedimd aangegeven. De
individueel gemaakte instellingen worden bewaard voor de
volgende sessie met dezelfde
gebruiker.
U kunt tabbladen in de detailweergave van een record echter
niet alleen verbergen via de
knop Selecteer tabbladen, maar
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ook door te rechtsklikken op het opschrift (de titel) van het tabblad,
en in het kleine snelmenu dat opent te klikken op Zet tab uit. Merk
nogmaals op dat sommige tabbladen niet kunnen worden verborgen.
U kunt een verborgen tabblad weer tonen door in keuzelijst onder de
knop Selecteer tabbladen op de naam van het gewenste tabblad te
klikken. Ook kunt u alle verborgen schermen ineens weer tevoorschijn
halen, met de knop Toon alle tabbladen in het menu Beeld:

Alle tabbladen worden nu weer getoond.
Overigens kan het voorkomen u dat sommige verborgen schermen
níet via dit menu tevoorschijn kunt halen, omdat die schermen conditioneel zijn verborgen. Zulke schermen worden automatisch weer
zichtbaar als er in het record aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zie het volgende hoofdstuk voor meer uitleg.

8.2.5. Conditionele schermen en velden
Conditionele schermen en velden zijn bedoeld om dynamischer om te
kunnen gaan met schermen en velden, om een scherm of veld automatisch te kunnen verbergen of tonen, bijvoorbeeld als de gebruiker
een bepaalde waarde ergens invult. Zo worden weinig gebruikte
schermen of velden pas getoond als er behoefte aan is, en blijft de
gebruikersinterface zo opgeruimd mogelijk.
Uw applicatiebeheerder kan u vertellen of er conditionele schermen of
conditionele velden in uw applicatie voorkomen; in modelapplicaties
tot en met versie 4.2 zijn ze niet standaard aanwezig.
◼ Voorrang bij het verbergen
Aangezien er verschillende manieren zijn om een scherm te verbergen, moet het duidelijk zijn welke methode voorrang krijgt. Beknopt
gesteld: toegangsrechten komen vóór het handmatig verbergen van
schermen dat op zijn beurt weer vóór voorwaardelijk verbergen komt.
Dit is als volgt geïmplementeerd:
•

Als toegangsrechten voorkómen dat een scherm wordt getoond,
dan kunt u dat scherm niet inschakelen via de knop Selecteer
tabbladen, en het kan ook niet opnieuw worden weergegeven via
een voorwaarde die voor het scherm is ingesteld.

•

Als toegangsrechten toestaan dat een scherm wordt getoond,
maar u hebt het scherm verborgen via de knop Selecteer tabbladen, dan kan het niet via een schermvoorwaarde opnieuw worden
weergegeven totdat u het scherm handmatig weer inschakelt.
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Als een scherm wordt verborgen door een voorwaarde die ervoor
is ingesteld, dan kunt u dat scherm niet weer tonen via de knop
Selecteer tabbladen.

8.2.6. Foto’s, filmpjes en muziek in de Media Viewer

Afbeelding 8.3: De Media Viewer speelt een mp3-bestand af.

In sommige applicaties, zoals Adlib Museum, Adlib Bibliotheek of Adlib
Archief kunnen afbeeldingen, filmpjes of muziekbestanden (zoals
mp3’s) aan records gekoppeld worden. Zie hoofdstuk 12.2 voor instructies over het toevoegen van een mediabestand aan een record.
Als een record een of meer mediabestanden, bijvoorbeeld afbeeldingen, bevat, dan worden die afbeeldingen in de zogenaamde Media
Viewer getoond tijdens detailweergave van een record. De Media
Viewer wordt dus automatisch geopend als u een record bekijkt
waaraan een mediabestand gekoppeld is of wanneer u zo’n koppeling
toevoegt aan een record.
◼ Tabbladen en basisfunctionaliteit
U kunt dus meerdere mediabestanden aan een record gekoppeld
hebben. Standaard wordt een volledige weergave van de eerste
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occurrence op het tabblad Normaal in de Media Viewer getoond. Via
de pijltjesknoppen in het contextmenu Media (in het lint) kunt u dan
(van links naar rechts) naar de eerste afbeelding springen, de vorige,
de volgende, of de laatste. Filmpjes en audiobestanden kunt u afspelen en pauzeren.

Op het tabblad Miniatuurweergaven ziet u alleen een overzicht van
alle aan dit record gekoppelde afbeeldingen in een kleinere weergave.
Klik op één ervan om die vergroot op het tabblad Normaal weer te
geven. Maximaliseer het venster van de Media Viewer om de afbeelding heel groot te tonen.

Afbeelding 8.4: Het tabblad Miniatuurweergaven in de Media Viewer.

Op het tabblad Filmstrook zijn de beide andere tabbladen eigenlijk
gecombineerd. Klik op een miniatuurweergave om erboven de vergrote afbeelding te bekijken (vergroot de Media Viewer zelf eventueel
eerst).
U kunt ook in- en uitzoomen, de huidige occurrence verwijderen
(tijdens het bewerken van een record), en het venstertje naar andere
afmetingen slepen zoals u dat met alle Windows-vensters kunt doen.
U vindt de volgende knoppen in het contextmenu Media in het lint:
Toon de Media Viewer op elk tabblad. (Zie ook de paragraaf
Plaats, grootte en zichtbaarheid van de Media Viewer hieronder.)
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Druk de huidige afbeelding af. De afbeelding wordt passend
op de pagina, en gecentreerd, afgedrukt.
Met deze knop kunt u een getoonde afbeelding (opnieuw)
opslaan in een map van uw keuze en eventueel in een ander
afbeeldingsformaat. De ondersteunde formaten zijn: jpeg,
png, bmp, gif en tiff. Deze functie is vooral nuttig als u uw
gekoppelde afbeeldingen in een SQL or Oracle-database hebt
staan, en u wilt een of meer van die afbeeldingen voor andere
doelen gebruiken en daartoe naar uw harde schijf kopiëren.
U maakt hiermee een kopie van de getoonde afbeelding die
alleen identiek is aan het originele afbeeldingsbestand als de
afbeelding door Adlib ongewijzigd (in de originele grootte) is
opgehaald voor weergave in de Media Viewer. Of dat zo is,
hangt af van instellingen voor het afbeeldingsveld, die uw
applicatiebeheerder heeft gemaakt.
Van scanner of camera: leg via WIA (Windows Image acquisition) een koppeling naar een nieuw te maken afbeelding. De
afbeelding maakt u vervolgens met een op uw computer
aangesloten apparaat dat digitale foto’s (still images) kan
maken: dit zijn apparaten zoals scanners, digitale fototoestellen, webcams of digitale videocamera’s.
Deze knop is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van
afbeeldingen, bijvoorbeeld voor het veld Reproductiereferentie in de gegevensbron Beelddocumentatie in verschillende
applicaties, en als uw applicatie is ingesteld voor het gebruik
van WIA (standaard niet het geval).
Sluit dus eerst een WIA-compatibel apparaat op uw computer
aan. Open dan Adlib met in bewerkingsmodus het record
waaraan u een nieuwe afbeelding wilt toevoegen, zet de
cursor in het geprepareerde afbeeldingsveld en klik op de hier
besproken knop. Afhankelijk van de instellingen voor dit veld,
moet u ofwel eerst een map, een naam en bestandstype voor
het nieuwe bestand opgeven, dan wel direct de nieuwe afbeelding met een automatisch gegenereerde naam maken via
een WIA-apparaatafhankelijk dialoogvenster (bijvoorbeeld
voor de scanner). De gemaakte afbeelding is daarna gekoppeld aan dit record en is zichtbaar in de Media Viewer.
(Zie hoofdstuk 12.2 en de Adlib Designer Help voor meer
informatie.)
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Zoek afbeelding: leg een koppeling naar een bestaande
digitale afbeelding. Als u op deze knop klikt, opent het venster Zoek afbeelding, waarin u op de gebruikelijke wijze kunt
zoeken naar het bestand dat u wilt koppelen. Wanneer u het
te koppelen bestand hebt gevonden, selecteer het dan en klik
op de knop Openen rechtsonder. De bestandsnaam (of namen in meerdere occurrences) in het afbeeldingsveld wordt
na opslag van het record onderstreept. De afbeelding verschijnt in de Media Viewer in de detailweergave van dit record. (Zie hoofdstuk 12.2 voor meer informatie.)
Ga naar de eerste afbeelding.
Vorige afbeelding.
Volgende afbeelding.
Laatste afbeelding.
Begin met afspelen van muziek of filmbestand.
Pauzeer het afspelen van muziek of filmbestand.
Met de knop Startpunt instellen kunt u in een film- of audiobestand het beginpunt van een fragment markeren. Dat is
handig als u in het huidige record alleen dat fragment wilt
beschrijven. Deze functionaliteit is echter pas beschikbaar in
uw applicatie nadat uw applicatiebeheerder twee velden speciaal voor de registratie van start- en eindpunten heeft toegevoegd. Zie verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie.
Met de knop Eindpunt instellen kunt u in een film- of audiobestand het eindpunt van een fragment markeren. Zie ook de
uitleg van de knop Startpunt instellen hierboven.
Zoom in (Ctrl+= of Ctrl++). U kunt de weergave van afbeeldingen in variabele stappen verkleinen tot 7% van de oorspronkelijke grootte of vergroten tot 2000%. De hoogte/
breedte-verhouding blijft onder alle omstandigheden gelijk
aan de originele. Als de afbeelding te groot voor het venster
wordt, verschijnen schuifbalken; hiermee kunt u de rest
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bekijken.
Merk op dat bij inzoomen een afbeelding steeds minder
scherp wordt weergegeven omdat de resolutie van de foto
beperkt is: hoe hoger de resolutie (zeg maar het aantal
megapixel) van de foto, hoe verder u scherp kunt inzoomen.
(Zie de paragraaf hieronder voor meer informatie over zoomen.)
Zoom uit (Ctrl+-).

Terug naar de venstervullende presentatie van het plaatje
(Ctrl+0).
Draai de groot weergegeven afbeelding tijdelijk een kwartslag
rechtsom. De rotatie wordt niet opslagen in het record of in
de afbeelding zelf.
Draai de groot weergegeven afbeelding tijdelijk een kwartslag
linksom. De rotatie wordt niet opslagen in het record of in de
afbeelding zelf.
Verwijder de koppeling naar deze afbeelding uit dit record.

Enkele van de hierboven genoemde functies zijn ook aanwezig in het
snelmenu van de Media Viewer: rechtsklik op een grote afbeelding in
de Media Viewer om het snelmenu te openen.
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Klik op de afbeelding op het tabblad Normaal, houd de muisknop
ingedrukt en sleep de muiswijzer naar een andere plek in de afbeelding. Er wordt een gestippelde rechthoek weergegeven. Wanneer u de
muisknop loslaat, wordt de afbeeldingsweergave zo goed mogelijk
ingezoomd op het gedeelte van de afbeelding dat u zojuist selecteerde.
U kunt zo in principe tot 65000% inzoomen. Klik op de knop Terug
naar normaal beeld om weer uit te zoomen.

U kunt op een ingezoomde afbeelding ook rond schuiven: rechtsklik
op een ingezoomde afbeelding, houd de muisknop ingedrukt en verplaats de muis om het deel van de afbeelding dat wordt weergegeven
te verschuiven.
◼ Plaats, grootte en zichtbaarheid van de Media Viewer
De plaats en afmetingen van de Media Viewer bij het openen van een
scherm worden in de eerste plaats bepaald tijdens het ontwerp van
een scherm. Alleen op dat scherm is de Media Viewer dan zichtbaar
wanneer u de applicatie voor het eerst opent. Maar veranderingen in
de afmetingen en plaats van de Media Viewer die door de gebruiker
worden aangebracht*, worden per database en per scherm door Adlib
onthouden, zelfs na het afsluiten van uw Adlib-applicatie. (Alleen een
gemaximaliseerde Media Viewer wordt niet zo onthouden door Adlib,
maar nog steeds in de vorige afmetingen.) De Media Viewer kan
standaard op meerdere schermen staan en op elk scherm andere
afmetingen hebben.
* U verandert de plaats van de Media Viewer door de titelbalk ervan
naar een ander plek te slepen, terwijl u de grootte verandert door de
muiswijzer boven een rand van de Media Viewer te plaatsen tot een
dubbel pijltje verschijnt, en dan die dimensie groter of kleiner te
slepen. Of rechtsklik op de Media Viewer-titelbalk en kies in het snelmenu de optie Maximaliseren (voor schermvullend) of Vorig formaat.
Bovendien kunt u vanaf een scherm met een Media Viewer die Media
Viewer ook op ieder ander scherm van de detailweergave op dezelfde
plek en met dezelfde grootte laten verschijnen door in het contextmenu Media op de knop Zet viewer vast te klikken. De afmetingen en
positie van een Media Viewer-venster op schermen die de Media
Viewer standaard al laten zien, zullen overigens blijven zoals ze
waren.
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Klik opnieuw op die knop om de Media Viewer weer alleen op die
schermen te laten verschijnen, waarop die in de ontwerpfase is geplaatst.
Wanneer u de Media Viewer hebt gesloten, dan kunt u deze weer
openen door even naar een ander tabblad heen en terug te bladeren,
of door op het tabblad Reproducties op de onderstreepte reproductiereferentie te klikken.
Via de knop Media Viewer in het menu Beeld kunt u het Media Viewervenster tonen of verbergen. De knop is echter alleen actief wanneer
momenteel een tabblad geopend is waarop de Media Viewer standaard aanwezig is.

Als u de Media Viewer hebt verborgen, dan is die op alle tabbladen in
alle records verborgen, totdat u de Media Viewer weer inschakelt.
Het verbergen of tonen van de Media Viewer is onafhankelijk van het
al dan niet “vastgezet” zijn ervan (op alle tabbladen zichtbaar) via de
knop Zet viewer vast.
De Herstel Media Viewer-knop in het menu Beeld, die actief wordt
wanneer een record in detailweergavemodus wordt getoond, maakt
het mogelijk om de afmetingen en positie van het Media Viewervenster naar de standaard instellingen terug te zetten. Dit komt van
pas als u de Media Viewer eerder naar een positie buiten de huidige
monitorgrenzen had verplaatst en u de Media Viewer nu graag weer
terug wilt.

Als u de Media Viewer verborgen had door die te sluiten, dan brengt
de Herstel Media Viewer-functie de Media Viewer echter niet terug: de
Media Viewer-knop in hetzelfde menu Beeld is bedoeld voor het tonen
of verbergen van de Media Viewer.
◼ Afbeeldingseigenschappen
U kunt enkele eigenschappen van afbeeldingen in de Media Viewer
opvragen. Rechtsklik op een afbeelding of miniatuurweergave in de
Media Viewer – dit kan op elk tabblad in de Media Viewer - en klik op
Eigenschappen in het snelmenu dat opent.
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Afbeelding 8.5: Rechtsklik op een afbeelding in de Media Viewer om de eigenschappen op te vragen.

Een venster opent waarin een aantal eigenschappen van de afbeelding wordt getoond. De betreffende eigenschappen komen uit de
EXIF-metadata* die digitale camera’s en scanners e.d. bij de afbeeldingen insluiten. Ook bestaat er beeldbewerkingssoftware, zoals
Adobe Photoshop, waarin u zelf bepaalde metadata aan een afbeelding kunt toevoegen, zoals een Titel, Omschrijving en Trefwoorden.
Als een eigenschap niet is ingevuld, zoals in de schermafbeelding
hieronder voor Omschrijving, Titel en Trefwoorden geldt, dan ontbreekt die metadata eenvoudigweg in deze afbeelding: de camera
heeft dat gegeven niet opgeslagen, of u hebt nooit handmatig een
titel toegevoegd, bijvoorbeeld. Sluit het venster door op het wit-rode
kruisje in de rechter bovenhoek ervan te klikken.
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Afbeelding 8.6: Metadata van een afbeelding.

* Veel afbeeldingsbestanden bevatten niet alleen de afbeelding zelf,
maar ook zogenaamde metadata: informatie over de afbeelding, zoals
opname-instellingen of beschrijvingen van het gefotografeerde onderwerp en de naam van de fotograaf e.d. Het hangt af van de wijze
waarop een afbeelding is gemaakt en bewerkt of, en welke, metadata
aanwezig is. Met sommige software, zoals Adlib, kan deze metadata
uit een afbeelding worden onttrokken. Adlib kan EXIF en IPTCfotometadata lezen. Merk op dat IPTC-metadata, voor de beschrijving
van foto’s, geen overlap heeft met technische metadata, zoals EXIF,
die door camera’s automatisch aan een foto wordt toegevoegd. Een
selectie van de beschikbare metadata ziet u in de afbeeldingseigenschappen in de Media Viewer. Het is ook mogelijk dat in uw applicatie,
in de gegevensbron Beeldocumentatie, velden aanwezig zijn waarin
metadata van een gekoppelde afbeelding automatisch wordt opgehaald.
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◼ Afbeeldingen met kleurprofielen ondersteund in Adlib
Adlwin.exe ondersteunt afbeeldingen met ingesloten ICC of WCS
kleurprofielen, hetgeen betekent dat het ingebedde profiel daadwerkelijk zal worden toegepast steeds wanneer afbeeldingen in Adlib
worden getoond. (In Adlib-versies ouder dan 7.2 werden zulke afbeeldingen weergegeven zonder dat het kleurprofiel was toegepast.)
Toelichting: bepaalde afbeeldingsformaten, zoals jpeg en tiff, kunnen
ingebedde, generieke kleurprofielen hebben die expliciet werden
ingesloten toen het afbeeldingsbestand werd gemaakt of bewerkt. Het
effect van een generiek kleurprofiel is dat het de kleuren van de
betreffende afbeelding wijzigt naar een wenselijker spectrum, ofschoon de aanpassing vaak erg klein is. Gecombineerd met monitoren/of printerspecifieke kleurprofielen heeft een uitgever zo volledige
controle over de resulterende kleuren. Gewoonlijk worden zulke
profielen gebruikt in (desktop) publishingomgevingen of andere
professionele mediaverwerkende bedrijven waar de kleurechtheid van
afbeeldingen erg belangrijk is.
◼ Mediafragmenten registreren
Wanneer de Media Viewer zichtbaar is, bevat het Media contextmenu
in the lint ook de knoppen: Startpunt instellen en Eindpunt instellen.

Deze knoppen worden actief nadat u een film- of audiobestand aan
een record gekoppeld hebt en als deze functionaliteit correct is geconfigureerd* in uw applicatie (wat standaard niet het geval is). De
functionaliteit maakt het mogelijk dat u een startpunt en eindpunt van
een fragment in het gekoppelde film- of audiobestand instelt, waarop
het huidige record dan betrekking moet hebben. Op deze manier kunt
u bijvoorbeeld verscheidene catalogusrecords aanmaken die alle
koppelen naar hetzelfde Beelddocumentatie-record voor een mediabestand, maar die allemaal een andere sectie van dat film- of audiobestand beschrijven.
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Het werkt als volgt:
1. Stel dat u een Beelddocumentatie-record voor een filmbestand
met de naam Wildlife.wmv hebt aangemaakt en dat u vanuit een
objectrecord een koppeling naar dit record hebt gelegd. Dan kunt
u op bijvoorbeeld het tabblad Reproducties in het objectrecord de
gehele film in de Media Viewer afspelen, zoals verwacht. U kunt
daarvoor zowel de knop Afspelen in de Media Viewer zelf gebruiken als de overeenkomende knop in het Media-menu in het lint.

2. Met de knop Pauzeren (in menu of Media Viewer) kunt u de film
op elk moment pauzeren.
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3. Om een fragment te markeren moet u de film op het gewenste
startpunt pauzeren en vervolgens op de knop Startpunt instellen
in het Media-menu klikken. De startpuntwaarde (in seconden)
verschijnt dan in het hiervoor toegevoegde veld op dit scherm. In
het in de schermafbeelding hierboven gepresenteerde voorbeeld
heet dit veld Filmfragment startpunt. Als u het fragment op nul
wilt laten starten dan hoeft u geen startpunt te definiëren.
4. Klik op de knop Afspelen in menu of Media Viewer om verder te
gaan met afspelen en pauzeer opnieuw wanneer u het verlangde
eindpunt bereikt. Klik dan op de knop Eindpunt instellen om de
plek te markeren. De waarde in seconden zal automatisch in het
daarvoor bedoelde veld worden ingevuld. Als u wilt dat het fragment pas op het einde van de film eindigt dan hoeft u geen eindpunt te definiëren.
5. U kunt elk van de twee velden leegmaken als u opnieuw wilt
beginnen of als u bij nader inzien toch geen fragment wilt specificeren. U kunt eerder ingestelde punten ook overschrijven door
opnieuw op de knop Startpunt instellen of Eindpunt instellen te
klikken. Als u beide punten al hebt ingesteld, dan zult u zien dat
het wel of niet actief zijn van de knoppen Startpunt instellen en
Eindpunt instellen afhangt van waar de film momenteel gepauzeerd is.
6. Nadat u een start- of eindpunt hebt ingesteld, en wanneer bij een
latere weergave van het scherm de film nog niet is gestart, functioneren de knoppen Afspelen in het lintmenu en de Media Viewer
verschillend. De knop Afspelen onder in de Media Viewer speelt de
film altijd van begin tot eind af, ongeacht de ingestelde start- en
eindpunten, terwijl dezelfde knop in het Media-menu in het lint de
film altijd afspeelt vanaf het zelf ingestelde startpunt tot aan het
eindpunt.
* Zie de Designer Help voor uitleg over de configuratie. Zoek daarin
op het begrip “inpoint” of “outpoint” om de betreffende documentatie
te vinden. Of zie het relevante hoofdstuk in de Release-notes 7.1 voor
een stap-voor-stapbeschrijving.
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Technische informatie
Voor het tonen van afbeeldingen in Adlib wordt een zogenaamde DLL
(zeg maar een verzameling procedures) van Microsoft gebruikt, die
standaard in Windows aanwezig is. De bestandsformaten die de
Media Viewer kan tonen, zijn: jpeg, tiff, bmp, gif, png, wmf, emf,
icon, en exif. Voor het afspelen van filmpjes en muziekbestanden
maakt Adlib gebruik van de Microsoft Windows Media Player – deze
software moet op uw computer dus beschikbaar zijn; alle bestandstypen die de Windows Media Player kan afspelen, kunnen daarom in
principe** ook door de Adlib Media Viewer worden afgespeeld. Bij het
afspelen van audiobestanden wordt dezelfde dynamische visualisatie
getoond die de Windows Media Player zou tonen.
Wanneer via Adlib Designer de Retrieval path-optie voor een afbeeldingsveld is ingesteld op een URL naar een online service die zowel
afbeeldingsbestanden en andere statische bestanden serveert alsook
streaming video, dan zal Adlib bij weergave eerst proberen om het
bestandstype van de mediareferentie in het huidige record van de
server op te halen. Pas als dat lukt zal Adlib het bestand downloaden
als het een statisch bestand is of de streaming media naar de Adlib
Media Viewer streamen. Als het type niet kan worden bepaald, zal
Adlib alleen proberen het bestand te downloaden.
** Welke bestanden door Windows Media Player afgespeeld kunnen
worden, hangt af van welke zogenaamde codecs er geïnstalleerd zijn.
Codecs comprimeren of decomprimeren mediabestanden en zijn
specifiek voor bepaalde bestandstypen. Media-software heeft codecs
nodig om mediabestanden af te kunnen spelen. Windows Media
Player heeft automatisch de beschikking over de meeste populaire
codecs, maar als u meer exotische mediabestandstypen in Windows
Media Player wilt kunnen afspelen, moet u daarvoor eerst de betreffende codecs installeren. In principe moeten die bestanden daarna
ook in de Adlib Media Viewer afgespeeld kunnen worden. Dat lukt
helaas niet altijd direct omdat Adlib de extensie van het weer te
geven mediabestand eerst terug moet vinden op een bepaalde locatie
in het Windows-register, terwijl nieuw geïnstalleerde codecs soms op
een andere locatie in dat register worden geregistreerd. Het Windows-register moet soms dus handmatig aangepast worden om de
bijzondere mediabestanden in Adlib te kunnen afspelen. Bovendien
moet u, als u een 64-bit Windows-versie hebt, ook 64-bit codecs én
64-bit Adlib (adlwin.exe) gebruiken.
We adviseren u het Windows-register niet zelf aan te passen tenzij u
verstand van zaken hebt. Vraag eventueel de Adlib Helpdesk om hulp
als bepaalde mediabestanden in Adlib niet worden afgespeeld.
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8.3. Webbrowservakken
Het is mogelijk dat uw applicatiebeheerder een of meer webbrowservakken op detailschermen in uw applicatie heeft geplaatst; in de 4.2
modelapplicatie komt dit vak echter nog niet voor. Een webbrowservak toont data van het record als een webpagina op een detailscherm. Het vak is alleen bedoeld voor weergave, en eventueel afdrukken, maar niet voor bewerkingen.

Afbeelding 8.7: Een voorbeeld van een webpaginaweergave van een record.

Zo’n webbrowservak kan bijvoorbeeld worden gebruikt om in één vak
een mooie presentatie van het record te tonen. Of mogelijk heeft uw
instelling een website waarop records in detail weergegeven worden,
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en wordt dezelfde presentatie u ook in Adlib zelf getoond zodat u bij
het invullen van een record al kunt zien hoe het er straks op de website zal uitzien.
Elke keer dat tijdens het invullen of wijzigen van een record het
scherm opnieuw wordt getekend, bijvoorbeeld wanneer u tussen
tabbladen schakelt, zal de webpaginaweergave worden bijgewerkt.
U kunt de webpaginaweergave eventueel kopiëren en in een Worddocument plakken. Rechtsklik op de weergave en kies Alles selecteren. Druk op Ctrl+C om alles the kopiëren. Ga naar uw Worddocument en plak de tekst (Ctrl+V).
Als u wilt, kunt u de webpaginaweergave ook direct afdrukken.
Rechtsklik op de weergave en kies in het snelmenu de optie Afdrukken. Via het standaard Windows dialoogvenster voor afdrukken kunt u
vervolgens het afdrukken echt starten.
Het is mogelijk dat u op de afdruk een paginanummering, datum en
andere header- en footerinformatie ziet, en dat achtergrondkleuren
niet worden afgedrukt. Dit wordt veroorzaakt door pagina-instellingen
in Internet Explorer, omdat het webbrowservak van IE-functionaliteit
gebruik maakt voor afdrukken. U kunt in Internet Explorer 9 die
instellingen wijzigen via het menu (druk op Alt) Bestand > Paginainstelling of via de knop Extra (Alt+X) Afdrukken > Pagina-instelling.
Markeer bijvoorbeeld de optie Achtergrondkleuren en –afbeeldingen
afdrukken om achtergrondkleuren te kunnen afdrukken. De kop- en
voetteksten kunt u hier ook wijzigen.

142

9. Records markeren
Overzicht
Om meerdere records ineens af te drukken, te verwijderen, in een
pointerfile op te slaan, te exporteren of er in te zoeken-envervangen, moet u die records markeren. In de lijstweergave van een
zoekresultaat kunt u records markeren door op het aankruisvakje
voor een record te klikken of door een of meer miniatuurweergaven
te selecteren en dan op de knop Markeer record te klikken. Of u
markeert alle records ineens via de knop Markeringen wisselen in het
menu Start:

In detailweergave kunt u het huidige record ook markeren via de
knop Markeer record:

Markering van records wordt gebruikt voor het afdrukken en verwijderen van records, maar ook om de selectie verder te verfijnen of om
te exporteren.
Klik in detailweergave op de knop Markeer record (met een grijze
achtergrond) in het menu Start om het record te markeren:

Voor een al gemarkeerd record heeft de knop een oranje achtergrond.
In het lijstscherm kunt u een record ook markeren door op het aankruisvakje te klikken dat voor het record staat.
Klik nogmaals op het aankruisvakje of op de oranje knop Record
markeren om een gemarkeerd record ongemarkeerd te maken.
Op de tabbladen Miniatuurweergaven en Filmstrook kunt u een enkel
record markeren door eerst op de miniatuurweergave te klikken en
vervolgens op de knop Markeer record. De gemarkeerde records op
de tabbladen Miniatuurweergaven en Filmstrook zijn in donkerblauw
of donkerrood gemarkeerd, terwijl de momenteel geselecteerde
miniatuurweergave (vergroot getoond) een lichtblauw highlight heeft.
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Op de tabbladen Miniatuurweergaven en Filmstrook van een zoekresultaat is het ook mogelijk om meerdere records te selecteren om ze
daarna ineens te kunnen markeren. Op de genoemde tabbladen
selecteert u meerdere records door eenvoudig de Ctrl-toets op uw
toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u op verschillende miniatuurweergaven klikt: de geselecteerde records worden weer aangegeven
met een lichtblauwe selectiebalk. Om ineens een hele reeks van
records te selecteren, kunt u nog sneller werken door eerst op het
eerste record in de reeks te klikken, dan de Shift-toets in te drukken
en ingedrukt te houden terwijl u op het laatste record in de reeks
klikt.
Wanneer u met Ctrl ingedrukt op een al geselecteerd record klikt,
dan wordt het gedeselecteerd.
Klik nadat u alle gewenste records hebt geselecteerd op de knop Markeer record om de geselecteerde records te markeren. Zoals eerder
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vermeld, worden gemarkeerde records op deze tabbladen aangeduid
door een donkerblauwe (of donkerrode) balk wanneer ze niet geselecteerd zijn.

Merk op dat als enkele van de geselecteerde records al gemarkeerd
waren, na klikken op de knop Markeer record die records nu ongemarkeerd zullen zijn.
Klik op de knop Markeringen wisselen om alle ongemarkeerde records
te markeren terwijl reeds gemarkeerde records hun markering verliezen. Het maakt hiervoor niet uit welke weergave actief is.

Alle markeringen worden automatisch verwijderd wanneer u de zoekopdracht wijzigt of een andere gegevensbron opent; alle markeringen
kunnen handmatig worden verwijderd via de knop Alle markeringen
wissen:

Klik op de knop Gemarkeerde records bewaren of druk op Shift+F3
om alle niet-gemarkeerde records uit de lijst te verwijderen. (De
records zelf worden niet verwijderd.) U houdt zo alleen de gemarkeerde records in de selectie over.

Uw selectie opslaan of uitbreiden
De gemarkeerde records worden met de functie Gemarkeerde records
bewaren overigens niet bewaard in de zin van “opslagen als selectie”:
dat kunt u doen via de knop Schrijf set, om de selectie als pointerfile
op te slaan (meer over pointerfiles in hoofdstuk 6.3.7, paragraaf
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Pointerfiles voor handmatige recordselecties).

Als u de functie Gemarkeerde records bewaren hebt gebruikt en u
wilt records van een andere zoekopdracht in dezelfde gegevensbron
toevoegen aan het momenteel overgebleven zoekresultaat, gebruik
dan de Or-knop. U kunt vervolgens een nieuwe zoekopdracht uitvoeren waarna de resulterende records zullen worden toegevoegd aan
uw handmatige selectie in de lijstweergave. (Meer informatie over
Booleaanse operatoren vindt u in hoofdstuk 7.1.)

Wanneer u één of meer records hebt gemarkeerd, worden de volgende knoppen op de knoppenbalk actief:
Klik op de knop Vervangen in record om een zoek-en-vervang
actie voor de gemarkeerde records op te zetten. Zie hoofdstuk 12.4 voor meer informatie.
Thesaurus update: Hiermee kunt u gespecificeerde velden in
alle gemarkeerde records in de huidige database bijwerken
aan de hand van een andere thesaurus. (Zie hoofdstuk
13.10.)
Klik in het lijstscherm op de knop Selectie bekijken, om het
eerste gemarkeerde record in de selectie in detailweergave te
openen. Klik in detailweergave opnieuw op de knop Selectie
bekijken om terug te keren naar de selectie; u ziet dat alleen
de gemarkeerde records nog in de selectie staan.
In de detailweergave van een record uit de selectie kunt u
door de overige gemarkeerde records bladeren en/of die
wijzigen via de knoppen:

Klik op de knop Schrijf set om (verwijzingen naar) de gemarkeerde records op te slaan in een pointerfile. Zie ook hoofdstuk 6.3.7.
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◼ Gemarkeerde records afdrukken

Klik vanuit de lijstweergave op een van de knoppen voor afdrukken in
het menu Bestand om alle gemarkeerde records tegelijk af te drukken. (Vanuit detailweergave van een record kunt u de Afdrukassistent
ook starten, maar dan drukt u alleen het momenteel getoonde record
af.)
Als de knop Etiket afdrukken in het menu Start of Bestand actief is,
dan kunt u de gemarkeerde records ook naar etiketten afdrukken.

Zie hoofdstuk 14 voor meer informatie over afdrukken.
◼ Gemarkeerde records exporteren
Kies vanuit de lijstweergave Bestand > Export om alle gemarkeerde
records te exporteren. (Vanuit de detailweergave exporteert u alleen
het momenteel getoonde record.)
Zie hoofdstuk 16 voor meer informatie over exporteren.
◼ Gemarkeerde records verwijderen
Klik vanuit de lijstweergave op de knop Verwijderen om alle gemarkeerde records te verwijderen uit de database:

Voordat verwijdering plaatsvindt, wordt u om een bevestiging gevraagd (zie Afbeelding 9.1). Verwijdering van records is definitief: u
kunt die actie niet ongedaan maken!
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Afbeelding 9.1: Wilt u alleen het huidige record verwijderen of alle gemarkeerde?

Zie hoofdstuk 11.4 voor meer informatie over het verwijderen van
records.
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10. Sorteren
Overzicht
Adlib sorteert een zoekresultaat in het lijstscherm standaard oplopend volgens de (eerste) index waarin u zoekt, en daarbinnen op
recordnummer. Uw applicatiebeheerder kan per zoekingang echter
een andere standaard sortering instellen. U kunt zelf een zoekresultaat ook anders sorteren:
•

De snelle methode (10.1) bestaat eruit in de lijstweergave via het
rechtsklik-snelmenu, de optie Velden, een ander sorteringsveld te
selecteren.

•

De uitgebreide methode (10.2) is om in het venster Sorteren de
sorteervoorwaarden in te stellen; u opent dit venster via de knop
Sorteer:

Wanneer u zoekt via de Zoekassistent, of via een andere zoekmethode zoekt in een of meer indexen, dan sorteert Adlib het zoekresultaat
in het lijstscherm standaard oplopend volgens de (eerste) index
waarin u zoekt, en daarbinnen op recordnummer. Als het een index
op een herhaald veld betreft, dan wordt voor de sortering de occurrencewaarde gebruikt die het record het hoogst in de sortering
plaatst. Als u dus bijvoorbeeld op het geïndexeerde, herhaalde veld
materiaal in een objectendatabase zoekt, dan staat een record met
het materiaal aardewerk vóór (boven) een record met het materiaal
aluminium, en het maakt dan niet uit of het eerste record naast
aardewerk nog andere materialen vermeldt. Als er meerdere records
met het materiaal aardewerk zijn, dan worden die oplopend gesorteerd op hun recordnummer.
Als de standaard sortering na zoeken via de Zoekassistent niet de
sortering is die u wilt zien, dan kunt u dat veranderen. Als u eenmalig
het huidige zoekresultaat anders wilt sorteren, gebruik dan de mogelijkheden die in de volgende twee paragrafen worden besproken. Als u
daarentegen het zoekresultaat van bepaalde zoekingangen altijd
anders gesorteerd wilt zien, dan moet uw applicatiebeheerder voor
die zoekingangen via Adlib Designer bepaalde instellingen maken.
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Technische informatie: vooraf sorteren en meertalig sorteren
Om na het zoeken via een zoekingang het zoekresultaat automatisch
te laten sorteren, moet uw applicatiebeheerder voor de betreffende
zoekingang een sorteeradapl of sorteerveld(en) instellen. De sortering wordt mogelijk ook nog beïnvloed door de database-instelling
Locale die op een specifieke taalregio kan zijn ingesteld.
In meertalige databases zoekt u in de Zoekassistent automatisch in
alle data-talen samen. De sortering van het zoekresultaat wordt
mede bepaald door de huidige data-taal. Als u voor de huidige lijstweergave van een zoekresultaat een andere data-taal selecteert, dan
wordt de sortering niet automatisch aangepast, die moet u dan
opnieuw handmatig toepassen.
Verder is de Windows locale er de oorzaak van dat in bijv. op Latijn
gebaseerde taalregio’s, termen in Latijnse talen in de lijstweergave
altijd vóór alle termen in bijvoorbeeld het Grieks zullen verschijnen.

U kunt zoekresultaten in Adlib achteraf (als een zoekresultaat al wordt
getoond) op twee manieren naar wens sorteren, via een snelmenu in
de lijstweergave of via het venster Sorteren.
Merk nog op dat als u van gemarkeerde records in een achteraf
gesorteerd zoekresultaat een pointerfile maakt, de gekozen sortering
alleen (impliciet) in de pointerfile wordt opgeslagen als u met CBFdatabases werkt: in SQL-databases gaat een achteraf toegepaste
sortering verloren! In SQL wordt een sortering alleen bewaard als u
die expliciet in de (geavanceerde) zoekvraag opgeeft of als u die
toepast op een pointerfile zelf.

10.1. De snelle methode
Een zoekresultaat dat in de lijstweergave wordt getoond, kunt u het
snelst als volgt sorteren:
1. Rechtsklik op een willekeurige plek in de lijstweergave om een
snelmenu te openen (zie de afbeelding hieronder).
2. Beweeg de muiscursor naar de optie Velden in dat snelmenu, en
een vervolgmenu opent met daarin alle velden waarop u kunt sorteren. Mogelijk ziet u alle velden ineens, of u ziet één kolom die u
kunt scrollen via de zwarte pijltjes boven en onder aan de lijst.
Typ eventueel de eerste letter van de veldnaam om de lijst snel
naar die letter te scrollen.
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3. Klik op het veld waarop u alfabetisch wilt sorteren, en de lijstweergave wordt direct gesorteerd.
Elke keer dat u de lijstweergave zo volgens een veld sorteert, wordt
het gekozen veld in het eerste snelmenu bewaard, zodat u dat veld
een volgende keer niet weer uit de complete veldenlijst hoeft te
selecteren.

Afbeelding 10.1: Kies een sorteerveld uit het snelmenu.
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In de schermafbeelding ziet u het eerste en vervolgsnelmenu naast
elkaar. In het eerste snelmenu ziet u dat de lijstweergave al eens op
titel en op vervaardiger gesorteerd is geweest. Klik op zo’n bewaard
sorteerveld om de lijstweergave hier direct op te sorteren.
Adlib onthoudt zo de laatste tien gekozen velden per database per
gebruiker. (Deze informatie wordt in het Windows-register opgeslagen.)

10.2. De uitgebreide methode

Afbeelding 10.2: Per veld kunt u drie sorteerparameters instellen.

Als u meer specifiek wilt sorteren, dan kan dat via het venster Sorteren. U kunt dat venster op verschillende manieren openen:
•

Klik in een lijstscherm op de knop Sorteer.

•

Selecteer via Geavanceerd zoeken de gewenste set en klik
op de knop Sorteer.

•

Selecteer in het venster Pointerfiles het gewenste bestand,
en klik op de knop Sorteer.

Het venster Sorteren opent, waarin u kunt opgeven hoe gesorteerd
moet worden.
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De lijst links is de lijst met velden waarop u de records kunt sorteren.
U kunt alleen vetgedrukte veldnamen kiezen. In het vak Sorteerveldeigenschappen komen de velden waarop gesorteerd moet worden en
veldspecifieke instellingen waar Adlib tijdens het sorteren rekening
mee houdt.
In het vak Sorteeradapl kunt u aangeven of er een ADAPL-programma
is dat het zoekresultaat voorafgaande aan het sorteren moet voorbewerken, door het pad naar het ADAPL-bestand op te geven.

10.2.1. Sorteerveldparameters
◼ Veld
In de lijst Beschikbare velden in het venster Sorteren vindt u alle
velden waarop u kunt sorteren (vetgedrukt). De velden waarop gesorteerd moet worden, moet u kopiëren naar de kolom Veld in het vak
Sorteerveld-eigenschappen. Dubbelklik op een gewenst veld om het
over te brengen naar de sorteerselectie, of selecteer het veld en klik
op de knop met het naar rechts wijzende pijltje. U kunt zo meerdere
velden toevoegen aan de selectie. Wanneer u een volgend veld aan
de selectie toevoegt, wordt het ingevoegd onder het veld dat in de
selectie geselecteerd is.
De volgorde waarin de velden in het vak Sorteerveld-eigenschappen
voorkomen, is die waarin Adlib zal gaan sorteren. U kunt de huidige
volgorde eenvoudig wijzigen: selecteer in het lijstje Sorteerveldeigenschappen de naam van het veld dat wilt verplaatsen en gebruik
de toetscombinatie Ctrl+ (de Ctrl-toets gecombineerd met de toets
pijltje-omhoog) of Ctrl+ om het sorteerveld in de volgorde omhoog
of omlaag te verplaatsen.
Om een veld uit de sorteerselectie te verwijderen moet u de naam
van het veld in de rechter lijst selecteren en vervolgens op de knop
met het naar links wijzende pijltje klikken, of u drukt op Delete.
◼ Herhalingen
In deze kolom kunt u aangeven of bij het sorteren alleen met de
Eerste of met Alle veldherhalingen (occurrences) binnen een record
rekening gehouden moet worden. Als dit laatste het geval is, wil dat
zeggen dat Adlib voor iedere veldherhaling het record apart in beschouwing neemt. Een record kan daardoor meerdere keren in de lijst
voorkomen.
Klik op de instelling (op het woord Eerste of Alle) en een keuzelijstje
opent, waarin u de andere mogelijkheid kunt kiezen door erop te
klikken.
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◼ Type
Het type sortering wordt normaal gesproken bepaald door het type
index van de sorteervelden. Als voor het veld geen index bestaat,
geldt het type dat u hier kiest (Tekst / Numeriek / Datum /
Alfanumeriek).
Klik op de instelling (op het woord Tekst, Numeriek, Datum, Alfanumeriek) en een keuzelijstje opent, waarin u een van de andere mogelijkheden kunt kiezen door erop te klikken.
Als u datums of getallen toch als Tekst sorteert, staat 111 vóór 2 en
01/02/1999 vóór 06/05/1970, wat waarschijnlijk niet de bedoeling is.
Alfanumeriek sorteren is bedoeld voor het sorteren op velden waarin
waarden staan die zowel uit letters als uit cijfers bestaan, waarbij u
opeenvolgende cijfers als één getal wilt zien.
Stel u gebruikt objectnummers (een tekstveld) die uit letters en
getallen zijn opgebouwd. Zie de fictieve nummers hieronder ter verduidelijking van het verschil tussen op tekst sorteren en alfanumeriek
sorteren. (Merk op dat numeriek sorteren (niet alfanumeriek) op een
tekstveld onvoorspelbare resultaten geeft: alleen numerieke velden
kunnen correct numeriek gesorteerd worden.)

Tekst

Alfanumeriek

00101A

7A

100A

20A

20A

100A

7A

00101A

A20A

A7A

A7A

A20A

C01

C01

Bij sorteren op tekst worden de veldwaarden per teken vergeleken:
20A komt dan vóór 7A omdat 2 in de tekenset vóór 7 komt. Bij alfanumeriek sorteren worden (0)1, 7, 20, 100 en (00)101 als getallen
gezien, en dus komt 7A dan vóór 20A, en omdat in de tekenset cijfers
vóór letters komen, staat 00101A weer vóór A7A.
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◼ Volgorde
Hier kunt u aangeven of er Oplopend (0..9, a…z, van boven naar
beneden op het scherm) of Aflopend (z…a, 9…0, van boven naar beneden op het scherm) gesorteerd moet worden.
Klik op de instelling (op het woord Oplopend of Aflopend) en een
keuzelijstje opent, waarin u de andere mogelijkheid kunt kiezen door
erop te klikken.

10.2.2. Sorteer-adapl
Dit is een procedure waarmee u de sortering van een zoekresultaat
kunt beïnvloeden. De sorteer-adapl die u opgeeft in het vak Sorteeradapl in het venster Sorteren, wordt uitgevoerd onmiddellijk nadat de
velddata uit het record worden gelezen en vóór het eigenlijke sorteren. U kunt dus eventueel nog conversies doen of velden aan elkaar
plakken. Uw systeem- of applicatiebeheerder kan u laten weten welke
ADAPL-procedures u hier kunt opgeven.
Technische informatie
De mogelijkheid bestaat om in een sorteer-adapl de statement select no te gebruiken, om records die niet aan de gestelde eisen
voldoen niet in de gesorteerde uitvoer terecht te laten komen. Voor
een uitgebreidere beschrijving van deze mogelijkheid zie de beschrijving van select no in de ADAPL-referentie in de Designer Help.
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11. Records toevoegen of wijzigen
Overzicht
Nadat u een niet-onderverdeelde database of dataset gekozen hebt,
klikt u op de knop Nieuw in het menu Start (Ctrl+N) om gegevens
voor een nieuw record in te kunnen voeren.
De verschillende velden in een record hebben zo hun eigen invulvoorwaarden (11.1). Rechtsklik op een veld en kies Eigenschappen in
snelmenu voor informatie over het veld. Zo moet u gebroken getallen
vaak met een punt als decimaalteken invoeren, maar in sommige
applicaties is een komma de norm. En ook datums kunnen verschillende formaten hebben. Druk op F1 voor invulvoorbeelden.
Met de volgende knoppen (11.1.1) kunt u occurrences (veldherhalingen) invoegen of verwijderen, of een koppeling naar een extern
bestand of afbeelding leggen:

Er is in Adlib geen functie om wijzigingen ongedaan te maken
(11.1.2), maar door een onjuist gewijzigd record niet op te slaan,
blijft het record als voorheen: geen enkele wijziging wordt dan bewaard. Het is soms wel mogelijk dat de geschiedenis van opgeslagen
wijzigingen per veld door Adlib wordt bijgehouden. In dat geval kunt
u vroegere veldinhoud weer herstellen vanuit het venster Geschiedenis.

U verlaat een veld via Tab (volgend veld) of Shift+Tab (vorig veld) of
door met de muiswijzer in een ander veld te klikken (11.1.3). Met
Enter voegt u een nieuwe regel in het huidige lange-tekstveld in.
U kunt de volgorde van reeds ingevulde veldoccurrences veranderen.
Via Ctrl+ schuift u de actieve occurrence één plek omhoog, of
gebruik Ctrl+ om die occurrence één plek omlaag te schuiven.
U kunt de standaard Windows klembordfuncties knippen (Ctrl+X),
kopiëren (Ctrl+C) en plakken (Ctrl+V) gebruiken om tekst van het
ene naar het andere veld, binnen hetzelfde record of daarbuiten, te
verplaatsen of te kopiëren (11.1.4). Als u echter meerdere velden
wilt kopiëren van het ene naar het andere (bijvoorbeeld nieuwe)
record, dan kunt u beter gebruik maken van het Adlib klembord. Zet
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de cursor in een veld dat u wilt bewerken, en kies in het menu Wijzigen een van de opdrachten Knip veld (Ctrl+Y), Kopieer veld
(Ctrl+D), Kopieer alle velden, Plak veld (Ctrl+K) naar huidig identiek veld, of Plak alle velden (Ctrl+J) om alle gekopieerde velden op
de juiste plek te plakken.
U hebt de mogelijkheid een spellingcontrole (11.1.5) uit te voeren op
niet-gekoppelde tekstvelden, in een record in bewerkingsmodus. De
spellingcontrole, die u start via Ctrl+F7, controleert automatisch de
inhoud van al deze velden in het momenteel geopende scherm.
Als uw applicatie Unicode-databases gebruikt, dan kunt u bijzondere
lettertekens uit andere talen en symbolen invoeren (11.1.6). Bovendien verloopt het alfabetisch sorteren en zoeken van termen dan
volgens de taalkenmerken van uw regio of land.
Gegevens die u hebt ingevoerd, worden pas definitief opgeslagen
zodra u op Terug of Herstart klikt (of kies Start → Opslaan of Start →
Nieuw). Adlib vraagt eerst of de wijzigingen opgeslagen moeten
worden (11.1.7).

Als u voldoende rechten hebt en in een dataset of niet-onderverdeelde database zit, dan kunt u een geselecteerd, bestaand record wijzigen (11.2), kopiëren (11.3) of verwijderen (11.4). Eenmaal verwijderde records kunt u niet terughalen.

11.1. Een record invoeren
Nadat u een niet-onderverdeelde database of dataset gekozen hebt,
klikt u op de knop Nieuw in het menu Start om gegevens voor een
nieuw record te kunnen invoeren. In één database kunnen maximaal
2.147.483.646 records ingevoerd worden.
De verschillende velden in een record hebben zo hun eigen invulvoorwaarden: sommige velden zijn verplicht, sommige niet, en in sommige kunt u meerdere regels tekst opgeven terwijl anderen een getal in
een specifieke opmaak vragen. De belangrijkste gegevens (veldtag,
data-type, verplicht, gekoppeld, meertalig) vindt u in de statusbalk
onder in het Adlib-venster. Rechtsklik eventueel op een invoervak en
kies Eigenschappen in het snelmenu dat opent (of gebruik de
toetscombinatie Alt+Enter) om de technische eigenschappen van het
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veld te bekijken. Invulvoorbeelden vindt u in de contextgevoelige
Help die u via F1 opent. (zie hoofdstuk 4.5).
In numerieke velden, bijvoorbeeld voor geldbedragen, moet u getallen meestal met een punt als decimaalteken invullen, zoals 34.10.
Maar het kan ook zijn dat in uw applicatie in sommige of alle numerieke velden getallen met een komma als decimaalteken moeten
worden ingevuld, zoals in Nederland de norm is. U kunt dit niet uit de
veldeigenschappen afleiden, maar als Adlib na het verlaten van een
ingevuld numeriek veld de foutmelding Ongeldig getal ingevuld geeft
of een bepaald scheidingsteken gewoon niet accepteert, dan hebt u
misschien het verkeerde decimaalteken gebruikt. Vervang in het getal
de komma dan door een punt, of andersom, en kijk of het probleem is
opgelost.
Er kunnen ook punten (in het Nederlands) of komma’s (in het Engels)
om factors duizend te scheiden, zoals in 1.000.000,50, in de weergave van een getal worden gebruikt (al worden die niet opgeslagen in
het record). Als u in het Nederlands taalgebied in een numeriek veld
een komma als decimaalteken moet gebruiken, dan kunt u in dat
getal ook punten gebruiken om factors duizend te scheiden, al is dat
niet verplicht. Als u een nummer zonder het scheidingsteken invoert,
dan voegt Adlib dat toe aan de presentatie zodra u het veld verlaat.
Voert u bijvoorbeeld het getal 123498,90 in een dergelijk veld in, dan
verandert Adlib dat getal bij het verlaten van het veld in 123.498,90.
Vul in numerieke velden ook nooit letters in.
In datumvelden kunt u een datum meestal van een kalendertje kiezen, waarna Adlib de betreffende datum in het juiste formaat in het
veld invult. Het hangt van de velddefinitie af welk formaat dat is: u
kunt bijvoorbeeld zowel ISO-datums (jjjj-mm-dd) als Europese datums (dd/mm/jjjj) tegenkomen. Er zijn ook tekstvelden waarin u een
datum en/of andere tekst kunt invullen: u herkent deze velden aan
het feit dat een kalendertje ontbreekt. U mag zelf kiezen in welk
formaat u een al dan niet complete datum invult; hier vindt geen
validatie plaats.
De veldtag, het datatype ervan en eventueel het validatietype van het
veld waarin de cursor momenteel staat, kunt u ook aflezen in de
statusbalk, onder in het Adlib-venster - als er alleen een datatype
vermeld wordt, dan is het veld niet gevalideerd. (Zie de hoofdstukken
13 en 12.1 voor meer informatie over validatie.)
Zie de Designer Help voor een lijst met alle mogelijke datatypen die
een datadictionary-veld kan hebben, en wat u dan kunt invullen. Voor
de validatietypes kunt u de volgende vermeldingen tegenkomen: Veld
is verplicht; Veld moet volledig ingevuld worden; Veld is verplicht in
groep; ‘Voor wijzigen' procedure; ‘Na wijzigen' procedure. Deze types
corresponderen met de vijf validatietypes die kunnen worden inge159

Records verwerken

Adlib Gebruikersgids

steld voor schermvelden. Zie ook weer de Designer Help voor meer
informatie over validatietypes.

11.1.1. Bijzondere knoppen voor invoeren en wijzigen
Occurrence toevoegen onder huidige: voeg een nieuwe occurrence toe onder de regel waarin de cursor staat. Merk op dat
deze knop, en de vier knoppen hieronder, alleen actief zijn als
de cursor in een veld staat dat herhaald kan worden (zo
ingesteld door de maker van de applicatie), en lang niet alle
velden kunnen worden herhaald.
Occurrence toevoegen boven huidige: voeg een nieuwe occurrence in op de plaats van de cursor.
Occurrence onderaan toevoegen: voeg onder aan de lijst een
nieuwe occurrence toe.
Occurrence verwijderen: verwijder de huidige occurrence van
dit veld.
Maak veld leeg (Ctrl+T): verwijder alle tekens uit het invoervak. U kunt die handeling niet ongedaan maken (tenzij u de
wijzigingen niet in het record opslaat).
Zoek bestand: leg een koppeling naar een document buiten
Adlib, bijvoorbeeld een Word-document of een URL (verwijzing naar een internetpagina). Voor bijvoorbeeld het Bibliotheek-veld Referentie op het tabblad Titel | Impressum |
Collatie | Signatuur en het Museum-veld Referentie op het
tabblad Nummers | Relaties is deze knop actief.
Als u op deze knop klikt, dan opent het venster Selecteer
bestand…, waarin u op de gebruikelijke wijze kunt zoeken
naar het bestand dat u wilt koppelen. Wanneer u het te
koppelen bestand hebt gevonden, selecteer het dan en klik op
de knop Openen rechtsonder. De bestandsnaam (of -namen
in meerdere occurrences) in dit soort velden wordt na opslag
van het record onderstreept. Vanuit weergavemodus kunt u
het bestand dan in het bijbehorende programma openen door
op de koppeling te klikken (vanuit bewerkingsmodus via
Ctrl+klikken).
Zorg er overigens voor dat de bestanden die u koppelt, op het
netwerk staan, omdat andere gebruikers wellicht geen toegang hebben tot uw eigen harde schijf. Als het pad naar een
gekoppeld bestand automatisch wordt verborgen, dan maakt
de bestandslocatie niet uit: bij koppeling wordt het bestand
automatisch naar een door uw applicatiebeheerder ingestelde
plek op het netwerk gekopieerd.
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Zoek afbeelding: leg een koppeling naar een bestaande
digitale afbeelding. Deze knop is alleen beschikbaar als u
gebruik maakt van afbeeldingen, bijvoorbeeld voor het veld
Reproductiereferentie in de gegevensbron Beelddocumentatie
in verschillende applicaties.
Als u op deze knop klikt, opent het venster Zoek afbeelding,
waarin u op de gebruikelijke wijze kunt zoeken naar het
bestand dat u wilt koppelen. Wanneer u het te koppelen
bestand hebt gevonden, selecteer het dan en klik op de knop
Openen rechtsonder. De bestandsnaam (of -namen in meerdere occurrences) in het afbeeldingsveld wordt na opslag van
het record onderstreept. De afbeelding verschijnt in de Media
Viewer in de detailweergave van dit record. (Zie hoofdstuk
12.2 voor meer informatie.)
Van scanner of camera (in het contextmenu Media): leg via
WIA (Windows Image acquisition) een koppeling naar een
nieuw te maken afbeelding. De afbeelding maakt u vervolgens met een op uw computer aangesloten apparaat dat
digitale foto’s (still images) kan maken: dit zijn apparaten
zoals scanners, digitale fototoestellen, webcams of digitale
videocamera’s.
Deze knop is alleen beschikbaar als u gebruik maakt van
afbeeldingen, bijvoorbeeld voor het veld Reproductiereferentie in de gegevensbron Beelddocumentatie in verschillende
applicaties, en als uw applicatie is ingesteld voor het gebruik
van WIA (standaard niet het geval).
Sluit dus eerst een WIA-compatibel apparaat op uw computer
aan. Open dan Adlib met in bewerkingsmodus het record
waaraan u een nieuwe afbeelding wilt toevoegen, zet de
cursor in het geprepareerde afbeeldingsveld en klik op de hier
besproken knop. Afhankelijk van de instellingen voor dit veld,
moet u ofwel eerst een map, een naam en bestandstype voor
het nieuwe bestand opgeven, dan wel direct de nieuwe afbeelding met een automatisch gegenereerde naam maken via
een WIA-apparaatafhankelijk dialoogvenster (bijvoorbeeld
voor de scanner). De gemaakte afbeelding is daarna gekoppeld aan dit record en is zichtbaar in de Media Viewer.
(Zie hoofdstuk 12.2 en de Adlib Designer Help voor meer
informatie.)
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11.1.2. Wijzigingen controleren of ongedaan maken
Er is in Adlib geen functie om wijzigingen ongedaan te maken. Wanneer u een veld leeg maakt, een veldoccurrence verwijdert of de
waarde in een veld verandert, kunt u niet even snel de vorige veldinhoud terughalen. Er zijn niettemin twee manieren om de vergissing te
herstellen:
•

Sluit het record waarin u op dit moment werkt, maar sla de wijzigingen niet op (zie ook paragraaf 11.1.7). Alle wijzigingen die u
tijdens deze bewerking van het record gemaakt hebt, worden niet
bewaard. Wanneer u het record weer in bewerkingsmodus zet,
moet u die wijzigingen dus opnieuw invoeren, maar de per ongeluk verwijderde gegevens hebt u tenminste weer terug.

•

Voor applicaties die draaien op een Adlib SQL of Adlib Oracledatabase bestaat vanaf Adlib 6.6.0 de mogelijkheid dat uw applicatiebeheerder heeft ingesteld dat alle eenmaal opgeslagen wijzigingen worden bijgehouden in een soort logboek (Engels: journal)
in dezelfde database. Als dat het geval is dan kunt u oudere inhoud van een veld terugvinden in het venster Geschiedenis.
Daarbij wordt ook aangegeven wie een wijziging maakte en wanneer. Alleen wijzigingen in gekoppelde velden en eventueel
daarbij opgehaalde velden worden niet gelogd. Bekijk het
veldlogboek als volgt:
1. Open een record in weergave of bewerkingsmodus.
2. Rechtsklik op een veld waarvan u de wijzigingshistorie wilt
zien, en kies Geschiedenis in het snelmenu dat verschijnt of
klik op de knop Geschiedenis in het menu Start.

3. Bekijk de geregistreerde wijzigingen in dit veld sinds uw
applicatiebeheerder de benodigde instellingen maakte. U kunt
via de schuifbalken opzij of omlaag scrollen om meer
gegevens te zien.
4. Als u oude data opnieuw wilt gebruiken, rechtsklik dan op de
data van een vroegere wijziging en kies Kopiëren in het
snelmenu om de betreffende waarde naar het Windows
klembord te kopiëren. Na het sluiten van dit venster kunt u de
waarde in het momenteel actieve veld plakken: rechtsklik op
het veld en kies Plakken in het snelmenu.
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11.1.3. Werken met occurrences
Tijdens het invoeren kunt u met Tab naar het volgende veld, en met
Shift+Tab naar het vorige veld springen. Na het invoeren van tekst
in een veld, drukt u eveneens op Tab ter afsluiting van de regel en om
meteen naar het volgende veld te springen.
Binnen een veld zorgt Adlib er zelf voor dat uw cursor naar de volgende regel (binnen deze occurrence) gaat als u het einde ervan
bereikt. Wilt u toch binnen een occurrence een alineaverdeling aangeven, gebruik dan Shift+Enter of Enter om naar de volgende regel te
springen. (Zie ook hoofdstuk 4.4.)
Als u van een veld meerdere occurrences wilt toevoegen, bijvoorbeeld
meerdere auteurs, druk dan op Ctrl+Enter. Wilt u een hele regel
verwijderen klik dan op de knop Occurrence verwijderen. Wilt u de
inhoud van één invoervak van een gegroepeerd veld leegmaken, klik
dan op de knop Maak veld leeg (Ctrl+T). U vindt deze opties in het
menu Wijzigen.
◼ De volgorde van occurrences veranderen
U kunt de volgorde van reeds ingevulde veldoccurrences, al dan niet
in een veldgroep, veranderen. Dit doet u door de cursor in de
veld(groep)occurrence te zetten die u naar een andere plek wilt
verplaatsen, en gebruik dan Ctrl+ (Ctrl-toets ingedrukt houden en
op de pijltje-omhoogtoets drukken) om de betreffende occurrence één
plek omhoog te schuiven, of gebruik Ctrl+ om die occurrence één
plek omlaag te schuiven. U kunt dit herhaald doen totdat u de gewenste volgorde hebt.
In het voorbeeld hieronder ziet u hoe de derde veldgroepoccurrence
één plek omhoog wordt geschoven. In een veldgroep maakt het
overigens niet uit welk veld in de te verplaatsen occurrence u selecteert. In het voorbeeld hieronder kunt u voor het verplaatsen van de
derde veldgroepoccurrence de cursor dus zowel in de derde occurrence van Onderdeel zetten, als in de derde occurrence van Afmeting, als
in de derde occurrence van Waarde, etc.
Cursor in derde veldgroepoccurrence:
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Na Ctrl+ is de volgorde zoals hieronder:

Merk op dat het op deze manier verplaatsen van veldgroepoccurrences alleen werkt als u ten minste leesrechten op alle velden van de
veldgroep hebt.

11.1.4. Velden kopiëren en plakken
◼ Via het Windows klembord
U kunt de standaard Windows klembordfuncties knippen, kopiëren en
plakken gebruiken om tekst van het ene naar het andere veld, binnen
hetzelfde record of daarbuiten, te verplaatsen of te kopiëren. Selecteer de gewenste tekst door te klikken en slepen van het begin naar
het einde van de tekst in een veld, of druk op Ctrl+A om alle tekst in
het veld waarin de cursor staat te selecteren. Kopieer of knip de tekst
via Ctrl+C resp. Ctrl+X, plaats de cursor in het veld waarin u de
tekst wilt plakken, en druk op Ctrl+V. (Druk nogmaals op Ctrl+V om
de tekst opnieuw te plakken.) Pas wanneer u een nieuwe tekst kopieert of knipt, verdwijnt de andere tekst van het Windows klembord.
◼ Via het Adlib klembord
Als u complete velden wilt kopiëren van het ene naar het andere
(bijvoorbeeld nieuwe) record, dan is er echter een snellere manier.
Om ingevulde velden tussen verschillende records te kopiëren, kunt u
gebruik maken van het Adlib klembord. Dit klembord werkt geheel
onafhankelijk van het Windows klembord en knippen en plakken in en
vanuit het ene klembord heeft dus geen gevolgen voor het andere.
Ook kunt u in dit klembord meerdere velden plaatsen door verscheidene na elkaar te knippen of kopiëren. Welke velden er allemaal in
het Adlib klembord staan, kunt u bekijken via Wijzigen → Bekijk
klembord.

Druk op Alt+F4 of klik op de Windows-knop Sluiten rechts boven in
Adlib klembord om terug te keren naar het vorige scherm. Kies Wijzigen → Klembord leegmaken om alle velden van het klembord te
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verwijderen (bijvoorbeeld voordat u een nieuwe selectie van te kopieren velden wilt maken).

Zet de cursor in een veld dat u wilt bewerken, en kies in het menu
Wijzigen een van de opdrachten Knip veld (Ctrl+Y), Kopieer veld
(Ctrl+D), Kopieer alle velden, Plak veld (Ctrl+K) of Plak alle velden
(Ctrl+J).
Met de functie Kopieer alle velden kopieert u de gehele inhoud van
het momenteel getoonde record (in weergave- of bewerkingsmodus)
naar het Adlib klembord. De functie is bedoeld om de data van één
(voorbeeld)record snel naar meerdere andere al bestaande records
met nog weinig gegevens te kunnen kopiëren. Aangezien u meestal
geen beheergegevens (invoer- en wijzigdatums) wilt kopiëren, kunt u
in zo’n geval het beste een nieuw record openen, dat vullen met de
gewenste data om te kopiëren, dan op Kopieer all velden klikken en
het record vervolgens niet opslaan. De gekopieerde data kunt u nu
herhaaldelijk in andere records plakken via Wijzigen → Plak alle
velden. Merk daarbij op dan waarden die eventueel standaard in
bepaalde velden van elk nieuw record aanwezig zijn, door Plak alle
velden nooit worden overschreven: een te plakken waarde in een
herhaald veld dat standaard al een waarde heeft, wordt daarom als
tweede occurrence ingevoegd.
In plaats van Kopieer alle velden kunt u ook de functie Kopieer veld
gebruiken om velden (beter gezegd: veldoccurrences) per stuk naar
het Adlib klembord te kopiëren: dit is handig als het voorbeeldrecord
waaruit u kopieert ook data bevat die u niet wilt meenemen, zoals
beheergegevens of unieke codes of referenties.
Met Plak veld kunt u een veld alleen plakken in een gelijk veld: kopieert u bijvoorbeeld het veld Auteur en opent u een nieuw record,
plaats dan de cursor eerst in het veld Auteur daarvan voordat u plakt.
Als het herhaalde doelveld al data bevat dan wordt de nieuwe data in
de occurrence waarin de cursor staat ingevoegd, waarbij de bestaande occurrences naar beneden opschuiven.
Hebt u meerdere velden gekopieerd en wilt u ze graag allemaal in één
keer plakken, kies dan Wijzigen → Plak alle velden; Adlib plaatst de
gekopieerde velden nu automatisch op de goede plek (onder eventueel al eerder ingevulde veldoccurrences).
Merk op dat u met Plak alle velden alleen correct kunt plakken in
herhaalde velden en in lege, niet-herhaalde velden: plakken in gevulde, niet-herhaalde velden kan soms problemen geven (zie de waarschuwing hieronder). Wanneer u occurrences van velden uit veldgroepen kopieert en plakt via Ctrl+J, dan worden de waarden van
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het klembord ingevoegd als nieuwe occurrences onder eventuele
bestaande veldgroepoccurrences in het doelrecord. De samenhang
van de geplakte veldgroepoccurrences blijft intact, en de sorteervolgorde blijft ook correct. En als een waarde uit een niet-herhaald veld in
een leeg, (en volgens de datadictionary) niet-herhaald doelveld wordt
geplakt dan is er uiteraard ook geen probleem, maar als er in het
doelveld wel al een waarde staat dan wordt die waarde uit veiligheidsoverwegingen niet overschreven door de te plakken waarde: u
moet het doelveld eerst leeg maken voordat u er een waarde in kunt
plakken.
Waarschuwing bij gebruik van Plak alle velden
Een veld kan op twee manieren op niet-herhalen zijn ingesteld: in de
datadictionary (de databasedefinitie) en in de schermdefinitie. Nietherhaalbaarheid heeft daarbij altijd voorrang, en bepaalt uiteindelijk
of u tijdens het bewerken van een record wel of niet nieuwe occurrences van een veld kunt toevoegen. Maar de functie Plak alle velden
kijkt alleen naar de databasedefinitie. En soms komt het voor dat een
veld in de databasedefinitie op herhaalbaar staat ingesteld, terwijl het
in het scherm op niet-herhaalbaar staat ingesteld. Als zo’n veld al
ingevuld is, en u plakt daar met Ctrl+J een andere waarde in, dan
beschouwt Adlib het veld als herhaalbaar en plakt de nieuwe waarde
als tweede of volgende occurrence in het veld, terwijl u in scherm
alleen de eerste occurrence kunt zien! (Via Ctrl+R kunt u wel de
extra occurrences zien en met zoeken-en-vervangen kunt u op deze
manier opgeslagen data eventueel weer verwijderen.) Om deze
ongewenste situatie te voorkomen moet u eraan denken bij plakken
met Ctrl+J in een reeds gedeeltelijk ingevuld record dat u alleen
herhaalde velden kopieert of dat alle doelvelden herhaalde velden of
lege, niet-herhaalde velden zijn. Als het doelrecord leeg is, hoeft u er
niet bij stil te staan welke velden u kopieert en plakt met Ctrl+J.
Het kopiëren en plakken van geselecteerde velden werkt dus als
volgt:
1. Open het record waaruit u wilt kopiëren voor bewerking, via de
knop Wijzigen in het menu Start.

2. Plaats de cursor in een veld dat u naar een ander record wilt
kopiëren.
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3. Open het menu Wijzigen en klik op Kopieer veld.

4. Herhaal de stappen 2 en 3 voor elk veld dat u wilt kopiëren.
5. Als u alle benodigde velden hebt gekopieerd, open dan een nieuw
of ander record voor bewerking, ga naar het menu Wijzigen en
kies Plak alle velden om alle velden automatisch op de juiste plek
in te voegen. U kunt uiteraard de rest van het record nog invullen
voordat u het opslaat.

6. De gekopieerde velden blijven bewaard, dus in elk volgend nieuw
record kunt u die weer plakken via Wijzigen → Plak alle velden. Als
u nieuwe velden wilt kopiëren, kies dan eerst Wijzigen → Klembord
leegmaken.

11.1.5. Spellingcontrole
U hebt de mogelijkheid een spellingcontrole uit te voeren op tekst in
niet-gekoppelde velden van het datatype Text. De spellingcontrole
controleert automatisch de inhoud van al deze velden in het momenteel geopende scherm.
◼ Veldinhoud op spelling controleren
Een record moet in bewerkingsmodus staan, maar het maakt niet uit
waar de cursor staat. U hoeft tekst niet te selecteren, omdat altijd de
gehele inhoud van alle van toepassing zijnde velden gecontroleerd
wordt. Druk eenvoudig op Ctrl+F7 om de spellingcontrole te starten.
Als er ten minste één fout is gevonden, dan opent het venster Spellingscontrole (dit kan enkele seconden duren) om u de fout te tonen
en u de mogelijkheid te bieden een correct gespelde term te kiezen. U
start deze functie overigens ook via het menu Wijzigen > Spellingscontrole:

Boven in het venster Spellingscontrole ziet u de naam van het huidige
scherm dat wordt gecontroleerd, en de naam van het veld en het
woord waarin de huidige spelfout is aangetroffen.
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Deze spellingcontrole is gebaseerd op dezelfde functie in Microsoft
Word, en gebruikt standaard de hoofdwoordenlijst in de taal die u
daar hebt ingesteld, al kunt u hier ook een andere Taal voor woordenlijst kiezen.

Afbeelding 11.1: De Adlib spellingcontrole.

Als u van meertalige databases gebruik maakt dan wordt automatisch
de woordenlijst voor de huidige data-taal gebruikt (indien geïnstalleerd op uw computer). De huidige data-taal (zie hoofdstuk 12.3) stelt
u in via de gelijknamige knop in het menu Wijzigen. Als de knop niet
actief is, zijn uw databases niet meertalig.
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In het geval van meertalige databases worden alle (niet-gekoppelde)
tekstvelden op het huidige scherm in de huidige data-taal
gecontroleerd, ook velden die niet meertalig gemaakt zijn. Velden die
derhalve in de verkeerde taal worden gecontroleerd kunt u overslaan
door herhaaldelijk op de knop Negeren te klikken of u selecteert even
handmatig de juiste Taal voor woordenlijst.
Als u wel eens woorden hebt toegevoegd aan dat woordenboek,
bijvoorbeeld via de knop Woord toevoegen hier of via de spellingcontrole in MS Word, dan werkt u waarschijnlijk in een Aangepaste woordenlijst genaamd custom.dic. Ook hier kunt u eventueel een ander
bestand kiezen, als dat beschikbaar is in de keuzelijst.
In het vak Niet in woordenlijst ziet u de gehele tekst uit het eerst
gecontroleerde tekstveld. De vaknaam “Niet in woordenlijst” heeft
overigens alleen betrekking op de vetgedrukte woorden (en in sommige Windows-versies staat onder dat vetgedrukte woord ook nog
een rood golflijntje). U ziet steeds maar één vetgedrukt woord tegelijk
(ook als er meerdere verkeerd gespelde woorden in de tekst voorkomen); in het vak Suggesties ziet u daarop gelijkende woorden die ter
vervanging zouden kunnen dienen. Als het gezochte woord tussen de
Suggesties staat, selecteer dat woord dan en klik op de knop Wijzigen
om het verkeerd gespeld woord te vervangen. Als het verkeerd gespelde woord vaker in de tekst in dit veld voorkomt, en u wilt elk
vóórkomen ervan ook meteen wijzigen, klik dan op Alles wijzigen.
Als het vetgedrukte woord niet verkeerd gespeld is, bijvoorbeeld
omdat het een eigennaam betreft, of het een woord uit een andere
taal is, klik dan op Negeren om dit woord over te slaan en naar een
eventueel volgend verkeerd gespeld woord te gaan. Klik op Alles
negeren als u elk vóórkomen van dit woord in deze tekst wilt overslaan.
Na wijzigen of negeren zoekt de spellingcontrole automatisch naar
een volgend onjuist gespeld woord. Als dat er niet is, krijgt u een
melding dat de spellingcontrole voltooid is. (Deze melding krijgt u ook
als u de spellingcontrole zojuist gestart heeft, en er zijn geen fouten
gevonden.) Klik op OK in het Spellingscontrole-venster om de wijzigingen daadwerkelijk in de veldinhoud in het record over te nemen.
Klik op Annuleer om eventuele wijzigingen toch niet over te nemen en
de spellingcontrole te sluiten.
◼ Beperkingen van de spellingcontrole
De hier gebruikte spellingcontrolefunctionaliteit c.q. woordenlijst van
MS Word is niet zonder fouten: er staan bijvoorbeeld typefouten in,
afkortingen worden niet herkend, veel vaktaaltermen komen er niet in
voor, en zelf toegevoegde woorden worden soms niet herkend terwijl
ze wel in de Suggesties-lijst staan, etc. Helaas kan Adlib hier geen
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verbetering in aanbrengen; updates voor uw Microsoft Word-software
kunnen mogelijk oplossing bieden.
Een andere beperking is, zoals al aangestipt, dat intern of extern
gekoppelde tekstvelden niet worden gecontroleerd op spelling. Als u
toch van een gekoppeld veld de spelling wilt controleren, open dan
eerst het hoofdrecord van de betreffend term (niet in een zoomscherm) en start dan de controle. (Of u kunt de term tijdelijk kopiëren
naar een niet-gekoppeld tekstveld op hetzelfde scherm, en dan de
spellingcontrole starten. Maar vergeet dan niet de kopie naderhand
weer te verwijderen.)
◼ Als Microsoft Office automatisch een functie wil installeren…
De eerste keer dat u van de spellingcontrole in Adlib gebruik maakt
(in een bepaalde taal), is het mogelijk dat u via een melding wordt
gevraagd de Microsoft Office of Word-cd in de cd-speler van uw computer te plaatsen omdat bepaalde functionaliteit nog geïnstalleerd
moet worden. Volg dan eenvoudig de instructies die u krijgt, en na
deze additionele installatie kunt u dan alsnog de spellingcontrole
uitvoeren.

11.1.6. Bijzondere tekens invoeren
U kunt in uw bestaande applicaties zowel Unicode databases gebruiken als databases die nog de DOS tekenset gebruiken, of de ANSI
(WinLatin1) tekenset. De Adlib-software herkent het type van uw
databases automatisch, en verandert daar trouwens ook niets aan.
Voor u als gebruiker is het enige verschil tussen beide dat u in Unicode-databases tekens uit talen als het Hebreeuws, Chinees, en Grieks
in uw Adlib-records kunt invoeren, en dat het alfabetisch sorteren en
zoeken van termen verloopt volgens de taalkenmerken van uw regio
of land. Zo kunt u bijvoorbeeld bij de registratie van een historisch
artefact, de tekst op dat artefact ook in het Adlib-record invoeren.
In ANSI (WinLatin1) databases daarentegen, kunt u slechts een beperkt aantal bijzondere tekens invoeren. De meeste hiervan zijn
letters met diakritische tekens, zoals é of ë. In afbeelding 11.2 ziet u
alle mogelijke bijzondere tekens.
In de meeste Windows-toepassingen, en dus ook in Adlib (ANSI én
Unicode), kunt u letters met diakritische tekens invoeren door eerst
het diakritische teken te typen en daarna de klinker.
Ook heeft elk teken een code. Houdt de linker Alt-toets ingedrukt en
typ op het numerieke deel van uw toetsenbord de 4-cijferige code die
het gewenste teken aanduidt. Voor de tekenset Windows: Westers
bijvoorbeeld: druk de Alt-toets in en typ 0128. Het euro-teken €
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verschijnt. Andere veelgebruikte codes zijn: Alt+0153 voor ™,
Alt+0169 voor ©, Alt+0174 voor ®, en Alt+0177 voor ±.

Afbeelding 11.2: De WinLatin1-tekenset, vanaf teken 0128.

U kunt een gewenste tekenset in Windows instellen via Start > Alle
programma’s > Bureau-accessoires > Systeemwerkset > Speciale
tekens. In de vervolgkeuzelijst Tekenset, die zichtbaar wordt nadat u
Geavanceerde weergave hebt gemarkeerd, vindt u de momenteel
ingestelde tekenset op uw computer (de tekenset Windows: Westers
is overigens gelijk aan WinLatin1). Voor Unicode zijn per lettertype
verschillende tekens beschikbaar, dus kies hiervoor ook een Lettertype. Selecteer een bepaald teken om de code ervan (als er een is)
rechtsonder in de statusbalk van het venster te tonen.
U kunt vanuit dit venster een of meerdere tekens Selecteren, Kopieren en dan in Adlib (in een Unicode-database) of elders in een document plakken. Zo kunt u met een westers toetsenbord toch bijzondere tekens invoeren.
Merk op dat het goed mogelijk is dat op uw computer een Unicode
tekenset voor Windows staat ingesteld, maar dat u in Adlib toch
ANSI-databases gebruikt. Laat de tekenset-instelling dan ongemoeid.
U kunt gewoon letters met diakritische tekens en bijvoorbeeld het
euro-teken invoeren in Adlib, maar u kunt daar geen “exotische”
tekens gebruiken.
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11.1.7. Stoppen met invoeren
Gegevens worden pas definitief opgeslagen zodra u op Terug of
Herstart klikt (of kies Start → Opslaan of Start → Nieuw), en u Adlib’s
vraag of de wijzigingen opgeslagen moeten worden bevestigend
beantwoordt. Adlib werkt dan alle indexen bij, zodat direct op de
nieuwe of gewijzigde gegevens gezocht kan worden.
In plaats van Start → Opslaan kunt u ook de bekende Windows
toetscombinatie Ctrl+S gebruiken om een record op te slaan. Adlib
vraagt dan zoals gewoonlijk eerst om een bevestiging, voordat het
record daadwerkelijk wordt opgeslagen.

11.2. Een bestaand record wijzigen
Als u voldoende rechten hebt en in een dataset of niet-onderverdeelde database zit, dan kunt u bestaande records wijzigen, kopiëren en
verwijderen. Selecteer of open een gevonden record waarin u aanpassingen wilt doen en klik in de lijst- of detailweergave op de knop
Wijzigen in het menu Start.

Klik in een veld naar keuze en breng veranderingen aan. Als u klaar
bent met bewerken, klik dan op de knop Opslaan.

Adlib vraagt u of u de wijzigingen wilt opslaan. Klik op Ja om te bewaren, klik op Nee om de detailweergave te sluiten zonder opnieuw op
te slaan, of klik op Annuleer om door te gaan met bewerken.
◼ Recent bewerkte records snel openen
Nadat u in stap 1 van de Zoekassistent een gegevensbron hebt gekozen, ziet u in het menu Bestand (links van Start-menu) een lijstje met
de negen laatst bewerkte records in deze gegevensbron. Van elk
record wordt alleen het recordnummer getoond. Klik op één van de
vermeldde records om het direct in weergavemodus te openen. Dit is
handig als u nog gegevens moet wijzigen of toevoegen aan recentelijk
bewerkte records. U hoeft ze zo niet opnieuw op te zoeken. Het lijstje
is overal in Adlib beschikbaar, dus u kunt zo ook vanuit de detailweergave van het ene record naar het andere record schakelen.
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Overigens komen alleen bewerkte records in het lijstje te staan: als u
een record alleen maar bekeken heeft in weergavemodus, dan verschijnt het niet in de lijst.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in het lint (onder Windows
Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, of nieuwere Windows-versies.)
◼ Record locks
Wanneer u een record begint te bewerken, zet Adlib een slot op het
record - een zogenoemd record lock – en ook op secundaire, gekoppelde records als die records zijn gekoppeld vanuit velden die terugschrijfvelden hebben (velden waarvan de waarde kan worden teruggeschreven naar het betreffende gekoppelde record). Dit voorkomt
dat collega’s deze records gelijktijdig kunnen bewerken: zolang er een
slot op het record zit, kunnen anderen dat record alleen bekijken, niet
bewerken. Als een andere gebruiker dat toch probeert, dan voorkomt
Adlib dat. Adlib geeft een record pas vrij wanneer de gebruiker die het
record momenteel bewerkt de bewerkingsmodus verlaat door het
record op te slaan of het ongewijzigd te sluiten.
Onder normale omstandigheden ruimt Adlib de relevante record locks
op zodra een gebruiker stopt met het bewerken van het record, maar
als er tijdens het bewerken van een record iets mis gaat in uw systeem (bijvoorbeeld als gevolg van een crash), is het mogelijk dat het
record lock niet verwijderd wordt, waarna niemand het record meer
bewerken kan (omdat het nog steeds op slot staat).
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Als u een record in weergavemodus kunt openen maar het niet kunt
bewerken of verwijderen terwijl niemand anders het record momenteel aan het wijzigen is en u zeker schrijftoegang of volledige rechten
op het record hebt, dan komt dat waarschijnlijk doordat het record
nog op slot staat. U ziet misschien een foutmelding 34 of 85, en/of
een melding dat het record in gebruik is en er daarom geen record
lock kan worden toegepast. Het record lock moet dan eerst verwijderd
worden voordat u het record weer kunt bewerken of verwijderen.
In zulke gevallen kunt u de Record lock manager in Adlib Designer
gebruiken om te controleren welke records nog op slot staan, en
overbodige record locks dan verwijderen. Deze functionaliteit maakt
standaard deel uit van Adlib Designer maar is ook gratis beschikbaar
als een apart hulpprogramma voor alle Adlib-klanten zodat gebruikers
van Adlib Basis of Adlib Lite hun record locks ook kunnen beheren.

11.3. Records kopiëren
Klik op de knop Kopieer in het menu Start om de gegevens van het
geselecteerde of getoonde record te dupliceren in een nieuw record;
het nieuwe record wordt vervolgens getoond en dit kunt u dan wijzigen.

Overigens kunnen in sommige applicaties een adapl en/of nietuitwisselbare velden ervoor zorgen dat niet alle velden worden gekopieerd. Vóór het opslaan bent u verplicht eerst de voorkomende
unieke sleutels te wijzigen. Bij het opslaan van het gekopieerde en
eventueel gewijzigde record wordt een nieuw recordnummer toegekend.
Het is mogelijk dat u bij het kopiëren van records wordt geconfronteerd met de verplichting bepaalde velden nog in te vullen voordat u
kunt opslaan, terwijl deze velden in het oorspronkelijke record leeg
zijn. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat het originele record niet
in Adlib is samengesteld of omdat het betreffende veld uit een andere, aan het betreffende veld gekoppelde, Adlib database afkomstig is
waarin dat veld niet verplicht was. Een verplicht veld dat geen waarde
bevat, kan dus voorkomen; bij het bewerken van een record waarin
het veld wél verplicht is, wordt u wel gedwongen dat in te vullen.
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11.4. Records verwijderen
Vanuit het lijstscherm of de detailweergave (als het record niet in de
modus Wijzigen staat) kunt u één of meer records uit de database
verwijderen. Adlib vraagt eerst nog om een bevestiging voordat de
records definitief (!) worden verwijderd.
◼ Vanuit de lijstweergave
Klik in het lijstscherm op de knop Verwijderen (menu Start) of druk
op Del om een geselecteerd record (waar de selectiebalk op staat) of
alle gemarkeerde records (met een vinkje ervoor) uit de database te
verwijderen.

Adlib vraagt om een bevestiging voordat het huidige record werkelijk
wordt verwijderd.

Afbeelding 11.3: Bevestig dat het momenteel geselecteerde record verwijderd
moet worden.

Wees voorzichtig met het verwijderen van records. Eenmaal verwijderde records kunt u niet terughalen.
Als u records gemarkeerd hebt, dan wordt u eerst gevraagd welke
records moeten worden verwijderd.
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Afbeelding 11.4: Kies voor de verwijdering van de gemarkeerde records of
alleen het geselecteerde record.

Zodra u op OK klikt, wordt de gekozen selectie verwijderd.
Tijdens het verwijderen kan er voor elk te verwijderen record een
adapl-procedure worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om andere databases of records bij te werken. Zo'n verwijder-adapl kan het verwijderen
van het record nog verhinderen, ook al hebt u de verwijdering al
bevestigd.
◼ Vanuit de detailweergave
Klik op de knop Verwijderen (menu Start) of druk op Del om alleen
het huidige record uit de gegevensverzameling te verwijderen, en
andere eventueel gemarkeerde records hierbij te negeren. De knop is
alleen aanwezig als u in een dataset of een niet-onderverdeelde database werkt. Adlib vraagt om een bevestiging voordat een record echt
verwijderd wordt. U kunt een verwijdering niet ongedaan maken.

11.5. ADAPL-procedures
Op verschillende momenten kan Adlib een door de applicatiebouwer
geschreven extra procedure uitvoeren. Zo'n procedure is geschreven
in ADAPL, een Adlib programmeertaal die speciaal daarvoor is ontwikkeld. Zo'n procedure wordt ook een 'adapl' genoemd.
Een adapl wordt vaak uitgevoerd voorafgaand aan het weergeven van
een record, bijvoorbeeld om de gegevens anders te presenteren dan
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ze in het record staan, of om de beschikbaarheid van exemplaren van
een boek vast te stellen. Ook kan een adapl na het wijzigen de gegevens op het scherm controleren, waarbij u nog de gelegenheid kunt
krijgen een eventuele fout te corrigeren. Op die manier kan bijvoorbeeld vastgesteld worden dat een waarde niet uniek is en gevraagd
worden om een nieuwe op te geven. Pas na het uitvoeren van die
adapl vraagt Adlib of het gewijzigde record opgeslagen moet worden.
Als u daar bevestigend op antwoordt, kan er nogmaals een ADAPLprocedure uitgevoerd worden, maar deze kan niet meer worden
onderbroken. Het bijwerken van andere databases bijvoorbeeld,
gebeurt gewoonlijk pas bij opslag, omdat pas dan zeker is dat alle
schermcontroles met succes uitgevoerd zijn.
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12. Extra functies voor invoeren
Overzicht
Een aantal velden is gekoppeld aan een andere database, bijvoorbeeld aan een thesaurus. Dit betekent dat in zulke gekoppelde
velden alleen een verwijzing naar het gekoppelde record wordt
bewaard, zodat u bij het bekijken van het huidige record altijd de
meest actuele gegevens uit het gekoppeld record ziet. Een wijziging
in het gekoppeld record, ziet u zo automatisch terug in alle velden die
ernaar koppelen. Als de cursor in een gekoppeld veld staat wordt in
het menu Wijzigen de knop Lijst actief (12.1):

Klik erop om in het venster Vind data voor het veld… een lijst met
bestaande termen te openen waarnaar u kunt koppelen. U kunt ook
gewoon een term of gedeeltelijke term in het veld typen, waarna bij
het verlaten van het veld uw invoer automatisch gevalideerd wordt
(12.1.1): als de term al voorkomt, wordt de koppeling meestal ongemerkt gelegd (ofschoon niet-voorkeurstermen door hun voorkeursterm worden vervangen, zie pag. 188), maar als de term nog niet
voorkomt dan opent automatisch het genoemde venster zodat u
mogelijk alsnog een bestaande term kunt selecteren of de term als
nieuw koppeld record kunt toevoegen (pag. 184). U kunt er ook
details van een record in de gekoppelde database inzien of wijzigen.
De tabbladen (pag. 186) in het venster Vind data voor het veld…
tonen een hiërarchische termenlijst (thesaurustermen kunnen nauwere en bredere termen hebben), eventueel een lijst met pointerfiles in
de gekoppelde database (hiermee kunt u een selectie van records
ineens koppelen, zie 12.1.4), en mogelijk een tabelweergave van de
termenlijst.
Termen en namen in validatiedatabases kunnen een status krijgen
die aangeeft of het bijvoorbeeld een descriptor of verouderde of
verworpen term betreft (12.1.2). Termen en namen die vanuit een
andere database toegevoegd zijn, krijgen de kandidaat-status. Kandidaattermen ziet u alleen terug in het venster Vind data voor het
veld… als daar het aankruisvakje Toon ook kandidaattermen gemarkeerd is. In de validatiedatabase zelf kunt u de status van elke term
wijzigen.
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Als u in bepaalde velden vaak dezelfde teksten invult, maar u wilt ze
eigenlijk niet steeds hoeven typen, dan kunt u zulke teksten als
favorieten voor dat veld aanmerken, om die tekst een volgende keer
dan direct uit het rechtsklik-snelmenu voor dat veld te kunnen selecteren (12.1.5).
Als u een bestaande waarde in een gekoppeld veld invult, dan kan
het voorkomen dat andere velden, meestal in de nabijheid van het
gekoppelde veld, automatisch ingevuld worden: dit zijn opgehaalde
velden (12.1.6) en de ingevulde waarden komen uit het gekoppelde
record. Meestal betreft het alleen-lezenvelden, die ter informatie
dienen.
In verschillende Adlib-applicaties kunt u afbeeldingen of andere
mediabestanden koppelen aan een object- of titelrecord, soms
zelfs zonder dat u daarvoor de catalogus hoeft te verlaten (12.2). Om
precies te zijn: in een reproductierecord verwijst u naar het afbeeldingsbestand zelf, en in een object- of titelrecord koppelt u naar het
reproductierecord. Er zijn verschillende manieren om afbeeldingen
en/of reproductierecords te koppelen. Het hangt van uw applicatieversie af welke mogelijkheden u hebt. Meestal komt de keuze erop
neer ofwel eerst een reproductierecord aan te maken voor een afbeelding en er vanuit een catalugsrecord naar te koppelen, of vanuit
een catalogusrecord een nieuw gekoppeld reproductierecord aan te
maken, dan wel vanuit een catalogusrecord direct een afbeelding op
te zoeken waarna een gekoppeld record en de koppeling daar naartoe
automatisch worden gemaakt.

Op het tabblad Reproducties van bijvoorbeeld een objectrecord vind u
het veld Referentie waarin de koppeling moet worden gelegd. Zoek
direct naar een afbeelding door op de knop Zoek afbeelding in het
menu Wijzigen te klikken, als die actief is, of sleep gewoon een of
meer afbeeldingen vanuit Windows Verkenner naar de Media Viewer
in Adlib.
De Adlib-software maakt in Adlib SQL en Adlib Oracle-databases
meertalige invoer en zoeken mogelijk (12.3). Dit houdt in dat u in
één record de gegevens in meerdere talen kunt invoeren en opslaan,
en dat u het record kunt laten weergeven in de data-taal die u als
gebruiker zelf kiest. Echter, alleen als de knop Data-taal in het menu
Wijzigen actief is, is meertaligheid in uw applicatie geïmplementeerd.
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Via de Zoekassistent zoekt u automatisch in alle data-talen tegelijk,
terwijl u via de selectietaal ook door alle data-talen tegelijk of binnen
één specifieke data-taal kunt zoeken.
Als u records gemarkeerd hebt, kunt u een zoek-en-vervang actie
op deze records uitvoeren (12.4), waarbij u een tekenreeks op kunt
geven die in bepaalde velden (die u zelf kunt selecteren), en mogelijk
een specifieke data-taal, gezocht zal worden en vervangen zal worden door een andere op te geven tekenreeks. Hiermee kunt u snel
een consequent verkeerd ingevulde of verouderde term in alle gemarkeerde records vervangen. Klik op de knop Vervangen in record
in het menu Wijzigen om in het venster Zoek en vervang uw zoek-envervangopdracht samen te stellen.

Het vervangen van data in gekoppelde velden is wat gecompliceerder
(12.4.2), en vaak ook niet nodig: een aanpassing van de schrijfwijze
van de betreffende term of naam in de validatiedatabase kan misschien al voldoende zijn.
U kunt records uit een vergelijkbare database ontlenen (zeg
maar kopiëren) naar de huidige database, als een dergelijke gelijkaardige database daarvoor is ingesteld (12.5). U doet dat dan via
Start → Ontlenen. Het ontlenen van records aan (lokale of internet-)
datasets is erg nuttig als u documenten of objecten beschrijft die
vergelijkbare gegevens bevatten.

12.1. Gekoppelde velden
Een aantal velden is gekoppeld aan een andere database, bijvoorbeeld een thesaurus. Dat houdt in dat de gegevens van bepaalde
velden uit die andere database worden gehaald. Hierdoor ontstaat
een aantal extra mogelijkheden.
Als de cursor zich in een gekoppeld veld bevindt (de statusbalk maakt
daar melding van), dan is in het menu Wijzigen de knop Lijst actief:

Klik erop (of druk op Shift+F4) om voor het betreffende veld een lijst
op te vragen met een selectie van beschikbare sleutels; het veld mag
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nog leeg zijn of u kunt alvast de eerste letters van de gezochte term
hebben ingevuld. Het venster Vind data voor het veld … opent: in
Adlib-jargon noemen we dit ook het linkscherm of het Zoekscherm
gekoppeld record (oude naam).

Afbeelding 12.1: Een voorbeeld van het venster Vind data voor het veld...

U kunt dit venster ook openen door te dubbelklikken in het gekoppelde veld. De sleutels in de getoonde selectie beginnen zoveel mogelijk
met dezelfde letter(s) als waarmee de door u ingevoerde zoeksleutel
begint; bij een lege zoeksleutel wordt gewoon het begin van de index
getoond. Typ eventueel iets anders in het invoervak Zoek onder in het
venster en de getoonde lijst wordt aangepast. Selecteer een sleutel
en klik op Selecteer, om die term te kiezen. Eventueel bij de sleutel
behorende gegevens worden in de automatisch op-te-halen velden
(merged fields) van het catalogusrecord geplaatst.
Als de gekoppelde database (XML) meertalig is, dan toont de lijst met
beschikbare sleutels alleen sleutels in de huidige data-taal.
U kunt het venster groter of kleiner maken door een van de randen te
verslepen.

12.1.1. Automatische termcontrole
Een gekoppeld veld kan wel of niet toestaan dat er een tot dan toe
onbekende term wordt ingevuld, dat hangt af van de databasedefinitie. Dit wordt automatisch gecontroleerd op het moment dat u de
182

Adlib Gebruikersgids

Extra functies voor invoeren

veldregel wilt verlaten. Als de term niet gevonden wordt – klik in de
melding die eventueel verschijnt op OK – en het toegestaan is termen
toe te voegen dan kunt u de ingevoerde term via de knop Forceer
record forceren in de betreffende termenindex en in de gekoppelde
database, of u kunt een andere term kiezen uit de lijst.

Afbeelding 12.2: Klik op Forceer ‘…’-record om een nieuwe auteur aan de index
en als record aan de gekoppelde database toe te voegen.

In Afbeelding 12.2 is Enquist, Anna ingevoerd in het veld Auteur in
een Bibiotheek-applicatie. Verlaat het veld en in het venster Vind data
voor het veld… dat dan opent, vindt u een selectie van alle eerder
ingevoerde auteurs waarvan de naam (zoveel mogelijk) met dezelfde
letter begint. Auteur is een zogenaamd domein binnen de gekoppelde
database Personen en instellingen. Deselecteer eventueel de optie
Toon alleen ‘auteur’ om een selectie van alle geïndexeerde namen
(waarvan de naam met dezelfde letter begint) uit alle domeinen van
de gekoppelde database te tonen in de lijst, dus ook bijvoorbeeld
uitgevers, leveranciers, en vervaardigers. De namen in het bij het
veld behorende domein (hier auteurs) worden dan vetgedrukt
weergegeven.
Deze termcontrole vergemakkelijkt de invoer en voorkomt dat termen
met verschillende schrijfwijzen of met spelfouten worden opgeslagen.
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Als de gekoppelde database meertalig is, dan vindt de automatische
validatie van een term die u in het gekoppelde veld hebt ingevoerd,
altijd alleen plaats binnen de huidige data-taal.
◼ De functies van de knoppen
•

Forceer record – Met deze knop voegt u op de achtergrond een
record voor de momenteel ingevoerde term of naam aan de gekoppelde database toe.
In het voorbeeld bevestigt u zo dat Enquist, Anna als record aan
de gekoppelde database moet worden toegevoegd. Het toevoegen
van het record gebeurt op de achtergrond. De nieuwe naam of
term wordt dan niet in het catalogusrecord zelf opgeslagen, maar
in de gekoppelde gegevensbron (Personen en instellingen in dit
geval). In het catalogusrecord wordt een verwijzing
(recordnummer) naar het nieuwe gekoppelde record opgenomen.
‘Geforceerde’ termen worden overigens pas echt toegevoegd aan
de gekoppelde database als u het hoofdrecord opslaat. Zo wordt
voorkomen dat records al aan de gekoppelde database zijn toegevoegd wanneer u zou besluiten een gevuld nieuw record niet op
te slaan.
Als de gekoppelde database meertalig is en een ingevoerde term
nog niet voorkomt in de huidige data-taal in die gekoppelde
database, en u kiest ervoor de term toe te voegen, dan wordt de
term in de huidige data-taal in het nieuwe record opgeslagen.

•

Creëer record – Met deze knop kunt u direct een nieuw record
toevoegen aan de gekoppelde database voor de door u in het
invoervak Zoek onder in het venster opgegeven term, en dat
eerst in een zoomscherm bewerken voor u het opslaat. In het
voorbeeld van Afbeelding 12.2 kunt u zo bijvoorbeeld persoonlijke
details of een pseudoniem van deze auteur toevoegen.
U kunt een nieuw gekoppeld record ook direct vanuit het gekoppelde veld in het hoofdrecord aanmaken. Daarbij slaat u het venster Vind data voor het veld… over, maar Adlib controleert wel
degelijk of de term of naam al bestaat. Plaats bij het wijzigen van
een record de cursor in het gewenste gekoppelde veld, typ een
nieuwe term (voor een nieuw gekoppeld record) of een bestaande
term (om een bestaand record uit de gekoppelde database te bewerken), en klik op de knop Gekoppeld record aanmaken/wijzigen
in het menu Wijzigen.

Als de gekoppelde database meertalig is, dan wordt de term in de
huidige data-taal in het nieuwe record opgeslagen. (Eventuele
vertalingen van de term kunt u pas invoeren in het nieuwe gekoppelde record nádat u dat record hebt opgeslagen.)
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Records met trefwoord - Klik op deze knop om een lijst met
records uit de huidige database te openen waarin de momenteel
geselecteerde term of naam in het actieve veld voorkomt. Die lijst
wordt in een tweede venster geopend. U kunt de lijst bijvoorbeeld
gebruiken om snel een overzicht te krijgen van het werk waarmee
een kunstenaar geassocieerd wordt: zeker als uw gekoppelde database identieke of vergelijkbare namen bevat, ziet u zo snel of u
de juiste naam aan het huidige record koppelt.

De velden (kolommen) die worden getoond in die lijst zijn dezelfde velden als die worden getoond in de lijstweergave van een
normaal zoekresultaat in de huidige gegevensbron.
Terwijl het venster Records met trefwoord wordt weergegeven,
kunt u in het venster Vind data voor het veld… eventueel een andere term of naam selecteren, zowel op het tabblad Toon hiërarchie als op Toon tabel, om de lijst met records in het venster Records met trefwoord direct bij te werken.
De grootte van het venster Records met trefwoord kunt u niet
wijzigen maar de locatie wel, en die locatie wordt bewaard.
Indien ingesteld voor het huidige gekoppelde veld (standaard niet
het geval), zal dubbelklikken op een van de records een zoomscherm met meer data openen.
•

Details - Klik op de knop Details om de gedetailleerde gegevens
van een in de lijst geselecteerd record uit de gekoppelde database
in een zoomscherm te bekijken.
Om de gegevens van het gekoppelde record in het zoomscherm
ook te kunnen bewerken, kiest u vanuit het geopende zoomscherm Start → Wijzigen. Wanneer u het zoomscherm weer sluit,
vraagt Adlib altijd of u de wijzigingen wel of niet wilt opslaan.

•

Selecteer - Met de knop Selecteer kopieert u de (verwijzing naar
de) geselecteerde term of naam naar het gekoppelde veld.
Als u in het voorbeeld van Afbeelding 12.2 op Selecteer klikt, dan
wordt de (met een beige of blauwe balk) geselecteerde term
Enschedé, Ch.J. overgenomen in het auteursveld en niet Enquist,
Anna.
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Annuleer – Klik op deze knop om dit venster te verlaten en terug
te keren naar het gekoppelde veld, zonder iets te wijzigen.

◼ De filteropties
Onder Filteropties kunt u kiezen bepaalde termen wel of niet in de lijst
te tonen. Sommige gekoppelde velden zijn met een domein geassocieerd (een onderverdeling naar type term of naam in een validatiegegevensbron zoals de Thesaurus of Personen en instellingen). Via de
optie Toon alleen… ziet u standaard alleen termen uit het domein voor
het huidige veld. In het hierboven besproken voorbeeld heet dat
domein auteur. Als u ook termen uit alle andere domeinen wilt zien,
deselecteer het aankruisvakje dan.
De optie Toon alleen… zal niet aanwezig zijn als er geen vast domein
of domeintag voor het gekoppelde veld gedefinieerd is: u ziet standaard de termen uit alle domeinen.
Termen en namen die in nieuwe applicaties vanuit andere databases
aan de Thesaurus of Personen en instellingen zijn toegevoegd, krijgen
standaard de kandidaatstatus zolang ze nog niet zijn goedgekeurd
en/of een andere status toegewezen hebben gekregen. Via Toon ook
kandidaattermen kunt u die termen wel of niet laten zien in de lijst.
◼ Door de lijst scrollen
Met de verticale schuifbalk aan de rechterkant van de lijst kunt u
binnen het momenteel aanwezige deel van de gehele lijst scrollen.
(Het aanwezige deel van de gehele lijst bestaat altijd uit een beperkt
aantal sleutels.) Met de kleine pijlknoppen boven en onder deze
schuifbalk doet u eigenlijk hetzelfde, maar zonder de schuifbalk te
slepen. Gebruik de twee smalle hoge knoppen aan de linkerkant van
de lijst om een volgend of vorig deel van de lijst te tonen. (Standaard
wordt eerst alleen het relevante deel van de lijst getoond.)
In plaats van herhaaldelijk op de dubbele-pijlknop te klikken om
andere delen van de lijst te bekijken, kunt u ook een of meer letters
in het Zoek-veld invoeren, om de lijst meteen naar sleutels te laten
springen die beginnen met die letters.
◼ De tabbladen
De twee tabbladen Toon hiërarchie en Toon lijsten zijn altijd aanwezig. In Toon hiërarchie ziet u een hiërarchische weergave van de
termen in de gekoppelde database: u kunt termen met een plusteken
ervoor uitvouwen. U kunt hier normaal een term selecteren om te
koppelen. Een rode stip staat voor een niet-voorkeursterm. Wanneer u deze term toch selecteert, zal de term automatisch vervangen
worden door de bijbehorende voorkeursterm.
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Afbeelding 12.3: Het tabblad Toon hiërarchie laat niet alleen de gevonden
sleutels zien, maar ook alle nauwere termen van die sleutels.

Afbeelding 12.4: Het tabblad Toon tabel toont gerelateerde gegevens van de
gevonden sleutels. Het tabblad is echter niet voor elk gekoppeld veld
ingesteld.

Op het tabblad Toon lijsten ziet u een lijst met pointerfiles die beschikbaar zijn in de gekoppelde database: hiermee kunt u alle records
in zo’n pointerfile ineens koppelen. Over het tabblad Toon lijsten
verderop meer.
Voor gekoppelde velden waarvoor een zogenaamd Link screen staat
ingesteld in de datadictionary toont het venster Vind data voor het
veld… nog een extra tabblad Toon tabel. Hierin ziet u een niethiërarchische weergave van termen in de gekoppelde database, en
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per term enkele bijbehorende gegevens (indien aanwezig in het
record).
◼ Gebruikte thesaurus
Mogelijk ziet u in het venster Vind data voor het veld… voor sommige
gekoppelde velden ook nog een keuzelijst Thesaurus boven de Filteropties. Die keuzelijst is echter alleen aanwezig als u voor het huidige
gekoppelde veld de mogelijkheid van het gebruik van een andere
validatiedatabase ingesteld hebt: meestal zal dat echter niet het geval
zijn.

Als u een nieuwe term of naam aan een andere database dan het
huidige wilt valideren, dan kunt u die andere database hier selecteren. In hoofdstuk 13.10 leest u er meer over.
◼ Niet-voorkeurstermen vervangen door voorkeurstermen
Wanneer u een niet-voorkeursterm in een gekoppeld veld invoert, of
die selecteert in het venster Vind data voor het veld…, dan zal die
term bij het verlaten van veld of venster automatisch vervangen
worden door de voorkeursterm zoals die in de gekoppelde database
(bijvoorbeeld de Thesaurus) is gedefinieerd.
Een niet-voorkeursterm kan echter meer dan één voorkeursterm
hebben. Dan kan de vervanging niet automatisch plaatsvinden, en
schotelt Adlib u in plaats daarvan het venster Meerdere voorkeurstermen gevonden… voor, met daarin alle voorkeurstermen voor de
betreffende niet-voorkeursterm. Kies eenvoudig de gewenste voorkeursterm door die te selecteren en op OK te klikken.
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U kunt in dit geval ook meerdere voorkeurstermen ineens koppelen
(als het een herhaald veld betreft) door er in het venster Meerdere
voorkeurstermen gevonden… stuk voor stuk op te klikken terwijl u de
Ctrl-toets ingedrukt houdt, voordat u op OK klikt.
◼ Getrunceerd zoeken naar voorkeurstermen
Als u in een gekoppeld veld een waarde invult gevolgd door een * of
/, dan interpreteert Adlib dat als een opdracht om bij het verlaten van
dat veld getrunceerd te zoeken op de betreffende waarde. Als er in de
gekoppelde database voorkeurstermen bestaan die beginnen met de
waarde vóór het truncatieteken, dan worden die waarden in Adlib 7.6
getoond in het venster Vind data voor het veld en in Adlib 7.5 en
ouder in het venster Meerdere voorkeurstermen gevonden…

Afbeelding 12.5: Er zijn meerdere voorkeurstermen gevonden.

Vanuit het venster Meerdere voorkeurstermen gevonden kunt u een
of meerdere termen koppelen:
•

Klik eventueel op de knop Details om het record van de geselecteerde term of naam in een zoomscherm te openen. Dat maakt
het gemakkelijker om de juiste term te kiezen, zeker als er identieke termen in de lijst worden getoond.

•

Selecteer de gewenste term en klik op OK om alleen die term te
koppelen.

•

Klik op Alle termen om alle termen uit de lijst de lijst aan het
record te koppelen. Elke term wordt in een aparte occurrence van
het veld geplaatst; dit kan uiteraard alleen in een herhaald veld.

•

Klik op de termen die u wilt koppelen, terwijl u de Ctrl-toets
ingedrukt houdt. U maakt nu een selectie van termen. Klik dan op
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OK om de geselecteerde termen te koppelen aan het record. Elke
term wordt in een aparte occurrence van het veld geplaatst; dit
kan uiteraard alleen in een herhaald veld.
Als u in de gekoppelde database waarden zoekt die daadwerkelijk op
een * of / eindigen, dan kunt u die waarde dus niet ongewijzigd in
een gekoppeld veld invullen zonder dat Adlib 7.5 (en ouder) het teken
als truncatieteken ziet en het venster Meerdere voorkeurstermen
gevonden… opent waaruit u handmatig de juiste term moet kiezen.
Zodra de geselecteerde term (in dit geval eindigend op * of /) echter
is gekoppeld, dan wordt dat teken de volgende keer dat de cursor in
en uit het betreffende gekoppelde veld wordt verplaatst niet nogmaals
als truncatieteken gezien.

12.1.2. De rol van de status van termen bij invoer
Termen en namen die u vanuit een catalogus in een validatiedatabase
zoals de Thesaurus of Personen en instellingen forceert via de knop
Forceer record in het venster Vind data voor het veld…, krijgen in
eerste instantie de status “kandidaat” mee als daar in de betreffende
database een veld voor is ingesteld*. (Die status kan later in de
gecreëerde thesaurusrecords overigens altijd worden aangepast: zie
hoofdstuk 13.1.1.) In het venster Vind data voor het veld… is er in dat
geval een aankruisvakje Toon ook kandidaattermen bijgekomen
(tenzij uw toegangsrechten anders specificeren). Alleen als u dit
aankruisvakje markeert, worden aan de getoonde lijst met gevonden
sleutels ook geforceerde termen of namen toegevoegd.

Termen en namen met de status verouderd of verworpen worden
sinds Adlib 7.3 niet meer getoond in het venster Vind data voor het
veld voor gekoppelde velden. Zo kiest u in dit venster niet per ongeluk een term die niet meer gebruikt zou moeten worden.
•

Verouderde termen en namen kunt u echter nog wel gebruiken
en bestaande records met de term of naam zullen ongewijzigd
blijven en ook geen meldingen genereren.
Wanneer u de term of naam echter nieuw invoert in een gekoppeld veld, krijgt u de onderstaande waarschuwing te zien. Klik op
Ja om de ingevoerde term, hier in dit veld in dit record, te accepteren voor wat die is of klik op Nee om de ingevoerde term of
naam te verwijderen en de cursor weer in het veld te plaatsen zo190

Adlib Gebruikersgids

Extra functies voor invoeren

dat u een andere term kunt invoeren.
Een volgende keer dat u dezelfde term of naam nieuw in een veld
invoert, krijgt u de melding opnieuw te zien. De melding verschijnt niet als u een veld in een record verlaat waarin de term of
naam al eerder was ingevoerd.

•

Verworpen termen of namen kunt u niet meer nieuw invoeren,
alhoewel bestaande records met de term of naam ongewijzigd
zullen blijven en ook geen meldingen genereren. Wanneer u de
term of naam toch invoert in een gekoppeld veld, krijgt u een
waarschuwing dat de term niet meer gebruikt mag worden. U
kunt vervolgens alleen op OK klikken, waarna het veld automatisch wordt geleegd.

* In modelapplicaties ouder dan 4.2 is dit statusbeheer standaard niet
ingebouwd, maar het is mogelijk om deze functionaliteit in die applicaties in te bouwen met behulp van Adlib Designer.

12.1.3. Gekoppelde velden met een keuzelijst

Afbeelding 12.6: Collectie, een normaal gekoppeld veld.
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Als een veld gekoppeld is aan een andere database, dan kunt u bij het
invullen van het veld gewoonlijk kiezen uit een termenlijst uit die
andere database, via het venster Vind data voor het veld… U hebt
daar dan ook vaak de mogelijkheid om een nieuwe term toe te voegen, of een gekoppelde term in een zoomscherm te bewerken.

Afbeelding 12.7: Beschikbare termen uit de gekoppelde database.

Een veel beperktere manier om de invoer in een bepaald veld aan
banden te leggen is om er een vast meerkeuzelijstje voor op te stellen. Het wordt dan geen gekoppeld veld, en de lijst met termen waaruit de gebruiker kan kiezen, wordt door uw applicatiebeheerder samengesteld.
Er is echter ook een tussenweg: gekoppelde velden die alle (maximaal 250) beschikbare voorkeurstermen uit de gekoppelde database,
meestal ook uit een specifiek domein, in een keuzelijstje tonen. Zo
kan de applicatiebeheerder u gebruiksvriendelijke keuzelijstjes aanbieden zonder de geavanceerde opties van het venster Vind data voor
het veld…, en kunt u de betreffende termen evengoed via de thesaurus beheren. Aangezien lange keuzelijsten ook niet gebruiksvriendelijk
zijn, wordt aangeraden van deze functionaliteit alleen gebruik te
maken als van tevoren vaststaat dat het lijstje met termen beperkt
zal blijven. Maar lange lijsten zijn wel mogelijk; als een lijst niet op
het scherm past, dan wordt een schuifbalk zichtbaar waarmee u door
de hele lijst kunt scrollen.
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Afbeelding 12.8: De beschikbare gekoppelde termen, nu in een keuzelijst.

Als uw applicatiebeheerder een gekoppeld veld op deze wijze heeft
ingesteld, dan kunt u bij het invullen van een record gekoppelde
termen alleen via de keuzelijst kiezen. Qua visuele presentatie van
die keuzelijst is er geen verschil met vaste keuzelijstjes.
Als u een term gekozen hebt, kunt u vanuit de catalogus het gekoppelde record wel nog steeds bewerken door op de knop Gekoppeld
record aanmaken/wijzigen in het menu Wijzigen te klikken.

Als het veld leeg is (er is momenteel geen waarde uit de keuzelijst
geselecteerd), dan kunt u via Gekoppeld record aanmaken/wijzigen
ook een nieuwe term toevoegen. In de gekoppelde gegevensbron zelf,
bijvoorbeeld de Thesaurus, kunt u de betreffende records uiteraard
ook bewerken of nieuwe records binnen het domein aanmaken. Wijzigingen of toevoegingen worden automatisch zichtbaar in het keuzelijstje.

12.1.4. Meerdere records ineens koppelen
Als het huidige gekoppelde veld herhaalbaar is en u meer dan één
record wilt koppelen, bijvoorbeeld meerdere vervaardigers, of meerdere reproducties, dan biedt Adlib daar een efficiënte methode voor.
In het venster Vind data voor het veld… kunt u namelijk meerdere
termen of namen selecteren. Wanneer u dan op Selecteer klikt, worden alle geselecteerde termen gekoppeld aan het huidige record.
Daarvoor worden automatisch extra veldoccurrences toegevoegd
vanaf de veldoccurrence waar de cursor momenteel in staat: als voor
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het veld reeds een of meerdere occurrences ingevuld zijn, voeg dan
eerst onderaan een nieuwe lege occurrence toe en plaats de cursor in
die laatste occurrence voordat u nieuwe records gaat koppelen, want
anders worden de al eerder ingevulde occurrences overschreven.
Meerdere termen of namen selecteren kunt u wel alleen op het tabblad Toon tabel doen, door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl
u op een term in de lijst klikt. Ctrl-klik eventueel nogmaals op een
term om die te deselecteren. (Terwijl u door de lijst scrollt kunt u de
Ctrl-toets overigens weer loslaten.) U kunt uw gehele selectie ongedaan maken door één term te selecteren zonder de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Door de Shift-toets ingedrukt te houden en op een
term te klikken, selecteert u zelfs alle termen vanaf de vorige geselecteerde term tot aan de nieuw geselecteerde term. Klik op de knop
Selecteer om alle geselecteerde termen te koppelen.
Technische informatie
Met sommige gekoppelde velden is in modelapplicaties geen Link
screen geassocieerd, waardoor het tabblad Toon tabel niet aanwezig
is. Als u de bovenstaande functionaliteit toch ook voor die velden wilt
hebben, dan kunt u via Adlib Designer met de betreffende velden in
de datadictionary een geschikt bestaand of nieuw te maken linkscherm associëren. In de Adlib Designer Help vindt u uitgebreide
uitleg over het maken van zo’n scherm en over hoe u het instelt voor
een datadictionaryveld.
Maak overigens altijd eerst een backup van uw Adlib-applicaties en
databases voordat u veranderingen in uw Adlib-systeem aanbrengt.
Voorbeeld: in de gegevensbron Tentoonstellingen openen we een
nieuw record. Op het tabblad Gekoppelde objecten willen we een
aantal schilderijen van E. den Herder koppelen die als huidige standplaats Zorgcentrum De Aanleg hebben.
1. Op het tabblad Gekoppelde objecten staat de cursor in het veld
Objectnummer.
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2. Shift+F4 opent een Zoekformulier en we vullen het in.

3. We klikken op de knop Zoek in het contextmenu Zoekformulier (in
het lint) en in dit voorbeeld wordt een aantal objecten gevonden
die in het venster Vind data voor het veld… worden getoond.

Via Ctrl+klikken selecteren we vier van de schilderijen.
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4. We klikken op Selecteer en de beelddocumentatierecords worden
automatisch aan het tentoonstellingsrecord gekoppeld.

◼ Alternatieve methoden
Er zijn echter nog twee alternatieven geïmplementeerd ook, waarin u
records uit een pointerfile koppelt aan het huidige record; u kunt dit
doen vanuit het zoekformulier waarmee u naar de te koppelen objecten zoekt, of vanuit het venster Vind data voor het veld…
1. Alternatief 1 is om eerst in de catalogus de gewenste schilderijen van E. den Herder op te zoeken die als huidige standplaats
Zorgcentrum De Aanleg hebben, en die selectie in een pointerfile
op te slaan.
2. Vervolgens opent u in de gegevensbron Tentoonstellingen bijvoorbeeld een nieuw record, op het tabblad Gekoppelde objecten.
Vanuit het veld Objectnummer opent u via Shift+F4 het Zoekformulier objecten.

3. Klik eenvoudig op de knop Pointerfiles in het contextmenu Zoekformulier en kies in het dan venster Pointerfiles de gewenste pointerfile. Alle records uit de pointerfile worden nu gekoppeld aan het
tentoonstellingsrecord.
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1. Alternatief 2 is vooral geschikt voor situaties waaraan geen
Zoekformulier te pas komt. Stel u hebt een serie objecten die
steeds eenzelfde groep vervaardigers hebben. Die vervaardigers
slaat u dan eerst op in een pointerfile in Personen en instellingen.
2. Vervolgens opent u in bijvoorbeeld de gegevensbron Objecten in
eigen beheer een nieuw record, op het tabblad Vervaardiging/datering. Vanuit het veld Vervaardiger opent u via Shift+F4
het Zoekscherm gekoppeld record.
3. Open het tabblad Toon lijsten en kies daarin de gewenste pointerfile. Alle records uit de pointerfile worden nu gekoppeld aan het
objectrecord.

12.1.5. Favoriete termen per veld in snelmenu
Als u in bepaalde velden (tekstvelden, gekoppelde velden of numerieke velden) vaak dezelfde teksten, termen, namen of nummers invult,
maar u wilt ze eigenlijk niet steeds hoeven typen of (in het geval van
gekoppelde velden) uit het venster Vind data voor het veld… moeten
selecteren, dan kunt u zulke teksten als favoriet voor dat veld aanmerken, om die tekst een volgende keer dan direct uit het snelmenu
te kunnen selecteren. Vooral voor velden met langere, veelvoorkomende teksten is dit erg handig.
Het werkt als volgt:
1. Open een record in bewerkingsmodus en zet de cursor in een veld
waarvoor u een favoriet wilt toevoegen, bijvoorbeeld het veld Annotatie in een bibliotheekapplicatie.
2. Typ de gewenste tekst in het betreffende veld, of haal die op via
het venster Vind data voor het veld... als het een gekoppelde
term of naam betreft. Als er al een waarde in het betreffende veld
staat, dan kunt u die uiteraard ook aan de favorieten toevoegen.
3. Rechtsklik nu in het veld, in dit voorbeeld Annotatie, en kies in
het snelmenu dat opent de optie Toevoegen aan favorieten.
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4. Elke keer dat de cursor nu in het veld Annotatie staat, bijvoorbeeld in een nieuw record, en u rechtsklikt op dat veld, dan kunt
u in het snelmenu direct de tekst Met lit. opg. selecteren. Die
wordt dan terstond naar het veld Annotatie gekopieerd.

Op gelijke wijze kunt u per veld zo tot tien favorieten opslaan. Als u
een elfde favoriet opslaat, dan verwijdert Adlib automatisch de oudste
van de favorieten zodat er weer tien overblijven.
Verder kunt u eerder verzamelde favorieten verwijderen of de favorieten die u wilt behouden in een andere volgorde in het snelmenu
plaatsen. Rechtsklik daartoe op het veld waarvoor u favorieten wilt
beheren en kies in het snelmenu de optie Beheer favorieten.

In het venster Beheer favorieten kunt u een geselecteerde tekst nu
omhoog of omlaag schuiven via de blauwe pijltjes of verwijderen via
het rode kruis. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
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12.1.6. Automatisch op-te-halen velden (merged fields)
De applicatiebouwer kan velden zo definiëren dat velden automatisch
gevuld worden op grond van de waarde in een sleutelveld. Als u de
waarde in het sleutelveld verandert, verandert het automatische veld
ook. De applicatiebouwer kan bijvoorbeeld adresgegevens van een
uitgever automatisch laten invullen op grond van de uitgeversnaam.
U kunt dan het naamveld wijzigen, maar de opgehaalde adresvelden
niet.
De gegevens voor een automatisch opgehaald veld worden opgehaald
uit een gekoppelde database. Het ingevulde sleutelveld wordt gebruikt als zoeksleutel voor de gekoppelde database.

12.2. Afbeeldingen, filmpjes of muziek toevoegen
In Adlib Museum (vanaf applicatieversie 2.0.1), Adlib Bibliotheek en
Adlib Archief kunt u bestaande of nieuw te maken afbeeldingen of
andere mediabestanden koppelen aan een object- of titelrecord, soms
zelfs zonder dat u daarvoor de catalogus hoeft te verlaten. Om precies te zijn: in een reproductierecord verwijst u naar het afbeeldingsbestand zelf, en in een object- of titelrecord koppelt u naar het reproductierecord. Er zijn verschillende manieren om afbeeldingen en/of
reproductierecords te koppelen. Het hangt van uw applicatieversie af
welke mogelijkheden u hebt. In de titelbalk van uw Adlib-applicatie
vindt u het versienummer:
199

Extra functies voor invoeren

Adlib Gebruikersgids

12.2.1. Applicatieversies 2.0.1 tot en met 3.4

Afbeelding 12.9: Reproductierecords koppelen in 2.0.1 tot en met 3.4.

•

Met deze eerste methode maakt u expliciet een reproductierecord
aan via een zoomscherm vanuit de catalogus: open bijvoorbeeld
een objectrecord voor bewerking, en ga naar het tabblad Reproducties. Plaats de cursor in het vak Referentie en klik op de knop
Gekoppeld record aanmaken/wijzigen in het menu Wijzigen.

Gegevens over de betreffende beeldreproductie kunt u nu invullen
in het zoomscherm dat opent, inclusief Identifier (URL) en Reproductie referentie: de Identifier (URL) is het pad naar een afbeelding terwijl Reproductie referentie een zelfgekozen naam of
nummer is waarmee u naar het reproductierecord kunt verwijzen.
De referentie mag gelijk zijn aan de naam van de afbeelding maar
dat hoeft niet. De Identifier (URL) kunt u typen, maar er zijn betere manieren: zie de paragraaf Naar de afbeelding zelf verwijzen,
hieronder.
Bij het sluiten en opslaan van dit zoomscherm worden de gegevens opgehaald en getoond in de gelijknamige vakken op het tabblad Reproducties van het catalogusobject.
Via het zoomscherm hebt u in feite op een snelle manier een
nieuw record aangemaakt in de gegevensbron Beelddocumentatie.
U kunt nieuwe veldgroepoccurrences van de veldgroep Reproductie aanmaken (Ctrl+Enter) op het tabblad Reproducties, om
meerdere reproductierecords te kunnen koppelen.
•

De tweede methode bestaat eruit eerst al uw afbeeldingen te
registreren in reproductierecords in de database Beelddocumentatie, en pas daarna in de catalogus die reproductierecords aan de
objectrecords te koppelen. Dan hoeft u nadat u de cursor in het
invoervak Referentie op het tabblad Reproducties hebt geplaatst
alleen op de knop Lijst (Shift+F4) in het menu Wijzigen te klikken om het gewenste beeldreproductierecord uit te zoeken via
een Zoekformulier.
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De Identifier (URL) wordt daarna automatisch getoond volgens de
gegevens in het afbeeldingsrecord.
U kunt in velden van het datatype Image (zoals Identifier URL) ook
film- en audiobestanden koppelen, op dezelfde manier als waarop u
afbeeldingen zou koppelen.
◼ Naar de afbeelding zelf verwijzen
U kunt op drie manieren naar afbeeldingen verwijzen:
Methode 1: U kunt een bestaande afbeelding op uw systeem zoeken
via de knop Zoek afbeelding in het menu Wijzigen wanneer de cursur
in het vak Identifier (URL) in een beeldreproductierecord staat (zowel
vanuit de gegevensbron Beelddocumentatie als vanuit de catalogus in
een Beeldocumentatie-zoomscherm). U kunt zo één afbeelding aan
het reproductierecord koppelen.

Methode 2: Wanneer u een reproductierecord in bewerkingsmodus
geopend hebt (zowel vanuit de gegevensbron Beelddocumentatie als
vanuit de catalogus in het relevante zoomscherm), dan kunt u ook
snel een afbeelding toevoegen via slepen-en-neerzetten, bijvoorbeeld
als volgt:
1. Open een nieuw of bestaand record in de gegevensbron Beelddocumentatie.
2. Zet de cursor in het veld Identifier (URL). Dit invoervak hoeft niet
leeg te zijn. Als er nog geen afbeelding gekoppeld is, dan verschijnt de Media Viewer leeg, zoals in afbeelding 12.10 is te zien.
3. Open de Windows Verkenner en open de map waarin u uw afbeeldingen bewaart. Verklein de Verkenner zodat u deze tegelijk met
Adlib in het scherm kunt zien. Schakel eventueel naar Adlib en
dan naar de Verkenner, en verplaats die totdat uw scherm als in
afbeelding 12.10 gerangschikt is.
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Afbeelding 12.10: Voorbereiding voor het slepen van een afbeelding naar
Adlib.

4. Klik nu op de afbeelding die u aan het record wilt koppelen, houdt
de muisknop ingedrukt en sleep de cursor naar de Media Viewer
zoals hieronder is te zien.

5. Laat de muisknop los en de koppeling wordt nu gelegd. Identifier
(URL) wordt met het complete pad gevuld en de afbeelding verschijnt in de Media Viewer. Verander een volledig pad eventueel in
een relatief pad (relatief aan de applicatiemap); zie ook de paragraaf hieronder.
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Afbeelding 12.11: De gesleepte afbeelding is nu geregistreerd in het record.

Relatieve padnamen en URL’s
Gebruik in uw beelddocumentatierecords overigens bij voorkeur een
relatieve padnaam om naar de plaatjes te verwijzen, dus bijvoorbeeld: ..\images\Obj1234.jpg. Relatieve paden hebben het voordeel
dat u de gehele Adlib-map naar een andere locatie zou kunnen verplaatsen, zonder dat u overal nieuwe padnamen hoeft op te geven.
Als de afbeeldingen niet in de Adlib-map kunnen staan, maar u ze
apart ergens op een (IIS) server wilt plaatsen, dan kan dat ook. In
dat geval verwijst u naar de foto’s via een URL, bijvoorbeeld:
http://mijnimageserver/adlib/images/.
Echter, wanneer u een afbeelding aan een record koppelt via de knop
Zoek afbeelding of via slepen-en-neerzetten, dan wordt automatisch
de volledige padnaam ingevuld. Het beste kunt u ná het aanmaken
van een hoeveelheid reproductierecords, via een zoek-envervangopdracht in alle padnamen de tekenreeks ‘C:\Adlib Software’
(of wat in uw situatie van toepassing is) vervangen door ‘..’ om er
alsnog relatieve paden van te maken.
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Methode 3: afbeeldingen die nog niet als bestand op uw computer
staan, maar die u bijvoorbeeld als afdruk beschikbaar hebt, kunt u op
het moment dat u een afbeelding wilt koppelen, ter plekke scannen
en in Adlib verwerken. Lees verderop het hoofdstuk Nieuw te maken
afbeeldingen toevoegen via WIA voor meer informatie.

12.2.2. Applicatieversies 3.5 en hoger

Afbeelding 12.12: Reproductierecords koppelen in 3.5 en hoger.

U kunt op vijf manieren afbeeldingen en/of reproductierecords koppelen:
•

Met deze eerste methode maakt u expliciet een reproductierecord
aan via een zoomscherm vanuit de catalogus: open bijvoorbeeld
een objectrecord voor bewerking, en ga naar het tabblad Reproducties. Plaats de cursor in het vak Referentie en klik op de knop
Gekoppeld record aanmaken/wijzigen in het menu Wijzigen.

Gegevens over de betreffende beeldreproductie kunt u nu invullen
in het zoomscherm dat opent, inclusief de Reproductie referentie:
dit is tegelijk de naam van een afbeeldingsbestand én de referentie waarmee u naar het reproductierecord kunt verwijzen. (In oudere applicaties was er nog een apart veld voor het pad naar de
afbeelding en een ander veld voor een zelfgekozen referentie. In
de nieuwere applicaties is de referentie dus altijd gelijk aan de
naam van het afbeeldingsbestand.) De Reproductie referentie
kunt u handmatig invoeren of u zoekt de bestaande afbeelding in
uw systeem op via de knop Zoek afbeelding in het menu Wijzigen
wanneer de cursor in het vak Reproductie referentie staat. Adlib
vult dan automatisch de naam van het bestand in. U kunt zo één
afbeelding aan het reproductierecord koppelen.
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Er is wel nog een belangrijk verschil tussen applicatieversie 3.5 en
applicatieversie 4.2 of hoger voor wat betreft de referentie: in 3.5
wordt het volledige pad naar de afbeelding in het veld (Reproductie) Referentie opgeslagen en getoond, en de afbeelding blijft gewoon staan waar die staat. Vanaf 4.2, wordt echter alleen de
naam van het afbeeldingsbestand (zonder pad) opgeslagen en getoond. Tijdens het koppelen van de afbeelding wordt die afbeelding namelijk gekopieerd (!) vanaf de originele locatie en standaard geplakt in de submap /images van uw Adlib Software-map
(tenzij de afbeelding daar al staat natuurlijk).
Bij het sluiten en opslaan van dit zoomscherm worden de gegevens opgehaald en getoond in de gelijknamige vakken op het tabblad Reproducties van het catalogusobject.
Via het zoomscherm hebt u in feite op een snelle manier een
nieuw record aangemaakt in de gegevensbron Beelddocumentatie.
U kunt nieuwe veldgroepoccurrences van de veldgroep Reproductie aanmaken (Ctrl+Enter), op het tabblad Reproducties, om
meerdere reproductierecords te kunnen koppelen.
•

De tweede methode bestaat eruit eerst al uw afbeeldingen te
registreren in reproductierecords in de database Beelddocumentatie (gebruik daar de knop Zoek afbeelding wanneer de cursor in
het vak Reproductie referentie staat om een afbeeldingsbestand
te koppelen), en pas daarna in de catalogus die reproductierecords aan de object- of titelrecords te koppelen. Dan hoeft u nadat u de cursor in het invoervak Referentie op het tabblad Reproducties hebt geplaatst alleen op de knop Lijst (Shift+F4) in het
menu Wijzigen te klikken om het gewenste beeldreproductierecord uit te zoeken via een Zoekformulier.

•

De derde methode is nog een stuk sneller dan de bovenstaande
twee. Vanuit de catalogus kunt u namelijk ook direct de bestaande afbeelding op uw systeem zoeken via de knop Zoek afbeelding
in het menu Wijzigen wanneer de cursor in het vak Referentie op
het tabblad Reproducties staat.

Zodra u het object- of titelrecord opslaat wordt er voor de betreffende afbeelding zonder dat u het merkt een gekoppeld reproductierecord aangemaakt waarin dan alleen de referentie naar het af205
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beeldingsbestand is opgenomen. Dit gekoppelde record kunt u
bijvoorbeeld openen door op de onderstreepte referentie te klikken.
•

De vierde methode – slepen-en-neerzetten – is vooral geschikt
om ineens voor meerdere afbeeldingen tegelijk (impliciet) reproductierecords aan te maken en die ook meteen aan een catalogusrecord te koppelen (al kunt u de methode ook gebruiken om
één afbeelding aan een reproductierecord te koppelen).
a.

Open een catalogusrecord voor bewerking, bijvoorbeeld in
Objecten in eigen beheer, en zet de cursor in het veld Referentie op het tabblad Reproducties.

b. Open de Windows Verkenner en open de map waarin zich de
te koppelen afbeeldingen bevinden. Verklein de Verkenner zodat u deze tegelijk met Adlib in het scherm kunt zien. Schakel
eventueel naar Adlib en dan naar de Verkenner, en verplaats
die totdat uw scherm als in afbeelding 12.13 gerangschikt is.
c.

Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u klikt op de afbeeldingen die u aan het record wilt koppelen. Laat de Ctrl-toets
los, klik op één van de geselecteerde afbeeldingen, houd de
muisknop ingedrukt en sleep de cursor naar de Media Viewer
zoals hieronder is te zien.

d. Laat de muisknop los. Voor alle geselecteerde afbeeldingen
worden nu automatisch reproductierecords aangemaakt en de
koppelingen naar die reproductierecords worden daarna in
(herhalingen van) het veld Referentie opgeslagen.
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Afbeelding 12.13: Voorbereiding voor het slepen van afbeeldingen.

Zoals vermeld, kunt u de methode ook gebruiken om één afbeelding aan een reproductierecord te koppelen. Wanneer u een reproductierecord in bewerkingsmodus geopend hebt (zowel vanuit
de gegevensbron Beelddocumentatie als vanuit de catalogus in
het relevante zoomscherm), dan kunt u een enkele afbeelding ook
toevoegen via slepen-en-neerzetten. Open bijvoorbeeld een nieuw
of bestaand record in de gegevensbron Beelddocumentatie en zet
de cursor in het veld Reproductie referentie. Selecteer dan een
afbeelding in de Windows Verkenner en sleep die naar de Adlib
Media Viewer.
•

Met de vijfde methode kunt u afbeeldingen die nog niet als bestand op uw computer staan, maar die u bijvoorbeeld als afdruk
beschikbaar hebt, op het moment dat u een afbeelding wilt koppelen, ter plekke scannen en in Adlib verwerken. Lees hieronder
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het hoofdstuk Nieuw te maken afbeeldingen toevoegen via WIA
voor meer informatie.
U kunt in velden van het datatype Image (zoals Referentie) ook filmen audiobestanden koppelen, op dezelfde manier als waarop u afbeeldingen zou koppelen.

12.2.3. Nieuw te maken afbeeldingen toevoegen via WIA
Adlib biedt ondersteuning voor Windows Image Acquisition. Hiermee
kunt u in Adlib afbeeldingen aan een record koppelen, afbeeldingen
die u op datzelfde moment maakt en opslaat in een door u gewenst
formaat in een map van uw keuze, met een op uw computer aangesloten apparaat dat digitale foto’s (still images) kan maken: dit zijn
apparaten zoals scanners, digitale fototoestellen, webcams of digitale
videocamera’s. Met andere woorden: tijdens het invullen van een
beelddocumentatierecord kunt u dus vanuit Adlib een afbeelding
scannen of een foto maken, deze afbeelding opslaan zoals u dat
wenst, en direct aan het huidige record koppelen. En dat allemaal via
slechts enkele eenvoudige stappen.
Voorwaarde is wel dat het betreffende apparaat WIA ondersteunt*
(dat kunt u nagaan in de documentatie van het apparaat), en dat u
een Windows Vista-systeem of hoger hebt. Om afbeeldingen met WIA
te kunnen inlezen wanneer u een beelddocumentatie-record aanmaakt, is het bovendien soms nodig dat er via Adlib Designer enkele
instellingen voor het beeldreferentieveld (meestal B1 of FN) in uw
beelddocumentatie-database (meestal photo) zijn gemaakt. (Zie de
Designer Help voor meer informatie daarover.) Bovendien moet u, als
u een 64-bits besturingssysteem gebruikt, ook de 64-bits adlwin.exe
gebruiken.

Technische informatie
* Of een apparaat WIA ondersteunt hangt eigenlijk af van het stuurprogramma (Eng.: driver) ervoor. Stuurprogramma’s (die kunnen
worden geüpdatet), worden beschikbaar gesteld door ofwel Microsoft
en zijn dan standaard ingebouwd in het Windows besturingssysteem,
en/of worden beschikbaar gesteld door de fabrikant van het apparaat. De handleiding van het apparaat zou informatie over WIAondersteuning moeten bieden. Als de documentatie er geen melding
van maakt, neem dan contact op met de betreffende fabrikant (bijvoorbeeld via hun website).
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Om vanuit Adlib nieuwe afbeeldingen te koppelen, doet u het volgende:
1. Sluit uw WIA-compatibele apparaat op de computer aan, als dat
nog niet gebeurd is.
2. Open in uw Adlib-applicatie de database waarin het aangepaste
Image-veld voorkomt, bijvoorbeeld Beelddocumentatie.
3. Open een nieuw of bestaand record waaraan u een nieuw te
maken afbeelding wilt koppelen, en zet de cursor in het afbeeldingsveld. In een 3.4-applicatie zou dit het veld Identifier (URL)
zijn maar in een 4.2-applicatie het veld Reproductie referentie.
4. Klik op de knop Van scanner of camera in het contextmenu Media
(in het lint).

5. Afhankelijk van de WIA-instellingen voor dit veld, moet u nu ofwel
zelf een gewenste map uitzoeken om de nieuwe afbeelding in op
te slaan en een nieuwe bestandsnaam opgeven en het bestandstype kiezen, of de nieuwe bestandsnaam wordt automatisch gegenereerd.
Als u in het eerst geval een foutmelding 32 krijgt dan komt dat
omdat u de afbeelding in dezelfde map probeert op te slaan als
waar Adlib de afbeelding zelf ook heen wil kopiëren: kies in dat
geval een andere map om de eerste kopie van de afbeelding in op
te slaan zodat Adlib de kopieeractie naar de echte doelmap (waar
de gelegde koppeling naar verwijst) correct kan uitvoeren; het
bestand komt dan dus in beide mappen terecht. De eerste kopie
kunt u later eventueel met behulp van de Windows verkenner
verwijderen, tenzij u die als backup wilt bewaren.
Houdt er in het tweede geval (automatische bestandsnamen) rekening mee dat een redundante kopie van de afbeelding in de applicatiemap terecht kan komen terwijl de link naar de juiste kopie
in bijvoorbeeld de \images-map kan verwijzen. De overbodige kopieën in de applicatiemap kunt u later eventueel verwijderen.
6. Een WIA-apparaatafhankelijk dialoogvenster verschijnt waarmee
u de nieuwe afbeelding kunt maken.
Als u bijvoorbeeld een scanner hebt aangesloten, dan verschijnt
wellicht een venster vergelijkbaar met het volgende:
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In dit geval kunt u eerst een voorbeeld genereren, daarna het gestippeld kader om het werkelijk te scannen gedeelte slepen, en
vervolgens op Scannen klikken om de gewenste afbeelding te
maken, automatisch te laten opslaan, en direct de juiste koppeling in het afbeeldingsveld op te nemen. De gemaakte afbeelding
is ook meteen zichtbaar in de Media Viewer.
Andere apparaten hebben andere dialoogvensters. Zie de documentatie van het betreffende apparaat voor een uitleg van de opties die de interface biedt.
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12.2.4. Afbeeldingsformaten
Voor het toevoegen van afbeeldingen aan objectbeschrijvingen in
Adlib moet u digitale afbeeldingen verkrijgen. De wijze waarop u die
tot stand brengt is voor Adlib niet relevant. U kunt bestaande foto's
scannen, maar u kunt uw objecten ook met een digitale camera
opnemen. Hoe dan ook, het resultaat zal een digitaal bestand zijn.
U kunt foto’s in verschillende formaten opslaan – Adlib ondersteunt
alle veelgebruikte formaten. Het verschil tussen formaten zit in de
toegepaste compressie, en daarmee in de hoeveelheid schijfruimte
die een afbeelding inneemt. En hoe groter de compressie van een
foto, hoe minder details scherp zichtbaar zijn. Afhankelijk van uw
behoefte kunt u foto’s dus in hoge of lage kwaliteit bewaren.
Als schijfruimte geen probleem vormt, kunnen de volgende adviezen
worden gegeven:
•

Bewaar het origineel van de foto in (ongecomprimeerd) TIFFformaat, voor een hoge kwaliteit.

•

Geef de foto’s een naam die verwijst naar het objectnummer. Bij
meerdere afbeeldingen van één object, kunt u er ook nog volgnummers aan toevoegen, bijvoorbeeld: Obj1234-01.tif, Obj123402.tif, etc.

•

Voor toepassing in Adlib kunt u beter gebruik maken van gecomprimeerde afbeeldingen in JPEG-formaat, omdat het tonen daarvan minder tijd kost. Uw TIFF-afbeeldingen kunt u dus ook opslaan als JPEG-bestanden met dezelfde naam, maar met het achtervoegsel .jpg; TIFF-bestanden naar JPEG converteren doet u in
fotobewerkingsprogramma’s, zoals Adobe Photoshop, ACDSee of
GWS (Graphics WorkShop). Bij de conversie moet u zelf een compressiefactor opgeven. U kunt ermee experimenteren om een
voor u acceptabele factor te vinden, maar een compressiefactor
van 7 of 8 levert meestal goede resultaten op.

•

Een afbeeldingsbestand heeft altijd een resolutie, uitgedrukt in
pixels breedte x hoogte, bijvoorbeeld 600x400 pixels. Deze resolutie wordt bepaald door uw camera- of scannerinstellingen en
geeft in feite aan hoeveel informatie (details) de afbeelding bevat:
meer details dan dat zijn nooit beschikbaar, ook niet bij vergroten. Een afbeelding met een hoge resolutie kan dus meer details
tonen dan een afbeelding met een lage resolutie.
In sommige bestandsformaten kan ook nog een DPI (dots per
inch) of PPI (pixels per inch) opgeslagen worden, handmatig of
automatisch door een scanner, om vast te leggen wat de afmetingen van de origineel gescande afbeelding waren (PPI) en/of wat
de afmetingen van een afdruk van de opgeslagen afbeelding moe211
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ten zijn (DPI of PPI). Een digitaal afbeeldingsbestand heeft namelijk geen inherente afdruk- of weergaveafmetingen in centimeters
of inches: een computerscherm kent alleen pixels en zal in fotobewerkingsprogramma’s of Adlib (ongeschaald) gewoon alle pixels
van de afbeeldingsresolutie willen weergeven. Op een scherm met
een hoog ingestelde weergaveresolutie zal een bepaalde afbeelding dus kleiner worden weergegeven dan wanneer datzelfde
scherm op een lagere resolutie wordt ingesteld.
Bij het afdrukken van een afbeelding en ook wanneer een afbeelding handmatig of via Adlib in een Word-document/sjabloon wordt
ingevoegd, wordt de ingestelde DPI of PPI echter belangrijk.
Daarmee wordt immers aangegeven hoe groot de af te drukken
afbeelding in inches moet zijn. Het DPI/PPI bepaalt bij het afdrukken zeg maar hoeveel puntjes inkt er per 2,54 cm papier moeten
worden afgedrukt, mits de printer dat aankan. Voor een ongeschaalde afbeelding zal dan per puntje inkt één pixel uit het afbeeldingsbestand worden gebruikt. Dus stel dat u voor een afbeelding met een resolutie van 600x400 pixels handmatig een DPI
van 600x600 zou hebben ingesteld, dan zal die afbeelding binnen
een rechthoek van 2,54x1,68 cm worden afgedrukt of in een
Word-document worden ingevoegd. Als u zo’n klein afdrukformaat
niet wilt, sla de afbeelding dan met een lagere DPI-waarde op:
96x96 is bijvoorbeeld een goede standaard waarde voor digitale
afbeeldingen. In fotobewerkingssoftware kunt u een eerder opgeslagen te hoge DPI/PPI voor een afbeelding instellen op een lagere waarde; in sommige software kunt u dit zelfs voor meerdere
afbeeldingen ineens doen. (Maak voor de zekerheid wel eerst een
back-up van al uw afbeeldingen voordat u zo'n “conversie” uitvoert.)
•

Zet de JPEG-foto’s voor gebruik in Adlib, in één map bij elkaar,
bijvoorbeeld in de submap \images van uw Adlib software-map.

12.3. Meertalig invoeren en zoeken
De Adlib-software maakt meertalige invoer en meertalig zoeken
mogelijk. Dit houdt in dat u in één record de gegevens in meerdere
talen kunt invoeren en opslaan, en dat u het record kunt laten weergeven in de taal die u als gebruiker zelf kiest. Standaard zijn uw en
onze applicaties hier niet mee uitgerust. Uw applicatiebeheerder moet
dan ook wijzigingen in een applicatie aanbrengen, of u moet al een
geschikte maatwerkapplicatie hebben, om hiermee aan de slag te
kunnen.
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Als de databases in uw maatwerkapplicatie inderdaad meertalig zijn,
dan kan dat op een van de volgende drie manieren zijn geïmplementeerd:
◼ Implementatie 1 (alleen in Adlib SQL en Oracle-databases)
Adlib-applicaties die draaien op SQL of Oracle-databases kunnen op
dataniveau meertalig zijn (“XML”-meertalig). In de database worden
alle vertalingen van een veldwaarde in de ene tag voor dat veld
opgeslagen, onderscheiden naar taal.
De taal waarin de gebruiker gegevens in een veld in een record wil
invoeren of uitlezen, moet hij of zij in principe dan eerst kiezen via de
knop Data-taal in het menu Wijzigen. Deze datataal staat geheel los
van de interfacetaal. De gekozen datataal wordt zichtbaar gemaakt in
de statusbalk via een pictogram van een vlag naast de code voor de
huidige data-taal:

Of het actieve veld meertalig is (gewoonlijk zijn slechts enkele velden
meertalig), ziet u zowel in weergave- als bewerkingsmodus in de
statusbalk: een “M” achter de veldeigenschappen betekent dat dit
veld meertalig is.
Wanneer u in een record in bewerkingsmodus de cursor in een meertalig veld plaatst (geen gekoppeld veld), dan opent normaal gesproken standaard het venster Wijzig meertalige teksten om de vertalingen gemakkelijk in één dialoogvenster te kunnen bewerken; de huidige data-taal is dan even irrelevant. Als dit venster niet open is voor
een meertalig veld (bijvoorbeeld omdat u het gesloten hebt), dan
moet u het veld in de huidige data-taal invullen en moet u vervolgens
naar een andere data-taal schakelen om een vertaling in die taal in te
voeren.
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Afbeelding 12.14: De snelste manier om vertalingen voor een veldwaarde in te
voeren.

Tip
Als u niet wilt dat het venster Wijzig meertalige teksten voor elk
meertalig veld opent, deselecteer onder in dat venster dan het
aankruisvakje Toon dit venster bij wijzigen van meertalige velden en
klik op OK of Annuleer. U kunt het dan weer handmatig openen
wanneer u daarvoor kiest.
Rechtsklik op een meertalig veld in bewerkingsmodus (geen gekoppeld veld), en kies Wijzig meertalige teksten in het snelmenu om het
venster handmatig te openen.
Om dit venster te openen kunt u ook op de knop Wijzig meertalige
teksten in het menu Wijzigen klikken, of de toetscombinatie Ctrl+M
gebruiken. (Al deze opties zijn alleen actief als de cursor in een
meertalig veld staat.)
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Klik in het venster Wijzig meertalige teksten op een taal om de gewenste waarde in het vak Wijzig de tekst voor taal … in te vullen, te
wijzigen of te verwijderen. U kunt ook de zogenaamde invariante*
taal aangeven of wijzigen. Klik daartoe in het aankruisvakje voor de
taal die u invariant wilt maken. In de afbeelding hierboven is geen
invariante taal gemarkeerd, terwijl de Nederlandse waarde op dit
moment bewerkt kan worden.
Een gekoppeld veld kan ook meertalig zijn: het is dan gekoppeld aan
een meertalig veld in een andere database. Als u bijvoorbeeld een
meertalige thesaurus hebt, dan kunt u in één thesaurusrecord meerdere vertalingen van een term opslaan.
Als u vanuit een catalogusrecord vervolgens koppelt naar een bestaand meertalig record in bijvoorbeeld de thesaurus, dan moet u de
vertaling van de term altijd in de huidige data-taal invoeren of opzoeken. Als de huidige data-taal dus Nederlands is, dan typt u in het
gekoppelde veld de Nederlandse vertaling van de term. Dit betekent
ook dat validatie van een ingevoerde term in een gekoppeld veld
altijd alleen in de huidige data-taal plaatsvindt. Als u via Shift+F4
het venster Vind data voor het veld… opent, dan ziet u inderdaad
alleen termen in de huidige data-taal.
Schakelt u in detailweergave of bewerkingsmodus daarna naar een
andere data-taal, bijvoorbeeld het Engels, en bevat het gekoppelde
termrecord een Engelse vertaling van de term, dan verschijnt die
Engelse vertaling ook automatisch hier. Merk op dat het niet uitmaakt
in welke data-taal u een record uiteindelijk opslaat: in gekoppelde
velden wordt hier namelijk niet de term zelf bewaard maar alleen het
nummer van het gekoppelde record.
Bij het invoeren van een term die in de huidige data-taal nog niet in
de gekoppelde database voorkomt, is het belangrijk dat u het gekoppelde record eerst echt opslaat voordat u mogelijk vertalingen van de
term gaat invoeren in het gekoppelde veld: Adlib weet alleen dat een
vertaling van een gekoppelde term in de huidige data-taal bij een
gekoppeld record hoort, als het recordnummer van het gekoppelde
record al in het hoofdrecord is opgeslagen. In andere woorden: na het
invoeren en via het venster Vind data voor het veld… toevoegen van
een nieuwe gekoppelde term mag u niet van data-taal schakelen en
direct een vertaling van de term invoeren. In zo’n geval wordt namelijk alleen voor de laatst ingevoerde vertaling een gekoppeld record
aangemaakt, zonder de eerder ingevoerde vertalingen. Als u echter
een nieuwe gekoppelde term via een zoomscherm aanmaakt, dan
kunt u in dat zoomscherm wel direct vertalingen invoeren terwijl u het
record voor het eerst invult, zolang u dat maar via het venster Wijzig
meertalige teksten doet: u mag dan niet van data-taal schakelen.
In normale, niet-gekoppelde velden in een meertalige database,
bijvoorbeeld een catalogus of thesaurus, kunt u na het invoeren van
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nieuwe veldinhoud wel direct van data-taal schakelen om vertalingen
in te voeren; u hoeft het record dan niet eerst op te slaan.
In de detailweergave van een record wordt data in de huidige datataal weergegeven of, als die data ontbreekt, data in de zogenaamde
invariante taal*. Dat is vanaf Adlib 7.2 niet meer optioneel: de knop
Toon/Verberg invariante data is daarom niet meer aanwezig. Als een
meertalig veld in de huidige data-taal dus geen waarde heeft terwijl
er in een andere data-taal een invariante waarde bestaat, dan wordt
die waarde standaard (gedimd) weergegeven. Dit vergemakkelijkt het
vertalen van de betreffende data.
Een invariante veldwaarde uit een andere data-taal wordt in een
andere kleur weergeven, in lichtgrijs namelijk. Zo is duidelijk dat het
invariante data betreft en dat de betreffende veldwaarde(n) nog niet
in de huidige data-taal in het record zijn opgeslagen. Zodra u de
cursor echter in zo’n veld met lichtgrijze tekst plaatst, wordt de
tekstkleur weer normaal en dat betekent dat die waarde of wat u er
na bewerking van hebt gemaakt, wel in de huidige data-taal in het
betreffende veld wordt opgeslagen zodra u de wijzigingen in het
record opslaat. Zolang veldwaarden lichtgrijs zijn, worden ze niet
opgeslagen.

Als een meertalig veld in de huidige data-taal geen waarde heeft
maar in ten minste één andere taal wel, terwijl er ook geen invariante
waarde voor het veld in dit record bestaat, dan wordt in weergavemodus in lichtgrijs een beletselteken in het veld getoond
(onderstreept als het om een gekoppeld veld gaat).

In bewerkingsmodus wordt het beletselteken ook getoond zolang de
cursor niet in het veld staat: zodra de cursor er wel in staat, verdwijnt
het beletselteken. In geen geval wordt het beletselteken in het record
opgeslagen: het is slechts bedoeld om aan te geven dat er in een
andere data-taal al data in het veld is ingevoerd.
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* Invariante waarden gebruiken
Verscheidene Adlib-versies geleden was het zo dat wanneer u in een
record voor het eerst een waarde in een meertalig veld invoerde, die
waarde in de huidige data-taal de invariante waarde werd. Die funtionaliteit is met 6.5.2 SP2 gewijzigd. Alleen in het venster Wijzig
meertalige teksten kunt u nog aangeven of een vertaling de invariante zou moeten zijn.
De waarde in de invariante taal verschijnt standaard (gedimd) in het
bewerkte veld wanneer u naar een data-taal schakelt die nog geen
waarde heeft, zodat u in het veld zelf gemakkelijker kunt vertalen.
Belangrijk om te onthouden is dat wanneer een invariante waarde in
een veld zonder waarde in de huidige taal wordt getoond, die waarde
niet in het record wordt opgeslagen zolang u de cursor niet in het
betreffende veld hebt geplaatst, maar dat die waarde wél als waarde
in de huidige data-taal wordt opgeslagen in het record als u de cursor
tijdens het bewerken van het record in het veld hebt gehad, zelfs als
u de waarde niet hebt aangepast. De kleur van de waarde is dan
weer gelijk aan die van de overige data.
Als u in een meertalig veld van een record echter slechts in één taal
(die u invariant hebt gemaakt) een waarde hebt opgegeven, en het
record vervolgens hebt opgeslagen, dan komt die waarde in de betreffende taal ook maar één keer in het bewaarde record voor. Maar
zodra u van data-taal schakelt, zult u zien dat de invariante waarde
van het meertalige veld evengoed wordt getoond (hoewel nog steeds
niet opgeslagen in het record). De redenering is dat als Adlib geen
veldwaarde in de huidige data-taal kan vinden, dat het dan maar de
veldwaarde in de invariante taal toont: een compromis natuurlijk,
want het is de juiste waarde, maar in de verkeerde taal.
Enumeratieve velden (keuzelijstjes) zijn nooit op dataniveau meertalig. De taal van de termen in het keuzelijstje hangt alleen af van de
interfacetaal (menu Beeld > Taalwissel), niet van de datataal. De
waarde die daadwerkelijk in het veld wordt opslagen is een taalonafhankelijke, neutrale waarde die u normaal niet te zien krijgt.
Via de Zoekassistent of een Zoekformulier zoeken op een veld of
index in een meertalige SQL of Oracle-database, betekent zoeken in
alle data-talen tegelijk, terwijl u via de selectietaal ook de mogelijk217
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heid hebt om in een specifieke taal te zoeken (zie hoofdstuk 6.3.11
voor meer informatie hierover).
De standaard sortering van het zoekresultaat wordt bepaald door de
sorteringsinstelling voor de huidige zoekingang en mogelijk door de
database-instelling Locale die op een specifieke taalregio kan zijn
ingesteld, beide instelbaar via Adlib Designer. Verder is de Windows
locale ook nog van invloed op de sortering: in bijvoorbeeld op Latijn
gebaseerde taalregio’s, zullen termen in Latijnse talen in de lijstweergave altijd vóór alle termen in bijvoorbeeld het Grieks verschijnen. Als
de sorteringsopties niet ingesteld zijn, dan zal er niet alfabetisch
gesorteerd worden.
◼ Implementatie 2 (verouderd, meestal in CBF-databases)
Enkele invoervakken, of elk invoervak op een tabblad of elk geheel
tabblad, is duidelijk ingericht op gegevensinvoer in één specifieke
taal, doordat bijvoorbeeld die taal expliciet wordt genoemd in labels;
u kunt alle vertalingen die u maakt in één record, tegelijk bekijken. U
hoeft nooit via een menu van datataal te veranderen.
Voor zoeken op een bijvoorbeeld Nederlandstalige veldnaam of zoekingang (wat u automatisch doet als u Adlib in het Nederlands draait),
betekent dit dat alleen gezocht wordt in de Nederlandstalige tag voor
dit veld. (Elke vertaling wordt in een eigen tag opgeslagen.)
◼ Implementatie 3 (verouderd, meestal in CBF-databases)
Eén of meer invoervakken kunnen inhoud in meerdere talen bevatten,
terwijl u maar één vertaling tegelijk ziet. Zodra u via de knop Taalwissel in het menu Beeld van interfacetaal verandert, verandert u
voor deze velden ook de datataal. U merkt dat doordat deze velden
die zojuist bijvoorbeeld nog een Nederlandse term toonden, nu leeg
zijn of de vertaling in de nieuwe interfacetaal bevatten als u die al
eerder had ingevoerd. In deze meertalige velden ziet u dus altijd
alleen de inhoud in de huidige interfacetaal, en alleen in die taal moet
u in deze velden invoeren.
Voor zoeken op bijvoorbeeld een Nederlandstalige veldnaam of zoekingang, (wat u automatisch doet als u Adlib in het Nederlands draait)
betekent dit dat alleen gezocht wordt in de Nederlandstalige tag voor
dit veld. (Elke vertaling wordt in een eigen tag opgeslagen.)

12.3.2. Eentalige data in meertalige velden
Als uw bestaande eentalige Adlib SQL of Adlib Oracle-applicatie door
uw applicatiebeheerder “XML”-meertalig is gemaakt zonder een toepasselijk dataconversie uit te voeren, dan zit u met de ongemakkelijke situatie waarin bestaande waarden in nu meertalige velden geen
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geassocieerde data-taal hebben, terwijl veldwaarden in nieuwe records wel een geassocieerde data-taal krijgen.
Adlib herstelt die situatie half-automatisch. Dat gaat als volgt in zijn
werk: als er in een record meertalige velden voorkomen waarin data
zonder geassocieerde data-taal staat, dan wordt bij het ophalen of
tonen van het record – het hoeft niet in bewerkingsmodus te staan aan de betreffende veldwaarden in het geheugen de momenteel
actieve data-taal toegekend, maar nog niet in het record opgeslagen.
U kunt die voorlopige taaltoekenning zien als u met de toetscombinatie Ctrl+R de huidige inhoud van het record toont. Als het record in
bewerkingsmodus wordt gezet, dan verschijnt de melding:
Eentalige data opgewaardeerd. Een of meer meertalige velden bevatten data zonder geassocieerde data-taal. Deze data is nu geassocieerd met de huidige data-taal. Controleer alstublieft alle data voordat
u het record opslaat.
U kunt door van data-taal te wisselen of via het venster Wijzig meertalige teksten uiteraard de vertaling(en) van de veldwaarden nog
aanpassen. Sla het record op om de wijzigingen te bewaren; als u het
record niet opslaat, dan blijft alles bij het oude en zijn de veldwaarden zonder geassocieerde data-taal nog steeds aanwezig.
Overigens kunt u bij het zoeken in alle talen samen ook termen
vinden waaraan nog geen data-taal is toegekend.
In detailweergave van een record is data zonder taal ook zichtbaar
zolang u in die detailweergave niet van data-taal schakelt. Zodra u
het record gaat bewerken, krijgt data zonder taal de huidige data-taal
toegewezen, dus zorg ervoor dat altijd de juiste data-taal actief is
vóórdat u een record met taalloze data gaat bewerken. (Strict gesproken wordt de huidige data-taal al toegekend terwijl het record
nog in weergavemodus staat, maar die toewijzing wordt niet opgeslagen wanneer u het record verlaat.)

12.3.3. Voeg termen samen
Als u een Adlib SQL of Adlib Oracle-database hebt die niet “XML”meertalig is, maar waarin vertalingen van termen of namen als aparte
records zijn opgenomen, en u wilt ofwel alle vertalingen van een term
of naam graag in één record gaan bewaren (op de XML-meertalige
manier dus), of u wilt voorkeursrelaties tussen vertalingen aanbrengen, dan wilt u dat zo efficiënt mogelijk doen. Voor dat doel is er in
Adlib de functie Voeg termen samen, die u in het menu Wijzigen
vindt. Zie het aparte Adlib-document Termen samenvoegen.doc voor
uitleg over het gebruik ervan.
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12.4. Automatisch data vervangen of toevoegen
12.4.1. Zoeken en vervangen
Als u records gemarkeerd hebt, kunt u een zoek-en-vervang actie op
deze records uitvoeren, waarbij u een tekenreeks op kunt geven die
in bepaalde velden (die u zelf kunt selecteren) gezocht zal worden en
vervangen zal worden door een andere op te geven tekenreeks.
Hiermee kunt u snel een consequent verkeerd ingevulde of verouderde term overal vervangen.
Klik op de knop Vervangen in record om het venster Zoek en vervang
te openen (zie Afbeelding 12.15).

◼ De invoervakken

Afbeelding 12.15: Teksten vervangen in gemarkeerde records.

Selecteer in de lijst Beschikbare velden de velden waarin u een tekenreeks wilt zoeken en vervangen. Selecteer een veld en kopieer het
veld naar de lijst Geselecteerde velden door op het naar rechts wijzende pijltje te klikken. Herhaal dit voor de andere velden waarin u
dezelfde vervanging wilt uitvoeren. Selecteer eventueel in de rechter
lijst een veld en klik op het naar links wijzende pijltje om een veld uit
de selectie te verwijderen.
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Typ vervolgens in het invoervak Vervang de te zoeken tekenreeks en
in Door de tekenreeks die daarvoor in de plaats moet komen. Als u bij
Door niets invult, zal de tekenreeks die u opgaf in Vervang, in de
geselecteerde velden van de geselecteerde records verwijderd worden; als het betreffende veld meer dan één occurrence heeft, dan
wordt de resulterende lege occurrence ook verwijderd, maar een
resulterende lege occurrence van een veld in een datadictionaryveldgroep wordt alleen worden verwijderd als dezelfde occurrence van
elk veld in de groep ook leeg is.
Waarschuwing voor vervanging door leeg veld
U herkent een veldgroep eenvoudig aan het feit dat wanneer u een
nieuwe occurrence van een veld toevoegt, er van een of meer velden
naast, boven of onder het betreffende veld ook een nieuwe occurrence wordt toegevoegd.
Meestal zijn veldgroepen in de datadictionary (de databasedefinitie)
gespecificeerd, maar in sommige oudere applicaties kunnen veldgroepen in plaats daarvan op een scherm gedefinieerd zijn. In het
laatste geval betekent dit dat bij een vervanging door een leeg veld
een veldoccurrence verwijderd kan worden terwijl het aantal occurrences van de andere velden in de schermveldgroep gelijk blijft, wat
de inhoud van uw record dan corrumpeert. Gebruik zoeken-envervangen dus niet om een gezochte tekenreeks door niets te vervangen, als de tekenreeks in schermveldgroepoccurrences kan voorkomen.

U kunt controleren of een veldgroep in de datadictionary gedefinieerd
is door in een geopend record te rechtsklikken en in het betreffende
veld Eigenschappen te kiezen in het snelmenu. Open in het venster
Veldeigenschappen dan het tabblad Data dictionary. Als er achter
Groepsnaam een naam vermeld wordt, dan is die veldgroep in de
datadictionary gedefinieerd, en kunt u normaal zoeken en vervangen.
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In enumeratieve velden (velden met een keuzelijstje) kunt u ook
zoeken en vervangen: gebruik de teksten die u in de huidige interfacetaal in het keuzelijstje ziet staan (al kunt u in het vak Door ook
eventueel de zogenaamde neutrale waarde – de waarde die echt
wordt opgeslagen - van een tekst uit het keuzelijstje gebruiken).
◼ De opties

Afbeelding 12.16: Het is verstandig elke vervanging te bevestigen, zo weet u
zeker dat de vervanging geen onverwachte resultaten oplevert.

Markeer de optie Vergelijk hele veldinhoud om de te vervangen
tekst alleen te vervangen als dat de volledige veldinhoud is. Zoek met
deze optie gemarkeerd bijvoorbeeld op Van Dale Lexicografie (om
te vervangen door bijvoorbeeld Van Dale) en alleen de inhoud van
die velden wordt vervangen waarin letterlijk hetzelfde staat: Van Dale
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Lexicografie. Een veld waarin meer of minder tekens staan, wordt niet
bewerkt.
Daarnaast kunt u met de optie Vergelijk hele woorden aangeven
dat alleen op hele woorden gezocht moet worden. In dat geval zal een
zoek-en-vervang actie op produkt (om te vervangen door product)
alleen het woord produkt vervangen door het woord product. Een
woord als produktie wordt niet aangepast.
Met de optie Vergelijk delen van woorden wordt in dit voorbeeld
produktie wel vervangen, door productie.
Onderscheid hoofdletters/kleine letters - Verder kunt u aangeven of er rekening gehouden moet worden met de hoofdletters en
kleine letters zoals u die getypt hebt (door Onderscheid hoofdletters/kleine letters te markeren), of dat die als gelijk beschouwd
moeten worden.
Vervanging bevestigen - Het is meestal verstandig ook de optie
Vervanging bevestigen te markeren (behalve misschien bij grote
selecties). In dat geval wordt elke keer dat een tekenreeks vervangen
kan worden, door het systeem gevraagd of u de reeks daadwerkelijk
wilt vervangen. Tevens wordt de tekenreeks in zijn context (bijvoorbeeld de titel of het trefwoord) getoond (zie Afbeelding 12.16). Als u
kiest voor Ja dan zal de tekenreeks inderdaad worden vervangen.
Wanneer u Nee kiest, wordt de tekenreeks niet vervangen, en wordt
de volgende vervangingsmogelijkheid gezocht. Kies Annuleer om de
vervangingsprocedure te stoppen.
Occurrence toevoegen – Deze optie is niet bedoeld voor zoeken en
vervangen, maar voor het toevoegen van data. Zie paragraaf 12.4.3
voor meer informatie.
Taal - De keuzelijst Taal is actief in meertalige applicaties. In een
meertalig veld kunt u ermee in een specifieke data-taal een waarde
zoeken en vervangen of toevoegen, als u beschikt over een meertalige Adlib SQL of Oracle-database.
Als u geen taal selecteert terwijl u wel een meertalige database hebt,
dan doorzoekt u alleen de huidige data-taal of voegt u de nieuwe
waarde in de huidige data-taal van de nieuwe occurrence toe.
Een bijzonder geval doet zich voor wanneer een van de taalwaarden
in een meertalig veld als invariante waarde is gemarkeerd. Wanneer u
het record naar een data-taal schakelt waarin u het meertalige veld
nog niet zelf hebt ingevuld, wordt de invariante waarde automatisch
voor u ingevuld. (Dit is bedoeld om vertalen gemakkelijker te maken.)
Bij zoeken-en-vervangen heeft dat tot gevolg dat u het meertalige
veld moet behandelen alsof de invariante waarde al is ingevuld voor
de talen waarin u zelf nog niets had ingevoerd. In de data-taal waarin
u wilt zoeken-en-vervangen moet u dan dus niet zoeken op een lege
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waarde maar op de invariante waarde of een deel daarvan. Stel u
hebt in een record een meertalig veld Titel (met de beschikbare datatalen Nederlands en Engels) en u hebt alleen in de huidige data-taal
Engels een titel ingevuld (bijvoorbeeld “Count Dracula”), die als
invariante gemarkeerd* en het record opgeslagen. Als u gaat zoeken
en vervangen in dit veld in dit record en in het venster Zoek en vervang stelt u de optie Taal in op Nederlands, dan moet u er bij het
invullen van het vak Vervang dus rekening mee houden dat u zoekt in
de invariante titel (“Count Dracula” in dit voorbeeld), niet in een leeg
veld. Als u zou willen dat de Nederlandse titel “Graaf Dracula” wordt,
dan vult u in het invoervak Vervang dus in: Count, en in het vak Door
het woord: Graaf, en markeert u verder de optie Vergelijk hele woorden.
* Rechtsklik in een meertalig veld en kies in het snelmenu de optie
Wijzig meertalige teksten om te controleren of een van de taalwaarden invariant is. U kunt een van de taalwaarden eventueel invariant
maken door het aankruisvakje voor de betreffende taal te makeren. U
kunt invariantie hier ook verwijderen.
◼ Alles of niets
Als u alle tekenreeksen in een bepaald veld wilt vervangen door een
nieuwe tekenreeks dan typt u in het invoervak Vervang een sterretje
(*) en in Door de nieuwe tekenreeks. Als u alleen lege velden wilt
vullen met een bepaalde waarde typt u niets in Vervang en in Door de
nieuwe waarde. In deze twee gevallen maakt het voor het resultaat
niet uit welke Vergelijk-optie u markeert.
◼ Voortgang
Tijdens of na het zoeken en vervangen wordt het venster Zoek en
vervang voortgang getoond. Hierin wordt onder andere gemeld hoeveel records doorzocht en gewijzigd zijn en hoeveel termen in totaal
vervangen zijn.

12.4.2. Vervangen in gekoppelde velden
Als u bij het vervangen een nieuwe term aan een gekoppelde database toe zou voegen, dan vraagt het systeem expliciet of u de bewuste
term daadwerkelijk aan de gekoppelde database wilt toevoegen. De
term die u vervangen hebt, blijft overigens bestaan in de gekoppelde
database. (Deze mogelijkheid is er alleen als u normaal gesproken
rechten hebt om termen toe te voegen.)
Hieruit volgen enkele aanbevelingen voor het vervangen van termen
in catalogusvelden die gekoppeld zijn aan validatiedatabases:
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•

Applicaties met feedback-links (vanaf model 4.2) - Terugkoppelingen vanuit validatiedatabases naar de catalogi, zoals
standaard aanwezig in modelapplicatie 4.2 en hoger, zorgen er
onder andere voor dat wanneer u van een in catalogi gebruikte
term een niet-voorkeursterm wilt maken, u alleen in het betreffende thesaurusrecord eenvoudig een Use-term (een voorkeursterm) hoeft toe te voegen om alle catalogusrecords die koppelen
naar de nu niet-voorkeursterm automatisch bij te werken naar de
nieuwe voorkeursterm zonder dat u zoek-en-vervang acties hoeft
uit te voeren. Het automatisch bijwerken, waarbij elke koppeling
naar het oude record wordt vervangen door de koppeling naar het
nieuwe voorkeurstermrecord, kan enige tijd duren als er veel catalogusrecords moeten worden bijgewerkt.

•

Applicaties zonder feedback-koppelingen - Als u bijvoorbeeld
de objectnaam koekepan wilt vervangen door koekenpan, kijk dan
in de validatiegegevensbron (hier de Thesaurus) of er al een record is voor de term koekenpan. Zo nee, dan zoekt u het record
koekepan op, en verandert daarin de spelling. U hoeft in de catalogusrecords nu geen zoek-en-vervang actie meer uit te voeren,
want door de koppeling met de validatiedatabase wordt automatisch de term in de nieuwe spelling opgehaald voor alle bestaande
records.
Bestaat er al wel een record in de nieuwe vorm, dan moet u een
zoek-en-vervang actie in de catalogus en eventueel andere gegevensbronnen uitvoeren, zodat daarin in het juiste gekoppelde veld
naar de nieuwe term wordt verwezen. Het veiligst is het nu om
het oude termrecord in de validatiedatabase te laten staan, want
misschien zijn er toch nog ergens (catalogus)records waarin naar
dit record gekoppeld is, en de gegevens daarin mogen waarschijnlijk niet verloren gaan.
Als u echter zeker weet dat er nergens meer catalogusvelden met
de oude term voorkomen en het uw bedoeling is dat in nieuwe records niet meer de oude term kan worden ingevuld, dan is het
aan te raden tussen het oude en het nieuwe validatierecord een
use/used for-relatie te leggen, zodat de oude term een nietvoorkeursterm wordt (zie hoofdstuk 13 voor meer informatie
hierover). Als in nieuwe records nu de oude term wordt ingevuld,
dan wordt die automatisch vervangen door de nieuwe term. (Het
aanleggen van een use/used for-relatie heeft geen effect op al bestaande records, tenzij u die opent om ze te wijzigen. Pas dan
worden niet-voorkeurstermen daarin door voorkeurstermen vervangen. Een zoek-en-vervang actie vooraf blijft dus nodig.)
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◼ Zoek-en-vervang controleert op meerdere voorkeurstermen

Afbeelding 12.17: Als de in te voegen term meerdere voorkeurstermen heeft,
moet u bij het vervangen nog de juiste term selecteren.

Wanneer u via zoeken-en-vervangen een term in een gekoppeld veld
probeert te vervangen door een niet-voorkeursterm die meer dan één
voorkeursterm heeft, dan moet u bij vervanging eerst de gewenste
voorkeursterm selecteren.
In de afbeelding hierboven wordt geprobeerd de objectnaam kaartje
te vervangen door ansicht. In de thesaurus is in dit geval echter vastgelegd dat ansicht twee mogelijke voorkeurstermen heeft, namelijk
ansichtkaart en postkaart. Nadat het zoeken-en-vervangen is gestart
en de objectnaam kaartje wordt in een record gevonden, dan verschijnt het venster Meerdere voorkeurstermen gevonden, selecteer
termen uit lijst. Selecteert dan de gewenste term en klik op OK. Elke
keer dat de gezochte term tijdens zoeken-en-vervangen wordt gevonden, moet u opnieuw een voorkeursterm kiezen.

12.4.3. Extra veldoccurrences in batch toevoegen
Via het venster Zoek en vervang kunt u een occurrence aan een veld
toevoegen, onder al aanwezige occurrences. Als het veld nog leeg is,
dan wordt de eerste occurrence gevuld. Als het veld deel uitmaakt
van een veldgroep dan wordt aan alle overige velden in de groep een
lege occurrence toegevoegd; u kunt niet aan meerdere velden in één
groepsoccurrence tegelijk waarden toevoegen. Via de knop Vervangen
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in record rechts in het menu Wijzigen opent u het venster Zoek en
vervang.

1. Markeer het aankruisvakje Occurrence toevoegen. Verschillende
andere opties worden nu gedimd weergegeven omdat ze voor het
toevoegen van een veldoccurrence geen betekenis hebben.

Afbeelding 12.18: Het venster Zoek en vervang kunt u ook gebruiken om
een occurrence aan een veld in de gemarkeerde records toe te voegen.

2. Selecteer het (vetgedrukte) veld waaraan u de occurrence wilt
toevoegen, door het via het blauwe pijltje naar de rechter lijst te
kopiëren. U mag maar één veld selecteren, niet meerdere tegelijk. Controleer voordat u zoeken en vervangen start eerst in een
record in bewerkingsmodus of het veld wel herhaalbaar is: als u
met de hand lege occurrences kunt toevoegen dan is het toegestaan, zo niet, voeg dan ook via zoeken en vervangen geen nieuwe occurrences toe want die zullen meestal wel opgeslagen worden in het record maar in detailweergave niet zichtbaar zijn!
3. Typ in het veld Voeg toe: de waarde die in de nieuwe occurrence
moet worden ingevuld. Zorg dat u weet welke datatype het veld
in de datadictionary heeft en dat u in de nieuwe occurrence dus
een geldige waarde invoegt. Adlib valideert het datatype namelijk
niet zelf. Het datatype van een veld vindt u door in een record de
cursor in het veld te zetten: het datatype wordt dan onder in het
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Adlib-venster in het midden van de statusbalk vermeld. Voor de
veld Inschrijvingsdatum bijvoorbeeld, ziet u dat de tag HC is en
dat het een ISO-datumveld is waarin u waarden moet invoeren
zoals 2012-02-15.

Voor gekoppelde velden geldt dat Adlib controleert of de waarde
die u in de extra occurrence wilt toevoegen wel in de gekoppelde
database voorkomt, zo niet dan wordt u, zoals gewoonlijk,
gevraagd of u de term of naam als record aan de gekoppelde
database wilt toevoegen. Kiest u Nee, dan wordt de occurrence
ook niet toegevoegd.

12.5. Records ontlenen
Het ontlenen van records aan andere (lokale of internet-) databases
of datasets is erg nuttig als u documenten of objecten beschrijft die
vergelijkbare gegevens bevatten. Uw applicatiebouwer kan dit mogelijk maken door een ‘gelijkaardige’ database te maken, waaruit u
records kunt overnemen. (Het is mogelijk om meer dan één gelijkaardige database te hebben.)
U kunt een record oproepen of ontlenen wanneer u een nieuw record
voor een document of object wilt maken (of wanneer u een bestaand
record wilt bijwerken) waarbij u die gegevens nodig hebt. De functie
Ontlenen kunt u vinden in het menu Start. In het submenu van de
knop kunnen één of meer gelijkaardige databases worden aangeboden; kies de database of dataset waaruit u wilt ontlenen.

Als uw applicatiebouwer een dataset x als gelijkaardige database
heeft gedefinieerd in dataset y, open dan gegevensbron y, kies Start
→ Ontlenen → x en een zoomscherm opent (bijvoorbeeld een Zoekformulier) waarmee u kunt zoeken in de gelijkaardige database x.
Het zoekresultaat wordt getoond in het venster Beschikbare data. Met
de knop Details kunt u een record uit x bekijken en met Selecteer
neemt u het record over naar een nieuw record in y. Of het record uit
x daarbij wordt verwijderd, hangt af van uw applicatie-setup. Een
eventuele verwijdering van het oorspronkelijk record, wordt overigens
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pas uitgevoerd als het nieuwe wordt opgeslagen. (Zie de bijlagen
achterin voor specifieke voorbeelden van het ontlenen van records.)

Als u een bestaand record in bewerkingsmodus hebt staan, dan wordt
bij het ontlenen van gegevens uit een ander record eerst gevraagd of
het huidige record aangevuld mag worden:
•

Zo ja, dan worden alleen de gevulde velden uit het ontlenende
record overgenomen en zullen die dezelfde velden in het huidige
record overschrijven, ongeacht of die al ingevuld waren of niet.

•

Zo niet - u wilt het huidige record niet aanvullen - dan wordt
gewoon weer een nieuw record gemaakt waarin de inhoud van
het ontlenende record wordt gekopieerd.

(Velden waarvoor in de datadictionary de optie Uitwisselbaar op Nee
staat, worden uiteraard niet overschreven of overgenomen.)

12.6. HTML-velden invullen
Een HTML-veld is een databaseveld bedoeld voor lange, opgemaakte
tekst. De tekst kunt u bij het bewerken van het record opmaken. U
kunt de inhoud van zo’n veld afdrukken naar een Word-sjabloon of
met behulp van een XSLT-stylesheet waarbij de opmaak behouden
blijft. Ofschoon u tijdens het bewerken van een dergelijk veld alleen
de opgemaakte tekst ziet, wordt op de achtergrond de veldinhoud als
HTML-code opgeslagen.
HTML-velden komen niet voor in de modelapplicatie 4.2, maar het is
mogelijk dat uw applicatiebeheerder één of meer van zulke velden in
uw applicatie heeft ingebouwd, bijvoorbeeld het veld voor etikettekst
op het tabblad Begeleidende teksten van een museumobjectrecord.
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Het is goed mogelijk dat uw applicatiebeheerder een normaal tekstveld heeft vervangen door een HTML-veld. De bestaande veldinhoud
kan dan in eerste instantie als platte tekst zichtbaar worden in het
HTML-veld. De tekst is nog niet opgemaakt en ook nog niet als HTMLcode opgeslagen. Plaats het record in bewerkingsmodus om opmaak
toe te passen. Merk op dat bestaande tekst in een geconverteerd veld
pas wordt opgeslagen als HTML wanneer u de cursor tenminste een
keer in het veld hebt geplaatst en het record opnieuw hebt opgeslagen.
Zodra de cursor in bewerkingsmodus in het HTML-veld staat, verschijnt een zwevende werkbalk om de tekst op te maken.

Afbeelding 12.19: HTML-veld met bestaande platte tekst in bewerkingsmodus.

De knoppen hebben de volgende betekenis:
◼ Tekst opmaken in HTML-velden
Kies een lettertype.
Geef tekst de opmaak vet.
Geef tekst de opmaak cursief.
Onderstreep tekst.
Laat de tekst links uitlijnen.
Laat de tekst centreren.
Laat de tekst rechts uitlijnen.
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Plaats nummering voor alinea’s.
Plaats opsommingstekens voor alinea’s.
Verklein inspringing.
Vergroot inspringing.
Voeg een horizontale lijn in.

De knoppen werken grotendeels op dezelfde manier als in Windows
tekstverwerkers. Zo moet u eerst tekst typen, een gedeelte ervan of
het geheel selecteren, en daar vervolgens een opmaak aan toekennen.
Bovendien kunt u opgemaakte tekst uit andere Windows-applicaties,
zoals Microsoft Word, kopiëren (Ctrl+C) en plakken (Ctrl+V) in een
HTML-veld, of vice versa, met behoud van opmaak. Bij kopiëren
vanuit Word is het echter mogelijk dat niet alle opmaakkenmerken
worden overgenomen, zoals bijvoorbeeld de kleur van tekst.
Voor het invoegen van nieuwe regels kunt u Enter gebruiken voor
een nieuwe alinea, en Shift+Enter om binnen dezelfde alinea naar
een nieuwe regel te gaan.
Na opmaak kan de tekst er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Afbeelding 12.20: Een HTML-veld met opgemaakte tekst, in bewerkingsmodus.

◼ Geavanceerd: de HTML-code bewerken
U kunt de HTML-code zelf echter ook bewerken, in een apart venster.
Als u HTML beheerst kunt u zo URL’s naar afbeeldingen of websites
opnemen, tabellen gebruiken en overige mogelijkheden van HTML
toepassen; u kunt alleen geen CSS-stijlen gebruiken.
Rechtsklik op een HTML-veld en kies in het snelmenu dat opent de
optie Bewerk de HTML broncode. Het venster HTML Source Editor
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opent. De HTML van al aanwezige veldinhoud wordt getoond. U kunt
de HTML-code direct in dit venster aanpassen. U kunt code ook van
en naar deze editor kopiëren (Ctrl+C) en plakken (Ctrl+V), wat
handig kan zijn als u uw HTML-code liever eerst in een andere HTML/webpagina-editor bewerkt. Via OK sluit u het venster en ziet u het
resultaat in het Adlib-record.

Afbeelding 12.21: De HTML-code bewerken.

De HTML-code in deze velden begint en eindigt altijd met <DIV> en
respectievelijk </DIV> en heeft geen <head>-sectie. Als u toch een
<head>-sectie toevoegt, dan wordt die weer verwijderd zodra u op OK
klikt.
In het voorbeeld hierboven ziet u dat in het HTML-veld een afbeelding
wordt opgehaald en een tabel is gecreëerd, iets wat hier alleen mogelijk is door de HTML-code zelf aan te passen.
Technische informatie: afdrukken en exporteren
De opgemaakte tekst in HTML-velden kunt u alleen correct afdrukken
naar Word-sjablonen of XSLT-stylesheets die ingesteld staan als
uitvoerformaat. Naar uitvoerformaten en Word-sjablonen drukt u af
via de Afdrukassistent (zie hoofdstuk 14). Deze sjablonen of
stylesheets moet u (of uw applicatiebeheerder) in principe zelf
maken, maar sjablonen hebben geen speciale instructies voor HTML232
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velden nodig – u kunt normaal verwijzen naar de veldtag (zie
hoofdstuk 15) – en een voorbeeldstylesheet kunt u downloaden vanaf
onze website.
Als u HTML-velden toch afdrukt via een adapl (ook via de interactieve
Afdrukassistent-methode), dan wordt de HTML veldinhoud afgedrukt:
de opmaak is dan niet zichtbaar maar de HTML-codes wel.
Bij het exporteren (zie hoofdstuk 16) van records met HTML-velden
wordt de HTML veldinhoud als code opgeleverd: de code begint en
eindigt met <div> en respectievelijk </div>, en heeft geen <body> of
<head> tags. Bij export naar XML wordt de HTML veldinhoud daadwerkelijk als HTML binnen de XML veldtags opgeleverd; voor het XML
zoekresultaat van wwwopac geldt hetzelfde. Een Adlib Internet
Server gebruikt XSLT-stylesheets om de XML-uitvoer van wwwopac
om te zetten naar HTML.
Voor zowel afdrukken als webweergave, moeten XSLT-stylesheets
voor HTML-velden zodanig worden gecodeerd dat de HTML
veldinhoud letterlijk uit de XML wordt overgenomen, zoals voor het
veld label.text in ons voorbeeld:
<xsl:template match="label.text">
<xsl:copy-of select="."/>
</xsl:template>
◼ Opmerking
De eerste keer dat u een record met een HTML-veld naar een Wordsjabloon afdrukt, vraagt Word mogelijk of u Word als standaard editor
for HTML-pagina’s wilt instellen. Antwoord Nee als u dat niet wilt, en
Ja als u dat prima vindt. In beide gevallen is de resulterende afdruk
daarna wellicht niet in orde. Probeer dan nogmaals af te drukken.
Microsoft Word zou de vraag nu niet meer moeten stellen en de
afdruk moet nu correct zijn.

12.7. Rich-textvelden invullen
Rich-textvelden bevatten tekst die opgemaakt kan worden, namelijk
door de uitlijning ervan te bepalen, er een opsomming van te maken,
een ander lettertype te kiezen of de opmaak Vet, Cursief, of Onderstrepen op de hele tekst (of een gedeelte daarvan) toe te passen.
Deze opmaak is niet alleen in het scherm zichtbaar, maar wordt bij
het afdrukken van de inhoud van een Rich-textveld naar een Wordsjabloon ook toegepast. Bij afdrukken met behulp van een print-adapl
wordt de tekst wel plat afgedrukt (en RTF-codes zullen niet zichtbaar
233

Extra functies voor invoeren

Adlib Gebruikersgids

zijn). Ook in een standaard webapplicatie wordt de opmaak niet
overgenomen. De toepasbaarheid van dit soort velden is dus beperkt.
Technische informatie: RTF-inhoud in uw webapplicatie
Een Adlib Internet Server webapplicatie kan draaien op wwwopac.exe
of wwwopac.ashx. De opmaakkenmerken (d.w.z. de RTF-codes) van
tekst in Rich-textvelden kunnen eventueel door wwwopac.exe, maar
niet door wwwopac.ashx, worden meegegeven in het XMLzoekresultaat. Maar de eventueel aanwezige RTF-codes worden
waarschijnlijk als tekst op de webpagina getoond, want ze kunnen
niet eenvoudig worden omgezet naar opmaak; witregels worden in de
webweergave wel standaard getoond als RTF-codes aanwezig zijn. Of
de codes überhaupt meegegeven worden hangt af van bepaalde
configuratie-instellingen. Wwwopac.ashx-webapplicaties daarentegen
halen geen RTF-codes op en tonen die dus ook niet, ongeacht configuratie-instellingen; ook witregels worden niet overgenomen dus
tekst wordt achter elkaar geplakt.
Witregels in normale, niet-RTF-velden worden in XML-uitvoer voor
een webapplicatie standaard niet overgenomen. Maar voor een
wwwopac.exe-webapplicatie is het echter wel mogelijk via zekere
configuratie-instellingen (zie de wwwopac referentiegids, zoek op
“richText”) witregels uit niet-RTF-velden in de webweergave te tonen.
Alhoewel in de meeste bestaande Adlib-applicaties geen Rich-textvelden voorkomen, kan het zijn dat uw applicatiebeheerder zo’n veld
heeft ingebouwd. U ziet het direct als u de cursor in een Rich-textveld plaatst, want er verschijnt prompt een zwevende werkbalk:

De knoppen hebben de volgende betekenis:
Tekst opmaken in Rich-textvelden
Kies een lettertype.
Kies de kleur waarin het lettertype wordt weergegeven.
Geef tekst de opmaak vet.
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Geef tekst de opmaak cursief.
Onderstreep tekst.
Laat de tekst links uitlijnen.
Laat de tekst centreren.
Laat de tekst rechts uitlijnen.
Plaats nummering voor alinea’s.
Plaats opsommingstekens voor alinea’s.
De knoppen werken op dezelfde manier als in Windows tekstverwerkers. Zo kunt u eerst tekst typen, een gedeelte ervan of het geheel
selecteren, en daar vervolgens een opmaak aan toekennen, of u kiest
eerst een lettertype en een opmaak, en begint dan met typen: de
gekozen opmaak wordt dan toegepast op wat u typt.
Bovendien kunt u opgemaakte tekst uit andere Windows-applicaties,
zoals Microsoft Word, kopiëren en plakken in een Rich-textveld, met
behoud van opmaak.

12.8. Datum-occurrences in bulk toevoegen
Voor een herhaalbaar datumveld in een record in bewerkingsmodus
(en alleen voor datumvelden waarin een kalendertje geopend kan
worden), wordt de optie Datum invoeren in het rechtsklik-snelmenu
actief:

Via het venster dat u zo opent, kunt u een datumbereik opgeven via
een Startdatum en Einddatum, en dagen van de week in dat bereik
markeren. De datums voor de geselecteerde dagen worden kortston235
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dig door Adlib onthouden zodra u op OK klikt om dit venster te sluiten. Als u vervolgens een occurrence voor het huidige datumveld
invoegt, ziet u dat niet één maar automatisch een reeks occurrences
voor alle zojuist ingestelde datums wordt aangemaakt. Dit kan u tijd
besparen bij het invoeren van veel occurrences van een herhaalbare
veldgroep met daarin een datumveld.

12.9. Ga naar veld
Vanaf Adlib 7.3 kunt u snel naar elk veld op elk scherm in de detailweergave van een record springen (zonder handmatig door alle tabbladen te hoeven bladeren), met behulp van de Ga naar veldfunctionaliteit:
1. Druk in detailweergave van een record (in weergave- dan wel
bewerkingsmodus) op de toetscombinatie Ctrl+G om het dialoogvenster Ga naar veld te openen.
2. Typ de eerste letters van de naam van het veld waar u naar op
zoek bent. Het gaat hierbij om de veldnaam zoals die is geregistreerd in de databasedefinitie (die vaak verschilt van de veldlabels op een scherm) in de huidige interfacetaal. Als de menu’s in
Adlib dus in het Nederlands worden getoond, voer dan de Nederlandse veldnaam in.

Zodra u begint te typen, vult de automatische completeringsfunctie de eerste suggestie in. Die bestaat uit een veldnaam, een
dubbele punt en een schermtitel (tabbladlabel). In het voorbeeld
hierboven zijn slechts de letters ob ingevoerd.
3. U kunt nu op de volgende manieren verder gaan:
- als de auto-completesuggestie precies is wat u zocht, klik dan
op OK om naar het betreffende scherm te springen. Als uw record
in bewerkingsmodus staat, wordt de cursor bovendien automatisch in het juiste veld geplaatst.
- of open de keuzelijst door op het pijltje te klikken, selecteer het
veld en het tabblad waar u naartoe wilt springen en klik op OK.
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- in plaats van de keuzelijst te openen, kunt u ook blijven typen
totdat het verlangde veld en scherm door de auto-complete worden gevonden. Daarna moet u alleen nog op OK klikken om het
betreffende tabblad te openen.
- u kunt ook alleen de eerste paar letters van de gezochte veldnaam opgeven, mogelijk gevolgd door een dubbele punt en de
eerste paar letters van de titel van het verlangde scherm. De auto-complete helpt nu niet met suggesties maar wanneer u op OK
klikt zal Adlib toch proberen de best mogelijke overeenkomst met
een veld- en schermnaam te vinden. Als u voor een objectrecord
bijvoorbeeld rep:rep invoert als de ga-naar veld- en schermnaam
en op OK klikt, dan springt u direct naar het tabblad Reproducties. Als er geen andere velden dan reproductievelden zijn die beginnen met rep, dan is het ook genoeg om alleen rep in te voeren.
◼ Opmerkingen
•

Als er niets gebeurt nadat u een veld : scherm combinatie hebt
geselecteerd en op OK hebt geklikt, dan hebt u per ongeluk een
scherm gekozen dat niet actief is in de huidige dataset (vanwege
beperkte toegangsrechten bijvoorbeeld).
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In weergavemodus springt u alleen naar het juiste scherm, terwijl
in bewerkingsmodus niet alleen het gewenste tabblad wordt geopend maar de cursor ook automatisch in het gezochte veld wordt
geplaatst (als dat veld bewerkbaar is).

12.10. Conditionele velden
Het is mogelijk dat bepaalde schermvelden in uw applicatie voorwaardelijk worden verborgen of read-only worden weergegeven. Dat
betekent dat afhankelijk van de waarde(n) in bepaalde andere velden
een schermveld al dan niet zichtbaar of te bewerken kan zijn. Dit
staat los van toegangsrechten en is bedoeld om tabbladen overzichtelijker te kunnen maken door velden pas te tonen als een geassocieerd
sleutelveld ingevuld wordt.
Wanneer een veld tijdens het bewerken van een record niet zichtbaar
is als gevolg van een daarvoor ingestelde voorwaarde, dan ziet u in
het betreffende scherm geen vreemde lege plek, maar zijn alle velden
en labels eronder gewoon één plekje omhoog opgeschoven. En zodra
het veld wel zichtbaar wordt, schuiven die velden weer omlaag.
Merk op dat deze functionaliteit in huidige Adlib-applicaties nog geen
toepassing heeft gevonden. Maar als uw applicatiebeheerder het in uw
applicatie heeft ingebouwd, dan merkt u vanzelf dat velden conditioneel zijn, als “ontbrekende” velden plots verschijnen of read-only
velden plotseling wel gewijzigd kunnen worden, nadat u in een geassocieerd veld een waarde hebt ingevuld. Het kan bovendien zo zijn
dat de waarde die u in het geassocieerde veld invult, op een bepaalde
manier moet zijn opgebouwd voordat aan de voorwaarde wordt voldaan. Uw applicatiebeheerder kan u vertellen hoe dat formaat dan
moet zijn.

12.11. Veldinhoud op slot zetten
Het komt soms voor dat u data in een veld in een record invoert,
waarvan u niet wilt dat die per ongeluk door uzelf of door iemand
anders gewijzigd wordt. Daarom kunt u de veldinhoud op slot zetten,
als uw applicatie op een Adlib SQL Server of Adlib Oracle-database
draait. Alleen gebruikers met de $ADMIN-rol kunnen het veld eventueel weer van het slot halen, om de inhoud te wijzigen of om alsnog
andere gebruikers toe te staan de veldinhoud te wijzigen:
1. Zet de cursor in het veld waarin data is ingevuld die u wilt beschermen tegen wijzigingen door anderen.
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2. Kies ofwel Wijzigen > Zet veld op slot in het lint of rechtsklik op
het veld en kies Zet veld op slot in het snelmenu.

Het veld wordt nu als alleen-lezen weergegeven (hoewel in tegenstelling tot vaste alleen-lezen velden het veldkader zichtbaar
blijft), en kan daardoor niet meer per ongeluk gewijzigd worden.

3. Alleen gebruikers die in de applicatie de $ADMIN-rol hebben – uw
applicatiebeheerder kan dit instellen – kunnen het veld weer van
het slot halen, zodat u of andere gebruikers de veldinhoud kunnen
wijzigen. Als gebruiker met de $ADMIN-rol kunt u een veld van
het slot halen door te rechtsklikken in het veld en in het snelmenu
de optie Haal veld van het slot te kiezen.
Ondanks dat u een veld op slot hebt gezet kunt u in het geval van
herhaalbare velden altijd nog occurrences toevoegen of verwijderen:
alleen de occurrence die slot is gezet, kan niet worden verwijderd.
Herhaalbare velden zet u dus altijd per occurrence op slot en als die
occurrence moet opschuiven omdat erboven occurrences worden
verwijderd of toegevoegd dan verhuist het slot mee.
Voor herhaalde veldgroepen geldt hetzelfde, met als extra detail dat u
een veldgroepoccurrence niet meer in zijn geheel kunt verwijderen
zodra ten minste één veld in die veldgroepoccurrence op slot staat, in
ten minste één data-taal als het om een meertalig veld gaat.
Meertalige velden zet u overigens ook per taal op slot, behalve wanneer het gekoppelde velden betreft: dan zet u alle beschibare talen
samen op slot omdat het een koppeling naar één meertalig record
betreft.
Het is verder relevant om op te merken dat een record waarin u
eenmaal een veld op slot hebt gezet, niet meer geopend kan worden
in Adlib-versies ouder dan 6.5.2 SP3. Dit komt doordat aan het XMLformaat waarin records worden bewaard in SQL-databases een extra
veldattribuut (voor het slot) wordt toegevoegd op het moment dat de
gebruiker dat veld op slot zet (alhoewel pas definitief wanneer het
record wordt opgeslagen). Maar de oudere versies van Adlib herken239

Extra functies voor invoeren

Adlib Gebruikersgids

nen dat attribuut niet, en dus kan het betreffende record dan niet
geopend worden. Als u echter geen gebruik maakt van deze nieuwe
functionaliteit, dan doet het probleem zich ook niet voor wanneer u
onverhoopt teruggrijpt op een vorige versie van Adlib.

12.12. Overerfbare velden
Vanaf Adlib 7.3 is het mogelijk dat uw applicatebeheerder zogenaamde overerfbare velden heeft ingesteld (zie de Designer 7.3 releasenotes voor meer informatie daarover). Deze functionaliteit biedt u de
optie om automatisch data weer te geven en mogelijk te kopiëren, uit
op deze manier ingestelde velden uit het eerste hogere record in de
hiërarchie waarin deze velden daadwerkelijk zijn ingevuld.
Een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat u een objectrecord voor
een “poppenhuis” hebt dat onderdelen heeft (geregistreerd in het
herhaalde veld Heeft als deel) die de inhoud van het poppenhuis
beschrijven. En dat sommige van die kindrecords, zoals een “kast
(miniatuur)”, zelf ook ook weer uit delen bestaan. Als u regelmatig
zulke hiërarchieën registreert en vaak de behoefte hebt om de inhoud
van een veld uit het toprecord van de hiërarchie naar zijn kindrecords
te kopiëren (of om alleen maar die veldinhoud direct te kunnen zien)
– bijvoorbeeld bij een beschrijving die van toepassing is op alle delen,
zoals bijzonderheden over de toestand van het poppenhuis en de
inventaris ervan, of andere opmerkingen die voor alle kindrecords
gelden – dan komt een mechanisme om die veldinhoud te kunnen
kopiëren goed van pas. En dat is precies wat overerfbare velden
doen. Zodra overerfbaarheid voor een veld is ingesteld, zoekt Adlib
elke keer dat u een record met dit veld bekijkt of bewerkt omhoog in
de hiërarchie (indien aanwezig) om te zien of het ouderrecord data in
dat veld heeft. Zo niet, dan controleert Adlib het grootouderrecord
(indien aanwezig), enzovoorts, totdat een record is gevonden waarin
het betreffende veld ingevuld is. Zo ja, dan toont Adlib die veldinhoud
gedimd in hetzelfde veld van het huidige record, als dat veld nog leeg
was. Ofschoon de gekopieerde veldinhoud in het record getoond
wordt, is het nog geen onderdeel van het huidige record. Zet het
record, om de gekopieerde inhoud op te slaan, eerst in bewerkingsmodus en dubbelklik in het betreffende overerfbare veld of plaats de
cursor in het veld en type nieuwe tekst en/of verwijder de gekopieerde tekst om de veldinhoud volledig te activeren (de tekstkleur verandert naar normaal). Wanneer u het record nu opslaat, wordt de geactiveerde veldinhoud ook opgeslagen: een snelle manier dus om data
uit andere records (gedeeltelijk) te kunnen kopiëren! Merk nogmaals
op dat u nog steeds nieuwe tekst in deze velden kunt invoeren, dus u
zit niet vast aan de gekopieerde tekst.
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Per veld kunt u altijd kiezen of u de gekopieerde veldinhoud wel of
niet wilt activeren. Als u helemaal geen data uit de hogere records
wilt dupliceren, dan zult u die data waarschijnlijk nooit activeren maar
profiteert u wel van het feit dat data uit ouderrecords direct zichtbaar
is in het record dat u bekijkt of bewerkt.
Merk op dat geërfde data dus van verschillende ouders kan komen:
één veld zou data uit het ouderrecord kunnen tonen terwijl een ander
veld data uit het grootouderrecord toont omdat het betreffende veld
in het ouderrecord ook leeg is.
◼ Hoe te werken met overerfbare velden
1. Als u weet dat bepaalde velden door uw applicatiebeheerder zijn
ingesteld als overerfbare velden en u staat op het punt om een
nieuwe hiërarchie van items te registreren, dan hebt u het meeste
voordeel van data-overerving als u begint met het registreren van
het top-item in de hiërarchie en vervolgens omlaag werkt. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n toprecord in een Museumapplicatie, voor een poppenhuis.

2. Registreer vervolgens een van de delen van het poppenhuis, een
miniatuurkast in dit geval. Koppel om te beginnen dit kindrecord
aan het ouderrecord, zoals u dat normaal zou doen op het tabblad
Nummers | Relaties.
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3. Zodra u de koppeling naar de ouder hebt gelegd, kan de overervingsfunctionaliteit zijn ding doen. In dit voorbeeld zijn de
velden (Objectnaam) Bijzonderheden en Titel als overerfbare
velden ingesteld. Wanneer u terugschakelt naar het tabblad
Identificatie, ziet u dat de velden Bijzonderheden en Titel
gekopieerde data uit het ouderrecord gedimd tonen. Zolang deze
data lichtgrijs wordt getoond, zal ze niet in het record worden
opgeslagen, alleen weergegeven. Als u de inhoud van zo’n veld
wel wilt opslaan, dubbelklik dan in het veld om de data te
activeren: de tekstkleur zal in de normale tekstkleur veranderen.
U kunt de geactiveerde data ook wijzigen door er overheen te
typen.

4. Als u het record opslaat zonder de geërfde data te hebben geactiveerd, dan wordt die data niet in het record opgeslagen maar
wordt in weergavemodus wel getoond in het record. En kindrecords van deze “kast (miniatuur)” zullen deze data ook erven,
ondanks dat voor die records de data van de grootouder moet
worden geërfd.
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◼ Opmerkingen
•

Als van een bestemmingsveld voor een overerfbaar veld in het
huidige record meerdere occurrences bestaan waarvan er ten
minste één al is ingevuld, dan wordt in de eventuele lege occurrences geen overerfbare data getoond.

•

Als het hogere record meerdere ingevulde occurrences van een
overerfbaar veld heeft, dan worden al die occurrences in dezelfde
occurrences van het bestemmingsveld in het huidige record getoond, op voorwaarde dat alle occurrences van dat veld in het
huidige record nog leeg zijn.

•

Als in een meertalig bestemmingsveld ten minste één van de
datatalen al data bevat, dan wordt in geen van de talen meer data geërfd.

•

Van meertalige overerfbare velden worden alle vertalingen geërfd
als alle datatalen in het veld in het bestemmingsrecord leeg zijn.
Als het huidige record bijvoorbeeld Engelse en Duitse data van
een hoger record erft, dan ziet u die data in het huidige record alleen als u dat in de datataal Engels of Duits bekijkt. In de andere
talen zie u drie puntjes in het veld staan om aan te geven dat het
veld wel data bevat, maar niet in de huidige datataal.

•

Als een meertalig bestemmingsveld leeg is en in één of meer
datatalen wordt geërfde data getoond, dan wordt die data actief
zodra u in een datataal waarin nog geen data in het veld aanwezig is, nieuwe data invoert. Ook als u één van de geërfde vertalingen bewerkt, worden de andere geërfde vertalingen in het veld
actief.
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13. Validatiedatabases
Overzicht
Een Adlib validatiedatabase (van oudsher vaak ook validatiebestand
genoemd) is een database die records van voorkeurstermen of –
namen bevat met alle daaraan gerelateerde termen of namen. (En
alle gerelateerde termen en namen hebben ook elk een eigen record.) De Thesaurus en Personen en instellingen zijn voorbeelden van
validatiedatabases. Andere databases, zoals catalogi en collecties
bevatten verscheidene velden die gekoppeld zijn aan een validatiedatabase. In die velden wordt uw invoer altijd automatisch gevalideerd:
dit houdt in dat wordt gecontroleerd of de term of naam al voorkomt,
en zo ja, of eventuele vervanging door een voorkeursterm vereist is.
Bij het invullen kunt u dan ook uit bestaande termen kiezen, of een
nieuw validatierecord toevoegen.
Tussen de termen in een validatiedatabase kunnen relaties gelegd
worden om een onderlinge hiërarchie en voorkeursrelaties te definieren. Relaties maken het bijvoorbeeld mogelijk dat Adlib toch zoekt
op een voorkeursterm als u een niet-voorkeursterm of synoniem
opgeeft, en dat u generiek kunt zoeken, namelijk niet alleen op de
term zelf maar ook op alle nauwere termen daarvan. Mogelijke relaties zijn:
•
•
•
•
•

Use/Used for (gebruik/gebruikt voor), zie pag. 251
Broader/narrower term (bredere/nauwere term), zie pag. 253
Equivalent term (gelijkwaardigheid), zie pag. 254
Related term (verwante term), zie pag. 253
Semantische factoren, zie pag. 254

Van elke relatie wordt automatisch een gespiegeld record aangemaakt: de opslag van een voorkeurstermrecord met in het veld Used
for een niet-voorkeursterm, veroorzaakt de creatie van een tweede
record met als hoofdterm de niet-voorkeursterm en in Use de voorkeursterm.
Domeinen (13.2) komen voor in de Thesaurus (het veld Soort term)
en in Personen en instellingen (Soort naam). Door het gebruik van
domeinen ontstaan er verschillende virtuele secties in de database.
Aan één thesaurusterm of naam kunnen één of meerdere domeinen
worden toegekend. Het voordeel van domeinen is bijvoorbeeld dat in
de Thesaurus verschillende soorten termen kunnen worden opgeslagen, terwijl die termen in de catalogus nog steeds per veldtype
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nauwkeurig gevalideerd worden, alhoewel u er door deselectie van de
optie Toon alleen… in het venster Vind data voor het veld… evengoed
voor kunt kiezen veldinvoer aan termen uit alle domeinen te valideren.
Een validatierecord moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat het kan worden opgeslagen (13.3). Zo kan een niet-voorkeursterm geen relaties hebben, moet de term in Use een voorkeursterm
zijn en moet in applicaties ouder dan 4.2 de term of naam uniek zijn.
In de detailweergave van records uit hiërarchisch opgebouwde databases zoals een archiefdatabase of de Thesaurus kunt u in een apart
deelvenster de boomstructuur tonen van alle aan het momenteel
getoonde record intern gekoppelde records via de bredere en nauwere termen (13.5). Klik op de knop Doorzoek hiërarchie in het menu
Beeld:

In de hiërarchiebrowser kunt u onder andere een term verslepen naar
een andere term om de gesleepte term een nauwere term van die
andere term te maken, en via het rechtsklik-snelmenu kunt u ook
een nieuwe term invoegen.
Records in validatiedatabases kunt u niet altijd zonder meer veilig
verwijderen (13.7). Vooral in oudere applicaties is het meestal
verstandig eerst alle verwijzingen naar de term of naam uit catalogi
te verwijderen of te vervangen, en pas daarna het term- of naamrecord zelf te verwijderen.
Een lijst met alle trefwoorden en hun relaties kunt u eenvoudig afdrukken (13.8), door alle records in de Thesaurus op te halen, ze te
markeren, en in de Afdrukassistent het voorgedefinieerde uitvoerformaat Lijst met thesaurustermen of Generieke thesauruslijst te kiezen.

In een catalogus wordt de Thesaurus op deze manieren gebruikt:
1. validatie van invoer in gekoppelde velden (13.9.1);
2. vervanging van een niet-voorkeursterm door een voorkeursterm
bij zoeken (13.9.2);
3. automatisch zoeken op equivalente termen (13.9.3);
4. de mogelijkheid om ook op nauwere termen van de zoekterm te
zoeken (13.9.4).
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Het is verder mogelijk om meerdere thesauri te gebruiken
(13.10). Er bestaan immers uitstekende kant-en-klare thesauri met
alle terminologie voor afzonderlijke vakgebieden, zoals de AAT, het
BDS, of de VNG. Uw applicatiebeheerder kan per gekoppeld veld
bepalen aan welke thesaurus of thesauri termen mogen worden
gevalideerd. Als bij zoeken of validatie een keuzelijst Gebruikte
thesaurus aanwezig is, dan kunt u hier zelf de te gebruiken thesaurus
kiezen.
Een Adlib validatiedatabase (van oudsher vaak validatiebestand
genoemd) is een database die records van voorkeurstermen of –
namen bevat met alle daaraan gerelateerde termen of namen. (En
alle gerelateerde termen en namen hebben ook elk een eigen record.)
De Thesaurus en Personen en instellingen zijn voorbeelden van validatiedatabases. Andere databases, zoals catalogi en collecties bevatten verscheidene velden die gekoppeld zijn aan een validatiedatabase.
Het gekoppeld-zijn betekent dat de term of naam die u in zo’n veld
invoert ofwel al in de validatiedatabase als voorkeursterm/naam moet
voorkomen, of dat de term of naam nieuw is en u die terstond als
record toevoegt aan het validatiebestand. Bij het invullen van een
gekoppeld veld kunt u daarom een lijst opvragen met alle reeds
bestaande voorkeurstermen of –namen die mogen worden ingevuld,
en als de gezochte term/naam er niet tussen staat, dan voegt u het
nieuwe woord direct toe. En als u een gekoppeld veld invult zonder
een lijst op te vragen, dan valideert Adlib bij het verlaten van dat veld
uw invoer automatisch: als de term of naam niet bestaat, dan moet u
alsnog kiezen tussen het invullen van een bestaande term/naam en
het toevoegen van de blijkbaar nieuw term of naam. De voordelen
van zo’n koppeling naar een validatiedatabase is dat u goed kunt
voorkomen dat identieke termen of namen in verschillende spellingwijzen worden geregistreerd of dat niet-voorkeurstermen toch worden
gebruikt, en bij het zoeken op termen of namen hoeft u zich niet af te
vragen of u misschien andere records zou vinden als u op de term of
naam in een alternatieve spelling zou zoeken.
Tussen de termen in een thesaurus kunnen relaties gelegd worden om
een onderlinge hiërarchie en voorkeursrelaties te definiëren. Relaties
maken het bijvoorbeeld mogelijk dat Adlib toch zoekt op een voorkeursterm als u een niet-voorkeursterm of synoniem opgeeft, en dat
u generiek kunt zoeken, namelijk niet alleen op de term zelf maar ook
op alle nauwere termen daarvan. Mogelijke relaties zijn:
•
•
•
•

Equivalent term (gelijkwaardigheid);
Use/Used for (gebruik/gebruikt voor);
Broader term/narrower term (bredere term/nauwere term);
Related term (verwante term);
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• Semantische factoren.
De Thesaurus bevat normaal gesproken voorbeelden van de eerste
vier typen relaties. Semantische factoren kunnen ook in een Thesaurus voorkomen, maar in de meeste bestaande Adlib-applicaties is dit
type relatie niet aanwezig. In de validatiedatabases Personen en
instellingen, Bedrijfs-, Persoons-, en Familienamen en Validatiebestand reeksnamen is het niet mogelijk om hiërarchische relaties
tussen termen te leggen; deze gegevensbronnen worden vooral
gebruikt om voorkeurspelling, gerelateerde informatie en synoniemen
in te bewaren.

13.1. Invoeren
In onderstaande voorbeelden wordt de Thesaurus gebruikt omdat
hierin alle mogelijke relaties (kunnen) voorkomen, maar indien van
toepassing gelden de relaties ook voor de andere validatiedatabases.

13.1.1. Velden en hun relaties
Van ieder veld zal worden beschreven waar het voor dient en hoe de
relaties in andere records terugkeren.
Waar relevant zullen voorbeelden worden gegeven. In deze voorbeelden ziet u alleen de veldnamen en hun inhoud. Verschillende records
worden hierbij van elkaar gescheiden door twee sterretjes (**).
◼ Term/Naam
Het trefwoord zelf (geïndexeerd veld). Inhoud is verplicht, en moet in
modelapplicaties ouder dan versie 4.2 uniek zijn in de betreffende
database. Vanaf versie 4.2 hoeven termen en namen niet meer uniek
te zijn.
◼ Soort term/Soort naam/domein
In zowel de Thesaurus als Personen en instellingen zijn zogenaamde
domeinen ingebouwd. Deze worden uitgebreid besproken in hoofdstuk
13.2.
◼ Status
In modelapplicaties 4.2 en hoger is in de Thesaurus en Personen en
instellingen statusbeheer ingebouwd (in oudere applicaties kan het als
maatwerk aanwezig zijn). Bij de definitie van de term of naam ziet u
dan ook een veld Status, waarin de huidige gebruiksstatus van de
term of naam geregistreerd kan worden. U kunt die status instellen of
veranderen als u de juiste toegangsrechten hebt.
In het keuzelijstje ziet u dat de status van bijvoorbeeld een term zes
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(of zeven*) verschillende waarden kan krijgen: niet gedefinieerd
(neutrale waarde 0), descriptor (1), non-descriptor (2), kandidaat (3),
verouderd (4) of verworpen (5) (of eventueel groep*, waarde 6).
Termen die vanuit een andere database in de Thesaurus geforceerd
worden krijgen aanvankelijk automatisch waarde 3 “kandidaat” om
aan te geven dat de term en het automatisch aangemaakte record
nog nadere controle behoeven. Niet gedefinieerd betekent dat er nog
geen status is toegekend, descriptor moet aan goedgekeurde voorkeurstermen worden toegewezen, non-descriptor aan akkoord bevonden niet-voorkeurstermen, kandidaat aan kandidaattermen (geforceerde termen zijn dus automatisch kandidaattermen), verouderd aan
verouderde termen die wellicht wel nog gebruikt mogen worden, en
verworpen aan afgekeurde termen. Het voordeel van het toekennen
van de status verworpen in plaats van het verwijderen van een afgekeurde term, is dat de informatie over het afkeuren van de term
bewaard blijft: niemand zal in de toekomst opnieuw een eerder afgekeurde term proberen in te voeren als voorkeursterm, omdat hij nog
in de database vermeld staat als afgekeurde term.
De status van een term of naam bepaalt mede hoe Adlib reageert als
u zo’n term of naam in een gekoppeld veld in een catalogusrecord
probeert in te voeren of zoekt in het venster Vind data voor het veld…
Zo mogen verworpen termen niet worden ingevoerd, maar verouderde termen wel (al wordt u daarvoor gewaarschuwd). Termen en
namen met een van de overige statussen mag u zonder meer invoeren, maar kandidaattermen ziet u in het venster Vind data voor het
veld… alleen terug als u daar het aankruisvakje Toon ook kandidaattermen hebt aangekruist (zie ook hoofdstuk 12.1.2).
Optioneel: termstatus “groep” (neutrale waarde 6)
Vanaf versie 7.3 ondersteunt Adlib een nieuwe termstatus met de
neutrale waarde 6 en weergavewaarde groep. De groep-status is
bedoeld voor termen die in uw thesaurusbeheer handig of belangrijk
zijn om verzamelingen van termen te onderscheiden en die ook deel
kunnen uitmaken van de termhiërarchie maar zelf niet als term in
catalogusrecords gebruikt mogen worden.
Een voorbeeld verklaart wellicht meer. Stel dat u in uw thesaurus als
volgt een termhiërarchie van lichaamsbepantsering wilt construeren:
Wapenrusting
Wapenrusting naar constructie
Maliënkolder
Plaatharnas
Wambuis
Wapenrusting naar vorm
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Aketon
Borstplaat
Gambeson
Kolder
Kuras
Pantserhandschoen
Schouderplaat
Wapenrusting naar functie
Gevechtsharnas
Paardenharnas
Paradeharnas
Alhoewel de termen Wapenrusting naar constructie, Wapenrusting
naar vorm en Wapenrusting naar functie hier in de termhiërarchie
goed van pas komen, wilt u waarschijnlijk niet dat er van de catalogus naar zo’n term gekoppeld kan worden (in tegenstelling tot de
overige termen). Precies voor dit doel kunt u de genoemde drie
termen in dit voorbeeld voortaan de groep-status meegeven (als de
velddefinitie van het statusveld hierop inmiddels is aangepast*).

Termen waaraan de groep-status is toegekend, gedragen zich volgens specifieke regels:
•

Binnen de validatiedatabase kunt u er gewoon naar koppelen als
bredere of nauwere term zodat u het in een termhiërarchie kunt
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opnemen.
•

Termen met deze status worden in de thesaurus geïndexeerd en
u kunt er normaal op zoeken.

•

In catalogusrecords die koppelen naar de thesaurus kunt u termen met de groep-status niet in gekoppelde velden opslaan.

•

In gekoppelde velden in catalogusrecords die koppelen naar de
thesaurus kunt u via het venster Vind data voor het veld wel zoeken op termen met de groep-status. In de lijst met gevonden
termen zijn termen met de groep-status gemarkeerd met een
groen, vierkant pictogram: u kunt deze termen wel markeren met
de selectiebalk maar alleen de niet-groep termen uit uw selectie
kunnen naar het gekoppelde veld worden gekopieerd.

•

Vermijd het gebruik van termen met deze status in voorkeursrelaties: u gaat er in de catalogus toch geen gebruik van maken.

* Alhoewel Adlib de nieuwe termstatus vanaf versie 7.3 ondersteunt,
moet uw applicatiebeheerder in de velddefinitie van het enumeratieve
statusveld in uw validatiedatabase de nieuwe status wel eerst nog
toevoegen voordat de Adlib-gebruiker via de meerkeuzelijst Status in
een validatierecord de nieuwe status daadwerkelijk kan toewijzen.

◼ Use/Gebruik
Verwijzing naar een of meer voorkeurstermen. (Gebruik voor elke
voorkeursterm een nieuwe occurrence.) Als Use is ingevuld, mag er
geen enkel ander veld zijn ingevuld want het huidige record definieert
in dit geval in het Term-veld namelijk een niet-voorkeursterm. De
term waarnaar wordt verwezen in Use mag zelf geen Use-relatie
bevatten.
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Wanneer u een relatie definieert, maakt Adlib bij het opslaan van dit
record automatisch een reciproque oftewel gespiegeld record aan.
Immers, als in dit record de term een niet-voorkeursterm is, en
verwijst naar een voorkeursterm, dan moet er ook een record worden
gemaakt voor die voorkeursterm, waarin weer verwezen wordt naar
de niet-voorkeursterm in het veld Used for. Adlib doet dit automatisch.
U voert bijvoorbeeld in:
term

fietsen

use

rijwielen

Adlib maakt dan het gerelateerde record aan:
term

rijwielen

used for

fietsen

◼ Used for/Gebruikt voor
Verwijzing naar een of meer niet-voorkeurstermen. U kunt niet Use
en Used for in één record invoeren.
U voert bijvoorbeeld in:
term

vliegtuigen

used for

luchtschepen

Adlib maakt dan het gerelateerde record aan:
term

luchtschepen

use

vliegtuigen

In modelapplicaties ouder dan versie 4.2 is het niet zo dat Adlib,
nadat u aan een (niet-voorkeurs)term een voorkeursterm (use) toevoegt, automatisch de al eerder ingevoerde (niet-voorkeurs)termen in
catalogusdatabases gaat wijzigen. Als u in dit geval ergens in een
catalogus een term met een foute spelling ontdekt, verzamel dan
eerst deze records in het lijstscherm, markeer ze en klik in het menu
Wijzigen op de knop Vervangen in record om de niet-voorkeursterm
in de voorkeursterm te wijzigen. Pas dan kunt u in de Thesaurus of in
een andere validatiedatabase de use-term invullen.
In modelapplicaties 4.2 en hoger daarentegen worden niet-voorkeurstermen in catalogusrecords wel automatisch bijgewerkt naar een
nieuwe voorkeursterm: zie hoofdstuk 12.4.2 voor meer informatie
over beide gevallen.
252

Adlib Gebruikersgids

Validatiedatabases

◼ Broader term/Narrower term
Verwijzing naar één of meer ruimere respectievelijk specifiekere
begrippen.
U voert bijvoorbeeld in:
term

rijwielen

broader term

vervoermiddelen

narrower term

racefietsen

Adlib maakt dan de volgende records aan:
term

vervoermiddelen

narrower term

rijwielen

**
term

racefietsen

broader term

rijwielen

◼ Related term
Geef hier de termen op die verwant zijn aan de ingevoerde term.
Verwante termen zijn een soort “Zie ook”-verwijzingen.
U voert bijvoorbeeld in:
term

rijwielen

related term

rijwielhandel
wielersport

Adlib maakt dan de volgende gerelateerde records aan:
term

rijwielhandel

related term

rijwielen

**
term

wielersport

related term

rijwielen

253

Validatiedatabases

Adlib Gebruikersgids

◼ Equivalent term
Verwijzing naar een of meer gelijkwaardige begrippen. Alle begrippen
kunnen voorkomen als trefwoord in de catalogus. Equivalente termen
worden vaak gebruikt in een CBF meertalige thesaurus.
U voert bijvoorbeeld in:
term

rijwielen

equivalent term

bicycles
Fahrräder

Adlib maakt dan de volgende gerelateerde records aan:
term

bicycles

equivalent term

rijwielen
Fahrräder

**
term

Fahrräder

equivalent term

rijwielen
bicycles

◼ Pseudoniem
In een pseudoniemrelatie (standaard alleen aanwezig in de gegevensbron Personen en instellingen in modelapplicaties 4.5.2 en hoger; in
oudere applicaties kan het als maatwerk aanwezig zijn) kunt u eigennamen (oftewel “hoofdnamen”) met pseudoniemen daarvan associeren. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat u in Personen en instellingen zowel de eigennaam van een auteur registreert alsook zijn of
haar pseudoniem(en) en deze namen aan elkaar koppelt zonder één
naam boven de andere te prefereren.
Axiell Collections biedt de meest uitgebreide implementatie van deze
relatie. In Adlib voor Windows daarentegen, is dit wat beperkter
geïmplementeerd: u moet het aankruisvakje Gebruik relaties tijdens
een zoekopdracht in de Zoekassistent markeren om uw zoekopdracht
op een naam uit te breiden naar zijn pseudoniemen (andersom is niet
geïmplementeerd en Geavanceerd zoeken biedt geen pseudonymoperator).
Zodra relevante velden en interne koppelingen aan de databasestructuur en schermen zijn toegevoegd, kunnen pseudoniemen in records
in Personen en instellingen worden ingevoerd. Wanneer uw applicatie
er klaar voor is en u daadwerkelijk pseudoniemen geregistreerd hebt
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en u probeert velddata die naar Personen en instellingen koppelt te
valideren, dan kunt u de volgende pictogrammen in de eerste kolom
van de lijst op het tabblad Toon tabel in het venster Vind data voor
het veld tegenkomen:

Een grijze ster markeert een eigennaam terwijl een open ster een
pseudoniem aangeeft. Pseudoniemen kunnen net als eigennamen
gewoon in gekoppelde velden worden geregistreerd: er zal geen
automatische vervanging van namen plaatsvinden.
Bij de creatie van een pseudoniemrelatie wordt altijd automatisch een
gespiegeld record aangemaakt. U voert bijvoorbeeld in:
term

Hoofdakker, Rutger Hendrik van den

pseudoniem

Kopland, Rutger

Adlib maakt dan het volgende gerelateerde record aan:
term

Kopland, Rutger

pseudoniem voor

Hoofdakker, Rutger Hendrik van den

◼ Semantische factoren
Bij semantische ontleding wordt een thesaurusterm beschouwd als
een concept, die als een combinatie kan worden gezien van meerdere
eenvoudiger concepten: semantische factoren genoemd. De semantische factoren tezamen (denk aan een AND-relatie) hebben dezelfde
betekenis als het concept.
Standaard vindt u semantische factoren niet in uw thesaurus,
maar de Adlib software en het databaseformaat maken het
gebruik ervan mogelijk, en het kan dus zijn dat úw thesaurus
er wel mee uitgerust is.
Semantische ontleding heeft tot doel te voorkomen dat er te specifieke termen worden gebruikt (in het Nederlands vaak lange samengestelde woorden) en dat de thesaurus onoverzichtelijk wordt door een
te groot aantal descriptoren (voorkeurstermen). Ook kunt u concepten die, om wat voor reden ook, niet in de thesaurus kunnen worden
ingevoerd (bijvoorbeeld vanwege de structuur, zoals een samengesteld onderwerp), met semantische ontleding toch vastleggen middels
bestaande descriptoren. Daarnaast wordt het zoeken in een catalogus
aanzienlijk vergemakkelijkt, want een gebruiker zal eerder geneigd
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zijn eenvoudige zoektermen te kiezen dan moeilijke en onwaarschijnlijke termen.
Neem als voorbeeld het concept “automatisch opblaasbare reddingsvlotten”. Het is waarschijnlijk dat gebruikers deze term niet zo zullen
zoeken, dus kunt u overwegen voor dit concept semantische factoren
te definiëren, zoals “opblaasboten” én “reddingsvlotten”. Het gevolg is
dat als u in een catalogusrecord de term “automatisch opblaasbare
reddingsvlotten” invult, deze direct wordt vervangen door al zijn
semantische factoren (als een herhaald veld). De kans is nu groter
dat een gebruiker dit record later zal vinden, omdat hij of zij eerder
op “opblaasboten” of “reddingsvlotten” zal zoeken, dan op “automatisch opblaasbare reddingsvlotten”.
Merk op dat er wel degelijk verschil is tussen een conceptterm en zijn
semantisch factoren, en een voorkeursterm en een nietvoorkeursterm. Voorkeuren hebben te maken met taalgebruik zoals
aanbevolen jargon of spelling, terwijl semantische ontleding op de
betékenis van de term betrekking heeft. De semantische factoren van
een concept zijn eenvoudige termen waarvan de gezamenlijk betekenis dezelfde is als die van het concept. (Een equivalente term daarentegen is meer een synoniem of vertaling (zonder voorkeurswaarde)
waarin die ene term al dezelfde betekenis heeft.)
De voor dit doel gecreëerde velden in de thesaurusdatabase zijn:
Semantische factoren (tag SF) en Semantische factoren van (tag FV).
Het concept definieert u gewoon bij Term, en de semantische factoren
in (de occurrences van) het veld Semantische factoren.
Voor alle relaties die u met semantische ontleding specificeert worden
automatisch de reciproque (oftewel gespiegelde) records aangemaakt.
Als u zo het record van één semantische factor opent, ziet u in het
veld Semantische factoren van de concepten opgesomd (als herhaald
veld) waar deze term een semantische factor van is.
◼ Bron
De bron van de thesaurusterm.
◼ Nummer
Een eventueel nummer van de thesaurusterm.
◼ Scope Note
Een definitie, omschrijving of afbakening van de term.
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13.2. Domeinen (soort term en soort naam)
Domeinen komen voor in de Thesaurus (het veld Soort term), in
Bedrijfs-, Persoons-, en Familienamen en in Personen en instellingen
(Soort naam). Door het gebruik van domeinen ontstaan er verschillende virtuele secties in de database. Aan één thesaurusterm of naam
kunnen één of meerdere domeinen worden toegekend. De thesaurusterm “boek” bijvoorbeeld, kan in twee domeinen vallen: documentsoort en uitleencategorie. Het domein bepaalt het sóórt term/naam
van een bepaalde term of naam. Voorbeelden van soorten termen
zijn: documentsoort, plaats, trefwoord, niveau, objectnaam, periode,
enz., en van soorten namen: persoon, instelling, auteur, leverancier,
vervaardiger, enz.
Het voordeel van domeinen is bijvoorbeeld dat in de Thesaurus verschillende soorten termen kunnen worden opgeslagen, terwijl termen
nog steeds nauwkeurig gevalideerd worden.

Als u bijvoorbeeld in de Museum-gegevensbron Objecten in eigen
beheer een nieuw object invoert, en u vult een objectnaam in en u
verlaat het veld, of u klikt op de knop Lijst als de cursor in het invoervak Objectnaam staat, dan opent het venster Vind data voor het
veld... met daarin alleen termen die in de Thesaurus in het domein
objectnaam gedefinieerd zijn.
In het venster Vind data voor het veld... vindt u ook de optie Toon
alleen... Deselecteer deze optie om de termen uit alle domeinen in de
Thesaurus, te tonen. De termen uit het domein dat aan het huidige
veld gekoppeld is, worden vet weergegeven (zie afbeelding 13.1). U
kunt natuurlijk evengoed een term uit een ander domein kiezen om in
het huidige veld in te voeren. Bij het opslaan van het huidige record
zal aan die term in de Thesaurus het andere domein worden toegevoegd. Voert u in het Bibliotheek-invoervak Auteur bijvoorbeeld de
naam van een leverancier in, en slaat u het record op, dan verandert
tevens het validatierecord voor die naam in Personen en instellingen;
in het veld Soort naam komt een tweede occurrence met daarin de
waarde auteur. (De eerste occurrence blijft leverancier.)
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Afbeelding 13.1: Termen uit alle domeinen tonen.

◼ Zoeken op domeinen
In (vanuit) de validatiegegevensbronnen zelf kunt u zoeken op domein met de zoekingang Soort term of Soort naam:
Hoe u in de selectietaal kunt zoeken op domeinen leest u in par.
6.3.6.
◼ Domeinen in gespiegelde records
Wanneer u een domein toekent aan een term of naam, en u definieert
relaties dan worden gespiegelde records automatisch aangemaakt. De
reciproque records van (niet-)voorkeurstermen en equivalente termen
krijgen hetzelfde domein; records van bredere, nauwere en gerelateerde termen krijgen daarbij juist niet automatisch een domein
toegekend.

13.3. Veldcontrole
Na het invoeren of wijzigen van een record in een validatiedatabase
geeft u aan dat u het record op wilt slaan. Adlib gaat dan de invoer
van de velden controleren. Als er een fout wordt geconstateerd, wordt
dit gemeld. U kunt de fout dan herstellen en het record opnieuw
proberen op te slaan.
258

Adlib Gebruikersgids

Validatiedatabases

Als alles in orde is, gaat Adlib de relaties tussen de records controleren, wijzigen of aanleggen. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Ook
worden wijzigingen doorgevoerd in de catalogus. De invulcontroles
zijn als volgt.
•

De Term moet ingevuld zijn.

•

In applicaties ouder dan versie 4.2 moet de Term uniek zijn.

•

Use en Used for kunnen niet in één record ingevuld zijn.

•

Use bij een niet-voorkeursterm moet verwijzen naar een voorkeursterm.

•

Een niet-voorkeursterm kan geen relaties hebben.

•

Relatievelden, behalve Used for, mogen alleen naar voorkeurstermen verwijzen.

•

Alle termen en verwijzingen in een record moeten verschillend
zijn.

•

Er mogen geen cirkelverwijzingen zijn. Een cirkelverwijzing treedt
bijvoorbeeld op als een nauwere term de huidige Term zelf als
nauwere term heeft.

13.4. Doorschakelen naar gekoppelde records
Wanneer er voor een thesaurusterm gerelateerde termen zijn (termen
zijn dan onderstreept), dan kunt u direct doorschakelen naar het
bijbehorende record door op de term te klikken. (Zie ook hoofdstuk
8.2.)

13.5. Toon de boomstructuur van interne links in
de hiërarchiebrowser
In de detailweergave van records uit hiërarchisch opgebouwde databases zoals een archiefdatabase of de Thesaurus, kunt u de boomstructuur tonen van alle aan het momenteel getoonde record intern
gekoppelde records via de bredere, nauwere, equivalente en gerelateerde termen (of via de velden Is deel van en Heeft als deel in een
archiefrecord). Klik op de knop Doorzoek hiërarchie in het menu
Beeld:
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of druk op F9, en de boomstructuur verschijnt in een apart deelvenster aan de rechterkant van het scherm: de hiërarchiebrowser. (Kies
dezelfde knop of de sneltoets nogmaals, of klik op het kruisje rechts
bovenin om het venster te verbergen.)

Afbeelding 13.2: De hiërarchiebrowser in de detailweergave van een record.

De boomstructuur toont standaard alle nauwere en bredere termen
van de huidige term. U kunt klikken op een plusteken voor een term
om de nauwere termen ervan te tonen, en op een minteken om die
nauwere termen te verbergen. Nauwere termen kunnen wel of niet en
op verschillende manieren gesorteerd zijn, afhankelijk van applicatieinstellingen (zie kader).
Technische informatie: de sortering van nauwere termen
Nauwer-veldoccurrences (zoals de occurrences van het veld Heeft als
deel bijvoorbeeld) in een record en de corresponderende waarden in
de hiërarchiebrowser worden oplopend of aflopend gesorteerd volgens de Designer-instelling Sort values voor de interne koppeling (of
juist geheel niet gesorteerd), en het type van de sortering wordt
bepaald door het Key type (datatype) van de index op het hoofdtermveld in de interne-linkdefinitie. Zie de Designer Help voor meer
informatie.
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Dubbelklik op één van de records in de hiërarchiebrowser om daarvan
de huidige detailweergave te maken. (Als dat record nog geen deel
uitmaakte van het oorspronkelijke zoekresultaat, dan zal dat record
nu aan die lijst worden toegevoegd.)
◼ Meerdere hiërarchieën in de hiërarchiebrowser
Vóór Adlib 7.3 kon de hiërarchiebrowser slechts een enkele hiërarchie
weergeven, zelfs als de term onderdeel van meerdere hiërarchieën
was. In de huidige versie van Adlib is echter meer mogelijk:
•

Als de momenteel getoonde term meerdere bredere termen heeft
(wat resulteert in verschillende hiërarchieën) dan worden al die
hiërarchieën automatisch (onder elkaar) weergegeven in de
hiërarchiebrowser. Hieronder ziet u een voorbeeld uit de Thesaurus, waarin de term ‘Helm’ deel uitmaakt van twee verschillende
hiërarchieën. Beide hiërarchieën worden automatisch getoond
voor het momenteel weergegeven ‘Helm’-record.
Merk op dat ofschoon de verticale, gestippelde lijn tussen ‘Hoofddeksel’ en ‘Wapenrusting’ misschien anders doet vermoeden, er
geen link tussen beide termen bestaat: het betreft afzonderlijke
hiërarchieën.
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In Personen en instellingen kan een naam ook deel uitmaken van
verschillende hiërarchieën:

•

Als de momenteel getoonde term onderdeel is van verschillende
typen hiërarchische (breder/nauwer) relaties (hetgeen in principe
mogelijk is als er voor het term- of naamveld in de huidige
database meerdere interne-linkdefinities van het hiërarchische
type zijn gespecificeerd), dan worden deze allemaal weergegeven
in de hiërarchiebrowser.

•

Als de momenteel getoonde term equivalente termen heeft, dan
worden mogelijke hiërarchieën voor die equivalente termen ook
getoond, onder de andere hiërarchieën. En een equivalente term
hoeft zeker niet boven aan de hiërarchie te staan waar hij deel
van uitmaakt.
In het voorbeeld hieronder zijn ‘Chapeau’ en ‘Dop’ equivalente
termen van ‘Hoed’ en die maken toevallig niet deel uit van een
eigen hiërarchie. Om aan te geven dat deze termen equivalente
termen van de geselecteerde term zijn (het momenteel in detail
getoonde record), worden ze weergegeven in een vet rood
lettertype.
Als u geen interesse hebt in equivalente termen en hun hiërarchieën, dan kunt u die verbergen door in de hiërarchiebrowser te
rechtsklikken en vervolgens de optie Verberg equivalente termen
in het snelmenu te selecteren. Op vergelijkbare wijze kunt u de
equivalente termen weer tonen door in hetzelfde snelmenu Toon
equivalente termen te kiezen. Adlib onthoudt uw keuze (per
gebruiker) voor de volgende keer dat u de hiërarchiebrowser
opent. In de schermafbeelding hieronder betekent klikken op
Verberg equivalente termen dat de termen ‘Chapeau’ en ‘Dop’
(equivalenten van ‘Hoed’) verborgen worden.
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In Personen en instellingen kan deze functionaliteit ook handig
zijn als een persoonsnaam equivalenten heeft in de vorm van een
bijnaam, officiële naam of zelfs pseudoniemen.
•

Vanaf Adlib 7.4 worden in de hiërarchiebrowser (F9) ook gerelateerde termen getoond, zoals die bijvoorbeeld in het veld Related
term van een Thesaurusrecord geregistreerd kunnen zijn.
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Gerelateerde termen worden in een vet groen lettertype in de hierarchiebrowser weergegeven. U moet het tonen van gerelateerde
termen misschien nog wel eerst inschakelen. Rechtsklik in de hierarchiebrowser om het snelmenu te openen. Via de optie
Toon/Verberg gerelateerde termen schakelt u de weergave van
dit type relatie in of uit.

◼ De hiërarchie aanpassen
In de hiërarchiebrowser kunt u een term (of ander hiërarchisch gekoppeld record) naar een andere term slepen om de gesleepte term
een nauwere term van die andere term te maken of om alleen de
volgorde van de opgesomde occurrences te wijzigen (als die occurrences niet automatisch gesorteerd worden). U verandert daarmee
dus records (termdefinities in dit voorbeeld) want de inhoud van de
velden Broader term en Narrower term wordt in verschillende records
automatisch aangepast! Een dialoogvenster vraagt u om bevestiging
voordat de wijziging echt wordt doorgevoerd. U kunt kiezen tussen
het invoegen van de term als een nauwere term (kindrecord) onder
de doelterm (ouderrecord) en het verplaatsen van de term naar de
plek direct boven de doelterm binnen de volgorde van termoccurrences op hetzelfde niveau. U kunt niet kiezen voor een verplaatsing als
u een term naar een ander niveau sleept: beide opties zullen gedimd
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worden weergegeven en u kunt van de gesleepte term alleen een
nauwere term maken of de hele actie annuleren. Een verplaatsing
heeft overigens geen effect wanneer de occurrences in het record
automatisch worden gesorteerd.
De intern gekoppelde velden Heeft als deel en Is deel van in relevante
object- en archiefrecords worden ook automatisch voor u aangepast,
daar hebt u dus geen omkijken naar. Maar het beschrijvingsniveau
van een verplaatst archiefrecord wordt nooit automatisch aangepast!
Als u een eenheid dus naar een ander beschrijvingsniveau hebt verplaatst, dan moet u het nieuwe niveau van dat record handmatig
instellen door het record te bewerken.
◼ Een enkel nieuw, volledig bewerkbaar kindrecord toevoegen
U kunt in de hiërarchiebrowser ook nieuwe termen of andere kindrecords toevoegen. In de Thesaurus bijvoorbeeld: rechtsklik in de
hiërarchiebrowser op een term waaronder u een nieuwe term wilt
invoegen, en kies Toevoegen in het snelmenu dat verschijnt. Een
nieuw record opent voor bewerking; de juiste gerelateerde termen
zijn al ingevuld. Vul het record naar wens aan en sla het op. Het
wordt direct op de juiste plaats in de termhiërarchie in de hiërarchiebrowser getoond.

Afbeelding 13.3: Een nieuwe, intern gekoppelde term toevoegen.
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◼ Kindrecords in batch toevoegen
Vanaf Adlib 7.3 kunt u via het snelmenu in de hiërarchiebrowser
onder een geselecteerd record meerdere (grotendeels lege) kindrecords ineens toevoegen.
Als er relationele regels* zijn vastgelegd voor de interne koppelingen
die de basis van de getoonde hiërarchie vormen dan wordt daarmee
rekening gehouden en kunt u alleen kindrecords van het recordtype
toevoegen dat voor het geselecteerde recordtype toegestaan is. (*
Zie eventueel de onderwerpen “The record type field” en “Relationship
dependency rules for internally linked record types” in de Designer
7.3 release-notes voor informatie over hoe u dit kunt instellen).
Bij het automatisch genereren van de gevraagde kindrecords wordt
de voor de database ingestelde opslagadapl gewoon uitgevoerd om
verplichte velden of bepaalde gewenste velden automatisch te vullen.
Automatisch genummerde velden in de nieuwe records worden ook
normaal verwerkt. Het werkt als volgt:
1. Met deze functionaliteit kunt u dus één of meerdere grotendeels
lege records onder een van de opgesomde records in de hiëarchiebrowser invoegen (op een lager niveau dus). Eventuele verplichte velden worden daarbij als het goed is** automatisch ingevuld. Rechtsklik op het record waaronder u de nieuwe records wilt
invoegen en kies Voeg kindrecords toe (Add child records) in het
snelmenu dat opent.
2. Het venster Add children opent. Kies het aantal kindrecords dat u
nu automatisch wilt invoegen.
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De keuzelijst Type of children is alleen actief (om zelf een waarde
uit het lijstje te kiezen) als er zogenaamde relationele regels voor
de interne koppelingen zijn ingesteld én u onder het
geselecteerde record meer dan één recordtype mag invoegen. In
het voorbeeld hierboven zijn die relationele regels inderdaad
ingesteld maar mogen er onder een reeks alleen records van het
type sub-reeks worden ingevoegd, vandaar dat hier verder geen
keuze wordt geboden. Als het keuzelijstje leeg is, zijn er
simpelweg geen relationele regels ingesteld.
3. Klik op OK en de records worden direct aangemaakt en onder aan
de overige kindrecords onder het geselecteerde record
toegevoegd. De reverse koppelingen van kind naar ouder en van
ouder naar kinderen worden automatisch gelegd.
4. Dubbelklik op een van de nieuwe records om die in
detailweergave te tonen. U kunt het record vervolgens normaal
bewerken om naar wens meer data toe te voegen.
** Het is van het grootste belang dat uw applicatiebeheerder ervoor
zorgt dat verplichte velden in de hiërarchische database ook daadwerkelijk gevuld worden, bijvoorbeeld door de opslag-adapl voor de
betreffende database daarop aan te passen of door automatisch
genummerde velden in te stellen. En als die verplichte velden uniek
geïndexeerd worden, moeten die automatisch ingevulde waarden ook
gegarandeerd uniek zijn.
Als deze voorzorgsmaatregelen niet afdoende zijn genomen, krijgt u
daar bij het creëren van kindrecords een melding over: de kindrecords worden dan niet opgeslagen.
◼ Overige opmerkingen
Ten slotte kunt u het hiërarchievenster nog aan de linkerkant van het
scherm plaatsen als u dat wilt. Rechtsklik in dit deelvenster en kies in
het snelmenu ofwel Hang links of Hang rechts om de positie van het
venster in te stellen.
Merk nog op dat een geopend hiërarchievenster in de huidige database betekent dat u ook een geopend hiërarchievenster ziet in andere
databases in deze applicatie waarin sprake is van interne links via
bredere en nauwere termen.
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13.6. Link-overzichten

De link-overzichtfunctionaliteit in Adlib biedt een speciale weergave
die toont vanuit welke databases en velden er naar het huidige record
(vaak een validatieterm of –naam) wordt verwezen. U kunt deze
functionaliteit gebruiken om er snel achter te komen waar een term of
naam gebruikt wordt, wat bijvoorbeeld handig is wanneer u van plan
bent om uw thesaurus op te schonen.
De knop Link overzicht in het menu Beeld in Adlib wordt alleen actief
in de detailweergave van een record als er voor de huidige database
feedbackdatabases gespecificeerd zijn. Alle modelapplicaties 3.6 of
hoger hebben standaard deze feedbackdatabases, terwijl ze in oudere
applicaties misschien als maatwerk zijn ingebouwd.

Standaard toont het link-overzicht alleen de nummers van de records
in de andere database, die verwijzen naar het huidige record, zoals in
de schermafbeelding hieronder bijvoorbeeld, die aangeeft dat het veld
object_category in records 1, 2, 3 (van 37) van de genoemde feed268
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backdatabase een koppeling heeft naar het momenteel weergegeven
record.

Uw applicatiebeheerder kan echter hebben besloten per record andere
informatie te laten weergeven, om het overzicht bruikbaarder te
maken. In plaats van “record: #” kan er bijvoorbeeld voor gekozen
zijn om het recordnummer gevolgd door de titel van het record en de
eerst geregistreerde objectnaam te tonen – alle velden gescheiden
door schuine streepjes – voor de COLLECT feedbackdatabase, zoals u
kunt zien in de schermafbeelding boven aan dit hoofdstuk. Zie het
onderwerp Customizing the link overview functionality in de Designer
release-notes voor informatie over hoe dit ingesteld kan worden.
Het deelvenster Link overzicht opent aanvankelijk aan de linkerzijde
van het Adlib-venster, maar u kunt het via de titelbalk ervan naar een
andere plek slepen. Of rechtsklik op het deelvenster en kies Hang
rechts in het snelmenu om het deelvenster naar de rechterkant te
verplaatsen. U kunt de grootte van het deelvenster ook wijzigen door
een van de randen te slepen.

Standaard somt het link-overzicht alle feedbackdatabases op die voor
de huidige database geregistreerd zijn en voor elk van die databases
worden ook alle velden getoond die naar de huidige database
koppelen, zelfs als er in die velden geen verwijzingen naar het huidige
record aanwezig zijn: (0) achter een databasenaam geeft aan dat er
geen verwijzingen naar het huidige record in voorkomen. Aangezien u
databases en velden zonder verwijzing naar het huidige record
misschien helemaal niet zo nodig hoeft te zien, kunt u die ineens
allemaal verbergen door in het rechtsklik-snelmenu Verberg lege
velden te kiezen. (Omgekeerd kunt u ze weer tonen door Toon lege
velden in hetzelfde menu te kiezen.) Uw snelmenu-keuzes worden
door Adlib onthouden voor de volgende keer dat u het link-overzicht
opent.
Merk op dat de getoonde feedbackdatabase- en veldnamen hun
systeemnamen zijn, niet hun gebruikersvriendelijke namen.
269

Validatiedatabases

Adlib Gebruikersgids

Naast de mogelijkheid om wat recordinformatie in het link-overzicht
te tonen, is er in Designer de optie om een detailzoomscherm in te
stellen voor een gekoppeld veld (zie opnieuw Customizing the link
overview functionality voor instructies): dit maakt het mogelijk om in
het link-overzicht op elk van de opgesomde records (voor het betreffende gekoppelde veld) te dubbelklikken om het in detailweergave
(niet voor bewerken) in een zoomscherm te openen zodat u veel
meer details van het relevante record kunt bekijken.
Aangezien zo’n detailzoomscherm per gekoppeld veld moet worden
ingesteld en er vele gekoppelde velden in een flink aantal feedbackdatabase bestaan, is de kans groot dat uw applicatiebeheerder de mogelijkheid om via dubbelklikken een record in een zoomscherm te
bekijken maar voor een beperkt aantal velden heeft geïmplementeerd
(of helemaal niet).
Merk ook op dat een link-overzicht geen interne koppelingen (binnen
dezelfde database dus) toont: gebruik daarvoor de hiërarchiebrowser.

13.7. Verwijderen
In het lijstscherm of een detailweergave van de Thesaurus kunt u een
termrecord verwijderen via de knop Verwijderen in het menu Start.
Adlib controleert in modelapplicaties ouder dan versie 4.2 niet of deze
term in de catalogus in gebruik is, en of er relaties met andere thesaurustermen zijn, en verwijdert het record zonder meer. Dit kan tot
corruptie van de catalogus leiden. Zoek en vervang of verwijder
daarom altijd eerst de betreffende (verwijzing naar de) term overal in
de catalogus, voordat u het termrecord in the thesaurus verwijdert.
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(Zie ook hoofdstuk 12.4.2 voor meer informatie over zoeken en
vervangen.)
Als er in uw applicatie feedback links worden gebruikt, dan worden de
bovengenoemde controles wel uitgevoerd, en die leiden tot een extra
melding (met daarin onder andere de recordnummers en velden in de
feedbackdatabase waarin de term nog voorkomt), met de vraag of u
werkelijk wilt dat het termrecord verwijderd wordt. Als u JA antwoordt, zal Adlib het record wissen, en worden alle thesaurusrelaties
en catalogusverwijzingen automatisch gewist. Afhankelijk van de
hoeveelheid relaties kan dit dan enige tijd in beslag nemen. (Zie de
Designer Help voor informatie over feedback links.)

13.8. Afdrukken
Zowel voor bouwers als voor raadplegers van de catalogus kan het
handig zijn een uitdraai op papier te hebben van de mogelijke trefwoorden en hun relaties in de Thesaurus.
U kunt die als volgt afdrukken:
1. Kies in uw applicatie de gegevensbron Thesaurus (indien aanwezig), en klik op Volgende.
2. Selecteer Term, klik op Volgende en vul niets in. Klik weer op
Volgende.
3. Klik op de knop Alle sleutels en markeer in het lijstscherm alle
records via de knop Markeringen wisselen in het menu Start.

4. Klik ten slotte in the menu Bestand op de knop Uitvoerformaten:

5. Kies uit verschillende uitvoerformats het gewenste. Afhankelijk
van uw applicatie kunt u kiezen uit:
•

Lijst met thesaurustermen. Deze lijst geeft voor elke term de
relaties weer zoals ze bij invoer worden ingevuld, en is vooral
van nut voor de thesaurusbouwer die de relaties legt.

•

Generieke thesauruslijst (met boomstructuur). De generieke
thesauruslijst geeft alleen de generieke relaties van de termen, dat wil zeggen: voor elke term krijgt u de onderliggende
hiërarchie van nauwere termen. Deze lijst is dus net zo opgebouwd als de termenlijst bij het generiek zoeken.
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6. Klik in het venster Afdrukken op OK om af te drukken.

13.9. Gebruik vanuit de catalogus
In deze en de volgende paragrafen gaan we uit van het trefwoordenveld in een catalogus, dat gekoppeld is aan de Thesaurus.
De Thesaurus wordt in de standaard bibliotheekapplicatie voor het
volgende gebruikt:
1. invoeren van nieuwe trefwoorden;
2. termvervanging bij het opgeven van een zoeksleutel;
3. automatisch gebruik van equivalenten bij het zoeken op trefwoord;
4. zoeken op nauwere termen bij het zoeken op trefwoord.

13.9.1. Invoer
U kunt validatiedatabases niet alleen vullen en onderhouden vanuit de
betreffende gegevensbronnen zelf, maar ook vanuit elke database
waar een validatiedatabase aan gekoppeld is.
Als u in een Adlib-gegevensbron (bijvoorbeeld in een deelcatalogus)
gegevens invoert, dan kunt u aan het verschijnen van de knop Lijst in
de knoppenbalk zien dat het veld waar de cursor zich in bevindt, aan
een validatiedatabase gekoppeld is:

U kunt vanuit dit veld gekoppelde records opzoeken, toevoegen,
raadplegen en wijzigen.
Klik op Lijst tijdens het invullen van een trefwoord om een alfabetische lijst van bestaande termen op te vragen. Als u al een aantal
letters in het veld had ingevuld, dan begint de lijst bij, of zo dicht
mogelijk bij, het opgegeven woord of woorddeel. U kunt in het venster Vind data voor het veld... door de afgebeelde lijst bladeren via de
schuifbalk en de pijltjestoetsen.
Als u geen nieuw trefwoord wilt opgeven, dan kiest u een bestaande
term door die te selecteren en op Selecteer te klikken. Het trefwoord
wordt nu in het invoervak Trefwoord overgenomen.
Als u een niet-voorkeursterm als trefwoord invult, dan wordt deze
automatisch vervangen door de bijbehorende voorkeursterm zodra u
het invoervak verlaat. Als u bijvoorbeeld fietsen invult dan kan dit
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automatisch worden vervangen door rijwielen (als tussen beide termen
in de Thesaurus een voorkeursrelatie bestaat).

13.9.2. Termvervanging bij het opgeven van een
zoeksleutel
Als u in een catalogus een niet-voorkeursterm als zoeksleutel opgeeft
bij het zoeken op trefwoord of een andere gevalideerd veld, dan
wordt die (op de achtergrond) automatisch vervangen door de bijbehorende voorkeursterm zodra u het zoeken start. Dit gebeurt als u de
volledige term typt, maar ook als u getrunceerd zoekt. (Het bovenstaande geldt altijd wanneer u zoekt in CBF-databases terwijl het in
Adlib SQL-databases alleen van toepassing is als u in Stap 3 van de
Zoekassistent het aankruisvakje Gebruik relaties gemarkeerd hebt.)
Bijvoorbeeld, u geeft als zoekterm op: fietsen en u hebt deze term
als niet-voorkeursterm opgegeven bij rijwielen. Adlib toont u de
records waarin de term rijwielen voorkomt. Ook als u op fiets zoekt,
vindt u deze records.
Deze niet-voorkeurstermvervanging vindt niet plaats als u de in de
Thesaurus (of andere validatiedatabase) zelf zoekt.
Houd er rekening mee dat als u op getrunceerde termen gaat zoeken
Adlib meer dan één (niet-)voorkeurstermen kan vinden, bijvoorbeeld
als u fiets opgeeft, wordt ook fietsenmaker gevonden.

13.9.3. Automatisch zoeken van equivalenten
Bij het ophalen van records voor de gekozen zoeksleutel(s) zullen
records die niet de term zelf, maar een in het thesaurusrecord gedefinieerde Equivalent Term bevatten, automatisch ook worden gevonden. Als u bijvoorbeeld zoekt op rijwielen, dan zullen de records die
als trefwoord het Engelse equivalent bicycles bevatten, ook worden
geselecteerd (als deze relatie zo in de Thesaurus is gedefinieerd).
(Het bovenstaande geldt altijd wanneer u zoekt in CBF-databases
terwijl het in Adlib SQL-databases alleen van toepassing is als u in
Stap 3 van de Zoekassistent het aankruisvakje Gebruik relaties gemarkeerd hebt.)

13.9.4. Ook zoeken op nauwere termen
Wanneer er in Stap 4 van de Zoekassistent na een zoekopdracht een
lijst met gevonden termen wordt weergegeven dan herkent u termen
met nauwere termen aan het plusteken links ervan. Die nauwere
termen kunt u op twee manieren tonen: klik bijvoorbeeld op de +
voor een term om de nauwere termen daarvan de tonen. Die nauwere
termen kunnen zelf ook weer nauwere termen hebben: elk hiërar273
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chisch niveau kunt u openklappen door op de + voor de gewenste
term te klikken (en via klikken op – weer dichtklappen). U kunt echter
ook alle onderliggende niveaus van een geselecteerde term ineens
openklappen door op de knop Term uitklappen te klikken. Deze mogelijkheid om nauwere termen te tonen is aanwezig om u meer keuze te
bieden bij het vervolg van uw zoekopdracht. Klik bijvoorbeeld op de
knop Alle sleutels (ongeacht welke term met de blauwe selectiebalk
geselecteerd is) om in ieder geval op alle gevonden hoofdtermen te
zoeken: als u daarbij ook op alle al dan niet uitgeklapte nauwere
termen van alle in de lijst getoonde hoofdtermen wilt zoeken dan
moet u het aankruisvakje Inclusief nauwere termen markeren voordat
u op de knop Alle sleutels klikt.
Of klik op de knop Toon om alleen op de momenteel geselecteerde
term en (met een gemarkeerd aankruisvakje) op de eventuele, al dan
niet uitgeklapte nauwere termen daarvan te zoeken. U kunt ook een
nauwere term zelf selecteren.

Afbeelding 13.4: Op de nauwere termen kunt u ook zoeken.
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13.10. Meerdere thesauri gebruiken
Er zijn verschillende redenen waarom u meer dan één thesaurus in
uw Adlib-applicaties zou willen gebruiken voor het beheer van termen. Zo is het bijvoorbeeld erg plezierig als u voor verschillende
specialismen ook verschillende thesauri kunt gebruiken. Of beter nog,
als u in bijvoorbeeld Adlib Museum zelfs voor bepaalde velden in een
specifieke database een andere thesaurus kunt gebruiken dan voor de
rest van het record. Immers, er bestaan uitstekende kant-en-klare
thesauri met alle terminologie voor afzonderlijke vakgebieden, zoals
de AAT, het BDS, of de VNG.
Het bespaart u veel tijd en moeite als u deze standaard thesauri naast
uw eigen thesaurus kunt gebruiken. Uw applicatiebeheerder kan het
daarom in specifieke gekoppelde velden voor u mogelijk hebben
gemaakt om in een of meer andere thesauri te zoeken naar termen,
om die thesauri voor validatie van de betreffende velden te gebruiken
of om er complete databases mee bij te werken, inclusief uw eigen
thesaurus. Vervangende termen in uw database gaan tevens deel
uitmaken van uw eigen thesaurus.
In Adlib modelapplicaties is deze functionaliteit niet ingesteld.
Die standaard thesauri kunnen tijdens het gebruik ervan op een cdrom staan, op het intranet, het internet of ergens op uw eigen harde
schijf, dat maakt niet uit. Voor een update hoeft u dus geen conversie
meer uit te voeren, maar gebruikt u gewoon een nieuwe cd, of valideert u aan een andere thesaurus elders op het systeem. De enige eis
waaraan de thesaurus moet voldoen is dat deze als geïndexeerde
Adlib-database beschikbaar moet zijn: dat wil zeggen dat het thesaurusveld (bijvoorbeeld de tag te) waarnaar de koppeling is gelegd,
daadwerkelijk bestaat in de externe Adlib-thesaurus en daarin geïndexeerd is.
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Afbeelding 13.5: Klik op de keuzelijst Thesaurus om een andere thesaurus te
selecteren.

In het geval voor een gekoppeld veld een of meer externe thesauri
zijn ingesteld, kunt u als gebruiker van de applicatie in drie gevallen
kiezen een van die externe validatiedatabases te gebruiken in plaats
van uw eigen Adlib Thesaurus:
1. Bij invoer van een record. Als een veld aan de standaard thesaurus gekoppeld is, zoals Objectnaam in Adlib Museum, kunt u
via de knop Lijst het venster Vind data voor het veld... openen om
een term op te zoeken, of dit venster opent automatisch als de
term nog niet in die thesaurus voorkomt.
Rechtsboven in dit venster kan er een vervolgkeuzelijst Thesaurus
aanwezig zijn (alleen als dat voor het betreffende veld zo door uw
applicatiebeheerder is ingesteld). Klik op die keuzelijst en kies de
gewenste thesaurus-database (zie afbeelding 13.5). De lijst met
beschikbare termen wordt direct aangepast (zie afbeelding Error!
Reference source not found.).
Merk op dat de lijst bij het zoeken in de online AAT (Art and Architecture Thesaurus) termen kan bevatten die alfabetisch gezien
niet op hun plaats lijken, maar dat komt dan omdat de zoeksleutel in meerdere velden tegelijk wordt gezocht terwijl (op het tabblad Toon hiërarchie) alleen het Term-veld wordt getoond. Het
hangt af van de Designer-instellingen voor de externe thesaurus
of dit inderdaad geval is, of dat u zoals te verwachten alleen in
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het Term-veld zoekt.

Afbeelding 13.6: Kies de toegevoegde thesaurus, en de lijst van gevonden
sleutels wordt direct aangepast.

2. Global update. De tweede manier om deze functionaliteit te
gebruiken is voor een zogenaamde global update. Hiermee kunt u
gespecificeerde velden in alle gemarkeerde records in de huidige
database bijwerken aan de hand van een andere thesaurus (indien beschikbaar). Dat wil zeggen: elke term in de geselecteerde
velden die in de nieuwe thesaurus als used-for (niet-voorkeurs-)
term gedefinieerd is, zal worden vervangen door een toepasselijke
use (voorkeurs-) term uit die thesaurus, maar alleen als de te importeren voorkeursterm niet al in de eigen thesaurus bestaat als
een niet-voorkeursterm (als dat wel het geval is dan wordt de
term dus niet vervangen!). Met andere woorden: stel, in uw eigen
thesaurus staat de term “motorfiets” en die term komt voor in records in uw catalogus. Als u die records markeert en de velden
selecteert waarin die term voorkomt dan wordt “motorfiets” vervangen als in de nieuwe thesaurus de term “motorfiets” als nietvoorkeursterm gedefinieerd is; de bijbehorende voorkeursterm,
bijvoorbeeld “motor” komt in de gemarkeerde records dan in de
plaats van “motorfiets”. Deze vervanging vindt alleen geen doorgang als “motor” in de eigen thesaurus toevallig als nietvoorkeursterm is gedefinieerd!
Het nieuwe thesaurusrecord wordt aan de “eigen” thesaurus toegevoegd, en het oude thesaurusrecord blijft er in staan, maar er
wordt geen relatie gelegd tussen de oude en de nieuwe term. Er
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wordt van het nieuwe record dan ook geen “gespiegeld” record
gemaakt. (Dat het oude thesaurusrecord moet blijven bestaan, is
omdat u wellicht ook bijvoorbeeld catalogusrecords of velden behoudt die u niet aan de nieuwe thesaurus valideert. De “oude”
thesaurusterm blijft daar dus in aanwezig en moet ook naar het
“oude” thesaurusrecord verwijzen.)

Voor de detail- of lijstweergave voor gemarkeerde records wordt
de knop Thesaurus update actief in het menu Wijzigen. Klik erop
om het venster Thesaurus update te openen.

Afbeelding 13.7: Verplaats de velden die u wilt valideren aan een andere
thesaurus door er op te dubbelklikken of door deze te selecteren en ze
met de enkele pijl naar het rechter vak te kopiëren. (Met de dubbele pijl
kopieert u alle velden tegelijk.)

Klik op de knop Zoeken om de gewenste thesaurus op uw systeem op te zoeken, of kies er direct één uit de vervolgkeuzelijst
Gebruikte thesaurus.
Als u de update volledig automatisch wilt laten verlopen, verwijder dan de markering voor de optie Vervanging bevestigen (maar
dit kan risicovol zijn, uiteraard).
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3. Generiek zoeken. Ten slotte kunt u ook tijdens zoeken via de
Zoekassistent een thesaurus naar keuze gebruiken, indien dat
voor het betreffende veld door uw applicatiebeheerder zo is ingesteld. In Stap 3 van de Zoekassistent is daarvoor een vervolgkeuzelijst aanwezig. Kies een thesaurus uit de lijst. Als uw zoeksleutel
meerdere termen oplevert, opent zoals gewoonlijk een lijst met
die zoektermen, maar daarin zijn alle sleutels uit de geselecteerde
thesaurus die in uw eigen database zijn gebruikt groen gemarkeerd. Met de gedimd grijs weergegeven zoeksleutels zult u geen
catalogusrecords vinden, dus kies één van de groen gemarkeerde
termen.

Afbeelding 13.8: Zoeken met behulp van de thesaurus van uw keuze.
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Afbeelding 13.9: De lijst met gevonden zoeksleutels in de Zoekassistent,
met de thesaurus van uw keuze.

280

14. Afdrukken
Overzicht
Het afdrukken van het momenteel geopende record (gemarkeerd of
ongemarkeerd) of van gemarkeerde records in de lijstweergave start
u snel via de toetscombinatie Ctrl+P. Vervolgens moet u in de geopende Afdrukassistent de gewenste afdrukmethode kiezen:
•

Maak een rapport met de Afdrukassistent (pag. 286): u doorloopt
hierna een aantal eenvoudige stappen om interactief een formaat
en stijl voor afdrukken te specificeren, al kunt u hiermee geen afbeeldingen afdrukken. Gebruik deze methode als uw kant-enklare afdrukformaten geen oplossing bieden.
Vanuit het menu Bestand (links van het menu Start) start u deze
afdrukmethode direct via de knop Open Afdrukassistent:

•

Maak een rapport met Microsoft Word-sjablonen: als er kant-enklare Word-sjablonen beschikbaar zijn, dan kunt daarmee afdrukken via deze methode. U hoeft alleen het juiste sjabloon op uw
systeem op te zoeken. Het resulterende Word-document kunt u
opslaan, automatisch e-mailen en/of afdrukken. Word-sjablonen
kunt u eventueel zelf maken of aanpassen (zie hoofdstuk 15).
Vanuit het menu Bestand start u deze afdrukmethode direct via
de knop Zoek Word-sjabloon:

•

Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformaat:
voorgedefinieerde uitvoerformaten voeren automatisch een complexe afdrukopdracht uit. Zo’n formaat kan een ADAPLprogramma zijn (Adlib’s eigen programmeertaal voor dit doel)
en/of een vooraf ingesteld Word-sjabloon of een XSLT-stylesheet.
U hoeft alleen het gewenste uitvoerformaat uit een lijstje te selecteren.
Vanuit het menu Bestand start u deze afdrukmethode direct via
de knop Uitvoerformaten:
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Na het doorlopen van de Afdrukassistent of het kiezen van een uitvoerformaat, opent een standaard Windows-venster Afdrukken zodat
u nog een printer kunt selecteren en andere standaard instellingen
voor afdrukken kunt maken (14.2).
De knop Etiket afdrukken in de menu’s Start en Bestand biedt een
snelle manier om voor een of meer records een etiket af te drukken
(bijvoorbeeld een adres- of barcodelabel), als er eenmaal een of
meer geschikte etiketsjablonen gemaakt en ingesteld zijn (14.3).

14.1. Afdrukassistent

Afbeelding 14.1: Kies uw methode van afdrukken.

De Afdrukassistent (Eng: Print Wizard) is een zeer comfortabele, want
eenvoudige manier van afdrukken, die drie manieren van afdrukken
in Adlib in één interface afhandelt. U opent de Afdrukassistent via de
toetscombinatie Ctrl+P.
Als u vanuit de detailweergave van een record de Afdrukassistent
opent, dan drukt u alleen het nu getoonde record af (ongeacht of dat
record gemarkeerd is of niet). Als u daarentegen vanuit de lijstweer282
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gave de Afdrukassistent opent, dan drukt u alle gemarkeerde records
af; de toetscombinatie wordt hier ook pas actief wanneer u ten minste
één record gemarkeerd hebt. (Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie
over het markeren van records.)
Ook vanuit het venster Pointerfiles opent u via de knop Afdrukken
deze Afdrukassistent met alle afdrukmogelijkheden.
Individuele of gemarkeerde records kunt u zo vanuit de applicatie
afdrukken naar Word, afdrukken via een bestaand uitvoerformat of
afdrukken in een voorgedefinieerde stijl of in een stijl die u zelf op
een interactieve manier maakt door eenvoudig de stappen van de
Afdrukassistent te doorlopen. Interactief een rapport maken met de
Afdrukassistent vormt een handig alternatief voor afdrukken via te
programmeren uitvoerformats (adapls) of Word-sjablonen, maar u
kunt op die manier geen afbeeldingen afdrukken.
De volgorde waarin de records zullen worden afgedrukt is die waarin
ze op het lijstscherm staan. Als u een andere volgorde verkiest, dan
moet u de records eerst sorteren (zie hoofdstuk 10).
Wanneer u interactief een rapport samenstelt, dan maakt de Afdrukassistent op de achtergrond een afdrukadapl waarin alle hier gemaakte instellingen worden verwerkt, en die het uiteindelijke afdrukken
voor zijn rekening neemt. Vóór het afdrukken bepaalt u zelf of u die
adapl wilt bewaren, om er later eventueel programmatisch dingen in
te wijzigen, die niet via de Afdrukassistent zijn in te stellen.
Open nu de Afdrukassistent voor één of meer records.
◼ Venster 1
Zoals u ziet zijn er drie manieren van afdrukken:
•

Om af te drukken met behulp van een eerder gemaakt Wordsjabloon markeert u de optie Maak een rapport met Microsoft
Word-sjablonen en klikt u op de knop Voltooien; er wordt u vervolgens gevraagd het gewenste sjabloon te selecteren in het venster Template.
Als u een volgende keer de Afdrukassistent liever overslaat of de
toetscombinatie Ctrl+P niet wilt gebruiken, dan start u deze afdrukmethode direct via de knop Zoek Word-sjabloon vanuit het
menu Bestand (links van het menu Start):
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Microsoft Word kan erg goed gebruikt worden voor het maken van
mailings, etiketten en documenten waarbij de huisstijl van een
organisatie erg belangrijk is. Standaard Word-sjablonen kunnen
daartoe worden aangepast zodat gegevens uit Adlib met zo’n sjabloon kunnen worden afgedrukt. Documenten die op deze manier
worden gemaakt, kunnen worden opgeslagen, afgedrukt op een
printer of naar iemand worden verstuurd via e-mail. (Zie voor het
maken van sjablonen hoofdstuk 15.)
•

Markeer in de Afdrukassistent daarentegen de optie Maak een
rapport met een voorgedefinieerd Uitvoerformat om af te drukken
via een eerder gemaakt of kant-en-klaar uitvoerformaat.
Een uitvoerformaat is ofwel een ADAPL-programma, een als zodanig ingesteld Word-sjabloon of een XSLT-stylesheet die de gegevens uit de geselecteerde records op een bepaalde manier afdrukt
(voorgeselecteerde velden volgens een specifieke lay-out). De
applicatiebeheerder kan zelfs een combinatie van adapl en sjabloon-uitvoer instellen.
Voor het maken van geavanceerde rapporten, waarbij enige voorbewerking van gegevens noodzakelijk is, zal de Adlib programmeertaal ADAPL of XSLT meestal vereist zijn. Ingewikkelde berekeningen, manipulaties van veldinhoud, e.d. kunnen niet interactief met de Afdrukassistent worden gedaan, maar zullen door
ADAPL-procedures (uitvoerformaten) of XSLT-stylesheets moeten
worden verzorgd.
Klik op Volgende, selecteer vervolgens in de keuzelijst Selecteer
een uitvoerformat het gewenste uitvoerformaat en klik op de
knop Voltooien. (Welke uitvoerformaten beschikbaar zijn, hangt af
van uw applicatie. Met behulp van Adlib Designer kunt u of uw
applicatiebouwer nieuwe uitvoerformaten aan deze keuzelijst toevoegen.)
Merk op dat Adlib via het Windows-register per gegevensbron
(dataset/database) de laatst gekozen uitvoermethode onthoudt
(zoals u die in dit eerste venster van de Afdrukassistent uitkiest),
zodat u de volgende keer dezelfde afdrukmethode alleen nog
maar hoeft te bevestigen.
Daarnaast onthoudt Adlib ook het laatst gekozen uitvoerformaat,
zelfs als u de vorige keer of keren met een andere uitvoermethode hebt afgedrukt. Zodra u dan weer de derde optie kiest, ziet u
in het volgende venster het laatst gebruikte afdrukformaat al voor
u geselecteerd. U hoeft alleen nog op Voltooien te klikken.
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Afbeelding 14.2: Kies een uitvoerformaat in de Afdrukassistent.

Als u de Afdrukassistent liever overslaat of de toetscombinatie
Ctrl+P niet wilt gebruiken, dan start u deze afdrukmethode direct
via de knop Uitvoerformaten vanuit het menu Bestand (links van
het menu Start):

Afbeelding 14.3: Kies een uitvoerformaat in het submenu Uitvoerformaten.
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Verplaats de muiswijzer dan naar de knop Uitvoerformaten. Zodra
de muiswijzer boven de knop Uitvoerformaten zweeft, opent
rechts ervan een submenu met alle beschikbare uitvoerformaten.
Klik op een ervan om ermee af te drukken.
Merk op dat Adlib via het Windows-register per gegevensbron
(dataset/database) het laatst gekozen uitvoerformat onthoudt,
zelfs als u de vorige keer of keren met een andere uitvoermethode hebt afgedrukt. In de lijst met uitvoerformaten komt een
blauw vierkantje achter het pictogram van het formaat te staan,
zoals in de afbeelding hierboven het geval is voor het uitvoerformaat ISBD lijst presentatie. U kunt hiervan gebruik maken door
de volgende keer op het label van de knop Uitvoerformaten te
klikken (niet op het pijltje): er wordt dan direct met behulp van
het laatst gebruikte uitvoerformaat afgedrukt.
•

De interactieve manier van afdrukken staat bovenaan in het
eerste venster van de Afdrukassistent: Maak een rapport met de
Afdrukassistent.
Markeer deze optie en klik op de knop Volgende om met de Afdrukassistent interactief een afdrukadapl te maken zonder te hoeven programmeren. Kies voor deze mogelijkheid als de bestaande
uitvoerformaten niet aan uw wensen voldoen en u niet zelf een
adapl wilt programmeren of een Word-sjabloon wilt maken: op
deze manier printen is dan vooral snel en u kunt zelf bepalen welke velden u wilt afdrukken. Met deze methode kunt u echter geen
afbeeldingen afdrukken.
Vanuit het menu Bestand (links van het menu Start) start u deze
afdrukmethode overigens direct via de knop Open Afdrukassistent:

◼ Venster 2 (voor Maak een rapport met de Afdrukassistent)
Als u reeds eerder met de Afdrukassistent werkte en de toen gemaakte instellingen voor afdrukken hebt opgeslagen als profiel, dan kunt u
dat eventueel hier weer openen om alle instellingen gereed te hebben
en direct weer op dezelfde manier te kunnen afdrukken. Klik op de
knop Zoeken om het gewenste parameterbestand te zoeken. Als u
geen eerder gemaakte set instellingen wilt openen, ga dan direct door
naar het volgende venster via de knop Volgende. Afdrukassistentprofielen krijgen de (dubbele) extensie .wiz.xml.
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Afbeelding 14.4: Open eventueel een eerder gemaakt Afdrukassistentprofiel.

◼ Venster 3

Afbeelding 14.5: Selecteer de velden die u wilt afdrukken.
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Selecteer steeds een veld van uw keuze en klik op de knop met het
enkele pijltje naar rechts om het veld naar het rechter vak te kopieren. Alle velden in het rechter vak worden in uw afdrukprofiel opgenomen.
U kunt ook álle velden kopiëren door op de bovenste dubbele-pijltjesknop te klikken. Met de naar links wijzende knoppen kunt u één of
meerdere in het rechter vak geselecteerd velden of gewoon alle
velden verwijderen uit de lijst.
De volgorde waarin de velden in het rechter vak staan bepaalt de
volgorde waarin de velden straks zullen worden afgedrukt.
Klik op een optie achter een geselecteerd veld om de betreffende
veldeigenschap voor afdrukken anders in te stellen.

Afbeelding 14.6: Van de velden die u wilt afdrukken, kunt u enkele eigenschappen instellen.

•

Herhalen: stel deze optie in op Ja als u alle occurrences van een
veld wilt afdrukken.

•

Negeer leeg: stel deze optie in op Ja als u lege occurrences niet
wilt afdrukken.

•

Lengte: stel deze optie in op 0 om een kolom automatisch in te
stellen op de breedte die het opschrift (label) van de kolom inneemt. Veldwaarden die langer zijn dan de kolom breed, worden
afgebroken en op de volgende regel voorgezet. Stel de kolombreedte op een andere waarde in om de breedte van deze kolom
in AU’s precies op te geven (Adlib eenheden: een horizontale AU
is 1/90 van de breedte van het standaard afdrukbare gebied van
een A4’tje). (Deze breedte is alleen van belang voor de lay-out
Record per rij die u in het volgende venster kunt kiezen.)

•

Label: normaal gesproken wordt de veldnaam in de huidige
interfacetaal afgedrukt, maar dat is niet altijd wat u wilt. In het
voorbeeld hierboven zijn titel en uitgever heel geschikt maar auteur.naam niet. Als u een ander label wilt afdrukken dan de veldnaam, geef die dan op in de kolom Label. In de regel achter auteur.naam zou u bijvoorbeeld het label auteur kunnen opgeven.
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Als u alle gewenste velden hebt geselecteerd, klik dan op Volgende
om naar het volgende venster van de Afdrukassistent te gaan.
◼ Venster 4
U hebt hier de keuze uit twee lay-outs en evenveel afdrukstanden.
Met Records in een kolom drukt u de veldnamen in de eerste kolom af
en de waarden erachter in de tweede kolom. De records staan onder
elkaar. Met Record per rij drukt u de veldnamen in een koprij af en de
waarden eronder in rijen. Elk record staat in een rij. Kies vervolgens
eventueel een andere afdrukstand. Klik op Volgende om naar het
volgende venster van de Afdrukassistent te gaan.

Afbeelding 14.7: Kies een globale lay-out voor de afdruk.

◼ Venster 5
Omdat u waarschijnlijk ook wel wat invloed wilt hebben op de opmaak
van de te genereren afdruk, biedt de Afdrukassistent u de mogelijkheid een stijl te definiëren. Een stijl die u hier definieert is onafhankelijk van de velden en andere instellingen die u eerder selecteerde, en
deze stijl kunt u apart opslaan en later opnieuw gebruiken in bijvoorbeeld een ander afdrukprofiel.
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Mogelijk hebt u direct al de beschikking over een aantal voorgedefinieerde stijlen. Als de lijst nog leeg is, dan moet u zelf een of meer
stijlen definiëren. De Afdrukassistent zoekt stijlbestanden (met de
dubbele extensie .style.xml.) in de huidige applicatiedirectory, dus
bijvoorbeeld in \library of \museum.

Afbeelding 14.8: Kies de stijl waarin de verschillende tekstelementen moeten worden opgemaakt.

Klik op de knop Nieuwe stijl om een nieuwe stijl te definiëren. Het
venster Maak een nieuwe stijl opent (zie afbeelding hieronder).
Typ om te beginnen een titel voor deze stijl in het vak Nieuwe titel.
Kies een beschrijvende naam voor de stijl; deze naam komt straks in
de lijst met stijlen te staan.
Vervolgens kunt u apart voor de kopteksten, de veldnamen, de data
en de voetteksten opmaakkenmerken instellen die u dan ook direct in
de weergave van die opschriften terugvindt. Zet de cursor bijvoorbeeld in het vak Koptekst en klik achtereenvolgens op de knoppen b
(Vet), i (Cursief), en u (Onderstrepen). De weergave van Koptekst is
aangepast. U kunt ook het lettertype per tekstelement wijzigen: klik
daartoe op de knop aA terwijl de cursor in het betreffende invoervak
staat en kies in het venster Lettertype het gewenste font uit – ook
hier kunt u Vet en Cursief instellen.
Ten slotte kunt u ook voor elk tekstelement een afdrukkleur selecteren door op de knop met het palet te klikken. Uw printer moet dan
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natuurlijk wel in kleuren kunnen afdrukken.
De opmaak is steeds van toepassing op het hele tekstelement.

Afbeelding 14.9: Definieer een nieuwe stijl voor elk tekstelement.

Als u kopteksten, voetteksten en/of een recordscheider wilt afdrukken
dan moet u in de betreffende invoervakken de woorden “Koptekst”
en/of “Voettekst” vervangen door de gewenste vaste tekst die u als
kop- of voettekst wilt gebruiken, en moet u in de keuzelijst Gebruik
recordscheider een waarde kiezen en eronder eventueel een tekst
invoeren. Maak een vak leeg als u op die plek geen tekst afgedrukt
wilt zien. (De tekst in de vakken Veldnaam en Data kan niet worden
aangepast, maar die wordt toch niet letterlijk afgedrukt.) Klik op een
van de drie uitlijnknoppen om de uitlijning te bepalen van het vak
waarin de cursor staat: links, centreren, of rechts.

Met de drie meest rechtse knoppen kunt eventueel een Paginanummer, Datum, en/of Tijd invoegen in de kop- of voettekst. (Het gaat
om de datum en tijd van afdrukken.) In de kop- of voettekst ver291
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schijnt een speciale code die ervoor zorgt dat tijdens het afdrukken de
juiste waarden worden ingevuld (de codes worden dus niet letterlijk
afgedrukt als $[code]$). Kop- en voetteksten mogen maximaal twee
regels beslaan, en bij een groot lettertype maar één regel. Dit komt
doordat er voor de hoogte van zo’n tekst maximaal 2 AU wordt gereserveerd.
Paginanummer, datum en tijd komen overeen met de ADAPLequivalenten &S, date$(8) voor een ISO-datum met een viercijferig
jaartal, en time$(1) voor de tijd in hh:mm:ss-notatie.
Een recordscheider gebruikt u om de records duidelijk van elkaar te
kunnen onderscheiden op de afdruk. U kunt kiezen uit een Nieuwe
pagina (elk record wordt op een eigen pagina afgedrukt), een Streep,
of een Tekst. Wanneer u voor een tekst kiest, moet u in het vak onder
de keuzelijst de betreffende tekst opgeven; u kunt hier ook een
paginanummer, en datum en/of tijd invoegen.

Afbeelding 14.10: Geef hier de vaste en variabele teksten voor de afdruk op.
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Klik op OK als alle stijlkenmerken zijn ingesteld. De stijl moet nu
worden opgeslagen voordat u deze kunt gebruiken. Kies dus een
bestandsnaam, bijvoorbeeld de naam die u ook als titel opgaf. (De
extensies worden bij het opslaan automatisch ingevuld.) Klik op
Openen om het bestand op te slaan.
De zojuist gedefinieerd stijl verschijnt in de lijst Vormgeving. Selecteer een stijl om ernaast in de weergave van elk tekstelement de
opmaakkenmerken te bekijken.
Een bestaande stijl kunt u ook wijzigen. Selecteer de naam ervan in
de lijst en klik op de knop Wijzig stijl. U krijgt hetzelfde venster te
zien als wanneer u een nieuwe stijl aanmaakt. Sla de stijl na wijzigen
opnieuw op, onder dezelfde naam of onder een nieuwe, afhankelijk
van of u de stijl wilt vervangen, of een extra stijl wilt toevoegen.
Selecteer ten slotte de stijl waarin u nu wilt afdrukken, en klik op
Volgende.
◼ Venster 6

Afbeelding 14.11: Sla de gemaakte instellingen eventueel op.

Als u nog instellingen wilt veranderen, kunt u dat doen door herhaaldelijk op de knop Vorige te klikken en in één van de venster iets te
wijzigen.
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Klik hier op de knop Voorbeeld om een afdrukvoorbeeld van uw huidige instellingen te kunnen bekijken. Een afdrukvoorbeeld opent in het
hoofdvenster van Adlib. Met het kleine kruisje boven de schuifbalk in
de voorbeeldweergave kunt u het voorbeeld sluiten, terwijl u met de
knop Afdrukken rechtsonderin alsnog kunt afdrukken.

Als u denkt de gemaakte instellingen (de selectie van velden en hun
volgorde en afdrukstand) nog wel eens nodig te hebben, sla die dan
op als profiel in een parameterbestand. Markeer de optie Bewaar de
afdrukassistent-parameters in een bestand, klik op de bovenste knop
Zoeken om een geschikt directory te selecteren en typ een eigen
bestandsnaam waaraan u het profiel later kunt herkennen. Deze
bestanden worden automatisch van de juiste extensie voorzien. Sla ze
bij voorkeur op in de huidige applicatiedirectory.
Merk op dat in dit bestand alleen een verwijzing naar het gebruikte
stijlbestand wordt opgenomen: de stijl zelf wordt in een apart bestand
bewaard, wanneer u die stijl definieert.
De Afdrukassistent genereert een afdrukadapl van alle instellingen en
stijlkenmerken om deze afdruktaak uit te voeren. Als u in die adapl
later graag nog wat andere wijzigingen zou willen aanbrengen via de
programmeertaal ADAPL zelf, dan kunt u er hier voor kiezen de gegenereerde adapl op te slaan. Markeer de betreffende optie en klik op
Zoeken om een naam en pad voor het .ada-bestand op te geven. Sla
het bestand bijvoorbeeld op in uw \adapls-map.
Merk op dat u deze adapls niet meer in de Afdrukassistent zult kunnen openen, u zult ze alleen kunnen gebruiken zoals u andere (afdruk)adapls gebruikt. Alleen een bewaard afdrukprofiel (het parameterbestand) kunt u later nog eens in de Afdrukassistent openen om
met dezelfde instellingen (of na eventuele wijzigingen daarin) opnieuw af te drukken.
Klik ten slotte op Voltooien om het maken van instellingen af te
ronden.
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14.2. Windows-instellingen voor afdrukken
Na het doorlopen van de Afdrukassistent (ook wanneer u een uitvoerformaat hebt geselecteerd), opent een standaard Windows-venster
Afdrukken zodat u nog een printer kunt selecteren en andere standaard instellingen voor afdrukken kunt maken, alvorens daadwerkelijk
af te drukken.
In het venster Afdrukken bepaalt u vooral de bestemming van de
afdruk.
◼ Printer en Eigenschappen
In de keuzelijst Naam kunt u een andere op uw systeem aangesloten
printer selecteren als die aanwezig is. Klik dan op de keuzelijst en kies
de gewenste printer door erop te klikken.
Klik op de knop Eigenschappen om verschillende eigenschappen van
de geselecteerde printer in te stellen. Het venster Eigenschappen…
verschilt per printer, maar u kunt er bijvoorbeeld instellen of de
afdrukstand van het papier staand (portrait) of liggend (landscape)
moet zijn, en of er enkel- of dubbelzijdig moet worden afgedrukt.

Afbeelding 14.12: Het venster Afdrukken.
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De instellingen met betrekking tot de afdrukstand en het papierformaat kunnen ook worden gemaakt in het ADAPL-programma dat het
uitvoerformat genereert, en alleen de afdrukstand ook in de Afdrukassistent. Mochten deze instellingen anders zijn dan die bij de printereigenschappen zijn ingesteld, dan zullen de instellingen zoals die in
het ADAPL-programma of Afdrukassistentprofiel staan, worden gebruikt.
De applicatiebouwer kan overigens ingesteld hebben dat de gebruiker
geen andere printer kan kiezen; de knop Eigenschappen en de keuzelijst Naam worden dan gedimd weergegeven.
◼ Afdrukken naar bestand
Markeer de optie Afdrukken naar bestand als u niet naar de printer
wilt afdrukken maar naar een bestand, dat wil zeggen: als u de af te
drukken gegevens in een afdrukbestand wilt opslaan. Een afdrukbestand is nuttig als u dezelfde afdruk later snel nog eens wilt kunnen
maken, of wanneer u gebruikers op andere computers dezelfde afdruk
wilt kunnen laten maken.
Als u de optie hebt gemarkeerd, klikt u op OK om het afdrukbestand
te maken. Kies in het venster Selecteer een uitvoerbestand de map
waarin u het bestand wilt opslaan, en typ in het invoervak Bestandsnaam de naam voor het afdrukbestand. Kies ook een extensie voor
het bestand: als uw uitvoer platte tekst is (wat meestal het geval is),
kies dan .out of .txt, terwijl als uw uitvoer HTML is (zoals mogelijk bij
uitvoer met behulp van een XSLT stylesheet), kies dan .html. De
extensie die u kiest verandert overigens niets aan de uitvoer zelf. De
uitgang .out verschilt niet van .txt, maar bestanden met de extensie
.txt kunnen wel automatisch in tekstverwerkers worden geopend
(zelfs als er eigenlijk HTML of iets anders in zit). En bestanden met de
extensie .html worden meestal automatisch in een browser geopend,
hetgeen het mooiste resultaat geeft als er daadwerkelijk HTML-code
in het bestand zit.
Klik dan op Openen om het bestand aan te maken. Wanneer u een
bestaand bestand kiest, wordt u gevraagd of u het bestaande bestand wilt overschrijven. Kiest u JA dan zal de informatie die al in het
bestand staat worden overschreven. Kiest u Nee dan wordt de nieuwe
uitvoer achter aan het bestaande bestand toegevoegd, gescheiden
door een pagina-overgang.
Het afdrukbestand kunt u in bijvoorbeeld Windows Kladblok of Microsoft Word openen om er wijzigingen in aan te brengen. U kunt dan
zowel opmaak als inhoud van het document veranderen. Adlib maakt
van platte-tekstuitvoer een zuiver ASCII-bestand waarin ook de
pagina-overgangen zijn opgenomen als formfeed-tekens (hexadecimaal: FF). In Windows tekstverwerkers verandert dit echter in een
296

Adlib Gebruikersgids

Afdrukken

vierkantje, en wordt de pagina-overgang zo niet afgedwongen. Gebruik de functie Afdrukken in de desbetreffende tekstverwerker om
het afdrukbestand alsnog af te drukken. Als u het afdrukbestand niet
bewerkt maar wel vanuit een tekstverwerker alsnog naar de printer
stuurt, dan is de uitvoer hetzelfde als wanneer u direct voor uitvoer
naar de printer gekozen had vanuit Adlib.
U kunt afbeeldingen niet Afdrukken naar bestand via een afdrukadapl,
omdat er een plat tekstbestand wordt gegenereerd. Voor zo’n doel
moet u Word afdruksjablonen gebruiken.
◼ Verstuur per e-mail
Als u de afdruk als e-mailtekst naar één of meer e-mailadressen wilt
sturen, zodat de geadresseerden eventueel zelf kunnen afdrukken,
markeer dan de optie Verstuur per e-mail en klik op OK. Het venster
E-mailadressen opent. Vul hier de gewenste e-mailadressen in en klik
op OK om de afdruk te versturen.

Afbeelding 14.13: Een afdruk per e-mail versturen.

In het invoervak Onderwerp kunt u tekst invoeren die in het onderwerp (subject) van het e-mailtje te zien zal zijn. Dat is de regel tekst
waarmee een mailtje in een e-mailprogramma wordt aangegeven.
Daarboven vindt u de knop Aan…*. In plaats van handmatig emailadressen in te voeren, kunt u op Aan… klikken om toegang te
krijgen tot het adresboek van uw e-mailprogramma.
Mogelijk opent eerst nog het dialoogvenster Profiel kiezen. Selecteer
dan in de keuzelijst Profielnaam het profiel waaronder de gewenste emailadressen zijn opgeslagen (bijvoorbeeld een profiel met uw eigen
naam). Klik op OK om verder te gaan.
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Als uw e-mailprogramma MS Outlook is dan opent het venster Adresboek. Dubbelklik op de gewenste namen in de lijst om ze te selecteren. Als u alle gewenste namen zo verzameld hebt, klikt u op OK.
De gekozen namen (die e-mailadressen representeren) staan nu
opgesomd in het venster E-mailadressen. U kunt daar eventueel nog
handmatig andere e-mailadressen aan toevoegen (gescheiden door
puntkomma’s). Klik op OK om de e-mail(s) te versturen.

Afbeelding 14.14: Alle gegevens ingevuld.

Technische informatie
* De Aan… knop is alleen aanwezig en actief als er een MAPI emailprogramma op uw computer wordt gebruikt, zoals MS Outlook,
en u e-mail vanuit Adlib daadwerkelijk hiermee verstuurt (dus niet
via SMTP). Als de knop afwezig of gedimd blijft, moet u de emailadressen handmatig invoeren of kopiëren van elders. (Zie het
document SDI en e-mail vanuit Adlib.doc voor meer informatie over
MAPI en SMTP.)
◼ Aantal exemplaren
Hier geeft u op hoeveel exemplaren van de af te drukken tekst geprint moeten worden.
◼ Voorbeeld
Klik op de knop Voorbeeld om een afdrukvoorbeeld te openen. Op het
scherm ziet u precies hoe de afdruk er op papier uit komt te zien. Er
worden echter hooguit zes pagina’s getoond. Een afdrukvoorbeeld
opent in het hoofdvenster van Adlib. Met het kleine kruisje boven de
schuifbalk in de voorbeeldweergave kunt u het voorbeeld sluiten (u
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drukt dan niet af), terwijl u met de knop Afdrukken rechtsonderin
alsnog kunt afdrukken.

Klik op de knop Meerdere pagina’s om meerdere pagina’s naast
en onder elkaar te tonen. In het afdrukvoorbeeld verandert de
muiswijzer in een vergrootglas. Klik op de tekst om in te zoomen en klik nogmaals om weer uit te zoomen.
Klik op de knop Eén pagina om snel terug te keren naar de
weergave van slechts één pagina. Ook hierop kunt u inzoomen.
Klik ten slotte op de knop Afdrukken om de afdrukopdracht
naar de printer te sturen.
De applicatiebouwer kan ingesteld hebben dat er een maximum is aan
het aantal records dat afgedrukt mag worden.

14.3. Direct een etiket of barcodelabel afdrukken
Via de knop Etiket afdrukken in het menu Start kunt u voor een of
meer records met één muisklik snel een etiket afdrukken, bijvoorbeeld een adres- of barcodelabel. Er zijn wel labelprinterspecifieke
etiketsjablonen nodig. Ofschoon u met Word-sjablonen of adapls ook
etiketten kunt maken, hoeft u met Etiket afdrukken de Afdrukassistent niet meer te doorlopen en wordt de printer veel directer aangestuurd.
Als er eenmaal een of meer geschikte etiketsjablonen gemaakt en
ingesteld zijn (zie hoofdstuk 15.12), dan werkt het als volgt:
1. Open een record in detailweergave of markeer één of meer records in de lijstweergave.
2. Klik op de onderste helft van de knop Etiket afdrukken rechts in
het Adlib-menu Start (op de tekst Etiket afdrukken), als u nog
niet eerder naar een etiket hebt afgedrukt of wanneer u een ander etiketsjabloon dan het huidige wilt selecteren.
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Of, als u al eerder etiketten hebt afgedrukt, klik op de bovenste
helft van de knop Etiket afdrukken om direct data uit het record
naar het etiketsjabloon af te drukken dat u de vorige keer ook
hebt gebruikt.

De knop Etiket afdrukken vindt u trouwens ook in het menu Bestand. Door op de knopnaam te klikken drukt u direct af naar het
sjabloon dat u de vorige keer ook gebruikte. Of verplaats de
muiswijzer naar de knop zonder erop te klikken, om het submenu
te openen waaruit u een ander sjabloon kunt kiezen.
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En dat is alles. Als u voor het eerst een etiket afdrukt, ziet u eenmalig
het standaard Windows-venster Afdrukken verschijnen waarin u
eventueel nog de juiste printer moet selecteren en een voorbeeld
kunt bekijken voor u afdrukt. De volgende keren dat u afdrukt zal dit
venster echter niet meer openen.
In het voorbeeld hierboven ziet u drie ingestelde etiketsjablonen, voor
een database waarin adresgegevens voorkomen, om een adresetiket
voor een brief te kunnen afdrukken. Deze drie sjablonen verschillen
toevallig alleen in de grootte van het gebruikte lettertype, zodat ook
adressen met lange namen volledig op het label kunnen worden
afgedrukt.
Het in donker blauw geselecteerde sjabloon is het laatst gebruikte en
momenteel actieve sjabloon. Met de muiswijzer kunt u op elk van de
beschikbare sjablonen klikken om direct daarnaar af te drukken.
Sjablonen die gedimd worden weergegeven zijn niet bedoeld voor
records in de huidige database: bij het starten van Adlib worden de
sjablonen uit de applicatiemap ingelezen en Adlib controleert dan of
ten minste één veld in het sjabloon ook in de geselecteerde records
voorkomt. Zo ja, dan mag het sjabloon hier worden gebruikt.
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15. Afdruksjablonen maken
In lijst- en detailweergave kunt u alle gemarkeerde records, respectievelijk het momenteel getoonde record, via Microsoft Word afdrukken. Dit betekent dat als u Word op uw computer hebt staan, u dit
programma kunt gebruiken om records af te drukken zoals u dat wilt:
u maakt een speciaal Word-sjabloon aan waarin u de velden opneemt
die u afgedrukt wilt zien en u bepaalt eenvoudig de pagina-opmaak
(lettertypen, kleuren en marges) zoals dat gewoonlijk is in Windows
tekstverwerkers. Uitvoeren naar Word is dus een aantrekkelijke
methode om Adlib-records af te drukken zonder gebruik te hoeven
maken van standaard, of te programmeren, uitvoerformaten. Afdrukken naar Word-sjablonen verloopt via de Afdrukassistent (Ctrl+P),
via Bestand > Zoek Word-sjabloon of via Bestand > Uitvoerformaten.
Voor afdrukken via de knop Etiket afdrukken (zie hoofdstuk 14.3)
kunt u geen Word-sjablonen gebruiken maar moet u printerspecifieke
sjablonen maken (zie hoofdstuk 15.12).

15.1. Een sjabloon maken in Word
Start Microsoft Word. Het is afhankelijk van uw versie van Microsoft
Word, hoe u vervolgens handelt. De hier volgende beschrijving heeft
betrekking op Word 2000 en Word 2007. Zie uw Microsoft Wordhandleiding als u een andere versie hebt, of meer uitleg over de
functies van die software zoekt.
In Word 2000, kies Bestand → Nieuw. Selecteer in het venster Nieuw
het pictogram Leeg document (als u een nieuw sjabloon wilt maken)
of kies een bestaand sjabloon dat u wilt aanpassen, en markeer
rechtsonder in het venster de optie Sjabloon. Klik dan op OK.
In Word 2007, kies de Office knop → Nieuw. Selecteer onder Sjablonen ofwel Geïnstalleerde sjablonen of Mijn sjablonen en zoek een
kant-en-klaar sjabloon uit om aan te passen of kies Leeg document
als u een nieuw sjabloon wilt maken, en markeer rechtsonder in het
venster de optie Sjabloon. Klik dan op Maken of op OK.
Het sjabloon opent nu en u kunt nu net als in een normaal document
tekst invoegen en opmaken. Elke keer dat u dit sjabloon gebruikt
(vanuit Word of Adlib) om een document mee te maken, zal die tekst
standaard in het document verschijnen. (Elk Word-document is gebaseerd op een sjabloon.)
Om gegevens en/of afbeeldingen uit Adlib-records later naar dit
sjabloon te kunnen uitvoeren, moet u voor elk veld dat u op wilt
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nemen een verwijzing ernaar in het sjabloon plaatsen. In de hierna
volgende paragrafen vindt u uitgewerkte voorbeeldsjablonen voor
brieven, tabellen en etiketten, maar de basale werkwijze is als volgt:
1. Typ op de gewenste plaats in het sjabloon de veldnaam (gebruik
alleen de Standaard, meestal Engelse, veldnamen) of de tag van
het veld tussen dubbele punthaken, en typ deze precies zoals ze
in de datadictionary van de huidige database* gedefinieerd zijn
want veldnaam en tag zijn hoofdlettergevoelig, dus <<gewenste_
veldnaam>> of <<gewenste_tag>>. (Tags die beginnen met een
%-teken zijn ook toegestaan.) Gebruik daarbij een lettertype en –
grootte naar wens; het recordgegeven zal in dezelfde opmaak
worden ingevoegd.
Het is mogelijk alleen een specifieke occurrence af te drukken of
juist alle occurrences van een veld: zie de hoofdstukken 15.3 en
15.4 voor meer informatie.
Via een sjabloon alleen** is het niet mogelijk om voor een meertalig veld (uit een Adlib SQL Server or Oracle-database) de taal op
te geven waarin de data moet worden afgedrukt: uit een meertalig veld wordt altijd alleen de waarde in de huidige data-taal afgedrukt. (De data-taal kiest u via de knop Data-taal.)
Veldnamen en tags kunt u opzoeken in het venster Veldeigenschappen van een veld. Open een nieuw record of bewerk een bestaand record en plaats de cursor in het invoervak waarvan u de
veldnaam wilt weten. Rechtsklik en kies in het snelmenu dat
opent de optie Eigenschappen. Achter Tag vindt u de veldtag en
op het tabblad Data Dictionary in de keuzelijst onder Algemeen
vindt u de veldnaam in verschillende talen.
2. Herhaal de eerste stap voor elk veld dat u in dit sjabloon wilt
opgeven. U kunt zo ook hetzelfde veld vaker plaatsen; gebruik
dan gewoon steeds dezelfde veldnaam of tag.
3. Sla het bestand ten slotte op als een sjabloon (.dot) en kies er
een toepasselijke naam voor. (Zie de volgende paragraaf voor informatie over het benoemen van sjablonen naar de taal waarin ze
zijn opgesteld.)
* U kunt in principe alleen velden uit de huidige database (plus opgehaalde velden) in een sjabloon opnemen. In combinatie met een zelf
te schrijven ADAPL-uitvoerformat kunt u echter wel tags uit via de
adapl ingelezen records uit zogenaamde FACS-databases afdrukken,
via de notatie <<gewenste_FACS_database+gewenste_tag>>. Zie de
Designer Help voor meer informatie daarover.
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** Met een eigen ADAPL-uitvoerformaat kunt u wel veldwaarden uit
specifieke talen verwerken en die eventueel via een Word-sjabloon
afdrukken. Vraag uw applicatiebeheerder naar de mogelijkheden.

15.2. Naamconventies voor sjablonen
Net als tekst- en helpbestanden zijn Microsoft Word-sjablonen die als
uitvoerformaat in uw Adlib-applicatie beschikbaar zijn, interfacetaalafhankelijk. Dit betreft dus sjablonen die via Adlib Designer aan de
applicatie zijn toegevoegd, en die u in het menu Bestand > Uitvoerformaten of in de Afdrukassistent kunt zien nadat u daarin de optie
Maak een rapport met een voorgedefinieerd uitvoerformaat hebt
gekozen (zie afbeelding 15.1). (In de Designer Help leest u hoe u
sjablonen voor uw applicatie kunt instellen.)
Interfacetaalafhankelijkheid betekent voor de gebruiker dat een
geselecteerd sjabloon meestal teksten bevat in de huidige interfacetaal van Adlib. Als u de menu’s bijvoorbeeld in het Engels toont, dan
werkt u automatisch ook met Engelstalige sjablonen (indien beschikbaar).
Voor de maker van sjablonen betekent interfacetaalafhankelijkheid
dat u voor elke taal waarin gebruikers werken een apart sjabloon
moet maken.

Afbeelding 15.1: Hier kunt u zowel afdruk-adapls als interfacetaalafhankelijke
Word-sjablonen aantreffen.
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De interfacetaalafhankelijkheid van sjablonen geldt niet voor sjablonen die de gebruiker handmatig op het computersysteem moet zoeken via Bestand > Zoek Word-sjabloon of na de keuze van de optie
Maak een rapport met Microsoft Word-sjablonen in de Afdrukassistent.
Van hetzelfde sjabloon kunnen er dus verschillende vertalingen bestaan, elk in een eigen bestand, voor elke interfacetaal die u aan
gebruikers van uw applicatie beschikbaar wilt stellen. Als uw applicatie dus bijvoorbeeld door Nederlands- en Engelstaligen wordt gebruikt, dan moet u voor elke afdruktaak ten minste een Nederlandstalig sjabloon hebben én een Engelstalig sjabloon.
Adlib herkent de taal van een bestand aan het cijfer aan het einde
van de bestandsnaam: 0 = Engels, 1 = Nederlands, 2 = Frans, 3 =
Duits, 4 = Arabisch, 5 = Italiaans, 6 = Grieks, 7 = Portugees, 8 =
Russisch, 9 = Zweeds, 10 = Hebreeuws, 11 = Deens, 12 = Noors, 13
= Fins en 14 = Chinees.
Een nieuw sjabloon voor het afdrukken van een aanwinstenlijst,
waarop Nederlandstalige teksten staan, noemt u dus bijvoorbeeld
aanwinstenlijst1.dot. Hetzelfde sjabloon vertaald naar het Engels
wordt dan aanwinstenlijst0.dot. (Merk op dat u de naam van het
bestand, afgezien van het taalcijfer, gelijk moet houden, onvertaald
dus.)

15.3. Standaardbrieven maken
U kunt de Adlib veldverwijzingen tussen andere tekst plaatsen of
zomaar ergens op de pagina. Zo kunt u bijvoorbeeld een standaard
briefsjabloon voor de gegevensbron Personen en instellingen maken,
zoals hieronder:
Aan:

<<naam>>
<<adres>>
<<adres.postcode>> <<adres.plaats>>

Axiell ALM Netherlands BV
Safariweg 18-22
3605 MA Maarssen
Betreft: nieuw servicepack
Geachte heer/mevrouw <<contactpersoon.naam>>,
Bijgaand vindt u informatie over de uitlevering van ons
nieuwe servicepack, waarin enkele belangrijke verbeteringen
zijn aangebracht.
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Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
De Adlib Helpdesk
Voor elk record dat u later uitvoert naar dit sjabloon zal Word deze
tekst herhalen voor elk record en de veldverwijzingen vullen met de
gegevens uit het huidige record. Normaal gesproken worden de
teksten direct onder elkaar geplakt; als u daarentegen wilt dat elk
record (elke standaard brief dus) op een nieuwe pagina in het document wordt geplaatst, dan moet u een speciale parameter in het
document opnemen. (Parameters worden niet afgedrukt maar dienen
alleen als instructie aan Word.) In dit geval moet u aan het begin of
aan het eind van het sjabloon (de locatie doet er niet zo toe) de
parameter <<[PageBreak]>> plaatsen. Die zorgt ervoor dat elk volgend record op een volgende pagina wordt geplaatst.
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld prima standaard briefsjablonen
maken die u kunt gebruiken om automatisch persoonlijke brieven te
generen door gegevens van bijvoorbeeld contactpersonen uit Adlib te
gebruiken.
Standaard wordt alleen de eerste occurrence van elk veld uitgevoerd
als Adlib-veldverwijzingen niet in een tabel opgenomen zijn, zoals in
het voorbeeld hierboven. Plaats daarentegen een tabel in de standaard brief, met daarin de verwijzing naar het herhaalde veld, om alle
occurrences van het veld ingevoegd te krijgen (zie de volgende paragrafen voor meer informatie hierover).
Als u niet de eerste occurrence ingevoegd wilt zien maar specifiek de
tweede of een andere, dan kunt u dat in de veldverwijzing opgeven
zolang die verwijzing niet in een tabel staat: dit doet u via de syntaxis
<<veldnaam[x]>>, waarbij u voor x een specifiek occurrencenummer
opgeeft, bijvoorbeeld <<veldnaam[2]>>.
Als de opgegeven occurrence niet bestaat, dan wordt het veld niet
afgedrukt. En als u 0 of iets anders dan een getal als occurrence
opgeeft, dan wordt automatisch occurrence 1 genomen.

15.4. Gegevens uit meerdere records in een lijst
plaatsen
Als u in plaats van een standaard brief een lijst wilt genereren met de
gegevens van meerdere records onder elkaar in een tabel, dan moet
u de Adlib-veldverwijzingen in een tabel in het sjabloon plaatsen,
naast elkaar in afzonderlijke cellen. Bovendien moet u in de rij boven
en onder de rij met de verwijzingen twee parameters opnemen om
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aan te geven dat u een recordlijst wilt zien waarin alle geëxporteerde
records onder elkaar in de tabel worden gezet.
Ook kunt u als bovenste rij nog tabelkoppen opgeven, als volgt:
Koptekst eerste kolom

Koptekst tweede kolom

etc.

<<veldnaam2 of tag2>>

etc.

<<[StartRecordList]>>
<<veldnaam1 of tag1>>
<<[EndRecordList]>>
Een lijst van dit type kan niet in één sjabloon gecombineerd worden
met een standaard brief zoals beschreven in de voorgaande paragraaf.
Een ingevuld voorbeeld ziet u hieronder:
Titel

Schrijver

Plaatscode

<<au>>

<<ey>>

<<[StartRecordList]>>
<<ti>>
<<[EndRecordList]>>
In een tabel worden alle occurrences van de velden (onder elkaar in
aparte rijen) afgedrukt; u kunt in een tabel niet één specifieke occurrence afdrukken. Elke occurrence wordt dus in een volgende rij van
de tabel afgedrukt. Dit kan in de bovenstaande tabel voor ongewenste
resultaten zorgen: een record dat twee titels heeft en drie auteurs zou
hier in drie tabelrijen worden afgedrukt, waarbij de tweede titel in
dezelfde rij staat als de tweede auteur. Om dit te voorkomen moet u,
als u velden die herhaald kunnen zijn in een recordlijsttabel opneemt,
elk herhaald veld in een eigen eencellige tabel binnen de omvattende
tabel plaatsen, zoals hieronder is te zien.
Titel

Schrijver

Plaatscode

<<[StartRecordList]>>
<<ti>>

<<au>>

<<ey>>

<<[EndRecordList]>>
Op deze manier wordt een record in één rij van de grote tabel afgedrukt, terwijl veldherhalingen in opeenvolgende rijen van de eigen,
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beeld hieronder van een record met twee titels, drie schrijvers en één
plaatscode.
Titel

Schrijver

Het huis in Mokum

Dalum, P. van

Huis in vlammen

Akeren, H.

Plaatscode
HU.3928.12

Schot, V.
U kunt in een cel overigens ook maar één Adlib veldverwijzing plaatsen; wel kunt u naast een veldverwijzing in dezelfde cel extra tekst
plaatsen, al wordt die tekst niet herhaald. Andere beperkingen voor
recordlijsten zijn dat er maar één rij met veldverwijzingen mag zijn;
daaronder kunt u geen regel met vaste tekst plaatsen, alleen een rij
met de parameter <<[EndRecordList]>>. Direct boven de rij met
veldverwijzingen moet de parameter <<[StartRecordList]>> staan.
Alleen de eerste rij van de vier is optioneel, waarin u vaste teksten
kunt invullen als kop boven de kolommen.
U kunt de rijen waarin records worden afgedrukt eventueel opvolgend
nummeren door ergens in een lege cel van de tabelrij waarin de Adlib
tags staan een automatisch nummer in te voegen. Gebruik daarvoor
de Word-functie Nummering voor genummerde opsommingen. Het
automatische nummer zal door Word automatisch worden opgehoogd
bij elk record dat in een volgende tabelrij wordt ingevoegd.
Bij een lange recordlijst zal de tabel automatisch op de volgende
pagina verdergaan. Als u de kopregel van de tabel graag aan het
begin van elke pagina herhaald ziet, dan moet u dit instellen in Word:
1. Selecteer de bovenste rij cellen van de tabel door in de kantlijn
ervóór te klikken.
2. Rechtsklik op de selectie en kies in het snelmenu dat opent de
optie Tabeleigenschappen.
3. Open in het venster Tabeleigenschappen het tabblad Rij.
4. Markeer de optie Rij als veldnamen herhalen bovenaan op iedere
pagina.
5. Klik op OK.
U kunt de randen van een tabel overigens onzichtbaar maken (of juist
dikker). Dat doet u door via de Tabeleigenschappen, Randen en
arcering aan te passen (zie een Word-handleiding voor alle opmaakmogelijkheden).
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15.5. Standaardteksten met tabellen maken
In een eenvoudige standaard brief of tekst hoeft u meestal geen
tabellen te gebruiken. Een reden waarom dat soms toch wenselijk kan
zijn, is wanneer u alle occurrences van een veld (van alleen het
huidige record) afgedrukt wilt zien in de brief.
Een veld dat meerdere occurrences kan hebben die u ook allemaal
wilt afdrukken, moet u in een tabel van één cel groot plaatsen.
Mocht u meerdere velden in een tabel willen afdrukken (herhaalde en
niet-herhaalde velden), maak dan eerste een grote tabel (verticaal of
horizontaal georiënteerd) en plaats in de gewenste cellen de nietherhaalde velden of labels. Laat tabelrijen met de parameters
<<[EndRecordList]>> en <<[StartRecordList]>> geheel weg. In de
cellen waarin de herhaalde velden moeten komen, voegt u eerst een
nieuwe tabel van één cel groot in: u krijgt dan een geneste tabel. In
de binnenste geneste cel plaatst u ten slotte de verwijzing naar het
herhaalde veld. Deze constructie is nodig omdat elke veldherhaling in
een nieuwe tabelrij wordt ingevoegd: de eencellige tabel krijgt daarmee de nieuwe rijen, niet de omvattende tabel. Zonder de tabelnesting zouden herhaalde velden bovendien onderliggende velden kunnen overschrijven.
Merk nogmaals op dat u in een tabel niet één specifieke occurrence
van een herhaald veld kunt afdrukken en dat u in een cel maar één
Adlib veldverwijzing mag plaatsen (zie ook de vorige paragrafen).
Voorbeelden van twee van dergelijke tabellen ziet u hieronder. Laten
we aannemen dat Schrijver hier een herhaald veld is.
Titel

Plaatscode

<<ti>>

<<ey>>

Schrijver
<<au>>

Titel

<<ti>>

Schrijver

<<au>>

Plaatscode

<<ey>>

U kunt de randen van de tabellen, of van alleen de geneste tabel,
onzichtbaar maken en de celuitlijning en marges e.d. anders instellen
om een nette vormgeving te krijgen.
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U kunt niet voor elk record uit de momenteel geopende database een
standaard brief afdrukken met direct onder elk record een recordlijst
uit een andere database. Daarvoor zou u twee aparte sjablonen
moeten maken, één voor de brief en één voor de recordlijst, en vanuit
de betreffende databases afzonderlijk records moeten uitvoeren naar
de aparte sjablonen.

15.6. Tekstvakken gebruiken

Met een tekstvak kunt u data en tekst op een door u gewenste plek
op een pagina laten afdrukken, en automatisch ook de maximale
afmetingen van die tekst bepalen. In een sjabloon kunt u één of meer
tekstvakken opnemen, en daarin vaste tekst en/of Adlibtags/veldnamen plaatsen.
In een in Microsoft Word geopend sjabloon plaatst u een tekstvak
eenvoudig via Invoegen → Tekstvak (Word 2000) of Invoegen →
Tekstvak → Tekstvak maken (Word 2007). Teken dan op de gewenste
plaats een rechthoek via klikken, de muisknop ingedrukt houden en
slepen. Plaats de cursor vervolgens in het tekstvak en typ de vaste
tekst en/of veldverwijzingen.

15.7. Afbeeldingen afdrukken
Afbeeldingen in een record kunt u ook uitvoeren naar Word. Neem in
het sjabloon een veldverwijzing op met de tag van het betreffende
veld*, net zoals voor andere velden, om de afbeelding op te nemen.
Een verwijzing naar een afbeeldingsveld is bijvoorbeeld: <<FN>>.
U kunt een verwijzing naar een afbeeldingsveld op verscheidene
manieren in een Word-sjabloon opnemen, met verschillende resultaten tot gevolg, al blijft de hoogte/breedteverhouding van elke afbeelding altijd intact. Wat er precies gebeurt met een afbeelding wanneer
die naar een Word-sjabloon wordt afgedrukt (of die wel of niet wordt
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verkleind, vergroot of afgesneden), wordt overigens geheel bepaald
door Microsoft Word. Daar heeft Adlib geen invloed op. Kies van de
onderstaande methoden (zoals vastgesteld in Word 2013) de aanpak
die het beste aansluit bij uw wensen.
De oorspronkelijke grootte van de afbeelding speelt overigens ook
een rol in het resultaat: de fysieke afmetingen van een afbeelding (in
centimeters of inches) worden bepaald door de combinatie van de
resolutie van de afbeelding en de DPI/PPI-waarde die in het afbeeldingsbestand opgeslagen is. Zie hoofdstuk 12.2.4 voor meer informatie over afbeeldingsresolutie, DPI en PPI.
◼ Methode 1: direct in een alinea
Als de veldverwijzing zomaar ergens in een alinea in de pagina staat,
dan zal de afbeelding worden afgedrukt in de oorspronkelijke grootte.
Van elk record wordt steeds maar één gekoppelde afbeelding afgedrukt en standaard is dat de eerste occurrence van het afbeeldingsveld. Als u specifiek een andere occurrence wilt afdrukken, dan kunt u
dat doen door het occurrencenummer tussen rechte haken achter de
veldtag te vermelden, bijvoorbeeld: <<FN[2]>>. In dit geval zou van
elk record dus de tweede gekoppelde afbeelding worden afgedrukt,
niet de eerste.
◼ Methode 2: in een tabelcel
Plaats de veldverwijzing in een tabelcel op de gewenste plaats in de
pagina en geef ten minste een vaste breedte van de cel of kolom op
om de maximale breedte van de afbeelding aan te geven; de afbeelding wordt dan verkleind als die te groot is of vergroot als die te klein
is. De hoogte van de rij daarentegen moet u ofwel flexibel houden of
behoorlijk groot maken (bijvoorbeeld twee keer de breedte): een
maximale, vaste hoogte verkleint of vergroot de afbeelding namelijk
nooit maar snijdt die aan de onderkant af als de (naar de breedte van
de cel geschaalde) afbeelding niet past. Voor het onderhavige doel
mag u overigens best een tabel gebruiken die uit maar één cel bestaat.
Nadeel van deze methode kan zijn dat alle aan het record gekoppelde
afbeeldingen nu worden afgedrukt: u kunt zo niet alleen de eerst
gekoppelde afbeelding afdrukken.
◼ Methode 3: in een tekstvak
U kunt een tekstvak in het sjabloon plaatsen en daarbinnen de Adlib
veldverwijzing opnemen. Standaard wordt alleen de eerst gekoppelde
afbeelding van elk record afgedrukt (al kunt u ook een specifieke
occurrence afdrukken). Voor het resultaat maakt het vervolgens uit of
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u ook vaste tekst binnen dat tekstvak plaatst, al is het maar een
spatie:
•

Mét spatie (of andere tekst) wordt een kleine afbeelding niet
automatisch vergroot tot de afmetingen van het tekstvak, maar
een grote afbeelding wordt wel verkleind totdat die in zijn geheel
binnen het tekstvak past.
Als u de rand van het tekstvak zichtbaar maakt, kan het storend
zijn dat de spatie een ongewenste marge binnen het tekstvak
creëert: stel de lettergrootte van de spatie dan zo klein mogelijk
in om de lege ruimte te minimaliseren.

•

Zonder spatie (of andere tekst) wordt een afbeelding vergroot of
verkleind totdat de afbeelding in de breedte in het tekstvak past.
Als de resulterende hoogte van de geschaalde afbeelding nog
steeds langer is dan het tekstvak, dan wordt het tekstvak naar
onder toe uitgerekt om de hele afbeelding te kunnen tonen.

◼ Methode 4: in een frame
U kunt een frame in het sjabloon plaatsen en daarbinnen de Adlib
veldverwijzing opnemen. Standaard wordt alleen de eerst gekoppelde
afbeelding van elk record afgedrukt (al kunt u ook een specifieke
occurrence afdrukken). Voor het resultaat maakt het vervolgens uit of
u ook vaste tekst binnen dat frame plaatst, al is het maar een spatie:
•

Mét spatie (of andere tekst) wordt een kleine afbeelding niet
automatisch vergroot tot de afmetingen van het frame, maar een
grote afbeelding wordt wel verkleind totdat die in zijn geheel binnen het frame past.
Als u de rand van het frame zichtbaar maakt, kan het storend zijn
dat de spatie een ongewenste marge binnen het frame creëert:
stel de lettergrootte van de spatie dan zo klein mogelijk in om de
lege ruimte te minimaliseren.

•

Zonder spatie (of andere tekst) wordt een afbeelding vergroot of
verkleind totdat de afbeelding in de breedte in het frame past. Als
de resulterende hoogte van de geschaalde afbeelding nog steeds
hoger is dan het frame, dan wordt de afbeelding onderaan afgekapt. Het frame behoudt dus zijn afmetingen (in tegenstelling tot
die van een tekstvak). Als u niet wilt dat de afbeelding afgesneden wordt, maak het frame dan hoger dan het breed is, zó hoog
dat uw langste afbeelding er in past nadat die geschaald is tot de
breedte van het frame.

Bij het maken van een sjabloon waarop ook afbeeldingen moeten
worden afgedrukt, moet u dus met veel zaken rekening houden: wilt
u een vast aantal records per pagina en zo ja, hoeveel dan; wilt u de
afmetingen van ingevoegde afbeeldingen maximaliseren en zo ja,
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volgens welke methode; wilt u de hoeveelheid af te drukken tekst per
veld beperken of niet? Het kan makkelijker zijn om van bestaande
sjablonen uit te gaan en die eventueel aan uw eigen wensen aan te
passen. Adlib stelt daarom enkele voorbeeldsjablonen beschikbaar,
vergezeld door een bijbehorende FAQ die de mogelijkheden en beperkingen van die sjablonen in detail beschrijft.
Zie verder de Microsoft-documentatie bij Word voor meer informatie
over het invoegen en opmaken van tabellen, tekstvakken en frames.
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Technische informatie
* In Adlib Designer, bij de definitie van velden in de databasespecificatie (ook datadictionary genoemd) is een datatype opgegeven. Dat
type bepaalt wat gebruikers wel en niet in zo’n veld kunnen invoeren.
Het veld waarin de hyperlink of het pad naar de afbeelding staat,
moet van het type IMAGE zijn, en moet ook zo gedefinieerd zijn in de
datadictionary; meestal is dit zo. (Als het veldtype niet IMAGE is,
wordt de URL of het pad zelf afgedrukt, in plaats van de afbeelding.)
Databasevelden van het type APPLICATION (zoals het veld Bestandsidentificatie in bibliotheekapplicaties) kunnen o.a. naar afbeeldingen
verwijzen, maar die afbeeldingen kunt u niet afdrukken naar Word.

◼ Miniatuurweergaven afdrukken
Door uitbreiding van de velddefinitie in Designer en aanpassing van
de veldverwijzing naar een afbeelding in een Word-sjabloon, kunt u
een miniatuurweergave (thumbnail) afdrukken. De syntaxis van zo’n
veldverwijzing is <<veldnaam_of_tag[x].thumbnail>>, bijvoorbeeld
<<FN.thumbnail>>. (Als de veldnaam zelf een punt bevat, moet u
hier altijd de veldtag gebruiken.) Voorwaarde is dat u via Adlib Designer de eigenschap Thumbnail retrieval path (zie de Designer Help
voor meer informatie) voor het betreffende afbeeldingsveld hebt
ingevuld. De later naar het Word-sjabloon geëxporteerde afbeelding
wordt dan afgedrukt in de afmetingen die u in Thumbnail retrieval
path hebt opgegeven.
De optie .thumbnail in een veldverwijzing is uiteraard optioneel.
Technische informatie
Andere zogenaamde pathformat-opties die u kunt tegenkomen (in
plaats van .thumbnail), zijn: .default en .image, maar deze zijn
praktisch redundant want het weglaten van deze pathformat-opties
geeft hetzelfde resultaat: <<FN.default>> en <<FN.image>> zijn dus
gelijk aan <<FN>>. De redundante opties zijn het gevolg van een
reeds bestaande, impliciete padformattering die na de introductie van
.thumbnail zichtbaar is geworden. Strikt gesproken is er wel een
klein verschil: .default gebruikt de veldeigenschap Storage path
voor formattering (indien ingevuld), terwijl .image en het weglaten
van een pathformat-optie in principe de veldeigenschap Retrieval
path gebruiken voor formattering, tenzij die eigenschap leeg is, in
welk geval Storage path wordt gebruikt (indien ingevuld).
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15.8. Een Word-sjabloon voor etiketten maken
Er zijn in Adlib twee manieren om records naar etiketten af te drukken: als uitvoerformaat of via de knop Etiket afdrukken in het menu
Start. Voor een uitvoerformaat moet u een adapl (zie de Designer
Help) of Word-sjabloon maken (zoals hieronder beschreven) terwijl u
voor de knop Etiket afdrukken printerspecifieke sjablonen moet maken (zie hoofdstuk 15.12). De twee typen sjablonen zijn niet inwisselbaar.
Een Word-sjabloon voor een uitvoerformaat voor etiketten maakt u
als volgt:
1. Open Microsoft Word.
2. Kies Extra → Enveloppen en etiketten (Word 2000) of Verzendlijsten → Etiketten (Word 2007 en hoger).
3. Open het tabblad Etiketten als dat nog niet geopend is.

4. Laat de optie Volledige pagina met hetzelfde etiket gemarkeerd,
ook als u maar één of enkele records wilt exporteren. Laat het
vak Adres leeg.
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5. Klik op de knop Opties om in te kunnen stellen hoe groot uw
etiketten moeten worden en hoeveel er op een pagina moeten
komen.
6. Nadat de opmaak ingesteld is, klikt u op Nieuw document. Er
wordt nu een nieuw Word-document gemaakt met één pagina gevuld met etiketten volgens de zojuist gecreëerde opmaak.
7. Geef nu in slechts één van de cellen van dit document de inhoud
van het etiket op, door die daar te typen. Records die u later naar
dit sjabloon uitvoert zullen van links naar rechts, en van boven
naar beneden op de etiketten worden afgedrukt vanaf de cel die u
hier vult. Normaal gesproken wilt u gewoon linksboven beginnen
dus vul dan die cel, maar als sommige etiketten op het etikettenpapier al afgedrukt zijn, en u wilt geen etiketten verspillen, vul
dan de eerste nog onbedrukte cel op het sjabloon om later vanaf
daar de geëxporteerde gegevens te laten afdrukken.
U kunt op een etiket zowel vaste teksten instellen als veldverwijzingen. (Zie voor een voorbeeld de afbeelding hieronder.) U kunt
geen parameters of tabellen invoegen. Wel kunt u een specifieke
occurrence laten afdrukken via <<veldnaam[x]>>, waarbij x een
specifiek occurrencenummer is.

8. Sla dit document op als Word-sjabloon (*.dot).
De <<tags>> zullen bij uitvoeren naar dit sjabloon, door Adlib worden
vervangen door de inhoud van velden (standaard de eerste occurrence) uit Adlib records. Als u bijvoorbeeld vier records zou afdrukken,
dan zouden vier etiketten (drie op de eerste rij en één op de tweede
rij) op dit papier daarmee worden gevuld. Als u bijvoorbeeld vijfentwintig records naar dit sjabloon van eenentwintig etiketten per
pagina exporteert dat wordt ook een volgende pagina afgedrukt, en
begint het afdrukken op de volgende pagina altijd links bovenin.
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Merk op dat u niet zomaar vanuit Adlib naar een etikettensjabloon
kunt afdrukken zoals u dat met andere typen sjablonen wel kunt. Een
etikettensjabloon moet door de applicatiebeheerder namelijk eerst
ingesteld worden als uitvoerformaat (zie ook paragraaf 15.11). In de
Help van Adlib Designer kunt u opzoeken hoe dat instellen precies
moet.

15.9. Meertalige data via Word-sjablonen
afdrukken
Vanaf Adlib 7.3 kunt u meertalige data uit uw Adlib SQL-database per
taal afdrukken via Word-sjablonen. Dat wil zeggen: via de veldverwijzing in een Word-sjabloon bepaalt u welke taalwaarde moet worden
afgedrukt. U kunt daarbij een specifieke data-taal opgeven via een
IETF taalcode zoals nl-NL voor Nederlands of en-GB voor Brits Engels
bijvoorbeeld, of juist geen data-taal om data in de momenteel in Adlib
ingestelde data-taal af te drukken.
Het komt er op neer dat u in een veldverwijzing in een Word-sjabloon
niet alleen een occurrencenummer kunt opgeven maar ook een taalcode, bijvoorbeeld <<OB[2,en-GB]>> om de Engelse waarde van de
tweede occurrence van tag OB af te drukken. Beide argumenten zijn
optioneel: u mag ook alleen een occurrence opgeven of alleen een
taalcode, bijvoorbeeld <<title[nl-NL]>>.
◼ Voorbeelden
Hieronder enkele voorbeelden ter verduidelijking. Stel u gebruikt een
meertalige database waarin u in de velden Objectnaam en Titel gegevens in zowel het Nederlands, Engels als Frans kunt invoeren. De
data-taal kiest u zoals gewoonlijk via de knop Data-taal in het menu
Wijzigen.

Neem vervolgens aan dat u een record hebt met onder andere twee
objectnamen en een titel in alle drie talen, bijvoorbeeld:
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Voorbeelddata
(nl-NL)
Objectnaam (occurrence 1): tekening
Objectnaam (occurrence 2): topografische tekening
Titel: Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grolsteeg te
Harderwijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965
(en-GB)
Objectnaam (occurrence 1): drawing
Objectnaam (occurrence 2): topographic drawing
Titel: Drawing in pen and pencil, representing the Grolsteeg in Harderwijk, by Joh. Van Bijsterveld, 1965
(fr-FR)
Objectnaam (occurrence 1): dessin
Objectnaam (occurrence 2): dessin topographique
Titel: Dessin a la plume et au pinceau, représentant la rue Grolsteeg
à Harderwijk, par Joh. van Bijsterveld, 1965
Hieronder ziet u een voorbeeldsjabloon waarin met de verschillende
mogelijkheden van het expliciet of impliciet afdrukken van een taalwaarde wordt geëxperimenteerd. (In de vier tabelcellen worden
automatisch alle occurrences afgedrukt.)
Voorbeeldsjabloon
Tag OB: <<OB>>
Tag OB[2]: <<OB[2]>>
Tag OB[fr-FR]: <<OB[fr-FR]>>
Tag OB[2,en-GB]: <<OB[2,en-GB]>>
Veld object_name[1,fr-FR]: <<object_name[1,fr-FR]>>
<<object_name>>

<<OB[en-GB]>>

Tag TI: <<TI>>
Veld title[1]: <<title[1]>>
Tag TI [fr-FR]: <<TI[fr-FR]>>
Tag TI [1,en-GB]: <<TI[1,en-GB]>>
Veld title[1,nl-NL]: <<title[1,nl-NL]>>
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<<TI>>

<<TI[en-GB]>>
Het resultaat als de momenteel ingestelde data-taal Nederlands is:
Afdrukresultaat
Tag OB: tekening
Tag OB[2]: topografische tekening
Tag OB[fr-FR]: dessin
Tag OB[2,en-GB]: topographic drawing
Veld object_name[1,fr-FR]: dessin
tekening
topografische tekening

drawing
topographic drawing

Tag TI: Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grolsteeg te
Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965
Veld title[1]: Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grolsteeg te Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965
Tag TI [fr-FR]: Dessin a la plume et au pinceau, représentant la rue
Grolsteeg à Harderwijk, par Joh. van Bijsterveld, 1965
Tag TI [1,en-GB]: Drawing in pen and pencil, representing the
Grolsteeg in Harderwijk, by Joh. Van Bijsterveld, 1965 (en-GB)
Veld title[1,nl-NL]: Tekening in pen en penseel, voorstellende de
Grolsteeg te Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965
Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grolsteeg te Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld,
1965

Drawing in pen and pencil, representing the Grolsteeg in Harderwijk, by Joh. Van Bijsterveld, 1965
(en-GB)
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15.10. Extra functionaliteit door parameters
U kunt in Word-sjablonen extra parameters plaatsen, om Word bepaalde opdrachten te geven. U hebt de beschikking over de volgende:
•

<<[PageBreak]>> Elk nieuw record wordt hiermee op een nieuwe
pagina afgedrukt. Gebruik het niet in etiketten en ook niet in een
sjabloon waar een recordlijst in komt te staan.

•

<<[EmailTo:e-mailadres]>> Als elk document dat op dit sjabloon wordt gebaseerd via e-mail automatisch naar iemand toe
moet worden gestuurd, gebruik dan deze parameter en vul voor
e-mailadres het betreffende e-mailadres in of gebruik een tag
waarin een e-mailadres staat.
Als u een e-mailadres via een string opgeeft, dan verzendt Adlib
de geëxporteerde records tezamen in één document als bijlage.
Deze optie is vooral geschikt om een rapport naar bijvoorbeeld
een van uw medewerkers te sturen.
Wanneer u in Word een e-mailadres typt, plaatst Word er meestal
automatisch een streep onder om er een hyperlink van te maken,
maar dan werkt deze parameter niet! U kunt dit ongedaan maken
door direct nadat het adres wordt onderstreept op Ctrl+Z te
drukken. Of rechtsklik op de hyperlink en selecteer in het snelmenu Hyperlink > Hyperlink verwijderen.
Als u een e-mailadres via een tag opgeeft dan wordt elk record in
een apart document als bijlage verstuurd naar het e-mailadres
voor dat record; deze optie is dus vooral geschikt voor het afdrukken van records uit de gegevensbron Personen en instellingen, wanneer u bijvoorbeeld standaard e-mails wilt verzenden.

•

<<[EmailCC:e-mailadres]>> Als elk document dat op dit sjabloon wordt gebaseerd via e-mail automatisch naar nog iemand
toe moet worden gestuurd (naast de hoofdgeadresseerde), gebruik dan deze parameter en vul voor e-mailadres het betreffende extra e-mailadres in of gebruik een tag waarin een e-mailadres
staat. De hoofdgeadresseerde en de via CC geadresseerde kunnen
elkaars namen zien.

•

<<[EmailBCC:e-mailadres]>> Als elk document dat op dit
sjabloon wordt gebaseerd via e-mail automatisch naar nog iemand toe moet worden gestuurd (naast de hoofdgeadresseerde),
gebruik dan deze parameter en vul voor e-mailadres het betreffende extra e-mailadres in of gebruik een tag waarin een emailadres staat. De naam van de via BCC geadresseerde persoon
is niet zichtbaar voor de andere geadresseerden.
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•

<<[EmailFrom:mijnE-mailadres]>> Bij gebruik van de parameter <<[EmailTo:e-mailadres]>> kunt u optioneel ook <<[EmailFrom:mijnE-mailadres]>> gebruiken en het e-mailadres van de
afzender invullen (bijvoorbeeld van uw secretariaat) of gebruik
een tag waarin een e-mailadres staat.
Merk op dat u deze parameter alleen kunt gebruiken wanneer u
uw e-mail vanuit Adlib via SMTP laat versturen; vraag uw applicatiebeheerder of dat het geval is. Alleen voor deze parameter geldt
de genoemde uitzondering.

•

<<[EmailSubject:onderwerp]>> Bij gebruik van de parameter
<<[EmailTo:e-mailadres]>> kunt u optioneel met <<[EmailSubject:onderwerp]>> het onderwerp van het mailtje invullen of
gebruik een tag waarin het onderwerp staat.

•

<<[EmailBody:e-mailtekst]>> Bij gebruik van de parameter
<<[EmailTo:e-mailadres]>> kunt u optioneel met <<[EmailBody:e-mailtekst]>> een tekst opgeven die in de e-mail moet
komen te staan. Vul voor e-mailtekst de betreffende tekst in of
gebruik een tag waarin de tekst staat.

•

<<[StartRecordList]>> en <<[EndRecordList]>> Via deze
parameters kunt u met een tabel een recordlijst creëren. Zie voor
het gebruik ervan paragraaf 15.4. (Werkt niet samen met <<[PageBreak]>>.)

Voor het versturen van e-mails wordt normaal gesproken het standaard ingestelde e-mailprogramma van Windows gebruikt (verzending
via MAPI), bijvoorbeeld Microsoft Outlook. Dit heeft twee nadelen:
•

Het MAPI e-mailprogramma laat het niet toe om een andere
afzender te gebruiken dan die van de ingelogde gebruiker.

•

Ook waarschuwt het e-mailprogramma standaard per te versturen
e-mail dat een ander programma een e-mail probeert te versturen (een veiligheidsmaatregel). U moet dus per e-mail handmatig toestemming geven voor de verzending van de e-mail.

E-mails kunnen vanuit Adlib echter ook via SMTP worden verstuurd.
In dat geval hebt u geen last van de bovengenoemde beperkingen, en
krijgt u dus geen waarschuwingen van een extern e-mailprogramma.
Uw systeembeheerder kan deze manier van e-mailen voor u instellen/ingesteld hebben. (Zie de handleiding “SDI en e-mail vanuit Adlib”
voor informatie over het instellen van e-mailverzending via SMTP.)
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Verder is het belangrijk op te merken dat wanneer u in een sjabloon
tags uit een andere database gebruikt, u dat sjabloon alleen vanuit
een adapl kunt aanroepen, en niet via Bestand > Zoek Word-sjabloon
of Maak een rapport met Microsoft Word-sjablonen vanuit de Afdrukassistent. Het is wel mogelijk om in een sjabloon voor gebruik via
Bestand > Zoek Word-sjabloon of Maak een rapport met Microsoft
Word-sjablonen de e-mailparameters op te nemen, maar dan kunt u
ook dáárin geen tags uit een andere database gebruiken; in plaats
daarvan moet u dan strings (vaste teksten) invullen voor de parameterwaarden.

15.11. Records afdrukken naar een Word-sjabloon
Als u eenmaal een sjabloon gereed hebt, dan kunt u het gebruiken
om vanuit Adlib records naar Word uit te voeren. Dat gaat op twee
verschillende manieren:
•

Handmatige selectie van Word-sjabloon. Markeer in het
lijstscherm de records om af te drukken, of open het af te drukken record in detailweergave, druk op Ctrl+P en selecteer de optie Maak een rapport met Microsoft Word-sjablonen of kies Bestand > Zoek Word-sjabloon in het lint. Hiermee kunt u alleen
naar niet-etikettensjablonen exporteren. (In de Afdrukassistent
moet u vervolgens op de knop Voltooien klikken.) Het venster
Template (sjabloon) opent nu. Zoek in uw computersysteem of intranet naar het sjabloon dat u hebt gemaakt voor dit doel, selecteer het, en klik op Openen. Word opent dan met het resulterende
document: de gegevens uit de geselecteerde records zijn in het
sjabloon ingevuld.
Voor het afdrukken van het document kunt u dit eerst nog naar
wens wijzigen in Word. Zo kunt u bijvoorbeeld opmerkingen bij
bepaalde gegevens plaatsen, een inleidende tekst invoeren, of de
opmaak veranderen.

•

Kies uit ingestelde uitvoerformaten. Alle Word-sjablonen
(etiketten- en niet-etikettensjablonen) kan uw applicatiebeheerder als uitvoerformaat instellen voor de betreffende gegevensbron, via Adlib Designer. (Records naar een Word etikettensjabloon uitvoeren, kunt u alleen door dat als uitvoerformaat in te
stellen.) Het sjabloon vindt u dan terug in de lijst Bestand > Uitvoerformaten of via Maak een rapport met een voorgedefinieerd
uitvoerformat in de Afdrukassistent van uw applicatie. (In deze
lijsten kunnen ook afdruk-adapls staan.)
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15.12. Een printerspecifiek etikettensjabloon maken
Er zijn in Adlib twee manieren om records naar etiketten af te drukken: als uitvoerformaat of via de knop Etiket afdrukken in het menu
Start. Voor een uitvoerformaat moet u een adapl of Word-sjabloon
maken (zie hoofdstuk 15.8) terwijl u voor de knop Etiket afdrukken
printerspecifieke sjablonen moet maken. De twee typen sjablonen zijn
niet inwisselbaar. Het onderhavige type etiketsjabloon moet dus
specifiek voor een bepaalde labelprinter en voor specifieke velden
gemaakt worden.
Zie bijlage 4 in de Installatiegids Adlib Museum, Bibliotheek en Archief
voor uitgebreide documentatie over het maken van uw eigen printerspecifieke etikettensjablonen.

15.12.1. De labelprinter beschikbaar maken
Vanaf uw computer moet de labelprinter toegankelijk zijn. Start Adlib,
open het menu Bestand en klik op Etiketprinterinstellingen.

Open in het venster Printerinstelling de keuzelijst Naam en kijk of de
printer in het lijstje staat. Zo ja, selecteer die dan en klik op OK. De
overige opties kunt u waarschijnlijk laten zoals ze al ingesteld staan.
Deze printerkeuze hoeft u maar eenmaal te maken.
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Als de gewenste printer niet in het lijstje staat, dan moet u via
Windows Start > Apparaten en printers eerst Een apparaat toevoegen
om de printer op uw computer beschikbaar te maken. Zie de Windows
Help voor meer informatie.

15.12.2. Voor het eerst vanuit Adlib een etiket
afdrukken
Wanneer u voor het eerst naar een etiket gaat afdrukken, klikt u op
de onderste helft van de knop Etiket afdrukken om een etiketsjabloon
te selecteren.
Een etiketsjabloon is zichtbaar en actief in de huidige gegevensbron
als ten minste één van de veldnamen in het sjabloon als Engelse
veldnaam is gedefinieerd in de database voor de huidige gegevensbron: het kan dus voorkomen dat een etiketsjabloon ook actief is voor
gegevensbronnen waarvoor het eigenlijk niet bedoeld is: in dat geval
zal het afdrukresultaat weinig bruikbaar zijn.
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U ziet vervolgens eenmalig het standaard Windows Print-venster
verschijnen waarin u de gewenste printer moet selecteren en eventueel een voorbeeld kunt bekijken voor u afdrukt. Adlib onhoudt uw
keuze en de volgende keren dat u naar dit sjabloon afdrukt zal dit
venster niet meer openen.
Een afdrukvoorbeeld opent in het hoofdvenster van Adlib. Met het
kleine kruisje boven de schuifbalk in de voorbeeldweergave kunt u het
voorbeeld sluiten, terwijl u met de knop Afdrukken rechtsonderin
alsnog kunt afdrukken.

Zie hoofdstuk 14.3 voor meer informatie over afdrukken naar etiketten.
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16. Importeren en exporteren
U kunt data importeren en exporteren in verschillende bestandsformaten zonder gebruik te maken van Adlib Designer. De opdracht
Exporteren in het menu Bestand (links van het menu Start) kan
gebruikt worden zodra één record wordt getoond in de detailpresentatie (gemarkeerd of ongemarkeerd) of wanneer meerdere records in
het lijstscherm zijn gemarkeerd: dus ofwel alleen het getoonde record
wordt geëxporteerd, of alle gemarkeerde records vanuit de lijstweergave.

De opdracht Importeren in hetzelfde menu is pas beschikbaar nadat u
in de Zoekassistent een database of dataset hebt gekozen.

De instellingen die u in Adlib-applicaties (adlwin.exe-gebaseerd) voor
import- en exportjobs maakt, kunt u als definitiebestand (in XMLformaat) bewaren, zodat als u later eenzelfde job wilt uitvoeren u
gewoon het juiste profiel kunt laden in plaats van alle instellingen
weer opnieuw te moeten maken. Vergelijk dit met import- en exportjobs gedefinieerd in Designer, al zijn parameterbestanden niet hetzelfde: in een Adlib-applicatie kunt u voor import en export maar een
beperkt aantal instellingen maken, minder dan in Adlib Designer, en u
kunt alleen díe instellingen in een definitiebestand opslaan.
Zodra u de import- of exportwizard start, ziet u in het eerste venster
daarvan al de mogelijkheid eerder opgeslagen profielen te openen.
Klik op de knop Zoeken om het gewenste profiel te zoeken en te
openen. Parameterbestanden krijgen de (dubbele) extensie .imp.xml
of .exp.xml. De instellingen worden op de volgende pagina van de
wizard automatisch overgenomen, en u kunt er eventueel nog veranderingen in aanbrengen voordat u daadwerkelijk importeert of exporteert.
Op de laatste pagina van de wizard hebt u natuurlijk de mogelijkheid
de zojuist gemaakte instellingen op te slaan, zodat u die een volgende
keer snel kunt ophalen. Opslaan moet u hier expliciet doen, het gebeurt niet automatisch.
U kunt ook in Designer gedefinieerde import- en exportjobs (met de
extensies .imp en .exp) als definitiebestanden vanuit de import- en
respectievelijk exportwizard uitvoeren. De in de assistenten beschik327
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bare opties worden uit de eerder gedefinieerde jobs overgenomen; de
overige instellingen krijgt u niet te zien. Als u er vervolgens voor kiest
(eventueel na in de assistent een optie gewijzigd te hebben) deze
instellingen als (XML) definitiebestand op te slaan, houd er dan rekening mee dat daarmee de oorspronkelijke import- of exportjob niet
gewijzigd wordt! U maakt in feite een nieuw bestand waarin verwezen
wordt naar de in Designer gemaakte job, en waarin de instellingen die
zichtbaar zijn in de import- of exportwizard apart worden opgeslagen.

Afbeelding 16.1: Kies een exportformaat.

De exportresultaten kunt u in een tekstverwerker zoals Windows
Kladblok openen om te bekijken.
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16.1. De Export-assistent
De export wizard heeft drie pagina’s voor de drie stappen van het
exportproces (zie Afbeelding 16.1):
◼ Stap 1:
Hier kiest u de methode van exporteren: een Adlib tagged-bestand,
een CSV-bestand (comma separated values), een Adlib XML-bestand
(grouped), een Adlib XML-bestand (unstructured) of een eigen exportdefinitie waarvan de naam onder aan de lijst staat; deze laatste
optie krijgt u alleen te zien als u een exportjob in Adlib Designer
gedefinieerd hebt (via de applicatie-setup voor een gegevensbron).
Ook kunt u hier dus eventueel eerder gemaakte export-instellingen
openen via een definitiebestand.
- Adlib tagged-bestand: Het resultaat van deze methode is een lijst
met tags gevolgd door een spatie en de veldwaarde. Bij meerdere
occurrences wordt de tag ook herhaald weergegeven. Van meertalige
velden wordt alleen de veldwaarde uit de huidige data-taal geëxporteerd: gebruikers van een Adlib SQL Server of Oracle meertalige
database wordt geadviseerd om naar het XML-formaat te exporteren,
om de taalinformatie niet te verliezen. De records worden van elkaar
gescheiden door sterretjes, en de eerste tag is standaard het recordnummer, voor een boekenselectie bijvoorbeeld:
%0 29
ti Wölfe ums Schloss
ex 70
ex 71
au Aiken, Joan
**
%0 718
ti Jacht of natuur
ex 1823
ex 1824
ex 1825
ex 1826
au Akkermans, Reinier W.
**
Listing 16.1: 2 Records met een herhaald veld geëxporteerd als Adlib taggedbestand.
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- CSV-bestand (comma-separated values): waarden door een
komma gescheiden): Alleen de eerste occurrence van een veld wordt
geëxporteerd en verschillende velden worden gescheiden door een
komma. Deze methode van exporteren is niet geschikt voor herhaalde
velden. Van meertalige velden wordt alleen de veldwaarde uit de
huidige data-taal geëxporteerd: gebruikers van een Adlib SQL Server
of Oracle meertalige database wordt geadviseerd om naar het XMLformaat te exporteren, om de taalinformatie niet te verliezen. De lijst
wordt eenmalig voorafgegaan door een opsomming van de veldnamen. Waarden en namen staan tussen dubbele aanhalingstekens,
voor een boekenbestand bijvoorbeeld:
"auteur","exemplaarnummer","titel"
"Aiken, Joan","70","Wölfe ums Schloss"
"Akkermans, Reinier W.","1823","Jacht of natuur"
Listing 16.2: 2 Records met een herhaald veld, geëxporteerd als CSV-bestand.

- Adlib XML-bestand (unstructured): De geselecteerde velden van
een record worden geëxporteerd naar een bestand in unstructured
Adlib XML (Extensible Markup Language) formaat. In unstructured
Adlib XML staan alle velden en veldoccurrences in één lange lijst
onder de <record> node. Van meertalige velden worden bovendien
alle taalwaarden geëxporteerd. De Engelse veldnaam zoals die in de
datadictionary is vastgelegd, bijvoorbeeld title, wordt op de volgende
manier gebruikt:
<title>Vrouw en vriend</title>.
(Vrouw en vriend is hier een voorbeeld van een titel.) Met XML kunt u
gegevens in een gestandaardiseerde vorm exporteren, wat nuttig is
voor het uitwisselen van gegevens.
Een XML-bestand doet niets uit zichzelf. Met zogenaamde stylesheets
(opmaaksjablonen) kunt u een XML-bestand bewerken voor bijvoorbeeld presentatiedoeleinden of gebruiken in een andere databasetoepassing.
Voorbeeld:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<adlibXML xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xsi:noNamespaceSchemaLocation= "http://
www.adlibsoft.com/adlibXML.xsd">
<recordList>
<record>
<priref>29</priref>
<title>Wölfe ums Schloss</title>
<copy.number>70</copy.number>
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<copy.number>71</copy.number>
<author.name>Aiken, Joan</author.name>
</record>
<record>
<priref>718</priref>
<title>Jacht of natuur</title>
<copy.number>1823</copy.number>
<copy.number>1824</copy.number>
<copy.number>1825</copy.number>
<copy.number>1826</copy.number>
<author.name>Akkermans, Reinier W.</author.name>
</record>
</recordList>
<diagnostic>
<xmltype>UNSTRUCTURED</xmltype>
<hits>2</hits>
<search></search>
</diagnostic>
</adlibXML>
Listing 16.3: 2 Records met een herhaald veld uit een boekendatabase geëxporteerd als unstructured XML-bestand.

- Adlib XML-bestand (grouped): De geselecteerde velden van een
record worden geëxporteerd naar een bestand in grouped Adlib XML
(Extensible Markup Language) formaat. Van meertalige velden worden bovendien alle taalwaarden geëxporteerd.
Het grote voordeel van grouped XML ten opzichte van unstructured
XML is dat grouped XML veel gemakkelijker te bewerken is met een
XSLT-stylesheet. Bovendien bevat vanuit uw adlwin.exe Adlibapplicatie geëxporteerde, grouped XML meer informatie over waarden
in gekoppelde velden, zoals de naam van de gekoppelde database en
het recordnummer van het gekoppelde record. Merk wel op dat
grouped XML in Adlib niet geïmporteerd kan worden.
In unstructured Adlib XML staan alle velden en veldoccurrences in één
lange lijst onder de <record> node, zoals de occurrences van de
velden object_name, edit.name en edit.date in het gedeeltelijke
voorbeeld hieronder:
<object_name>interieurtextiel</object_name>
<object_name>raambedekking</object_name>
<object_name>gordijnstof</object_name>
…
<edit.name>erik</edit.name>
<edit.name>erik</edit.name>
…
<edit.date>2012-02-02</edit.date>
<edit.date>2012-01-26</edit.date>
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In grouped Adlib XML daarentegen, zijn velden gegroepeerd binnen
een veldgroep-node (als een veldgroep bestaat) en wordt die veldgroep-node herhaald voor elke veldoccurrence, zoals in het gedeeltelijke voorbeeld hieronder:
<Object_name>
<object_name.notes />
<object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lx"
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />
<object_name linkref="411" linkfield="term" linkreffield="l3"
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau">
<term>interieurtextiel</term>
</object_name>
<object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lw"
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />
</Object_name>
<Object_name>
<object_name.notes />
<object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lx"
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />
<object_name linkref="442" linkfield="term" linkreffield="l3"
linkdb="C:\Adlib 4.2 NL\data+thesau">
<term>raambedekking</term>
</object_name>
<object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lw"
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />
</Object_name>
<Object_name>
<object_name.notes />
<object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lx"
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />
<object_name linkref="443" linkfield="term" linkreffield="l3"
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau">
<term>gordijnstof</term>
</object_name>
<object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lw"
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />
</Object_name>
<Edit>
<edit.date>2012-02-02</edit.date>
<edit.name>erik</edit.name>
<edit.source>collect>intern</edit.source>
<edit.time>17:04:30</edit.time>
</Edit>
<Edit>
<edit.date>2012-01-26</edit.date>
<edit.name>erik</edit.name>
<edit.source>collect>intern</edit.source>
<edit.time>16:45:57</edit.time>
</Edit>
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Merk verder op dat de grouped XML zoals hier getoond (en geproduceerd door adlwin.exe) niet gelijk is aan de grouped XML zoals de
Adlib API (wwwopac.ashx) die standaard oplevert. Met name gekoppelde velden hebben een ander formaat.
◼ Stap 2:
Hier (zie Afbeelding 16.2) selecteert u de velden die u wilt exporteren.
In het linker gedeelte selecteert u steeds een veld door erop te klikken. Klik dan op het pijltje naar rechts om dat veld naar het rechter
gedeelte over te halen. Met de dubbele pijl naar rechts haalt u in één
keer alle velden uit de lijst Beschikbare velden over naar de lijst
Geselecteerde velden. (Dit zijn niet per se alle velden in het record!)
Als u zich vergist, kunt u met de pijltjes naar links de velden terughalen naar het linker gedeelte.

Afbeelding 16.2: Exporteer uit bijvoorbeeld een objectcatalogus slechts enkele
velden, alle velden uit de datadictionary of echt álle velden uit het record.
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Alle velden van een record exporteren
Met exporteren is het mogelijk alle velden van records te exporteren,
ook de velden die niet in de veldenlijst in de Exportassistent te zien
zijn. (Velden die niet gedefinieerd zijn in de datadictionary verschijnen niet in de veldenlijst.) Markeer de optie Export volledig record om
er zeker van te zijn dat echt alle velden worden geëxporteerd.
De uitzondering op deze regel is export naar csv. Wanneer u records
exporteert naar een .csv-uitwisselbestand en de optie Export volledig
record markeert, dan worden toch alleen de velden geëxporteerd die
in de datadictionary (het .inf-bestand) gedefinieerd zijn. Databasevelden die alleen op een scherm gedefinieerd zijn, worden niet geëxporteerd. Dit is geen bug, maar een beperking van de exportfunctionaliteit. Het csv-formaat bevat een geheel record op één regel, met een
vast aantal velden, ook als die leeg zijn. Maar een Adlib-database
bevat geen lege velden. Om een volledig record te kunnen exporteren, kijkt de exportfunctie dus naar welke velden er in de datadictionary gedefinieerd zijn, en vult die dan met behulp van de database,
maar het controleert niet de records zelf op overige velden.
Velden die niet in de datadictionary zijn gedefinieerd en ook geen
tijdelijk veld zijn, komen incidenteel voor. Als u zo’n schermveld toch
wilt exporteren naar csv, definieer het betreffende veld dan eerst in
de datadictionary.
Merk op dat van RTF (Rich Text Format) velden, de export naar CSV
en XML alle RTF-codes verwijdert (zodat het resultaat platte tekst is),
terwijl Adlib tagged-export tezamen met de veldinhoud ook alle RTFcodes exporteert.
◼ Stap 3
Op de derde en laatste pagina van de export-wizard kunt u een bestand kiezen waarnaar u wilt exporteren. Klik op de bovenste knop
Zoeken om een bestaand bestand te selecteren (om te overschrijven)
of om een nieuw bestand op te kunnen geven. Geef in het laatste
geval een naam aan het bestand en klik op Open.
U kunt de instellingen die u in deze wizard gemaakt hebt, bewaren
voor een volgende keer, door die in een definitiebestand op te slaan.
Gebruik daarvoor het tweede invoervak.
Ten slotte klikt u in de Exportassistent op Voltooien om het exporteren te starten.
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Afbeelding 16.3: Klik op Zoeken om een geschikte map te zoeken voor het
nieuwe bestand.

16.2. De Import-assistent
In Adlib kunt u gegevens in de formaten Adlib tagged-bestand of Adlib
XML-bestand (unstructured) importeren in de geopende database of
dataset.
Maak een backup
Maak voordat u gaat importeren altijd een back-up van uw database(s). Importeren kan de inhoud van uw database(s) immers aan335
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zienlijk veranderen en als dat anders uitpakt dan verwacht, dan is het
belangrijk dat u de oude situatie kunt herstellen.

1. Kies in het Stap 1 van de Zoekassistent de dataset of database
waarin u gegevens wilt importeren.
2. Kies in het menu Bestand (links van het menu Start) de opdracht
Importeren om het venster Importassistent te openen.

Afbeelding 16.4: Selecteer het formaat van het te importeren bestand.

3. Selecteer het formaat waarin de gegevens opgeslagen zijn: Adlib
tagged-bestand danwel Adlib XML-bestand (unstructured). (Zie
hoofdstuk 16.1 voor een beschrijving van deze twee formaten.)
Of open een eerder gemaakt definitiebestand met importinstellingen. Klik op Volgende.
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4. In het invoervak Bronbestand in Stap 2 van 3 geeft u het pad op
naar het uitwisselbestand waaruit u data wilt importeren. Klik op
Zoeken om het bestand op uw systeem te zoeken; het pad naar
het bestand wordt dan automatisch in het invoervak ingevuld.

5. Tijdens het importeren kan Adlib controleren of een record al in
de database voorkomt en het dan bijwerken. Markeer daartoe de
optie Vergelijkingstag en klik op de knop Selecteer om uit een lijst
het gewenste (geïndexeerde) veld te kiezen waarin de waarden
uniek zijn voor elk record (bijvoorbeeld het recordnummer of objectnummer). Klik op een + voor een veldnaam om meer veldnamen te zien die met dat woord beginnen. U kunt alleen vetgedrukte namen selecteren.
Nadat u een veld hebt gekozen, vervangt Adlib die veldnaam door
de veldtag. Als u bijvoorbeeld objectnummer zou kiezen, dan vult
Adlib dus IN in. U kunt zo’n tag ook zelf typen; u mag geen veldnamen typen. Met het objectnummer als vergelijkingsveld controleert Adlib van elk objectnummer in het uitwisselbestand of het al
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in de database voorkomt. Zo ja, dan wordt het bestaande record
overschreven (bijgewerkt als het ware: ingevulde tags in de bestaande records blijven wat ze zijn indien ze niet voorkomen in
het record in het uitwisselbestand). Als uw vergelijkingsveld een
meertalig veld is en u werkt op een Adlib SQL of Oracle-database,
dan worden alle vertaalde waarden in dit veld gecontroleerd.

Als u de optie Vergelijkingstag ongemarkeerd laat, dan controleert
Adlib niet of een record al bestaat. De records uit het importbestand zullen gewoon aan de database worden toegevoegd. Als u
de optie Negeer recordnummers ook ongemarkeerd laat, dan zullen de geïmporteerde records hetzelfde recordnummer krijgen als
dat ze in het uitwisselbestand hadden. Bestaande records met
diezelfde recordnummers zullen dan geheel worden overschreven!
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6. Markeer de optie Negeer recordnummers als u wilt dat alle te
importeren records nieuwe recordnummers krijgen, om bijvoorbeeld geëxporteerde datasets in een andere dataset te importeren
zonder bestaande records te overschrijven.
7. Als de optie Externe links verwerken gemarkeerd is, dan zal voor
een geïmporteerde waarde in een gekoppeld veld worden gecontroleerd of voor die waarde in de gekoppelde database al een record bestaat. Zo ja, dan wordt de koppeling direct gelegd, zo niet
dan wordt bij import dat gekoppelde record automatisch aangemaakt en wordt alsnog de koppeling tussen beide records gelegd.
Standaard staat deze optie aan. Zet de optie alleen uit als u weet
wat de gevolgen zijn van het niet-verwerken van koppelingen: zie
in de Designer Help de beschrijving van de optie Process external
links voor het volledige verhaal.
8. Als de optie Interne links verwerken gemarkeerd is, dan zal voor
een geïmporteerde waarde in een intern gekoppeld veld (zoals die
bijvoorbeeld in de thesaurus voorkomen) worden gecontroleerd of
voor die waarde in de huidige database al een record bestaat. Zo
ja, dan wordt de koppeling direct gelegd, zo niet dan wordt bij
import dat gekoppelde record automatisch aangemaakt en wordt
alsnog de (hiërarchische) koppeling tussen beide records gelegd.
Standaard staat deze optie aan. Zet de optie alleen uit als u weet
wat de gevolgen zijn van het niet-verwerken van interne koppelingen: zie in de Designer Help de beschrijving van de optie Process internal links voor het volledige verhaal.
9. Voor deze importjob zal Adlib in het geheugen een importdefinitiebestand maken, dat u via het opgeven van een bestandsnaam
in het invoervak Bewaar definities in bestand eventueel kunt bewaren voor een volgende keer. Zodra u een bestandsnaam hebt
opgegeven, wordt dat bestand aangemaakt en de instellingen opgeslagen. De instellingen (expliciet en impliciet) voor deze importdefinitie zijn als volgt:
•

Invoerbestand = <het door de gebruiker hier in de assistent
geselecteerde uitwisselbestand>.

•

Bestemming dataset = <de door de gebruiker gekozen doeldatabase>. Dit is de huidige dataset in Adlib waarin u importeert.

•

Type invoerbestand = <Adlib tagged of unstructured XML,
door de gebruiker gekozen>.

•

Vergelijkingstag = <door de gebruiker gekozen tag, zal veelal
%0 zijn, maar een andere tag is ook mogelijk>. Deze optie
wordt gebruikt om bestaande records te kunnen overschrijven
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die identieke vergelijkingstagwaarden hebben als de records
die worden geïmporteerd.
•

Nieuwe records toevoegen = JA, standaard waarde. Records
kunnen zo in principe worden toegevoegd, in plaats van alleen
bestaande records te vervangen. Deze optie kunt u hier in de
Importassistent niet anders instellen.

•

Oude tags wissen = NEE, standaard waarde. Als bestaande
records zullen worden vervangen, dan laat deze instelling tags
die niet worden geïmporteerd zoals ze zijn. Deze optie kunt u
hier in de Importassistent niet anders instellen.

•

Externe koppelingen verwerken = <JA of NEE>, door gebruiker te kiezen. Deze instelling valideert linkreferenties, of creeert nieuwe gekoppelde records van termwaarden in geïmporteerde gekoppelde velden als die records nog niet in de relevante gekoppelde database bestaan.

•

Interne koppelingen verwerken = <JA of NEE>, door gebruiker te kiezen. Deze instelling valideert interne linkreferenties,
of creëert nieuwe intern gekoppelde records van termwaarden
in geïmporteerde gekoppelde velden als die records nog niet
bestaan.

•

Bestand vooraf wissen = NEE, standaard waarde. Deze instelling zorgt ervoor dat de doeldatabase niet wordt geleegd
voorafgaande aan het importeren. Deze optie kunt u hier in
de Importassistent niet anders instellen.

•

Velden = ** -> **, standaard waarde. Alle tags zullen worden
geïmporteerd als de namen van de brontags in het uitwisselbestand corresponderen met de doeltags in uw Adlibdatabase. Deze optie kunt u hier in de Importassistent niet
anders instellen.

•

Teller = 10, standaard waarde. Het voortgangsrapport van de
import zal na elke 10 geïmporteerde records worden ververst.
Deze optie kunt u hier in de Importassistent niet anders instellen.

•

Negeer recordnummers = <JA of NEE>, door gebruiker in te
stellen. JA geeft alle geïmporteerde records een nieuw recordnummer; bestaande records in de doeldatabase zullen dan
niet worden overschreven.

•

Invoerbuffergrootte = 32000, standaard waarde. De invoerbuffer betreft door Adlib toegewezen geheugenruimte om data
van het uitwisselbestand in te lezen. Deze optie kunt u hier in
de Importassistent niet anders instellen.
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•

Standaard wordwrap op = 31999, standaard waarde. Dit is
het maximale aantal tekens dat kan worden geïmporteerd in
één doelveldoccurrence. Als er meer tekens dan dit in een
bronveld staan, dan wordt het overschot in een volgende occurrence van het veld geplaatst. Deze optie kunt u hier in de
Importassistent niet anders instellen.

•

Priref offset = 0, standaard waarde. Deze offset specificeert
vanaf welk recordnummer in de huidige database de te importeren records moeten worden ingevoegd. Als de te importeren
recordnummers niet genegeerd zullen worden, dan krijgen ze
de waarde van het recordnummer uit het importbestand plus
de offsetwaarde. Bestaande records in de doeldatabase kunnen worden overschreven. Deze optie kunt u hier in de Importassistent niet anders instellen.

10. Klik op Volgende om in Stap 3 van de Importassistent het importeren te starten en alle records uit het bronbestand aan de huidige database toe te voegen.
U kunt de voortgang van het importeren gadeslaan, en eventuele
fouten worden gerapporteerd. De tekst die in het vak Foutenrapportage verschijnt kunt u eventueel selecteren met de muis en
kopiëren, om het elders in een tekstdocument te plakken en zo te
kunnen bewaren.
Voor meer informatie over deze opties en de standaard instellingen,
zie de Adlib Designer Help.
Als u eentalige data importeert in een Adlib SQL of Oracle-database
waarin meertalige velden voorkomen, dan krijgen waarden die in
zulke velden worden geïmporteerd de momenteel in Adlib ingestelde
data-taal toegekend. Via de knop Data-taal in het menu Wijzigen stelt
u deze taal vóór import in.
Waarschuwing voor meertalig importeren
Meertalige data uit een XML uitwisselbestand kunt u alleen correct
importeren in een meertalige Adlib SQL or Oracle-database als in dat
uitwisselbestand geen gekoppelde meertalige velden voorkomen
waarvan u de koppelingen wilt verwerken. De importfunctionaliteit is
hier nog niet op voorbereid en zal daardoor voor alle taalwaarden van
een te importeren gekoppeld veld nieuwe gekoppelde records aanmaken, in plaats van te valideren aan bestaande records in de gekoppelde database of voor alle taalwaarden van één veld één nieuw
gekoppeld meertalig record aan te maken.
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16.3. Afbeeldingen exporteren
In het menu Bestand, onder Data uitwisseling, ziet u de optie Afbeeldingen. Hiermee kunt u afbeeldingen uit gemarkeerde records exporteren (eventueel naar een ander bestandsformaat) en de mogelijk
aanwezige IPTC-metadata* ervan bewerken. Exporteren betekent in
dit verband dat een (eventueel gewijzigde) kopie van elke originele,
aan het record gekoppelde afbeelding in een andere map wordt
geplaatst.

* Wat is afbeeldingsmetadata
Veel afbeeldingsbestanden bevatten niet alleen de afbeelding zelf,
maar ook zogenaamde metadata: informatie over de afbeelding,
zoals camera-instellingen en andere technische gegevens (automatisch toegevoegd aan een foto door een digitale camera, volgens de
EXIF-standaard) en/of beschrijvingen van het gefotografeerde onderwerp en de naam van de fotograaf en dergelijk (zoals die handmatig kunnen worden toegevoegd door sommige fotobewerkingssoftware en door Adlib, volgens de IPTC-standaard). IPTC-metadata
heeft geen overlap met EXIF-metadata en zogenaamde IPTC-headers
kunnen voorkomen in Adobe Photoshop, JPEG, TIFF en PNG afbeeldingsbestanden. (Voor meer informatie, zie http://www.iptc.org/) Het
hangt af van de manier waarop een afbeelding is gemaakt en bewerkt
of, en welke, metadata aanwezig is.
En dan is er ook nog Windows-metadata die standaard beschikbaar is
voor alle typen bestanden en die de bestandseigenschappen bevat,
zoals de aanmaakdatum en bestandsgrootte en dergelijke. De Windows-metadata is erg beperkt, maar het is alles wat u hebt wanneer
afbeeldingen EXIF of IPTC-metadata niet ondersteunen.
Met sommige software, zoals Adlib, kan metadata ook worden onttrokken aan een afbeelding. Adlib kan EXIF en IPTC afbeeldingsmetadata inlezen. En Window-metadata, EXIF-metadata en sommige
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IPTC-headers kunnen eenvoudig worden bekeken door in Windows
Verkenner te rechtsklikken op een afbeeldingsbestand, waarna u in
het snelmenu de optie Eigenschappen selecteert en in het venster
Eigenschappen het tabblad Details opent.

Ga als volgt te werk:
1. Markeer in een zoekresultaat de records waaruit u de
afbeeldingen wilt exporteren en kies dan Bestand > Afbeeldingen.
Het venster Exporteer afbeeldingen opent.
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2. Klik op de lege knop achter het invoervak Geselecteerde doelmap
om ergens op uw systeem of het netwerk een map te kiezen waar
de te exporteren afbeeldingen naartoe moeten worden gekopieerd.
3. Kies onder Geselecteerd uitvoerformaat het bestandsformaat
waar naartoe alle gekopieerde afbeeldingen moeten worden
omgezet, of behoudt het oorspronkelijk bestandsformaat. U kunt
afbeeldingen converteren naar BMP, JPEG, GIF, TIFF of PNG.

Het is aan sommige conversies inherent dat kwaliteitsverlies optreedt. Zo hebben GIF-afbeeldingen een kleurdiepte van maximaal 8 bit. Een omzetting van bijvoorbeeld een 24-bits JPEGafbeelding naar GIF betekent dus dat er altijd kleurinformatie
verloren gaat: het plaatje wordt met behulp van minder kleuren
opgebouwd. Ook een expliciete conversie van JPEG naar JPEG is
niet zonder verlies, want de gecomprimeerde afbeelding wordt
opnieuw opgebouwd.
De gekopieerde afbeelding zal alleen identiek aan het origineel
zijn en dus ook zeker alle aanwezige EXIF en IPTC-metadata
behouden, als u hier kiest voor de optie Hetzelfde als het
oorspronkelijk bestandsformaat.
JPEG en TIFF ondersteunen EXIF en IPTC-metadata, PNG alleen
IPTC. BMP en GIF ondersteunen EXIF en IPTC-metadata niet, dus
een conversie naar zo’n bestandsformaat betekent sowieso dat in
het origineel eventueel aanwezige metadata in de geëxporteerde
kopie verloren is gegaan.
Na een conversie naar JPEG of TIFF (zelfs wanneer het origineel
ook JPEG of TIFF is), kunnen zeer kleine wijzigingen in EXIFmetadata zichtbaar zijn, bijvoorbeeld omdat niet-standaard EXIFmetadata omgezet moest worden naar een standaardwaarde.
De Windows-metadata, zoals de aanmaak-/wijzigingsdatum en
het pad naar de afbeeldingsmap, kunnen in de kopie ook anders
zijn dan in het origineel. (Windows-metadata is overigens altijd
aanwezig in bestanden onder Windows.)
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4. In het geval u JPEG als doelformaat kiest, kunt u vervolgens een
Afbeeldingskwaliteit opgeven: met 100 procent zijn de resulterende afbeeldingen zo goed mogelijk terwijl lagere percentages
een lagere kwaliteit geven (maar ook kleinere bestanden). Met de
optie Afbeeldingsoriëntatie kunt u de afbeeldingen eventueel nog
roteren of spiegelen.

5. Standaard behouden de geëxporteerde afbeeldingen hun oorspronkelijke afmetingen, maar als u alle afbeeldingen dezelfde
maximale hoogte en breedte wilt meegeven, markeer dan het
aankruisvakje Exporteer de afbeeldingen naar nieuwe afmetingen
en geef de (maximale) afmetingen in pixels op. Normaal gesproken wilt u dat afbeeldingen wel de oorspronkelijke hoogte/
breedteverhouding behouden en dus houdt u het betreffende aankruisvakje gemarkeerd: de afbeelding zal dan worden geschaald
totdat ten minste een van de afmetingen gelijk wordt aan de
maximale breedte of hoogte. Als u het echter niet vervelend vindt
dat de gekopieerde afbeeldingen worden vervormd totdat ze het
gedefinieerde maximale kader precies opvullen, deselecteer dan
het aankruisvakje Houd de oorspronkelijk hoogte/breedteverhouding intact.

6. Voor de JPEG en TIFF doelformaten (PNG wordt hier niet ondersteund) wordt de keuzelijst Exporteer afbeeldingsmetadata actief,
die u laat kiezen wat u wilt doen met afbeeldingsmetadata tijdens
het exporteren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om:
- eventueel aanwezige EXIF en IPTC-metadata te behouden (in
welk geval een mogelijk ingesteld sjabloon in de keuzelijst Afbeeldingsmetadata-mappingsjabloon hieronder, niet gebruikt zal
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worden);
- alle EXIF én IPTC-metadata uit de geëxporteerde afbeeldingen
te verwijderen;
- nieuwe IPTC metadata aan de afbeeldingen toe te voegen
(waarbij andere al aanwezige metadata behouden blijft).
Voor de overige doelformaten en wanneer het doelformaat gelijk
is aan het origineel, staat deze optie standaard ingesteld op Behoud oorspronkelijke metadata, wat dan betekent dat eventueel
aanwezige metadata alleen in de kopie wordt opgeslagen als het
nieuwe bestandsformaat dat toestaat.

7. Voor de optie Exporteer nieuwe metadata (voor TIFF and JPEG)
moet u in de keuzelijst Afbeeldingsmetadata-mappingsjabloon ten
slotte een van de beschikbare sjablonen* kiezen die bepaalt welke
IPTC-metadata aan de geconverteerde afbeeldingen moet worden
toegevoegd. Klik dan op de Start-knop om de conversie daadwerkelijk uit te voeren. (Als u op Start klikt terwijl er geen sjabloon geselecteerd is, dan wordt de procedure uitgevoerd alsof u
niet Exporteer nieuwe metadata hebt ingesteld, maar Behoud
oorspronkelijke metadata.)
* Als de keuzelijst Afbeeldingsmetadata-mappingsjabloon nog
leeg is dan moet u zelf eerst een geschikt sjabloon maken. Zie de
volgende paragraaf voor instructies.
8. Klik na afloop van de procedure eventueel op de onderstreepte
optie Toggle log onder in het venster om de weergave van het
venster Exporteer afbeeldingen om te schakelen naar die van de
loggegevens die tijdens de procedure zijn gegenereerd. Zo kunt u
zien of alles succesvol is verlopen. Als u de loggegevens wilt
bewaren, klik dan op de optie Copy to clipboard om de data naar
het Windows Klembord te kopiëren: vandaar kunt u het dan
plakken in elk tekstdocument en opslaan of afdrukken. Klik
nogmaals op Toggle log om terug te keren naar de oorspronkelijke weergave van het venster Exporteer afbeeldingen.

346

Adlib Gebruikersgids

Importeren en exporteren

◼ Mappingsjablonen maken
Om IPTC-metadata aan JPEG en TIFF-afbeeldingen te kunnen toevoegen, of bestaande IPTC-metadata te kunnen overschrijven, moet u
één of meer mappingsjablonen maken. Dat gaat als volgt:
1. Klik op de knop Beheer. Een snelmenu opent met de beschikbare
opties. (Als de knop niet actief is, moet u het Geselecteerd
uitvoerformaat eerst op JPEG of TIFF instellen en in de keuzelijst
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Exporteer afbeeldingsmetadata de optie Exporteer nieuwe
metadata selecteren.)
2. Klik eerst op Wijzig sjabloonmap om een voor u geschikte map uit
te zoeken waarin u uw sjablonen wilt opslaan. U kunt er eventueel
een nieuwe submap voor aanmaken in uw Adlib hoofdmap.
(Via de optie Open sjabloonmap, opent u de betreffende map in
Windows Verkenner, bijvoorbeeld om te bekijken welke bestanden
er allemaal in staan.)

3. Klik in het snelmenu dan op Nieuw sjabloon om het Metadatamappingvenster te openen.
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4. Vul eerst een toepasselijke sjabloonnaam en beschrijving in. Het
sjabloon zal onder deze naam worden opgeslagen, maar Adlib
voegt wel eerst nog de naam van de huidige database als voorvoegsel toe (al ziet u dat hier niet): zo kan Adlib in de keuzelijst
Afbeeldingsmetadata-mappingsjabloon steeds alleen de sjablonen
tonen die op de huidige database van toepasssing zijn.
Rechtsklik dan ergens in het grote lege vak en kies Nieuwe mapping in het snelmenu om een enkele mappingregel toe te voegen.
U kunt zo veel mappingregels toevoegen als u nodig hebt.
(Een overbodig toegevoegde regel kunt u weer verwijderen door
te rechtsklikken op die regel en in het snelmenu Verwijder selectie
te kiezen.)

5. Klik op de eerste mappingregel, beginnende met Vrije tekst, om
die te activeren. Kies dan het gegevenstype dat u wilt toevoegen
als metadata: u kunt een zelf ingevoerde tekst toevoegen of data
uit het record.
Klik op de knop met het beletselteken (…) achter Vrije tekst om
een andere keuze dan Vrije tekst te maken. De enige andere optie
is Veldnaam. Dubbelklik op Veldnaam om dat type te kiezen.

6. a. In het invoervak Bron klikt u ook weer op de knop met het
beletselteken, maar nu om een veld uit uw database te
selecteren, waaruit u gegevens wilt kopiëren. (Dubbelklik om het
veld over te nemen.) En in Bestemming kiest u tot slot (weer
dubbelklikken) een van de beschikbare IPTC-headers om de
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velddata naartoe te schrijven. Als u toevallig een IPTC-header
kiest die in de originele afbeelding al data bevat, dan wordt die
metadata in de kopie overschreven met de nieuwe data.

b. Voor het gegevenstype Vrije tekst moet u in het invoervak
Bron zelf een tekst typen. Onder Bestemming kiest u opnieuw de
IPTC-header waar die tekst straks in moet worden opgeslagen.
7. Alle sjablonen die u maakt, komen beschikbaar in de keuzelijst
Afbeeldingsmetadata-mappingsjabloon, maar u ziet alleen de
sjablonen die op de huidige database van toepassing zijn. Selecteer hier altijd eerst het sjabloon dat u wilt gebruiken voor de
conversie voordat u op de Start-knop klikt.

Een eerder gemaakt sjabloon kunt u overigens bewerken of verwijderen door het eerst te selecteren, waarna u klikt op Beheer en
dan in het snelmenu kiest voor Bewerk sjabloon of Verwijder
sjabloon.
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Het venster Exporteer afbeeldingen kan traag openen
Als u veel records hebt gemarkeerd en u opent het venster Exporteer
afbeeldingen, dan kan het openen van dat venster misschien traag
verlopen. Dat komt omdat de procedure zodanig is ontworpen dat
alle gemarkeerde records in het geheugen worden geladen tijdens
het openen van het venster, klaar om te exporteren. Dat kan bij het
openen van het venster misschien storend zijn, maar heeft als voordeel dat het laden van die data niet meer hoeft te gebeuren nadat de
procedure gestart is: u kunt daarom tijdens het exporteren verder
werken in Adlib.
Merk wel op dat deze procedure alleen de records verwerkt die u had
gemarkeerd vóórdat u het venster Exporteer afbeeldingen opende.
Records die u markeert wanneer dat venster al geopend is, worden
niet meer meegenomen.
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17. SDI
SDI staat voor Selective Dissemination of Information. Dit houdt in
dat u uw klanten (bijvoorbeeld bibliotheekbezoekers of literatuuronderzoekers) op de hoogte kunt houden van voor hen interessante
informatie.
In de praktijk betekent dit dat u interesseprofielen kunt vastleggen.
Op basis van deze profielen wordt door het Adlib-systeem automatisch gezocht naar toepasselijke informatie, die vervolgens keurig
wordt opgemaakt. Op deze manier kunnen uw klanten bijvoorbeeld
regelmatig e-mails ontvangen met daarin de voor hen interessante
nieuwe aanwinsten.
De manier waarop wij deze functionaliteit in adlwin.exe (en de Internet Server/sdi.exe) hebben ingebouwd, maakt ook andere toepassingen mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld de rappelbrieven in de uitleenmodule ook volautomatisch, zonder een druk op de knop, worden
gegenereerd en eventueel in de vorm van een e-mail worden verstuurd. Of u verstuurt automatisch steeds de recente lijst met aanwinsten, of alleen een overzicht van aanwinsten die betrekking hebben op een bepaald onderwerp, zoals per klant kan worden aangegeven. Ook om klanten automatisch te attenderen op binnengekomen
reserveringen of op de afloop van een bruikleencontract, is SDI zeer
geschikt.

17.1. Een zoekprofiel maken
In Adlib bestaat een interesseprofiel uit drie onderdelen:
•

de zoekvraag. Deze wordt regelmatig automatisch uitgevoerd;

•

de bestemming (e-mail bijvoorbeeld);

•

opmaakinstructies (lay-out).

Wanneer u zelf een profiel samenstelt, doet u dit in Adlib. Aangezien
pointerfiles meestal al zoekvragen bevatten, is SDI met pointerfiles
geïntegreerd.
1. Gebruik de selectietaal om expliciet een zoekvraag op te geven,
zoals u dat gewoonlijk ook zou doen.
2. Maak van de zoekvraag een pointerfile via de knop Schrijf set.
Ken een titel (en eventueel een nummer) toe die duidelijk maken
wat de zoekvraag inhoudt.
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3. Open het venster Pointerfiles via de gelijknamige knop vanuit de
selectietaal of via de knop in het menu Start (wanneer u al een
gegevensbron geselecteerd hebt).

4. Rechtsklik op de pointerfile waarvan u een SDI-profiel wilt maken,
bewerken of bekijken, en kies de optie Geplande taken in het
snelmenu dat opent. Op de tabbladen SDI Algemeen, SDI Bestemmingen en SDI Rooster in het venster Geplande zoekacties
kunt u het SDI-profiel voor de huidige pointerfile instellen of bekijken.

5. Specificeer het profiel (zie hieronder) en klik op OK. De Adlib
Internet Server óf sdi.exe (afhankelijk van uw licentie) die op uw
server draait, zorgt nu voor de regelmatige en automatische afhandeling van dit profiel. (U hoeft er dus niet eerst een Adlibapplicatie voor te starten.)
De eigenschappen van een SDI-profiel zijn de volgende:
1. Taal. Kies de taal waarin de zoekvraag voor de pointerfile is
opgesteld. Als u in de zoekvraag bijvoorbeeld Nederlandse veldnamen hebt gebruikt, dan moet u de taal hier ook op Nederlands
instellen, anders kan Adlib de velden later niet vinden.
2. Formaat. Geef hier het pad naar een adapl (zonder de extensie
.bin) of stylesheet (.xslt) op om de uitvoer op te maken. Het pad
moet relatief zijn aan de map waarin sdi.exe staat. Als sdi.exe
bijvoorbeeld in de Adlib submap \executables staat en een stylesheet in de Adlib submap \museum, dan is het pad dus vergelijkbaar met: ..\museum\mystylesheet.xslt. Als de adapl of sty354
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lesheet in dezelfde map staat als sdi.exe, dan moet u alleen de
bestandsnaam opgeven, zonder pad.
3. Beperking. Het verstuurde zoekresultaat kan worden uitgedund.
Kies Nieuwe records om alleen records in het zoekresultaat te tonen die niet eerder werden gerapporteerd, of laat alleen nieuwe of
gewijzigde records rapporteren door Nieuwe of gewijzigde records
te kiezen. De optie DM/DI gewijzigd doet ongeveer hetzelfde
maar is applicatieafhankelijk. Of rapporteer het volledige zoekresultaat, Geen beperking dus. De optie Ongedefinieerd heeft geen
betekenis, u moet één van de opties eronder kiezen.
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4. Limiet. Geef het maximaal aantal records op waaruit het zoekresultaat mag bestaan. 0 betekent dat er geen limiet is.
5. Onderwerp. Gebruik dit voor de onderwerpregel in een e-mail.
6. Commentaar. Eventueel commentaar behorende bij dit zoekprofiel kunt u hier vermelden.
7. Bestemming. Het zoekresultaat kan naar twee uitvoersystemen
worden gestuurd. Kies E-mail of Printer. Bij zowel afdrukken als
e-mailen komen alle records onder elkaar te staan. De adapl kan
de normale gereserveerde tags gebruiken om kop- en voetteksten
en recordscheidingstekens af te drukken.
8. Printer. Vul hier niets in om de standaard printer te gebruiken.
Als u een andere wilt gebruiken, moet u hier het volledige pad ernaar opgeven.
9. E-mailformaat. Kies HTML als u het zoekresultaat hebt getransformeerd naar een HTML-pagina (bijvoorbeeld met behulp van
een XSLT-stylesheet). De e-mail toont dan de browserweergave
van die pagina in plaats van de HTML-code zelf. Kies in alle andere gevallen voor Platte tekst.
10. E-mailadressen. Geef hier alle e-mailadressen op waarnaar het
resultaat van de huidige zoekvraag regelmatig moet worden opgestuurd. Typ een e-mailadres in het linkervak en verplaatst het
naar de lijst ernaast door op > te klikken. Herhaal dit voor alle emailadressen. U kunt een adres uit de lijst verwijderen door het te
selecteren en op de knop < te klikken.
11. Frequentie en Planning. Tijdstippen en datums waarop de
gebruiker wenst dat zijn of haar zoekprofiel wordt uitgevoerd.
Kies eerst de frequentie, en vul dan nadere gegevens in in de invoervakken in Planning die actief worden (welke actief worden
hangt af van de ingestelde frequentie). Zo kunt u voor Dagelijks
het uur van uitvoering bepalen, voor Wekelijks en Maandelijks ook
nog de dag, en voor Jaarlijks: Uur, Dag en Maand.
Bedenk wel dat de frequentie beperkt kan worden door instellingen voor het SDI-programma op de server; als de netwerkbeheerder bijvoorbeeld heeft ingesteld dat het programma maar één
keer per dag draait, dan kunt u niet vaker dan dat een update
krijgen.
12. Verloopdatum. Markeer deze optie en kies de datum vanaf
wanneer u het zoekprofiel niet meer uitgevoerd wilt hebben.
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13. Uitgesteld. Zolang deze optie gemarkeerd staat ingesteld wordt
dit profiel niet uitgevoerd.
14. Laatst uitgevoerd. De datum waarop voor het laatst het zoekprofiel werd uitgevoerd. Deze datum kunt u niet zelf invoeren of
wijzigen.

Voordat u van SDI gebruik kunt maken, moet uw netwerkbeheerder
deze toepassing geconfigureerd hebben. Informeer dus bij uw netwerkbeheerder naar de mogelijkheden.

357

18. Toegangsrechten voor gebruikers
Toegangsrechten voor gebruikers kunnen door uw applicatiebeheerder zijn ingesteld. Zo kan bijvoorbeeld worden geregeld dat bepaalde
groepen gebruikers alleen toegang tot een specifieke database hebben en records alleen mogen inzien, maar niet bewerken. Uw applicatiebeheerder weet daar meer van.
Het is echter ook mogelijk dat u als gebruiker/registrator niet alleen
rechten hebt om records in te voeren, te bewerken of te verwijderen,
maar ook om zelf voor andere gebruikers toegangsrechten per nieuw
record te specificeren. Het is dan uw verantwoordelijkheid om bepaalde gebruikers per record uit te sluiten of juist toe te laten. In Adlibapplicaties vanaf versie 4.2 is deze mogelijkheid voorbereid. Oudere
applicaties kunnen deze functionaliteit als maatwerk hebben.

18.1. Toegangsrechten per record specificeren
Op het tabblad Beheergegevens van verscheidene gegevensbronnen
zoals Objecten in eigen beheer, Boeken of Beelddocumentatie in 4.2
modelapplicaties of hoger, vindt u de (herhaalde) veldgroep Recordtoegang. De naam of rol (wat een soort groepsnaam is) van degene
die het record als eerste invoert en opslaat, wordt hier bij opslag
automatisch ingevuld als Eigenaar, tenzij er handmatig al een andere
naam of rol is ingevuld. Alleen de eigenaar (of een andere gebruiker
met dezelfde rol) kan vanaf dan de andere twee velden invullen om
bepaalde gebruikers specifieke toegangsrechten tot dit record toe te
kennen. Alle andere gebruikers kunnen de inhoud van deze drie
velden nooit aanpassen. Als zij toegang tot het record hebben, kunnen ze deze velden dus hoogstens lezen, zelfs als ze volledig toegang
hebben.
Alle gebruikers die niet worden genoemd, hebben in de modelapplicatie volledige toegang. Uw applicatiebeheerder kan echter andere
instellingen hebben gemaakt. Herhaal (Ctrl+Enter) de veldgroep
voor elke gebruiker, rol of groep aan wie u rechten wilt toekennen.
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De veldgroep heeft de volgende drie velden:
•

Gebruiker / groep: voer hier de gebruikersnaam* of rol in van de
persoon of groep aan wie u voor dit record toegangsrechten wilt
toekennen. (Gebruikersnamen zijn afhankelijk van de authenticatiemethode die uw applicatie gebruikt. Zie de Designer Help voor
meer informatie.)
U kunt deze veldgroep herhalen om voor meerdere gebruikers
toegangsrechten te specificeren. Gebruikers die hier niet worden
genoemd, kunnen impliciet Volledige toegang krijgen al kan dat
anders ingesteld zijn.
* Als een gebruiker in de applicatiedefinitie een rol toegewezen
heeft gekregen, dan moet u hier altijd (!) de naam van die rol invullen, nooit de gebruikersnaam. De ingestelde rechten gelden
dan voor alle gebruikers met die rol. Vul gebruikersnamen alleen
in als ze geen rol hebben. Uw applicatiebeheerder kan u vertellen
welke gebruikers welke rollen hebben.

•

Rechten: geef hier de gewenste toegangsrechten op die deze
gebruiker, rol of groep voor dit record moet krijgen. U kunt kiezen
uit:
Geen - De gebruiker krijgt nooit toegang tot dit record.
Alleen lezen - De gebruiker kan het record bekijken, maar het
niet bewerken, verwijderen of kopiëren.
Lezen en schrijven - De gebruiker kan dit record bekijken, bewerken en kopiëren, maar niet verwijderen.
Volledig - De gebruiker kan dit record bekijken, bewerken, kopieren en verwijderen.

•

Eigenaar: De gebruikersnaam of rol van de persoon die dit record
in eigendom heeft. Alleen de gebruiker of (gebruikers met de) rol
die in dit veld wordt genoemd, mag de velden in deze veldgroep
aanpassen. Het is dus deze eigenaar en hij of zij alleen die in dit
record mogen instellen/wijzigen welke gebruikers welke toegangsrechten hebben, of het record overdragen aan een andere recordeigenaar (dat laatste bijvoorbeeld wanneer de huidige recordeigenaar van functie verandert of ergens anders gaat werken). De eigenaar heeft altijd volledig toegang tot dit record.
Als geen eigenaar wordt ingevuld, dan wordt de gebruikersnaam
of rol van de persoon die het record oorspronkelijk heeft ingevoerd automatisch ingevuld. Deze naam wordt bepaald via de inloggegevens van de huidige gebruiker. Applicatie-instellingen bepalen of de gebruikersnaam of rol zal worden ingevuld.

Elke keer dat een gebruiker nu een record probeert te openen en/of
bewerken, zal Adlib controleren of die gebruiker daar wel de toegangsrechten voor heeft.
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19. The Collection Cloud
The Collection Cloud (http://www.thecollectioncloud.com/) is een
bijzonder initiatief van Axiell ALM Netherlands, waarmee internetgebruikers via één website of app in de collecties en catalogi van heel
veel musea, bibliotheken en archieven tegelijk kunnen zoeken. Het
doel is om een centraal, internationaal en eenvoudig doorzoekbaar
online archief in de “cloud” te creëren, van de vele objecten en documenten die in de genoemde instellingen rond de wereld worden
beheerd. We verwelkomen uw deelname!

Wanneer u een Adlib Museum, Archief of Bibliotheek-applicatie bezit
(Adlib Lite is ook van toepassing), dan kunt u deelnemen (het uploaden van uw eerste duizend records zal gratis zijn: daarboven zal een
abonnementsmodel van toepassing zijn) en uw collectie of catalogus
(naar wens geheel of gedeeltelijk) eenvoudig via uw applicatie op de
website van The Collection Cloud openbaar maken.
U hoeft geen nieuwe software te kopen of te installeren: Axiell ALM
Netherlands beheert The Collection Cloud op eigen servers. Een extra
voorwaarde is dat u een eigen (gratis aan te vragen) MyAdlib-account
hebt zodat u daarmee kunt inloggen op The Collection Cloud. Per
record in uw database bepaalt u vervolgens, wanneer u daar zin en
tijd voor hebt, of u het toegankelijk wilt maken via The Collection
Cloud: één klik op een knop is voldoende om (een kopie van) alle
gemarkeerde records te uploaden. (Met hetzelfde gemak verwijdert u
eerder geüploade records overigens ook weer.)
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◼ Records uploaden
1. Zodra u in de lijstweergave van een zoekresultaat of in de detailweergave van een record één of meer records hebt gemarkeerd,
wordt in het menu Publiceren de knop Upload record(s) actief
wanneer die records objecten, archiefstukken of documenten beschrijven. Klik erop om de gemarkeerde records naar The Collection Cloud te uploaden. Daarbij blijven die records behouden in
uw eigen lokale database en wordt alleen een kopie ervan (en dan
ook nog alleen een vaste selectie van velden*) via uw internetverbinding naar de database-server van The Collection Cloud verstuurd.

2. De eerste keer dat u dat doet, moet u nog expliciet inloggen met
uw MyAdlib inloggegevens; maar elke volgende keer wordt op de
achtergrond automatisch met die gegevens ingelogd.
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Mocht u nog geen MyAdlib-account hebben, dan kunt u die nu
aanmaken via de MyAdlib site-link in het venster. Markeer het
aankruisvakje Ik accepteer deze voorwaarden en klik vervolgens
op OK.
Na de eerste keer inloggen ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail met belangrijke informatie voor het verdere gebruik
van The Collection Cloud.
3. Het uploaden verloopt automatisch in drie opeenvolgende stappen. Klik in de laatste stap op OK om de melding te sluiten.

4. Via de AdlibBrowser-app voor tablets en op de website van The
Collection Cloud kunt u de geüploade records nu terugvinden:
http://www.thecollectioncloud.com/
* Veldselectie voor uploaden
Van elk te uploaden record wordt de volgende vaste selectie van
velden gekopieerd (indien gevuld):
•

Gemeenschappelijke velden: priref, title, object_number, creator,
maker, creator.role, maker_role;
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•

Museumvelden (geldig vanaf applicatieversie 2.0.1): institution.name, production.date.start.prec, production.date.start, production.date.end.prec, production.date.end, production.place,
production.period, production.reason, description, material, technique, object_name, dimension.value, dimension.type, dimension.unit, dimension.part, credit_line, alternative_number.type,
alternative_number.
Museumvelden (geldig in applicatieversies 1.1.3 t/m 2.0.0): institution_name, date_early, date_late, date_early_precision,
date_late_precision, date_period, production_place, dimension_part, dimension_unit, dimension_value, dimension;

•

Bibliotheekvelden: author.name, author.role, corporate_author,
publisher, year_of_publication, place_of_publication, notes, material_type, dimensions, edition, pagination, illustrations, isbn,
digital_reference, keyword.contents, geographical_keyword, person.keyword.name, copy.number, abstract;

•

Archiefvelden: description_level, production.date.notes, content.description, physical_description, object_history_note, dimension.free, inscription.language, closed_until,
part_of_reference, parts_reference, related_object.reference.

Overige velden in het record worden dus niet geüpload.
De gekopieerde velden zijn zoveel mogelijk applicatieversieonafhankelijk maar zijn alle gedefinieerd in de Collect of Document-database.
Records uit andere databases kunnen dus niet worden geüpload; The
Collection Cloud-server controleert dit. Voor de te kopiëren velden is
de veldnaam de identificerende factor, niet de veldtag.
Afbeeldingsvelden worden apart afgehandeld: van eventuele aan het
record gekoppelde afbeeldingen wordt alleen de eerste afbeelding
geüpload. Houd er rekening mee dat afbeeldingen daarbij niet worden geschaald naar een kleiner formaat en dat het uploaden van
grote afbeeldingen enige tijd in beslag kan nemen. Afbeeldingen
worden door de uploadfunctie ook niet voorzien van een watermerk
of andere kopieerbeveiliging.

Opmerkingen
•

U moet een actieve internetverbinding hebben om records te
kunnen uploaden.

•

Als de knop Upload record(s) gedimd wordt weergegeven terwijl u
wel één of meer records gemarkeerd hebt, dan kan het zijn dat
uw toegangsrechten (zoals ingesteld door uw applicatiebeheerder)
niet voldoende zijn om records naar The Collection Cloud te
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uploaden. Als u zeker weet wel voldoende rechten te hebben, dan
kan het zijn dat uw internetverbinding tijdelijk niet beschikbaar is
of dat de database-server van The Collection Cloud tijdelijk offline
is: probeert u het dan later nog eens.
•

In uw applicatie kunt u de lijst met records opvragen die u eerder
naar The Collection Cloud had geüpload vanuit de huidige
gegevensbron. Klik simpelweg op de knop Bekijk records in het
menu Publiceren van Adlib om in de lijstweergave alle betreffende
records te tonen. De knop is, na het kiezen van de gewenste
gegevensbron in Stap 1 van de Zoekassistent, beschikbaar vanaf
verscheidene plekken in Adlib.
Belangrijk is dat Adlib de originele recordnummers van de door u
geüploade records gebruikt om die records nu in de lijstweergave
te kunnen tonen. Van toepassing zijnde records die inmiddels uit
uw database verwijderd zijn, kunnen dus niet worden getoond.

•

Als er tussen de records die u wilt uploaden records zitten die u al
eerder naar The Collection Cloud hebt geüpload, dan worden records die al in The Collection Cloud staan automatisch bijgewerkt
naar de nieuwe versie die u uploadt. U kunt dus niet per ongeluk
redundantie creëren door dezelfde records meerdere keren te
uploaden.

•

De taal waarin uw records zijn geregistreerd is in principe niet
relevant, maar als uw data in het Nederlands is opgesteld dan zal
die data voor anderstaligen uiteraard slecht toegankelijk zijn.

•

Van meertalige records worden alle taalwaarden geüpload (voor
zover die in de te uploaden velden voorkomen). Daarna worden
die taalwaarden als aparte occurrences per veld in recorddetailweergave in The Collection Cloud getoond: door puntkomma’s gescheiden op één lijn. In The Collection Cloud kunt u dus niet tussen data-talen schakelen, maar ziet u alle taalwaarden samen.

◼ Records verwijderen
1. Records uit The Collection Cloud verwijderen is eenvoudig. Markeer in de lijstweergave van een zoekresultaat een of meer records die ooit naar The Collection Cloud werden geüpload en klik
op de knop Verwijder record(s) in het menu Publiceren.
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2. Tijdens de automatische verwijdering wordt u door een
voortgangsbalk van het proces op de hoogte gehouden.

3. Na afloop ziet u hoeveel records er uit The Collection Cloud
verwijderd zijn. Klik op OK.

Opmerkingen
•

U kunt alleen records verwijderen die door u of uw collega’s ooit
zijn geüpload. The Collection Cloud gebruikt het oorspronkelijke
recordnummer en de (via uw MyAdlib-login verkregen) naam van
uw instelling of bedrijf als identificerende aspecten van een record.

•

De knop Verwijder record(s) wordt alleen actief als ten minste één
van de gemarkeerde records ooit naar The Collection Cloud is
geüpload en uw toegangsrechten tot deze functionaliteit (zoals ingesteld door uw applicatiebeheerder) voldoende zijn.

•

Het kan geen kwaad als er in de gemarkeerde recordselectie
records zitten die nooit naar The Collection Cloud zijn geüpload:
die records kunnen logischerwijs niet verwijderd worden, maar
het levert geen foutmelding op. Als u dus alle door uw instelling
ooit naar The Collection Cloud geüploade records (behorende tot
366

Adlib Gebruikersgids

The Collection Cloud

een bepaalde database) ineens wilt verwijderen, markeer dan gewoon alle records in die database en klik op Verwijder record(s).
•

Het verwijderen van records uit The Collection Cloud zal die
records nooit uit uw eigen database verwijderen. Let er wel op dat
u de knop Verwijder record(s) in de sectie Collection Cloud van
het menu Publiceren gebruikt (niet de knop Verwijderen in de sectie Record van het menu Start).

◼ Zoeken in The Collection Cloud
Via http://www.thecollectioncloud.com/, de standaard URL naar The
Collection Cloud, zoekt u via uw webbrowser standaard in de volledige
database als u kiest voor eenvoudig of uitgebreid zoeken zonder op
een van de instellingslogo’s te hebben geklikt. Als u op de startpagina
echter eerst op een tegel van een specifiek museum, archief of bibliotheek klikt dan kunt u vervolgens alleen records vinden die door de
betreffende instelling geüpload zijn; in plaats van klikken op een tegel
kunt u ook de speciale TCC URL voor een specifieke instelling in het
adresvak van de browser invoeren, als u die URL kent.
De Adlib Browser-app voor tablets
In plaats van een webbrowser te gebruiken, kunt u ervoor kiezen om
The Collection Cloud te bezoeken via de Adlib Browser-app, momenteel gratis beschikbaar voor Apple-tablets in de iTunes App Store en
ook voor Microsoft Surface-tablets (die op Windows 8.1 of hoger
draaien) in de Windows Store: klik hier voor de Engelstalige versie
van de app en hier voor de Nederlandstalige versie. Lees meer over
de app in de bijbehorende documentatie.
In The Collection Cloud kunt u op drie manieren zoeken naar records:
via het tabblad Eenvoudig zoeken, via het tabblad Uitgebreid zoeken.
of via bladeren door al getoonde objectafbeeldingen.
Eenvoudig zoeken – klik op het label Eenvoudig zoeken, typ één of
meer gehele of gedeeltelijke woorden in het invoervak erboven en
druk op Enter (of klik op het vergrootglas).
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•

U vindt alleen records waarin alle ingevoerde woorden, in willekeurige volgorde maar alle tegelijk, in één van de tags TI (titel),
OC (objectcategorie), BE (beschrijving) en VV (vervaardiger) van
het record voorkomen.

•

Het invoeren van meerdere zoektermen is alleen zinvol als u
denkt dat ze allemaal in de titel of beschrijving voorkomen. Als
niet alle zoektermen tegelijk in één van de zoekvelden in een record voorkomen, dan komt dat record niet in het zoekresultaat. U
kunt dus niet tegelijk op een objectcategorie en een woord uit de
titel zoeken, bijvoorbeeld.

•

Als u op een vervaardigernaam zoekt, typ dan alleen de achternaam of de eerste paar letters van die achternaam.

•

Om op een objectcategorie te zoeken, voert u gewoonlijk ook
maar één term in of de eerste paar letters daarvan.

•

Van elke zoekterm die u invoert, wordt verondersteld dat u ook
woorden wilt vinden die met die term beginnen: “automatisch
(rechts)getrunceerd zoeken” heet dat in Adlib-jargon. Als u dus
zou zoeken op bijvoorbeeld com, dan vindt u records waarin bijvoorbeeld de woorden combinatie, compliment, computer of compaan in de genoemde velden voorkomen.
Als u bijvoorbeeld zoekt op de twee termen tree magi, dan kunt
u een record vinden met de titel The Magic Apple Tree.

Uitgebreid zoeken – klik het label Uitgebreid zoeken, typ in een of
meerdere van de invoervakken een hele of gedeeltelijke zoekterm en
klik op Zoek of druk op Enter. Tijdens het typen kan een keuzelijstje
openen met termen of namen die met de door u ingevoerde letters
beginnen: als het woord dat u wilt opgeven al in het lijstje voorkomt,
hoeft u niet verder te typen omdat u direct op de gewenste term of
naam kunt klikken.

•

Adlib zoekt impliciet met een AND-relatie tussen alle ingevoerde
termen: dat betekent dat een record pas gevonden wordt als alle
gezochte termen in de juiste velden in het record voorkomen.
368

Adlib Gebruikersgids

The Collection Cloud

•

Er wordt automatisch rechtsgetrunceerd gezocht op de
ingevoerde zoektermen.

•

In de Wanneer-velden van en tot kunt u een datum typen. U kunt
datums in ISO-datumformaat of als Europese datum invoeren.
Geldige invoer is bijvoorbeeld: 1553, 1999-04, 2012-07-26, 0112-1705 of 10/07/2000. Als u zowel van als tot invult, dan wordt
tussen beide datums gezocht, maar u kunt ook alleen een van of
tot-datum invullen.

•

Klik op de knop Wis als u alle zoekvelden ineens leeg wilt maken.

Zoekvelden
Op de achtergrond doorzoekt Adlib altijd gelijktijdig meerdere velden,
afhankelijk van het invoervak waarin u de zoeksleutel(s) hebt
ingevoerd, namelijk:
•

Wie: creator, author.name, corporate_author,
content.person.name, person.keyword.name;

•

Wat: title, description, abstract, object_name, keyword.contents,
content.subject, object_category, creator, author.name,
corporate_author, content.person.name, person.keyword.name;

•

Waar: production.place, field_coll.place, geographical_keyword,
content.subject, place_of_publication;

•

Wanneer: production.date.start, production.date.end,
year_of_publication, production.period.

Zoeken via bladeren – zodra u de collectie van een bepaalde
instelling hebt gekozen of wanneer een zoekopdracht meerdere
records heeft opgeleverd, kunt door de resultaten bladeren door te
klikken op de naar links en rechts wijzende pijltjes naast het
zoekresultaat, zowel in lijstweergave als in detailweergave.
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U kunt ook direct op een tegel klikken om dat record in
detailweergave te openen.

Zoeken via koppelingen – in detailweergave ziet u dat sommige
termen of namen onderstreept zijn: klik op een ervan om een nieuwe
zoekopdracht te starten waarmee u op die waarde in het betreffende
veld zoekt.
Klik op een afbeelding in detailweergave om die afbeelding vergroot
weer te geven (op 100% van de oorspronkelijke afbeeldingsgrootte).

◼ Uw eigen ingang op de collectie aanpassen
Behalve via de algemene URL naar The Collection Cloud, kunt u via
een eigen URL bezoekers exclusief laten zoeken in de records van uw
eigen instelling. U kunt de vormgeving van dat eigen deel van The
Collection Cloud enigszins aanpassen. U doet dat via het zogenaamde
dashboard dat u bereikt via de volgende URL:
http://www.thecollectioncloud.com/dashboard. U krijgt dan eerst
een aanmeldscherm te zien waarin u uw MyAdlib inloggegevens moet
invullen:
370

Adlib Gebruikersgids

The Collection Cloud

Als de aanmelding is gelukt, opent een scherm met enkele opties:
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•

Als u exclusief zoeken in de records van uw eigen instelling mogelijk wilt maken, dan moet u eerst een alias voor uw instellingsnaam bevestigen of opnieuw instellen. De alias die u kiest moet
door uw bezoekers straks achter de standaard URL naar The Collection Cloud worden ingevuld om toegang te krijgen tot uw eigen
ingang op de collectie in The Collection Cloud.
Voer in het veld Vriendelijke URL de gewenste naam in of accepteer de standaard toegewezen naam: gebruik alleen de letters a
t/m z, cijfers en/of koppeltekens (geen spaties, bijzondere tekens
of accenten). In het voorbeeld hierboven wordt de uiteindelijke
URL dus: http://www.thecollectioncloud.com/ons-museum.
In uw communicatie kunt u bezoekers zelfs naar een specifiek object in detailweergave verwijzen, door het betreffende recordnummer achter de URL te plakken, bijvoorbeeld:
http://www.thecollectioncloud.com/Deutsches-Sport--OlympiaMuseum/2505.

•

Via de knop Bladeren achter het veld Logo kunt u op uw systeem
zoeken naar een afbeelding van een logo van uw instelling. Dat
bestand wordt dan gekopieerd naar de server van The Collection
Cloud en zal gebruikt worden in de lay-out van uw eigen deel van
The Collection Cloud. (Grote afbeeldingen worden automatisch
verkleind tot een geschikte grootte.)

•

Open de keuzelijst Thema om een kleurenschema in te stellen. De
standaard instelling is het blauwe thema waarin The Collection
Cloud standaard verschijnt.

Uw keuzes worden opgeslagen zodra u op de knop Versturen onder
op de webpagina klikt. Ga terug naar uw eigen zoekpagina binnen The
Collection Cloud en druk op Ctrl+F5 om de wijzigingen zichtbaar te
maken.
◼ Toegangsrechten instellen
Om het uploaden van records naar The Collection Cloud mogelijk te
maken is geen setup nodig: standaard kunt u vanuit de Objecten,
Archieven en de Bibliotheekcatalogus records uploaden.
Als u beschikt over Adlib Designer dan hebt u wel nog de mogelijkheid
om toegangsrechten voor deze functionaliteit in te stellen, om de
functionaliteit voor bepaalde gebruikers af te schermen. Daartoe moet
u aan de gewenste gegevensbronnen in uw applicatiedefinitie dan
eerst de methode Publish records to TheCollectionCloud toevoegen.
Ga als volgt te werk:
1. Stel u wilt het uploaden van records naar The Collection Cloud
vanuit de gegevensbron Objecten in eigen beheer in uw Museumapplicatie via toegangsrechten afschermen. Open dan de Museum
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applicatiedefinitie in de Application browser van Adlib Designer
7.1.0.30 of hoger.
2. Klap de gegevensbron Objecten in eigen beheer uit, rechtsklik op
de kop Methods en kies in het snelmenu New > Method.

3. In de eigenschappen van de nieuwe methode stelt u het Method
type nu in op Publish records to TheCollectionCloud. Geef ook een
of meer vertalingen van een naam voor deze methode op: die
naam is alleen hier in de Application browser te zien, in de lijst
met methoden, niet in uw Adlib-applicatie.

4. Specificeer nu de gewenste toegangsrechten op het tabblad
Access rights. Als u geen toegangrechten instelt dan hebben alle
gebruikers in principe nog steeds de mogelijkheid records te
uploaden en te verwijderen (voor zover op een hoger niveau
ingestelde rechten dat niet verhinderen natuurlijk).
Verder kunt u uploaden niet scheiden van de mogelijkheid om
records uit The Collection Cloud te verwijderen: de toegangsrechten Volledig en Schrijven maken uploaden en verwijderen
mogelijk, terwijl de rechten Lezen en Geen beide functies voor de
betreffende gebruikers uitschakelen.
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20. Data naar Europeana uploaden
Adlib biedt geïntegreerde toegang tot de Europeana Connection Kit
(ECK) die het u mogelijk maakt om geselecteerde records naar een
zogenaamde aggregator voor Digitale Collectie en Europeana te
uploaden, het Europese samenwerkingsverband voor cultureel en
wetenschappelijk erfgoed dat is opengesteld via een internetportaal
naar miljoenen gedigitaliseerde boeken, schilderijen, films, museumobjecten en archiefrecords.
De ECK is ontwikkeld binnen het Europeana Inside-project, een door
de EU gefinancierd coöperatief project waarin Axiell ALM als technisch
partner heeft deelgenomen. Het doel van de ECK is om het aanbieden
van data aan het Europeana-portaal te faciliteren.
Records zullen niet direct naar Europeana worden geüpload: eerst
uploadt u records naar de ECK, een intermediaire webservice die het
u mogelijk maakt uw data online voor te bereiden op de aggregator
(zoals bijvoorbeeld http://euinside.k-int.com/dpp/home) en uiteindelijk voor Europeana. Dit geeft u volledige controle over de data die op
een later tijdstip door Europeana zal worden verzameld. Als contentaanbieder hoeft u alleen met de aggregator te communiceren, aangezien u geen invloed hebt op de planning en procedures die gemoeid
gaan met het oogsten (“harvesten”) van data uit de door u gekozen
aggregator door Europeana.
Alvorens u van start kunt gaan met deze functionaliteit in Adlib, raden
wij u aan zich te melden bij Digitale Collectie Nederland en/of DEN.
Digtiale Collectie Nederland heeft voor deelname het volgende stappenplan opgesteld: http://digitalecollectie.nl/deelnemen/stappenplan/
Vóór Adlib 7.2 was het voorbereiden en aanbieden van collectiedata
aan Europeana nogal arbeidsintensief en voor Adlib-gebruikers betekende het meestal dat er een OAI-server/repository moest worden
geïnstalleerd, die dan kon worden geoogst door een aggregator, een
proces waarover u geen controle had.
Nu meer en meer instellingen hun collecties openstellen door de data
ervan op het internet te delen (zoals al mogelijk was op Axiell ALM’s
The Collection Cloud bijvoorbeeld), is de ECK en de directe toegang
daartoe vanuit de Adlib gebruikersinterface opnieuw een sprong
voorwaarts, want via Adlib en de ECK kunt u uw objectgegevens
eenvoudig naar een aggregator voor Europeana doorsturen (“pushen”), zonder noodzaak voor een OAI-server, in plaats van te moeten
vertrouwen op het ophalen (de “pull”) van data via aggregator harvesting. Dit geeft u ook veel meer controle over welke data precies
zal worden aangeboden.
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Na de initiële setup (zie de Designer Help) vindt u in het menu Publiceren twee actieve knoppen waarmee (geautoriseerde) gebruikers
een recordselectie naar de van toepassing zijnde ECK webservice
kunnen uploaden en de gevalideerde en omgezette data (LIDO of
EDM) vervolgens naar de aggregator kunnen doorsturen.

20.1. Data uploaden en doorsturen, de snelle weg
Laten we eerst de snelle weg door het bos bespreken, aangezien de
upload- en ECK-functionaliteit veel geavanceerde opties biedt die u
niet altijd nodig zult hebben:
1. Zoek in uw objectcatalogus naar enkele records die u wilt uploaden en markeer ze in de lijstweergave.
2. Klik op de knop Upload record(s). Adlib zal van de te uploaden
records een tijdelijk XML-bestand maken en dan de Europeana
upload-assistent openen. Gewoonlijk kunt u hier direct op Volgende klikken, tenzij u een naslag van uw upload wilt creëren, wat u
dan kunt doen door de optie Maak een pointerfile van de selectie
en/of de optie Behoud de uitvoerbestanden (xml, lido, zip) te
markeren.

3. De volgende pagina in de uploadassistent toont de procedurele
stappen in het automatische uploadproces op het moment dat ze
plaatsvinden. U ziet dat de Adlib XML wordt getransformeerd en
gevalideerd naar LIDO en uiteindelijk naar de recordset-manager
op de ECK webservice wordt verstuurd. Klik op Volgende.
376

Adlib Gebruikersgids

Data naar Europeana uploaden

4. De laatste stap in de assistent toont een logboek van de verwerkte acties. Als u wilt, kunt het logboek kopiëren naar het klembord
of opslaan als bestand, voor toekomstige naslag. Klik op Voltooien
om de assistent te sluiten.

5. We zijn nu bijna klaar. Klik op de knop Beheer record(s) in het
menu Publiceren om de Europeana setmanager te openen. Deze
ziet er nogal gecompliceerd uit maar als alle geüploade records
hier worden gerapporteerd als zijnde Geldig en Gereed, dan hoeft
u alleen nog op de optie Data Push in het rechter deelvenster te
klikken om uw data door te sturen naar de aggregator (waar die
zal wachten om door Europeana geoogst te worden). Voordat u
dat doet, kunt u een van de records in de lijst selecteren om via
Preview een goede indruk te krijgen van hoe het betreffende
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record er op Europeana zal uitzien. Als u niet tevreden bent met
het resultaat, klik dan gewoon niet op Data Push maar klik in
plaats daarvan op Verwijder om het problematische (geselecteerde) record uit de lijst te verwijderen en kies dan Sluiten om
de Europeana setmanager te sluiten.
Validatiestatus
status
Gereedstatus

Objectnummer

6. Wacht tot het doorsturen van uw data naar de aggregator
voltooid is en klik op Sluiten in de laatste melding.

20.2. Data uploaden en doorsturen, uw eigen weg
Als u meer controle wilt hebben over de verschillende procedurele
stappen of als er zich fouten voordoen bij het uploaden en/of doorsturen van uw data, dan is het handig als u wat afweet van de beschikbare geavanceerde opties.
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20.2.1. Upload-opties
•

Invoerbestand en Doelset – Er zijn twee manieren om een te
uploaden recordselectie te maken.
De eerste is om records in de lijstweergave van Adlib te markeren. Dit zal de opties Invoerbestand en Doelset op alleen-lezen instellen. Het vak Invoerbestand toont dan het pad naar het tijdelijke XML-bestand dat door Adlib zal worden gecreëerd terwijl Doelset de huidige datasetnaam weergeeft (die zowel bron als doel is)
en ernaast de echte databasenaam die de dataset representeert.

De tweede manier is om geen records te markeren voordat u de
Europeana upload-assistent start en u in plaats daarvan een eerder gemaakt XML-bestand selecteert (geformatteerd als
“grouped” XML) dat de te uploaden data bevat. Klik op de knop
Zoeken om het gewenste XML-bestand op uw systeem op te zoeken. Het XML-bestand kan het resultaat zijn van een eerdere export naar grouped XML vanuit Adlib of het bewaarde resultaat van
een eerdere upload naar de ECK (zie de optie Behoud de uitvoerbestanden (xml, lido, zip)). Waarom u het zo zou willen doen is
aan u: misschien wilt u bijvoorbeeld graag de blote brondata controleren voordat u die uploadt.

In de keuzelijst Doelset kunt u vervolgens de “set” kiezen waarin
deze records moeten worden geüpload. U zult zien dat deze lijst
in wezen de namen van alle gegevensbronnen in uw Adlibapplicatie bevat. Voorlopig kunt u uitgaan van de vuistregel om
hier gewoon de brondataset van de record-XML te kiezen. De op379
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tie is er vooral voor intern of toekomstig gebruik, aangezien het
doel ervan is om de mapnaam (namelijk de betreffende Adlib databasenaam zoals rechts van de lijst aangegeven, bijvoorbeeld
collect) in de recordset-manager van de ECK in te stellen, de map
waarin de geüploade records zullen worden opgeslagen, terwijl
Europeana geen onderverdeling in zulke datasets kent, noch is er
in de recordset-manager momenteel een filter dat het mogelijk
zou maken om geüploade records per dataset te tonen. Verder
werkt de momenteel beschikbare stylesheet die Adlib XML naar
LIDO transformeert alleen voor (eentalige) objectrecords. De
aanbeveling is dus om hier de naam van de oorspronkelijke gegevensbron van de geüploade records te selecteren.
•

Behoud de uitvoerbestanden (xml, lido, zip) – Vooral voor
een met de hand gemaakte recordselectie wilt u wellicht de verschillende stadia die de record-XML doorloopt controleren voordat
die wordt geüpload naar de ECK. Markeer dit aankruisvakje om
deze stadia automatisch te laten opslaan in vier verschillende
XML-bestanden in uw Windows Documenten\Adlib\
<databasenaam_datum>\ map, namelijk: input.xml (dat de bron
grouped XML bevat), parsed.xml (de XML nadat die door de
parser verwerkt is, hetgeen misschien alleen maar een andere
inspringing heeft opgeleverd), lido.xml (de XML na de initiële
converie naar het LIDO-formaat) en lido_pid.xml (waarin de
afbeeldingsverwijzingen en LIDO record-ID’s naar correcte URL’s
zijn omgezet met behulp van uw configuratie-instellingen). Het
lido_pid.xml–bestand is ook aanwezig in het output.zip–bestand,
hernoemd naar adlib_lido.xml.

•

Verwijder bestaande records uit de set – Markeer deze optie
als u alle aanwezige records uit de ECK recordset-manager wilt
verwijderen voordat de momenteel geüploade records worden ingevoegd. Dit wilt u misschien doen als vorige uploads niet naar
tevredenheid waren.
Ondanks dat recordinhoud wordt verwijderd, zal een verwijzing
naar het oude record achterblijven, aangemerkt als verwijderd, en
u kunt die verwijderde records nog steeds in de lijst van de recordset-manager tonen.
Om het nog ingewikkelder te maken worden records alleen verwijderd als u niet ook de optie Maak de records nog niet gereed
(alleen bijwerken) hieronder markeert: als u die optie ook markeert dan worden nu alleen records verwijderd die nooit eerder
Gereed werden gemaakt (meer daarover in de sectie: De recordset op de ECK webservice).
Realiseert u zich ook dat data die al naar de aggregator is doorgestuurd niet meer van die aggregator verwijderd kan worden: het
echt verwijderen van geüploade data is momenteel alleen moge380
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lijk voordat die met Data Push is doorgestuurd. Het is wel mogelijk dat een toekomstige versie van de ECK verwijdering vanaf de
aggregator toestaat, maar dat is nu nog niet geïmplementeerd.
•

Maak de records nog niet gereed (alleen bijwerken) –
Selecteer deze optie als u records alleen wilt uploaden om ze laten valideren, maar nog niet gereed wil laten maken. Deze geavanceerde optie is alleen bedoeld voor ervaren gebruikers aangezien het gevolg ervan kan zijn dat er tijdelijk twee versies van
elk record in de ECK recordset bestaan (als die records al eerder
werden geüpload). Dit maakt het mogelijk om records alleen
maar te uploaden om te zien of ze door de validatie heen komen
en misschien omdat u ze wilt previewen, zonder mogelijk eerder
geüploade data met de Gereed-status in de recordset te overschrijven.
Als u deze optie markeert dan moet u later handmatig een Commit in de Europeana setmanager doen om de nieuw geüploade records Gereed te maken voor de Data Push, indien gewenst. Als u
dat niet doet dan kunt u echter nog steeds de “oude” versie van
die records doorsturen naar de aggregator, voordat u de nieuw
geüploade records verwijdert.
Voor meer details over de werking van de ECK recordset, zie de
sectie: De recordset op de ECK webservice.

•

Maak een pointerfile van de selectie – Als u wilt dat Adlib
automatisch een pointerfile maakt voor de records die u in de
lijstweergave hebt gemarkeerd, markeer dan deze optie. U kunt
de pointerfile gebruiken voor latere naslag, om te controleren
welke records al eerder werden geüpload bijvoorbeeld. De pointerfilenaam zal als volgt worden geformatteerd: Records geüpload
naar set: <databasenaam>. De optie Maak een pointerfile van de
selectie zal inactief zijn als u geen records hebt gemarkeerd
omdat u van plan bent een invoerbestand te gebruiken.

20.2.2. Europeana setmanager-opties
Het bovenste vak in de Europeana setmanager toont een lijst met
geüploade records (zelfs verwijderde records), de laatste datum en
tijd (van de server) waarop ze hier werden bijgewerkt en hun validatie-Status en Gereed-status.
Het kan verscheidene seconden duren voordat uw geüploade records
zichtbaar worden of voordat updates verwerkt zijn, dus wees alstublieft geduldig. De acties die nog op verwerking op de server wachten
worden in het vak Queue opgesomd. Zolang de optie Volgende update
over 15 seconden onder aan het venster gemarkeerd is, zal de setmanager automatisch elke 15 seconden bij de server navragen of er
iets nieuws te melden valt en zal dan de lijst en de informatie op de
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andere tabbladen bijwerken, maar het kan nog langer dan dat duren
voordat een update verwerkt is. In plaats van op de volgende 15
seconden te wachten kunt u ook op de optie update now ernaast
klikken om te zien of de resultaten al binnen zijn. De Queue wordt
leeggemaakt nadat alle acties in de wachtrij verwerkt zijn.
Acties

◼ Status-waarden
Mogelijke Status-waarden zijn:
•

Geldig – Validatie van de geüploade LIDO XML is gelukt.

•

Ongeldig – Validatie van de geüploade LIDO XML is niet gelukt.
Informatie over de fout die daar de oorzaak van was, kan worden
gevonden op het tabblad Fouten. Als de foutmelding als volgt
luidt: Failed to communicate with web service, dan ligt het probleem bij de ECK webservice maar is waarschijnlijk tijdelijk van
aard. Klik dan in het rechter deelvenster op de optie Valideer,
herhaaldelijk indien nodig, om het nog eens te proberen totdat
validatie slaagt.

•

Niet gecontroleerd – De ECK webservice is er nog niet aan
toegekomen om uw upload te valideren. Even geduld a.u.b.

◼ Gereed-waarden
Mogelijke Gereed-waarden zijn:
•

Ja – De betreffende records zijn gevalideerd en zijn klaar om te
worden doorgestuurd naar de aggregator, via de optie Data push
in het rechter deelvenster.
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•

Ja (oud) - De betreffende records zijn gevalideerd en zijn klaar
om te worden doorgestuurd naar de aggregator, via de optie Data
push in het rechter deelvenster. Er is echter ook een nieuwe versie van deze records aanwezig in de recordset (tenzij hun Status
op Verwijderd staat), die u kunt bekijken via de optie Preview. Als
u de nieuwe versie liever hebt dan de oude (die niet meer met
Preview kan worden bekeken), dan moet u via (Valideer en)
Commit de oude versie overschrijven met de nieuwe versie. Ja
(oud) verandert in Ja.

•

- Als de Gereed-status leeg is, dan betekent dat Nee. U moet
deze records gereedmaken (Gereed Ja) via (Valideer indien nog
niet Geldig en) Commit.

◼ Beschikbare acties
Mogelijke acties die op de records in de lijst kunnen worden uitgevoerd, kunnen worden gestart door op één van de opties in het rechter deelvenster te klikken. Sommige werken alleen op een enkel
geselecteerd record, andere op alle records of op één of meer geselecteerde records (Ctrl+klik om meerdere records te selecteren):
•

Preview – Toont een HTML-weergave van het geselecteerde
record in uw standaard browser. Zo zal de data van het record
worden gepresenteerd op Europeana. Een record moet Geldig zijn
om met Preview te kunnen tonen.
Als er in de set twee versies van een record aanwezig zijn, dan
wordt de nieuwste versie weergegeven.

•

Valideer – Probeert de geüploade LIDO-XML van geselecteerde of
alle records te valideren, ongeacht hun status.
Als er in de set twee versies van een record aanwezig zijn, dan
wordt de nieuwste versie gevalideerd.

•

Verwijder – Verwijdert de geselecteerde of alle records, ongeacht hun status en gereedheid. Ofschoon recordinhoud verwijderd
wordt, blijft een verwijzing naar het record achter, aangemerkt
als Verwijderd. Data van een record dat al naar de aggregator is
doorgestuurd, zal niet van de aggregator worden verwijderd.
Als er in de set twee versies van een record aanwezig zijn, dan
worden beide versies verwijderd.

•

Commit – Maakt alle records die Geldig zijn Gereed Ja. Als bepaalde records nog niet gevalideerd waren dan probeert Commit
die records alsnog eerst te valideren. En als de aggregator vereist
dat de doorgestuurde data als EDM is geformatteerd, dan transformeert Commit de LIDO-XML ook naar EDM-XML (zoals ingesteld in uw ECK-configuratie).
De Commit-optie wordt tijdelijk gedeactiveerd als de Queue al
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een commit-actie bevat.
Mogelijk aanwezige Gereed Ja (oud) records zullen worden overschreven door nieuwe versies van die records die Geldig zijn.
•

Data push – Stuurt data van alle records met de Gereedstatussen Ja en Ja (oud) naar de aggregator. U kunt deze actie
niet ongedaan maken. Het doorsturen van data werkt niet met de
queue: het moet wachten op een antwoord van de server en
daarvan wordt u op de hoogte gesteld. De voortgang van de
push-procedure wordt getoond in een melding.

◼ Tabbladen
De beschikbare tabbladen in de Europeana setmanager zijn:
•

Records – Toont de records die vanuit uw instelling zijn geüpload. De “subtabbladen” Toon alles, Wachtend (records die nog
niet zijn verwerkt), Geldig, Ongeldig, Gereed en Verwijderd zijn
filters. Een blauw filter is een actief filter. Klik op het filterlabel om
het tussen actief en inactief te schakelen. Om bijvoorbeeld alleen
alle geldige records te tonen, activeert u het Geldig-filter en deactiveert u alle andere. Of om alleen alle geldige en ongeldige records te tonen, activeert u de filters Geldig en Ongeldig en deactiveert u de andere. Adlib zal uw filterkeuze onthouden.

•

Fouten – Toont mogelijke validatiefouten van de webservice als
records niet door de validatie heen zijn gekomen. De meldingen
kunnen een hint geven over wat er mis is, zodat u de fouten kunt
repareren en de betreffende records opnieuw kunt uploaden.

•

Historie – Toont een deel van het logboek van alle acties die op
de server verwerkt zijn. Klik op Toon meer in de rechter bovenhoek als u meer van het logboek wilt zien.

•

Meldingen – Toont een soort van logboek van fouten, waarschuwingen en andere informatie. Bij fouten en waarschuwingen komt
er een geel waarschuwingspictogram in het label van de tab te
staan:
Voordat u mogelijke fouten aan onze helpdesk rapporteert, is het
goed om te weten dat niet alle mogelijke fouten door Adlib of uw
configuratie worden veroorzaakt. Nadat u bijvoorbeeld op de optie
Data push hebt geklikt, worden in feite alle fouten die niet van het
type Uitzondering zijn, veroorzaakt door de ECK webservice en u
zult contact met uw aggregator moeten opnemen om die fouten
te rapporteren.
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De recordset op de ECK webservice
Alle records die u of uw collega’s naar de ECK uploaden, komen
terecht in een recordset die de records in twee groepen onderverdeelt: de records die Gereed zijn om te worden doorgestuurd naar de
aggregator omdat ze ge-“commit” zijn (zeg maar doorgevoerd), wat
betekent dat ze gevalideerd zijn en mogelijk omgezet naar het EDMformaat (als dat, in plaats van LIDO, het door de aggregator vereiste
XML-formaat is) en de records die niet gereed zijn omdat ze nog niet
zijn gevalideerd en/of doorgevoerd. Deze onderverdeling creëert de
voorwaarde voor een unieke, maar wel een beetje verwarrende,
karakteristiek die het mogelijk maakt dat een record tweemaal in
deze recordset aanwezig is, eenmaal met de status Gereed en eenmaal zonder die status: een dubbel record is echter maar eenmaal
zichtbaar in de lijst aanwezig! De Status-kolom zal de validatiestatus
van de nieuw geüploade versie van een record tonen als er ook een
oudere versie van het record aanwezig is, terwijl de Status-kolom de
validatiestatus van de enige versie van een record toont als er geen
nieuwere versie aanwezig is. De Gereed-kolom aan de andere kant,
zal de status Ja weergeven voor een gereed record dat geen concurrentie van een nieuwe upload heeft, terwijl die kolom de status Ja
(oud) zal tonen als er een “oude” recordversie klaar staat om (via
Data push) te worden doorgestuurd naar de aggregator terwijl er
ook een nieuwere, verschillende of verwijderde versie van het record
in de set aanwezig is, die nog niet met Commit gereed is gemaakt.
Als u een record nooit meer dan eens uploadt, dan zal deze situatie
zich zeker nooit voordoen; dat zal ook niet het geval zijn als u tijdens
het uploaden in de assistent nooit de optie Maak de records nog niet
gereed (alleen bijwerken) markeert. Gewoonlijk zult u een record
maar eenmaal uploaden en zelfs wanneer u een record toevallig een
tweede keer uploadt, zal die de bestaande versie van het record in de
recordset op de ECK webservice gewoon overschrijven (als de validatie slaagt en het record automatisch gereed wordt gemaakt). De
uitzondering op de regel, waardoor twee veries van een record in de
set aanwezig kunnen zijn, is wanneer u een record meer dan eens
uploadt terwijl u het aankruisvakje Maak de records nog niet gereed
(alleen bijwerken) in de upload-assistent gemarkeerd hebt, of wanneer u een record vaker uploadt en de nieuwste versie niet door de
automatische validatie heenkomt.
Het hebben van twee versies van een record in de recordset is geen
probleem maar u moet zich bewust zijn van de gevolgen als het
gebeurt. Zoals hierboven vermeld, kunt u aan de Gereed-status Ja
(oud) van een record zien dat het record tweemaal in de recordset
aanwezig is, ook al ziet u het record maar één keer:
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•

Wanneer u data doorstuurt, wordt alleen data met de Gereedstatus Ja of Ja (oud) doorgestuurd. Als u wilt dat een nieuw
geüploade kopie (of misschien een gewijzigde versie) van een
eerder geüpload Gereed: Ja (oud)-record dat record overschrijft,
dan hoeft u het geselecteerde record alleen maar gereed te maken via (Valideer en dan) Commit in de Europeana setmanager.
De nieuwe versie van het record zal de oude overschrijven en
slechts één versie van het record blijft achter in de recordset.

•

Als u één of meer records vanuit de Europeana setmanager
verwijdert, via de Verwijder-optie in the rechter deelvenster, dan
worden beide versies van dubbele records verwijderd uit de recordset.
Aan de andere kant, als u tijdens het uploaden van een tweede
versie van een record zowel de optie Verwijder bestaande records
uit de set als de optie Maak de records nog niet gereed (alleen
bijwerken) gemarkeerd had, dan kunt uit de Status: Verwijderd
en Gereed-heid Ja (oud) van alle eerder aanwezige records die u
zojuist niet opnieuw hebt geüpload, opmaken dat alhoewel deze
records nu als verwijderd worden aangemerkt, die verwijdering
nog niet is doorgevoerd vanwege de optie alleen bijwerken. Hier
geeft Ja (oud) dus óók aan dat er nog een oude versie in de recordset aanwezig is, klaar om door te sturen via Data push of
alsnog te verwijderen via Commit, in welk geval alle Gereed: Ja
(oud)-records met Status: Verwijderd nu echt verwijderd zullen
worden.

•

Van het geselecteerde record gebruikt de Preview-optie in het
rechter deelvenster van de Europeana setmanager altijd de laatst
geüploade versie om in de browser weer te geven, zelfs als er
ook een oudere Gereed-versie aanwezig is.
Als er slechts een enkele versie van een record aanwezig is in de
recordset, dan wordt uiteraard die versie in de preview getoond.
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21. Bijlage 1: Adlib Museum-features
21.1. Museum Basis
Adlib Museum Basis is een uitstekend pakket voor kleine musea, en
biedt wat beperkter mogelijkheden voor het beschrijven van objecten
- dat wil zeggen: minder velden en minder gegevensbronnen – dan
Adlib Museum (voorheen Museum Standaard).

21.1.1. Beschikbare gegevensbronnen

Afbeelding 21.1: Kies een database om mee te werken.
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In Museum Basis 4.2 kan er worden gekozen uit negen databases
(Objecten, Bibliotheekcatalogus, Beelddocumentatie, Personen en
instellingen, Thesaurus, Conserveringsbehandelingen, Standplaatsen,
Valuta en Reeksnamen). Afhankelijk van uw installatie, hebt u de
beschikking over meer of minder, of over andere gegevensbronnen
dan standaard het geval is.
In een van de twee datasets van de database Objecten registreert u
uiteraard de objecten in uw collectie.
De afbeeldingen (bijvoorbeeld foto’s of scans) die u van die objecten
maakt of hebt gemaakt, kunt u beschrijven in de database Beelddocumentatie; u kunt daarin dus gegevens over de afbeeldingen bewaren, zoals wanneer die gemaakt zijn, en door wie, en u kunt uiteraard
een koppeling leggen naar de afbeeldingen zelf.
Objecten en Beelddocumentatie zijn aan elkaar gekoppelde databases. Vanuit de collectie kunt u verwijzen naar beeldreproducties die
u reeds gemaakt hebt, of u kunt vanuit de collectie snel nieuwe beeldreproducties aanmaken om daar direct naar te verwijzen. Zie hoofdstuk 12.2 voor nadere uitleg over het koppelen van afbeeldingen aan
records.
Personen en instellingen en Thesaurus zijn validatiedatabases (zoals
eerder in deze handleiding beschreven), waarin u namen en termen
bewaart waaraan bepaalde velden in de Objecten en Beelddocumentatie gevalideerd moeten worden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen
dat bij registratie voorkeurspelling wordt afgedwongen of bepaalde
woordvormen worden gebruikt.

21.2. Museum (standaard)
21.2.1. Gegevensbronnen en koppelingen
In Adlib Museum 4.2 kan er worden gekozen uit negentien databases
en zeven datasets van twee daarvan, de datasets zijnde Objecten in
eigen beheer en Objecten in beheer van derden en vijf Bibliotheekcatalogus-datasets. Afhankelijk van uw installatie, hebt u de beschikking
over meer of minder, of over andere gegevensbronnen dan standaard
het geval is.
In de objectcatalogus registreert u uiteraard de objecten in uw collectie. Let erop dat u in Objecten (de volledige collectie) alleen kunt
zoeken; als u een beschrijving wilt invoeren dan moet u één van de
twee datasets kiezen waarin deze database is onderverdeeld.
De afbeeldingen (bijvoorbeeld foto’s of scans) die u van die objecten
maakt of hebt gemaakt, kunt u beschrijven in Beelddocumentatie; u
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kunt daarin dus gegevens over de afbeeldingen bewaren, zoals wanneer die gemaakt zijn, en door wie, en u kunt uiteraard een koppeling
leggen naar de afbeeldingen zelf.
De objectcatalogus en Beelddocumentatie zijn aan elkaar gekoppelde
databases. Vanuit de collectie (tabblad Reproducties) kunt u verwijzen naar beeldreproducties die u reeds gemaakt hebt of u kunt vanuit
de collectie snel nieuwe beeldreproducties aanmaken om daar direct
naar te verwijzen. Zie hoofdstuk 12.2 voor nadere uitleg over het
koppelen van afbeeldingen aan records.
In de overige gegevensbronnen vindt u ook vaak de mogelijkheid
koppelingen te leggen naar records in de andere databases. In Documentatie kunt u documenten (boeken, artikelen, avm, rapporten,
enz.) in bezit van het museum registreren. Naar deze records kunt
weer verwijzen vanuit bijvoorbeeld een van de objectcatalogi op het
tabblad Documentatie in het veld Titel.
Ook kunt u bijvoorbeeld in Binnenkomende bruiklenen het bruikleencontract opstellen en in Objecten in beheer van derden het object
beschrijven dat via de bruikleen is binnengekomen. Tussen deze twee
databases kunt u vervolgens een koppeling leggen op het tabblad
Bruiklenen in Objecten in beheer van derden.
En vanuit de objectcatalogi in het veld Tentoonstellingsnaam op het
tabblad Tentoonstellingen, kan er een koppeling naar records in de
database Tentoonstellingen worden gemaakt.
◼ Gekoppelde records aanmaken
Over het algemeen kunt u gekoppelde records op twee manieren
maken:
•

Beschrijf en bewaar eerst het record waarnaar u wilt verwijzen,
open dan de gewenste database, bijvoorbeeld een objectcatalogus, ga naar het juiste tabblad, zet de cursor in het gekoppelde
veld en klik op de knop Lijst in het menu Wijzigen om de referentie in de gekoppelde database op te zoeken en in te vullen:

Deze knop verschijnt alleen als de cursor in een gekoppeld veld
staat. Deze velden kunnen zowel gekoppeld zijn aan een validatiedatabase of aan een “gewone” database.
•

De tweede manier is vanuit een objectcatalogus (of andere database van waaruit u wilt verwijzen) zelf terwijl u een object registreert. Plaats de cursor in het gewenste gekoppelde veld en klik
op de knop Gekoppeld record aanmaken/wijzigen:
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Er opent nu een zoomscherm waarin u het te koppelen record
kunt maken, alhoewel u vaak maar een beperkt aantal velden
kunt invullen. Later kunt u het gekoppelde record dan in de gekoppelde database terugvinden en openen om het uitgebreider in
te vullen en eventueel te koppelen aan nog andere records.
Zie eerdere hoofdstukken in deze handleiding voor meer algemene
informatie over het invullen van gekoppelde velden.
Personen en instellingen en de Thesaurus zijn validatiedatabases,
waarin u namen en termen bewaart waaraan bepaalde velden in
andere databases gevalideerd moeten worden, bijvoorbeeld om
ervoor te zorgen dat bij registratie voorkeursspelling wordt afgedwongen of bepaalde woordvormen worden gebruikt.

21.2.2. Relaties tussen objecten onderling
Binnen één dataset, bijvoorbeeld Objecten in eigen beheer, kunt u
relaties tussen objecten onderling leggen, bijvoorbeeld voor een
servies. Om een relatie te leggen tussen een hoofdobject en bijbehorende deelobjecten gebruikt Adlib de recordnummers van beide beschrijvingen. Deze relatie kunt u leggen op het tabblad Nummers/relaties. Op dit tabblad vindt u de velden Is deel van, Heeft als
deel en Gerelateerd object waarin objectnummers van de betreffende
objecten ingevuld moeten worden om een relatie te leggen. Wanneer u
een relatie gaat leggen van een hoofdobject naar objectdelen moet u al
wel eerst de objectdelen hebben ingevoerd. En er moet al een hoofdobject ingevoerd zijn als u een relatie van een objectdeel naar een
hoofdobject legt.
Plaats de cursor in één van de genoemde velden en klik op de knop
Lijst in het menu Wijzigen om een Zoekformulier te openen; hierin
kunt u naar de andere objecten op zoek gaan. De gegevens van het
gekozen object worden vervolgens overgenomen.
Adlib zal dan automatisch een koppeling tussen deze twee records
leggen: bij de beschrijving van het hoofdobject wordt een verwijzing
naar het ‘deelobject-record’ opgenomen. En andersom: bij de beschrijving van het objectdeel wordt een verwijzing naar het ‘hoofdobject-record’ opgenomen. U hoeft dus altijd maar vanaf één kant de
relatie te leggen.
Als u bij een hoofdobject een tweede of meer objectdelen wilt invoeren, moet u extra occurrences voor het betreffende veld (Heeft als
deel) invoegen.
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In afbeelding 21.2 ziet u een voorbeeld van een relatie tussen een
hoofdobject en drie objectdelen.

Afbeelding 21.2: Weergave van de relatie tussen een hoofdobject en objectdelen.

21.3. Records ontlenen
Het ontlenen van records aan andere databases maakt het mogelijk
om records in hun geheel van de ene dataset naar de andere dataset
te kopiëren of te verplaatsen – u zoekt daartoe als het ware in een
gekoppelde database. Dit is erg nuttig als u objecten beschrijft die
vergelijkbare gegevens bevatten. Uw applicatiebouwer kan dit mogelijk maken door een of meerdere ‘gelijkaardige databases’ te maken
en/of in te stellen, waaruit u records kunt overnemen.
Wanneer u een nieuw objectrecord opent voor bewerking, dan kunt u
ervoor kiezen een record te ontlenen, zodat de gegevens daarvan in
het nieuwe record worden overgenomen. Kies Start > Ontlenen en
kies de gewenste gelijkaardige database. (Als de knop gedimd wordt
weergegeven, is er geen gelijkaardige database ingesteld.)
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Als uw applicatiebouwer bijvoorbeeld de dataset Objecten in beheer
van derden als gelijkaardige database heeft gedefinieerd in de dataset
Objecten in eigen beheer, open dan de Objecten in eigen beheer, kies
Start > Ontlenen > Knip een record uit Objecten in beheer van derden en een zoekformulier opent waarmee u kunt zoeken in de gelijkaardige database Objecten in beheer van derden.
Het zoekresultaat wordt getoond in het venster Beschikbare data. Klik
op Details om een geselecteerd record te bekijken en klik op Selecteer om een record over te nemen als een nieuw record in Objecten in
eigen beheer. Afhankelijk van de gemaakte instellingen wordt het
oorspronkelijk record daarbij al dan niet verwijderd; in dit geval is het
verwijderen van het origineel waarschijnlijk wel gewenst.

21.4. Standplaatsen efficiënt wijzigen
Op het tabblad Standplaats | Toekomstige verplaatsingen in de objectcatalogi (Objecten in eigen beheer/Objecten in beheer van derden) of archiefdatasets van 4.2 modelapplicaties en hoger kunt u de
vaste standplaats, de huidige standplaats en eventueel geplande
toekomstige verplaatsingen registreren. In modelapplicaties 3.5 en
ouder verschilt deze functionaliteit van die in modelapplicaties 4.2 en
hoger: zie verderop voor meer informatie.

Afbeelding 21.3: Een schermafbeelding uit een 4.2-applicatie; andere applicatieversies kunnen andere schermen en velden tonen.
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Via de procedure Standplaats wijzigen kunt u van een of meer gemarkeerde records in het lijstscherm tegelijk de huidige standplaats
veranderen. Dat is handig als een deel van, of de gehele collectie van
standplaats verandert en u de objecten daadwerkelijk hebt verplaatst.
(Open geen van de records in detailweergave want anders wordt
alleen dat record door de procedure verwerkt, tenzij u dat juist wilt.)
1. U start de functie vanuit het menu Wijzigen; klik op de knop Wijzig standplaats. (Deze knop kan alleen actief worden als er bepaalde instellingen in uw applicatie zijn gemaakt.) U kunt ook de
toetscombinatie Ctrl+E gebruiken.

Het venster Standplaats van objecten wijzigen opent.

Afbeelding 21.4: Het venster Standplaats van objecten wijzigen zoals dat
er in 4.2 modelapplicaties en hoger uitziet.
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2. In dit venster kunt u in de eerste sectie de nieuwe huidige standplaats voor alle gemarkeerde objecten invullen (dit moet een
standplaats zijn die al in de betreffende database is geregistreerd*), de verplaatsingdatum en –tijd (hoeft niet per se
vandaag te zijn), de naam van de uitvoerder*** van de fysieke
verplaatsing van de objecten (als u dat niet zelf bent), een
opmerking over de geschiktheid van de nieuwe standplaats, de
naam van de autorisator voor de nieuwe standplaats en eventuele
bijzonderheden van de nieuwe standplaats. Een standplaats kunt
u ook snel op basis van een te scannen barcode**** invoeren.
Door het aankruisvakje Naar vaste standplaats te markeren, kunt
u met deze procedure de huidige standplaats van de gemarkeerde
objectrecords ineens wijzigen naar de vaste standplaats zoals die
per record geregistreerd is. Het veld Standplaats in dit
dialoogvenster kunt u dan niet meer invullen. (Met andere
woorden: het gemarkeerde aankruisvakje zorgt ervoor dat de
standplaats die ingevuld staat in het veld Vaste standplaats in de
gemarkeerde records, wordt gekopieerd naar het veld Huidige
standplaats. Aan de waarde in het veld Vaste standplaats wordt
niets gewijzigd.) Als één of meer van de verwerkte records geen
Vaste standplaats (tag NL) heeft dan worden die overgeslagen. U
krijgt daarvan een melding. Overige records mét vaste
standplaats worden gewoon verwerkt.
In de tweede sectie registreert u eventueel details over de
verplaatsing, zoals de methode van verplaatsing, een
referentienummer daarvoor, een contactpersoon en mogelijke
bijzonderheden.
Als u het aankruisvakje Naar vaste standplaats niet gebruikt, bent
u verplicht het veld Standplaats in te vullen terwijl de rest
optioneel is.
3. Klik op de knop Toepassen om de procedure te starten. In het vak
Voortgang wordt tijdens de uitvoering een samenvatting van de
voortgang getoond, zoals niet-verwerkte records, succesvol verwerkte records en het eindresultaat. Eventuele fouten vindt u hier
ook terug. De meldingen die hier verschijnen, kunt u overigens
normaal met de muis of het (rechtsklik) snelmenu selecteren en
kopiëren naar een tekstbestand, zodat u die kunt bewaren voor
eventuele controles achteraf.
* Een ingevoerde term valideren - Via de Lijst-knoppen achter de
velden Standplaats, Autorisator, Methode en Contactpersoon, kunt u
een bestaande term of naam uitzoeken. Sterker nog: dit zijn
gevalideerde velden en u mag hier alleen een bestaande term of
naam invullen, met of zonder hulp van de Lijst-functie.
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Zodra u een term of naam in zo’n veld typt en het veld verlaat, wordt
de waarde gevalideerd.

Als de waarde niet bestaat, krijgt u daar een melding van en moet u
alsnog een al bestaande term of naam kiezen. U kunt de melding ook
vóór zijn en voor, tijdens of na het invoeren van een waarde al op de
Lijst-knop achter het veld klikken om het venster Vind data voor het
veld… te openen, waarin u de waarde kunt valideren.
In het eerste invoervak onder Zoek kiest u dan een veld uit het gekoppelde record waarin u een waarde wilt opzoeken (één of meerdere
velden zijn beschikbaar**); als er maar één veld beschikbaar is, dan
is dat standaard al geselecteerd. In het invoervak daaronder vult u
vervolgens een gedeeltelijke of gehele waarde in om op te zoeken (u
kunt het vak niet leeg laten). Druk dan op Enter of klik op de knop
Zoek om uit de relevante index alle waarden op te halen die met de
zoeksleutel beginnen. Selecteer vervolgens een van de gevonden
sleutels en klik op Selecteer om de waarde over te nemen.
Als u een nog niet geregistreerde standplaats wilt gebruiken, dan
moet u die eerst in de gegevensbron Standplaatsen beschrijven (of
als term in het domein standplaats (LOCAT) in de Thesaurus van
bepaalde oudere applicaties). Een eventuele nieuwe verplaatsingsmethode kunt u registreren in het domein verplaatsingsmethode
(MOVEMENT) in de Thesaurus. Een nieuwe contactpersoon of autorisator daarentegen, kan beschreven worden in Personen en instellingen, in het domein behandelaar (CURATOR).
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** Beschikbare zoekvelden bij termvalidatie - Welke velden
beschikbaar zijn in de keuzelijst onder Zoek wordt bepaald door de
koppelingsdefinitie van het huidige gekoppelde veld. Alleen het
gekoppelde veld zelf en eventueel daarbij opgehaalde velden die in de
gekoppelde database geïndexeerd zijn, komen in het lijstje te staan.
Bovendien ziet u hier de veldnamen zoals die in de gekoppelde
database gedefinieerd zijn en die kunnen enigszins anders zijn dan de
labels die u in de gebruikersinterface ziet.
In velden die in de gekoppelde database door een keuzelijstje worden
gerepresenteerd, kunt u alleen op de interface-taalneutrale waarden
van het lijstje zoeken: in verpakking_standplaats bijvoorbeeld (het in
aangepaste applicaties mogelijk opgehaalde veld bij het gekoppelde
veld standplaats, waarin u hebt geregistreerd of het record een
standplaats of verpakking betreft) kunt u kiezen uit precies twee
waarden om op te zoeken: package en location.
*** Een overschrijfbare uitvoerder – Vóór Adlib 7.3 werd als
uitvoerder standaard de naam van de momenteel ingelogde gebruiker
genomen, degene die de wijzig-standplaatsprocedure in Adlib uitvoerde. Vanaf 7.3 is dat nog steeds zo als u het invoervak Uitvoerder
tijdens de procedure leeg laat: alleen als u er iets invult (een andere
naam), wordt die naam als de uitvoerder van de verplaatsing genomen. Zo hoeft de daadwerkelijke uitvoerder van de verplaatsing van
de objecten niet ook per se degene te zijn die de registratie ervan in
Adlib uitvoert.
Het veld Uitvoerder staat overigens pas vanaf modelapplicatie 4.5
standaard op de schermen Standplaats | Toekomstige verplaatsingen
en Standplaatshistorie.
**** Standplaats-invoer via te scannen barcode - Vanaf Adlib
7.3 is er een snellere manier om in de wijzig-standplaatsprocedure
een standplaats op basis van een te scannen barcode in te voeren.
(Barcodes worden vanaf modelapplicatie 4.5 in een apart veld
geregistreerd.) Plaats eerst de cursor in het invoervak Standplaats in
het venster Standplaats van objecten wijzigen. Scan de gewenste
barcode en zie dat die wordt ingevuld in het invoervak.
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Zodra u het invoervak verlaat om de andere velden in te vullen, wordt
aan de hand van de barcode de bijbehorende standplaatsnaam opgehaald. Die standplaatsnaam vervangt de barcode in het invoervak,
maar de barcode zelf wordt wel nog getoond onder het invoervak
Standplaats.

U kunt in het invoervak Standplaats natuurlijk ook nog gewoon de
naam van de gewenste standplaats typen. Die wordt dan ook
gevalideerd en als de naam bestaat, wordt die herhaald onder het
invoervak.
Mocht Adlib de ingevoerde naam of barcode niet in de gekoppelde
gegevensbron Standplaatsen en verpakkingen kunnen vinden, dan
opent alsnog het venster Vind data voor het veld waarin u kunt
zoeken naar de juiste standplaatsnaam of –barcode: in de keuzelijst
Zoek moet u dan wel expliciet aangeven of u op naam of barcode wilt
zoeken.
◼ Wat de procedure doet
Zodra u op Toepassen klikt, verwerkt de procedure een voor een alle
gemarkeerde records en doet dan het volgende:
1. Als er in het verwerkte record momenteel een huidige standplaats
geregistreerd staat, dan worden alle gegevens daarvan overgeheveld naar de standplaatsgeschiedenis, waarbij de in de procedure
opgegeven datum de Einddatum wordt van de nu impliciet gecreeerde vorige standplaats. In 4.2-applicaties en hoger staat de geschiedenis op het aparte tabblad Standplaatshistorie, terwijl die in
oudere applicaties onder de huidige standplaats wordt opgesomd.
Daarnaast worden eventuele gegevens over de Verplaatsing, zoals
ingevuld in het 4.2-venster Standplaats van objecten wijzigen,
aan de gegevens van de nu gecreëerde vorige standplaats toegevoegd.
2. De in het venster Standplaats van objecten wijzigen ingevulde
gegevens van de nieuwe standplaats worden in het record ingevuld in de velden voor de Huidige standplaats. Als u het aankruis397
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vakje Naar vaste standplaats hebt gemarkeerd, wordt de nieuwe
Huidige standplaats gelijk aan de Vaste standplaats.
Merk op dat de in een record eventueel geplande Toekomstige verplaatsingen met deze procedure voortaan geheel buiten beschouwing
blijven en genegeerd worden. De gegevens van een of meer toekomstige verplaatsingen worden dus niet gebruikt of gecontroleerd of
verwijderd. Dit gedrag is in lijn met dat van Axiell Move, dat toekomstige verplaatsingen ook negeert.
De Vaste standplaats blijft uiteraard ook ongemoeid.
De procedure kunt u tijdens de voortgang eventueel afbreken via de
knop Annuleren. De procedure maakt het momenteel bewerkte record
nog af en stopt dan. De bewerking van reeds aangepaste records
wordt met Annuleren dus niet ongedaan gemaakt: de procedure
wordt slechts afgebroken en in het voortgangsrapport ziet u welke
records tot dan zijn bewerkt.
Merk verder op dat de procedure de gemarkeerde records verwerkt
op recordnummervolgorde en dat is niet per se de volgorde waarin de
gemarkeerde records in de lijstweergave worden getoond.
◼ Records die niet kunnen worden aangepast
Records die niet konden worden aangepast door de procedure, bijvoorbeeld omdat die records juist door collega’s werden bewerkt, kunt
u na afloop van de procedure in een pointerfile opslaan zodat u kunt
controleren wat er aan de hand is en/of de procedure later nogmaals
op die records kunt proberen uit te voeren.
Het dialoogvenster Pointerfile opslaan verschijnt automatisch als er
problematische records zijn gevonden. Vul een naam voor de pointerfile in en klik op Opslaan. (Als u geen naam invult, dan kiest Adlib
automatisch een naam.) Er wordt automatisch een beschikbaar nummer toegekend aan de nieuwe pointerfile, maar u kunt ook zelf een
nummer invullen in het invoervak waarin het woord Automatisch
staat.
◼ Alternatieve manieren om de procedure te starten
•

U kunt standplaatsen ook vanuit Geavanceerd zoeken (Ctrl+F)
wijzigen: zoek via de selectietaal naar records in bijvoorbeeld Objecten in eigen beheer, waarvan de standplaats moet worden gewijzigd. (Zorg dat uw zoekzin precies de records oplevert die u
wilt wijzigen.) Rechtsklik dan op de resultaatset en kies in het
snelmenu dat opent de optie Wijzig standplaats. Het venster
Standplaats van objecten wijzigen opent.
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De procedure Standplaats wijzigen kunt u ook starten voor het
momenteel in detailweergave geopende record, ongeacht of dat
gemarkeerd is of niet. Eventuele andere gemarkeerde records
worden vanuit de detailweergave niet verwerkt.

◼ Verschillen tussen applicatieversies

Afbeelding 21.5: Het venster Standplaats van objecten wijzigen zoals dat er in
3.5 modelapplicaties en ouder uitziet: hierin kunt u onder andere geen verplaatsingsgegevens opgeven.

Sommige Museum of Archief modelapplicaties, versie 3.5 of ouder,
maar mogelijk ook uw oudere maatwerkapplicatie, hebben een
Standplaats-scherm met de velden Begindatum, Soort standplaats,
Standplaats en Bijzonderheden, én een knop Wijzig standplaats in het
menu Wijzigen – deze knop kan alleen actief worden als er bepaalde
instellingen in uw applicatie zijn gemaakt. In deze oudere applicaties
betekent het invoegen van een nieuwe huidige standplaats dat de
oude huidige standplaats een occurrence omlaag wordt geschoven,
evenals overige vorige standplaatsen: de standplaatsgeschiedenis kan
dus eenvoudig worden afgelezen uit de opsomming onder de huidige
standplaats.
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Het procedurevenster Standplaats van objecten wijzigen ziet er daardoor anders uit dan in 4.2 modelapplicaties of nieuwer: u kunt er
minder gegevens invoeren.
In Museum en Archief modelapplicaties 4.2 en hoger vindt u de mogelijkheid voor een geavanceerdere registratie van standplaatsen en
afhandeling van verplaatsingen. In de object- en archiefcatalogi zijn
twee nieuwe tabbladen aanwezig: Standplaats | Toekomstige verplaatsingen en Standplaatshistorie.

Afbeelding 21.6: Het 4.2-tabblad Standplaats | Toekomstige verplaatsingen.

Zoals vermeld, bood het oude tabblad Standplaats een herhaalbare
veldgroep waarin een nieuwe standplaats simpelweg boven aan de
lijst moest worden ingevoegd, terwijl de standplaatsgeschiedenis uit
de opsomming eronder bleek.
Om de huidige standplaats meer expliciet te maken en bovendien toekomstige verplaatsingen te kunnen plannen en registreren, zijn de
genoemde twee nieuwe schermen gecreëerd. Hierop kunnen ook de
verplaatsingmethode, tijd van verplaatsing, verpakkingen en autorisator worden vermeld. De velden die voorheen op het tabblad Standplaats aanwezig waren, zijn verplaatst naar Standplaatshistorie. Op
Standplaats | Toekomstige verplaatsingen vindt u nieuwe velden voor
de huidige en toekomstige standplaats en verplaatsing.
Merk verder op dat de procedure Wijzig standplaats altijd gebruik
maakt van hardgecodeerde veldtags. Dat betekent dat Adlib er bij het
uitvoeren van deze procedure van uitgaat dat die veldtags niet voor
andere data worden gebruikt. Die aanname klopt natuurlijk voor de
Adlib modelapplicaties, maar niet per se voor zelfgebouwde applica400
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ties of voor oudere applicaties die in de loop der tijd met extra velden
zijn uitgebreid. In zo’n geval kan het zinvol zijn om voor het eerste
gebruik van de Wijzig standplaats-procedure uw applicatiebeheerder
aan de hand van de veldmapping voor deze procedure, zoals gedocumenteerd in de Designer Help, te laten controleren of uw applicatie
er wel geschikt voor is.

Afbeelding 21.7: Het 4.2-tabblad Standplaatshistorie.

21.5. Standplaatsen en hun opwaartse hiërarchie
Wanneer u de standplaats van een object in uw collectie registreert, is
het soms handig als er in het record ook een overzicht wordt getoond
van de bovenliggende hiërarchie van die standplaats. Het is mogelijk
dat uw applicatiebeheerder dergelijke functionaliteit heeft geïmplementeerd. Hieronder ziet u een voorbeeld daarvan, waarin op het
tabblad Standplaats | Toekomstige verplaatsingen een extra (alleenlezen) veld Standplaatshiërarchie is gezet. Na het invullen van een
standplaats in het veld erboven zal Adlib het veld Standplaatshiërarchie in dit geval automatisch vullen met de hiërarchische context van
de standplaats, maar alleen de bredere termen en de term zelf. De
syntaxis daarvan is als volgt:
top_term/bt/bt/…/bt/term. De hiërarchie wordt dus gepresenteerd
als een enkele string, de bredere termen gescheiden door schuine
streepjes.

Als een ingevulde standplaats meer dan eens in de database voorkomt, wat al snel het geval is voor algemene standplaatsnamen zoals
“plank 1” of “stelling 3”, dan moet u de juiste term selecteren
wanneer u het veld verlaat. Het venster Meerdere voorkeurstermen
gevonden, selecteer term(en) uit lijst opent automatisch, met een
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opsomming van de identieke termen. Beweeg de muiswijzer over een
term en er moet een hint verschijnen die de opwaartse hiërarchie van
de term toont. Doe dit voor elke term totdat u de juiste vindt.
Selecteer die dan en klik op OK.

U kunt in het gekoppelde veld ook op Shift+F4 drukken om de
gewenste term in het venster Vind data voor het veld… te selecteren.
Overigens is deze functionaliteit niet beperkt tot standplaatsen. Uw
applicatiebeheerder kan dit instellen voor alle velden die naar een
intern gekoppeld veld koppelen.
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22. Bijlage 2: Adlib Bibliotheek-features
22.1. Beschikbare gegevensbronnen

Afbeelding 22.1: Kies een database of dataset om mee te werken.

In Adlib Bibliotheek 4.2 kan er worden gekozen uit zeven databases,
waarvan er één (Bibliotheekcatalogus) is onderverdeeld in zeven
datasets. Afhankelijk van uw installatie, hebt u de beschikking over
meer of minder, of over andere gegevensbronnen dan in dit voorbeeld. Voor het zoeken naar gegevens kunt u zowel databases als
datasets gebruiken. Als u een boek zoekt, dan kunt u dat zowel in
Bibliotheekcatalogus als in Boeken doen. Het voordeel van het kiezen
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van een dataset is dat deze kleiner is en dat alle acties erop sneller
zullen verlopen dan op de volledige catalogus. Bovendien voorkomt u
dat u tussen de resultaten ook tijdschriften en artikelen enzovoorts,
tegenkomt.
Voor het invoeren of wijzigen van gegevens is het van belang dat u
altijd de kleinste gegevensverzameling kiest; is een database onderverdeeld in datasets, kies dan altijd een dataset; is een database niet
onderverdeeld, kies dan gewoon de database zelf. Als u in bovenstaand voorbeeld dus een nieuw boek wilt registreren, dan selecteert
u daartoe de gegevensbron Boeken, niet Bibliotheekcatalogus.
In Audio-visuele materialen, Artikelen, Tijdschriften en Losbladigen
registreert u de bibliografische gegevens van de desbetreffende
materialen.
De Tijdschriften-module
In de Adlib Tijdschriften-module 4.2 hebt u direct toegang tot de
Tijdschriften- en Losbladigenrecords in de Bibliotheekcatalogus, al
worden in die module maar een beperkt aantal bibliografische gegevens gepresenteerd, omdat u de Tijdschriften-module vooral voor
het beheer van abonnementen gebruikt (financiën, abonnementgegevens, inboekingen, enz.).
In Digitale bronnen kunt u internetbronnen, multimedia, objecten of
documenten volgens de ontsluitingstechniek Dublin Core beschrijven.
De Dublin Core-standaard is een set van vijftien elementen waarmee
een breed scala aan objecten beschreven kan worden. Dit soort
beschrijvingen, zogenaamde metadata, is nuttig om de volgende
redenen:
•
eenvoudig te maken;
•
gemakkelijk te indexeren;
•
maakt nauwkeurig zoeken mogelijk;
•
bevordert interoperabiliteit en standaardisatie (bijvoorbeeld voor
het gelijktijdig doorzoeken van ongelijksoortige collecties);
•
internationaal toepassingsgebied;
•
multidisciplinair karakter.
Deze standaard wordt beheerd door de Dublin Core Metadata Initiative. Meer informatie hierover is te vinden op: http://purl.org/DC/.
In Desiderata kunt u titels registreren die nog niet in uw bezit zijn
maar wel op het verlanglijstje staan.
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Personen en instellingen, Thesaurus, en Reeksnamen zijn validatiedatabases, waarin u namen en termen bewaart waaraan bepaalde
velden in andere databases gevalideerd moeten worden, bijvoorbeeld
om ervoor te zorgen dat bij registratie voorkeursspelling wordt afgedwongen of bepaalde woordvormen worden gebruikt.

22.2. Relaties (koepels en delen)

Afbeelding 22.2: Een voorbeeld van de relatie tussen een koepel en drie delen.

Als een boekwerk over verschillende banden (met bijvoorbeeld eigen
titel- en auteursgegevens) verdeeld is, spreken we over een koepel met
deeltitels. Hiermee worden géén reeksen bedoeld die steeds voortgezet
worden.
Om een relatie te leggen tussen een koepel en bijbehorende delen
gebruikt Adlib de recordnummers van beide beschrijvingen. Deze
relatie kunt u leggen op het tabblad Relaties (of Koepelgegevens) van
de datasets Boeken, Audio-visuele materialen, Artikelen, Tijdschriften
en Losbladigen. Op dit scherm vindt u de velden Onderdeel van en
Bestaat uit waarin het recordnummer ingevuld moet worden om een
relatie te leggen. In het kolom Deel vult u in om welk deel het gaat
(bijvoorbeeld II). Als u een relatie gaat leggen van een koepel naar
delen moet u al wel eerst de delen hebben ingevoerd. En er moet al
een koepel ingevoerd zijn als u een relatie van een deel naar een
koepel legt.

Als u niet weet wat het recordnummer is van het eerder ingevoerde
deel of koepel, klik dan op de knop Lijst in het menu Wijzigen om het
Zoekformulier te openen waarin u gegevens van het deel of de koepel
invult (of klik nogmaals op de knop Lijst om de validatiedatabase voor
een bepaald gekoppeld veld te doorzoeken). Klik dan op de knop
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Zoek, en Adlib toont records waarin de door u ingevoerde gegevens
voorkomen.

Kies het gewenste deel of de koepel en klik op Selecteer. Adlib zal dan
automatisch een koppeling tussen deze twee records leggen: bij de
beschrijving van de koepel wordt een verwijzing naar het ‘deelrecord’
opgenomen. Of andersom: bij de beschrijving van het deel wordt een
verwijzing naar het ‘koepelrecord’ opgenomen. U hoeft dus altijd
maar aan één kant de relatie te leggen.
Als u bij een koepel een tweede of meer delen wilt invoeren, dan
maakt u voor het veld Bestaat uit nieuwe occurrences aan met de
toetscombinatie Ctrl+Enter of via de knop Occurrence toevoegen
onder huidige.

22.3. Records ontlenen
Het ontlenen van records aan andere databases of datasets is erg
nuttig als u documenten beschrijft die vergelijkbare gegevens bevatten. Uw applicatiebouwer kan dit mogelijk maken door een ‘gelijkaardige’ database te maken, waaruit u records kunt overnemen.
U kunt een record oproepen of ontlenen als u een nieuw record voor
een document wilt maken waarbij u die gegevens nodig hebt. (De
opdracht Ontlenen kunt u vinden in het menu Start).

Als u records uit bijvoorbeeld de dataset Tijdschriften naar Boeken
(bijvoorbeeld een gebonden jaargang) wilt verplaatsen of andersom,
dan wilt u waarschijnlijk de records niet in de gelijkaardige database
bewaren. Of het oorspronkelijke record al dan niet moet worden
verwijderd, kan uw applicatiebouwer instellen.
Het ontlenen van records lijkt op het koppelen van bijvoorbeeld een
koepel aan een deel waarbij u in het veld Onderdeel van op het tabblad Relaties recordnummers (opzoekt en) opgeeft. De ontleenfunctie
werkt op analoge wijze.
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Als uw applicatiebouwer bijvoorbeeld de dataset Tijdschriften als
gelijkaardige database heeft gedefinieerd in de dataset Boeken, open
dan de dataset Boeken, kies Start → Ontlenen → Tijdschriften en een
zoomscherm opent (bijvoorbeeld een Zoekformulier) waarmee u kunt
zoeken in de gelijkaardige database Tijdschriften. Het zoekresultaat
wordt getoond in het venster Beschikbare data. Met Details kunt u
een tijdschriftrecord bekijken en met Selecteer kopieert of verplaatst
u het record naar een nieuw record in Boeken.
◼ Ontlenen uit externe bronnen
Een gelijkaardige database kan een lokale database zijn, maar ook
een externe bron die over het internet benaderd moet worden. In
sommige modelapplicaties, maar mogelijk ook in uw maatwerkapplicatie, kunnen externe bronnen als gelijkaardige databases gedefinieerd zijn. In bijvoorbeeld Adlib Bibliotheek Lite 3.4 en Adlib XPlus 4.2
zijn voor de dataset Boeken de volgende vijf externe bronnen beschikbaar:
•

Koninklijke Bibliotheek

•

Knip een record uit Desiderata

•

Library of Congress

•

Duitse Nationale Bibliografie

•

Gemeinsamer Verbundkatalog (GVK - Duits)

Om bijvoorbeeld een record uit de Koninklijke Bibliotheek te ontlenen
opent u dus de dataset Boeken, kies Start → Ontlenen → Koninklijke
Bibliotheek en een Zoekformulier opent waarmee u kunt zoeken in die
externe bron. Originele records worden uiteraard nooit uit de externe
bronnen verwijderd.

22.4. Aanwinstenlijsten afdrukken
Een aanwinstenlijst kunt u afdrukken door records te zoeken op
Invoerdatum of Aanschafdatum.
Invoerdatum wordt automatisch door Adlib aangemaakt: dit is de
datum waarop een nieuw record wordt ingevoerd.
Aanschafdatum is de datum waarop een document is gekocht en deze
moet u handmatig invoeren op het tabblad Beheergegevens in het
invoervak Aanwinstdatum. Dit veld is bijvoorbeeld makkelijk bij
achterstallige invoer. U voert in dat geval een oude datum in (de
datum van aankoop). Deze records worden dan niet in de aanwinstenlijst opgenomen als u zoekt op een Aanschafdatum na deze oude
datum.
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Zoek dus op Invoerdatum of Aanschafdatum en markeer de records
die u in de aanwinstenlijst wilt afdrukken. Breng eventueel nog een
sortering aan (bijvoorbeeld op trefwoord of auteur), open het submenu van de knop Uitvoerformaten in het menu Bestand en selecteer
het afdrukformaat Aanwinstenlijst. Klik vervolgens op OK om het
afdrukken te starten.
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23. Bijlage 3: Adlib Archief-features
23.1. Standaarden
23.1.1. Relevante standaarden
De standaarden die zijn toegepast in Adlib Archief, of die relevant
kunnen zijn voor archiefregistratie in het algemeen, zijn onder andere
de volgende:
•

De tweede editie van ISAD-(G) (International Standard for Archival Description – General), opgesteld door de ICA (International
Councel of Archives), vormt de basis van Adlib Archief (versie 3.2
en hoger). De specificatie van deze standaard is te vinden op:
http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm (zie ook de volgende paragraaf).

•

EAD (Encoded Archival Description) is dé XML-standaard voor de
uitwisseling van data tussen archieven. ISAD-(G), de basis van
Adlib Archief, kan comfortabel in EAD worden uitgedrukt. De specificatie van deze standaard is te vinden op:
http://www.loc.gov/ead/

•

De AAT-Ned (Nederlandse Art & Architecture Thesaurus) is een
gecontroleerde en gestructureerde trefwoordenlijst die de gehele
materiële cultuur bestrijkt (niet alleen kunst en architectuur). De
AAT-Ned werd op initiatief van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in samenwerking met de Rijksdienst
voor Monumentenzorg (RDMZ) en sinds 1998 ook met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, vertaald en bewerkt uit de
Engelstalige AAT die werd samengesteld door het Getty Research
Institute. De AAT is een wereldwijd toegepast ontsluitingsmiddel
voor het toegankelijk maken van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties in musea, bibliotheken, diatheken, kenniscentra, archieven en documentatie-instellingen.
De AAT-Ned bevat niet alleen termen die objecten aanduiden,
maar bijvoorbeeld ook termen voor materialen, technieken, soorten personen en organisaties, stijlen, gebeurtenissen en abstracte
begrippen. Kortom, de termen die nodig zijn om documenten, archivalia, foto's, boeken en cultuurhistorische objecten van welke
aard dan ook, te beschrijven. De AAT-Ned staat op:
http://www.aat-ned.nl/

•

ISAAR(CPF) staat voor International Standard Archival Authority
Record for Corporate Bodies, Persons and Families, opgesteld
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door de ICA, en specificeert de Engelstalige standaard voor validatiedatabases voor namen van instellingen en personen. De specificatie van deze standaard is te vinden op:
http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm
•

De UNESCO Thesaurus (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation) is een gecontroleerde Engelstalige woordenlijst die terminologie voor de volgende vakgebieden bevat onderwijs, wetenschap, cultuur, sociale en humanistische wetenschappen, informatie en communicatie, politiek, rechten en economie. Daarnaast bevat het namen van landen en landengroepen: in politiek opzicht, geografisch, etnisch en religieus, en linguïstische groepen. De UNESCO Thesaurus is te vinden op
http://databases.unesco.org/thesaurus/

•

De UKAT (United Kingdom Archival Thesaurus) bevat Engelstalige
trefwoorden verzameld voor en door de archiefsector in het Verenigd Koninkrijk. De thesaurus staat op http://www.ukat.org.uk/

23.1.2. ISAD-(G) toegepast in Adlib Archief
◼ Informatiegebieden
Een archief (catalogus) record kan volgens ISAD-(G) worden opgedeeld in de volgende informatiegebieden:
•

de Identificatie, die referentiecodes, een titel, datums, het beschrijvingsniveau, en de omvang en afmetingen van de beschrijvingseenheid bevat;

•

de Context, voor het registreren van namen van archiefvormers,
de administratieve/biografische geschiedenis, de archiefgeschiedenis, en de verwervingsgegevens;

•

de Inhoud en structuur, die betrekking heeft op de bereik en
inhoud van de beschrijvingseenheid, de selectie van te behouden
materialen, voorziene aangroei, en de ordening van het materiaal;

•

de Voorwaarden voor raadpleging en gebruik, die voorwaarden
voor raadpleging, voorwaarden voor reproductie, taal en schrift,
fysieke kenmerken en technische vereisten, en informatie over
toegangen bevat;

•

de Verwante materialen, voor gegevens over het bestaan en de
bewaarplaats van originelen, het bestaan en de bewaarplaats van
kopieën, verwante beschrijvingseenheden, en een notitie over publicaties;
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Aantekeningen en beschrijvingsbeheer, voor aantekeningen van
de archivaris, regels of normen, en datum(s) van de beschrijving.

Zie: http://www.ica.org/ voor de volledige specificatie van ISAD-(G).

Afbeelding 23.1: Elk ISAD-(G) informatiegebied heeft zijn eigen tabblad.

In een record in Adlib Archief heeft elk van deze gebieden een eigen
overeenkomend tabblad (detailscherm). Andere, veelal administratieve informatie is gegroepeerd en geplaatst op detailschermen die niet
met “(ISAD)” worden aangegeven.
◼ Hiërarchische niveaus
Verder is een archivarische beschrijving volgens ISAD-(G) hiërarchisch en gaat van algemeen naar specifiek. Specifieke niveaus zijn
niet verplicht. Niveaus kunnen worden onderverdeeld als de complexiteit van de administratieve structuur dat vereist. Er zijn vijf basale
ISAD-(G)-beschrijvingsniveaus:
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•
•
•
•
•

archief
deelarchief
reeks
bestanddeel
stuk

(Eng.:
(Eng.:
(Eng.:
(Eng.:
(Eng.:
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fonds);
sub-fonds);
series);
file);
item).

Voor een Adlib-record in de dataset Archieven (catalogus) zijn er
standaard zes niveaus beschikbaar: het extra niveau is “sub-reeks”
(zie de afbeelding hieronder).

Afbeelding 23.2: In de catalogus kunt u standaard uit zes beschrijvingsniveaus
kiezen.

Indien gewenst, kunt u met behulp van Adlib Designer niveaus aan
deze keuzelijst toevoegen of eruit verwijderen, of de namen van de
niveaus aanpassen (bijvoorbeeld als u gewoonlijk spreekt van een
groep of collectie in plaats van een archief, en van klassen en items in
plaats van reeksen en bestanden), en zodoende de mogelijkheden
van uw archiefhiërarchie aanpassen, als u dat wenst.
In ISAD-(G) worden aanwinsten (nieuw verkregen stukken) en aangroei (voorziene toevoegingen aan een beschrijvingseenheid) niethiërarchisch geregistreerd. Vandaar dat de dataset Archieven (inschrijvingen) in Adlib Archief, niet de mogelijkheid biedt om een
beschrijvingsniveau te specificeren zoals in de catalogus, of om boven- of onderliggende beschrijvingseenheden te selecteren.
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23.2. Archieven

Afbeelding 23.3: Alle databases en datasets in Adlib Archief 4.2.

23.2.1. Inschrijvingen en de catalogus
Van alle databases en datasets waaruit u in de Archief-applicatie kunt
kiezen zijn in de lijst met gegevensbronnen (zie de afbeelding hierboven) alleen de bovenste twee uniek in deze applicatie: Archieven
(inschrijvingen) en Archieven (catalogus).
In archieven wordt er normaal gesproken gewerkt met aparte datasets voor inschrijvingen en catalogusregistraties. In de inschrijvingen
wordt snel en summier een beschrijving gemaakt van nieuw archiefmateriaal, kort na binnenkomst. Later (soms heel veel later) wordt er
misschien een volledige beschrijving van zo’n “nieuw” archiefstuk
gemaakt, en dat gebeurt dan in de catalogus. Om eerder ingevoerde
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gegevens dan niet opnieuw te hoeven invoeren, kunt u het record uit
Archieven (inschrijvingen) ontlenen (zeg maar kopiëren) naar Archieven (catalogus) en dan verder aanvullen of wijzigen. In de catalogus
ontleent u een record uit de inschrijvingen via het menu Start >
Ontlenen > Kopieer een record uit Archieven (inschrijvingen).
U kunt vanuit een catalogusrecord eventueel verwijzen (koppelen)
naar een inschrijvingenrecord (in het veld Inschrijvingsnummer).
Het aantal en de aard van de schermen in de inschrijvingen is overigens bijna hetzelfde als in de catalogus, al is er in de inschrijvingen
ook een scherm voor de herkomst te vinden dat niet in de catalogus
zit. Alle verwervingsgegevens worden bij ontlenen dan ook niet mee
gekopieerd vanuit het inschrijvingsrecord; dat geldt ook voor invoeren wijzigingsgegevens van het oorspronkelijke record.

23.2.2. Werken met beschrijvingsniveaus in de
catalogus
◼ Het beschrijvingsniveau per eenheid instellen
De datasets Archieven (inschrijvingen) en Archieven (catalogus) zijn
deelgebieden van één en dezelfde database.
De systeemnaam van deze database (zoals te zien in Adlib
Designer) is COLLECT, wat ook de database is waarin met
Adlib Museum museale objecten geregistreerd kunnen worden, in hun eigen datasets uiteraard. Dit kan zo omdat de beschrijvingen van museum en archiefobjecten weinig verschillen: veel databasevelden komen overeen, en zelfs de schermen lijken op elkaar (al zijn de labels voor de invoervakken in
Adlib Archief waar nodig aangepast).

Afbeelding 23.4: Voor elk catalogusrecord moet u het niveau ervan instellen.
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Beschrijvingseenheden van alle niveaus zitten dus ook bij elkaar in
dezelfde database, in dezelfde dataset zelfs. Per catalogusrecord moet
u daarom het niveau ervan instellen, al hoeft dat niet direct; het
niveau wordt als normale veldwaarde bij het record bewaard in de
database.
◼ De hiërarchie van het digitale archief opbouwen
In twee andere velden van het record (op het tabblad Context) kunt u
de beschrijvingseenheden van het bovenliggende en onderliggende
niveau selecteren, waarmee u de hiërarchie van uw digitale archief
opbouwt. (Adlib stelt overigens geen eisen aan de structuur van die
hiërarchie.)

Afbeelding 23.5: Via boven- en onderliggende niveaus specificeert u de plaats
van het huidige record in de hiërarchie van het archief.

Zet de cursor in het gewenste gekoppelde veld, en druk op Shift+F4
om via een zoekscherm de juiste beschrijvingseenheid op te zoeken.
De twee niveau-velden zijn intern gekoppelde velden, via de
broader-narrowerconstructie zoals die ook in de Adlib thesaurus wordt toegepast. Dit houdt in dat Adlib automatisch de
gekoppelde records van de in het huidige record ingevulde
bovenliggende en/of onderliggende beschrijvingseenheden (na
opslag) bijwerkt met gespiegelde gegevens: in de bovenliggende beschrijvingseenheid moet de huidige eenheid immers een gekoppelde, onderliggende eenheid zijn, etc.
Wanneer u een record aan een eenheid van een hoger beschrijvingsniveau koppelt, wordt daarvan de titel en het niveau opgehaald en bij
deze koppeling getoond als u het huidige record in weergavemodus
plaatst. Verder wordt er geen data overgenomen.
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Afbeelding 23.6: De titel en het niveau van het gekoppelde record worden
opgehaald.

Als u de gegevens van het bovenliggende record wilt inzien, klik hier
dan op de onderstreepte koppeling naar dat record. Het record van de
bovenliggende beschrijvingseenheid wordt dan geopend. Om terug te
keren moet u in het bovenliggende record op de juiste koppeling naar
het vorige, onderliggende record klikken (in het veld Heeft als deel).
◼ Referentiecodes gebruiken
Een verplicht veld in archiefrecords is Referentie. Deze referentiecode
wordt als de identificatie van het record gebruikt, om koppelingen
tussen beschrijvingseenheden van verschillende niveaus te kunnen
maken, en moet daarom uniek zijn.
Als u Adlib Archief in combinatie met Adlib Museum gebruikt
(zoals in Adlib Archief+Museum of Adlib XPlus), merk dan op
dat museale objectnummers in hetzelfde databaseveld worden
bewaard als de referentiecodes; een referentiecode mag dus
niet overeenkomen met een objectnummer, want beide moeten uniek zijn.
U kunt in Adlib ook uw bestaande referentiecodes invoeren, ongeacht
het formaat daarvan, op voorwaarde dat elke code uniek is. De referentiecodes hoeven dus ook niet per se hiërarchisch of oplopend te
zijn samengesteld, of enige betekenis te hebben; dat bepaalt u zelf.
◼ Zoeken op beschrijvingsniveau
Alleen in de dataset Archieven (catalogus) kunt u zoeken op beschrijvingsniveau. In het zoekingangenmenu (de tweede stap in de Zoekassistent) kiest u de zoekingang Niveau, waarna u in stap 3 één van
de in uw applicatie gespecificeerde beschrijvingsniveaus selecteert uit
een keuzelijst. Het zoekresultaat toont vervolgens alleen de records
van dat beschrijvingsniveau.
Als u binnen dit niveau verder wilt zoeken, kunt u het huidige zoekresultaat combineren met een nieuwe zoekopdracht. Of gebruik de
selectietaal om ineens een gecombineerde zoekopdracht te kunnen
opgeven.
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Om in de catalogus te kunnen zoeken op bijvoorbeeld de titel, een
archiefvormer of referentie, ongeacht het beschrijvingsniveau van een
eenheid, kiest u in de eerste stap van de Zoekassistent eenvoudig de
betreffende dataset, en in stap 2 de gewenste zoekingang. U kunt dan
records van alle beschrijvingsniveaus vinden waarin de betreffende
titel, archiefvormer of referentie voorkomt.
◼ Snel niveau-informatie vinden in een geopend record
In ieder record in Archieven (catalogus), wordt op elk detailscherm
bovenaan bij de referentie en de titel van de onderhavige eenheid,
eveneens het huidige beschrijvingsniveau vermeld – behalve op het
tabblad Identificatie (ISAD).

Afbeelding 23.7: De titel, referentie en het niveau staan boven aan elk tabblad.

En bij de koppelingen van de boven- en onderliggende beschrijvingseenheden op het tabblad Context (ISAD), wordt het daarmee geassocieerde niveau getoond.

Afbeelding 23.8: Het niveau van het gekoppelde record wordt ook vermeld.

◼ De hiërarchie van het gehele archief tonen en/of bewerken
De Adlib hiërarchiebrowser, die u in de detailweergave van een record
opent via bijvoorbeeld de knop Doorzoek hiërarchie in het menu Beeld
toont de structuur van het gehele archief.

Klik op een plus of min-tekentje voor een titel om het betreffende
niveau uit of in te klappen. Of dubbelklik op een titel om dat record in
detailweergave te openen. Vóór de titel worden van elke beschrijvingseenheid ook de referentie en het niveau vermeld.
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Afbeelding 23.9: De complete hiërarchie van het archief.

Als u in dit overzicht een beschrijvingseenheid ziet staan die eigenlijk
ergens anders in de hiërarchie moet worden geplaatst, bijvoorbeeld
een archiefstuk dat bij nader inzien beter in een andere reeks past,
dan kunt u dat hier in de hiërarchiebrowser doen. Klik op de eenheid
die u wilt verplaatsen, houd de muisknop ingedrukt, sleep de eenheid
naar de gewenste bovenliggende beschrijvingseenheid waaronder die
moet worden geplaatst, en laat de muisknop los. Een dialoogvenster
vraagt u om bevestiging voordat de wijziging echt wordt doorgevoerd.
De intern gekoppelde velden Heeft als deel en Is deel van worden in
alle betrokken records automatisch voor u aangepast, daar hebt u dus
geen omkijken naar. Maar het beschrijvingsniveau van een verplaatst
record wordt nooit automatisch aangepast! Als u een eenheid dus
naar een ander beschrijvingsniveau hebt verplaatst, dan moet u het
nieuwe niveau van dat record handmatig instellen door het record te
bewerken.
Verder kunt u hier via het rechtsklik-snelmenu één of meer nieuwe
records half-automatisch aan de hiërarchie toevoegen (zie hoofdstuk
13.5 voor meer informatie over de hier beschikbare functionaliteit).
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23.2.3. Bewaartijdschema’s gebruiken
Modelapplicaties 4.4 of hoger die een Archiefmodule bevatten, bieden
de mogelijkheid om bewaartijdschema’s voor archiefstukken te maken
en daarnaar vanuit elk gewenst record in de Archieven (catalogus) te
koppelen. Bij de creatie (of later tijdens het aanpassen) van het Adlibrecord voor het archiefstuk, maakt de koppeling naar een bewaartijdschema het mogelijk om een vaste bewaartijd in te stellen en van
tevoren te bepalen wat er met het stuk moet worden gedaan nadat de
bewaartijd verstreken is, op de zogenoemde actiedatum: in Adlib kunt
u daarvoor kiezen uit vernietigen, verplaatsen en heroverwegen.
◼ De gegevensbron Bewaartermijn
Bewaartijdschema’s moeten worden gedefinieerd in de gegevensbron
Bewaartermijn onder aan de lijst met gegevensbronnen in Stap 1 van
de Zoekassistent. U kunt zoveel schema’s maken als u wilt.

Voer een unieke naam voor elk schema in en mogelijk een Beschrijving, specificeer een Materiaalsoort (dit veld wordt gevalideerd aan de
Thesaurus), selecteer een Actie, voer een Periode in een geheel aantal jaren in en voltooi het record door de naam in te voeren van de
persoon die dit schema heeft geautoriseerd: de juiste manier om hier
namen te schrijven is om te beginnen met de achternaam met achtervoegsels gevolgd door een komma en vervolgens de voorletters of
voornamen, zoals Vriezeveen, P.K. (dit veld wordt gevalideerd aan de
gegevensbron Personen en instellingen).
Een belangrijk aspect van de hier gecreëerde schema’s is dat u een
schema-record nooit meer zou moeten aanpassen nadat u het aan
een Archieven (catalogus)-record hebt gekoppeld. Dit is omdat er
geen automatische procedure aanwezig is om mogelijke wijzigingen,
zoals een andere periode, te verwerken in de betreffende Archieven
(catalogus)-records. In plaats daarvan moet u, wanneer u een andere
bewaartijd op bepaalde Archieven (catalogus)-records wilt toepassen
die al naar een bewaartijdschema-record koppelen, een nieuw
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bewaartijdschema-record creëren in de gegevensbron Bewaartermijn
(of gebruik een toepasselijk bestaand schema-record) en dan een
zoek-en-vervangactie uitvoeren in geselecteerde records in uw
gegevensbron Archieven (catalogus), om de oude bewaartermijnreferentie te vervangen door de nieuwe. Déze actie zal dan wel automatisch nieuwe actiedatums berekenen, indien nodig.
◼ De gegevensbron Archieven (catalogus)
Vanuit elk Archieven (catalogus)-record kunt u naar een eerder
gemaakt bewaartijdschema koppelen in het veld Bewaartermijnreferentie op het tabblad Bewaartijdschema. Relevante details van het
schema zullen automatisch worden opgehaald en worden getoond in
de toepasselijke velden eronder. Dit zijn alleen-lezenvelden omdat u
de details van een bewaartijdschema niet zou moeten aanpassen
nadat het schema aan een Archieven (catalogus)-record is gekoppeld.
(U kunt een record altijd aan een ander schema koppelen, maar
verander niet de details van een bestaand schema zodra het eenmaal
is gekoppeld.)
Met behulp van de opgehaalde data uit het bewaarttijdschema wordt
dan een nieuwe (Actie) Datum berekend, als mogelijk: een vereiste
hiervoor is dat het veld (Datering) Tot op het tabblad Identificatie
(ISAD) een geldige datum bevat. De actiedatum zal worden berekend
door de periode uit het schema op te tellen bij de datum uit het veld
(Datering) Tot.
Steeds wanneer u hier in het veld Bewaartermijnreferentie naar een
nieuw of ander bewaartijdschema koppelt en het veld verlaat, wordt
er een zogenaamde after-field (na-het-veld) procedure uitgevoerd om
de nieuwe actiedatum te berekenen. Deze after-field procedure wordt
ook uitgevoerd nadat u een van de velden Datering van of (Datering)
Tot op het tabblad Identificatie (ISAD) verlaat en ook na het
wegschrijven van een vervaardigingsperiode-einddatum vanuit de
Thesaurus naar (Datering) Tot. Na het verlaten van het veld
Bewaartermijnreferentie (tag rn) in het Archieven (catalogus)-record
wordt de berekening alleen uitgevoerd als de inhoud van de tag rn
gewijzigd is terwijl dit record in bewerking was. In gevallen waarin
geen nieuwe actiedatum kan worden berekend, terwijl er wel al een
actiedatum aanwezig is in het record, wordt de gebruiker gevraagd of
de actiedatum moet worden verwijderd of niet: die zal dan echter niet
naar de bewaartijdhistorie worden geschreven.
Als de huidige bewaartijdgegevens naar de geschiedenis op het tabblad Bewaartijdschemahistorie moeten worden gekopieerd, dan moet
u op het aankruisvakje Verplaats naar historie klikken, onder op het
tabblad Bewaartijdschema, voordat u wijzigingen in de andere velden
gaat aanbrengen.
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In één andere situatie wordt de berekening van de actiedatum pas
uitgevoerd vlak voordat het record wordt opgeslagen, maar alleen als
de after-field procedure de berekening nog niet heeft uitgevoerd: dit
gebeurt wanneer de Bewaartermijnreferentie of (Datering) Tot zijn
gewijzigd door middel van een zoek-en-vervangactie. In dat geval
kunnen mogelijke foumeldingen of waarschuwingen echter niet in een
enkel tekstbestand worden verzameld, waardoor elke melding op het
scherm moet worden getoond tijdens het zoeken en vervangen.
Merk verder op dat een zoek-en-vervangactie die ertoe leidt dat de
actiedatum wordt herberekend, er ook voor zorgt dat de details van
het huidige bewaartijdschema dan naar het tabblad Bewaartijdschemahistorie worden verplaatst.
De overige velden worden gewoonlijk pas ingevuld wanneer de actiedatum verstreken is en afstoting of verplaatsing actueel is.

23.2.4. Opmerkingen
•

De ontwerpkeuze om alle niveaus in één en dezelfde dataset te
registreren, heeft in Adlib momenteel nog tot gevolg dat voor alle
beschrijvingsniveaus dezelfde detailschermen worden aangeboden, ook wanneer één of meerdere daarvan niet relevant zijn voor
het huidige beschrijvingsniveau. (In de Help-teksten bij de betreffende schermen wordt hier melding van gemaakt.) Zo zijn voor
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beschrijvingseenheden van de niveaus archief of reeks de schermen Toestand/conservering, Standplaats(historie), Tentoonstellingen, en Bruiklenen niet van belang, omdat op dit niveau geen
fysieke eenheden worden beschreven.
•

Als bij het registreren van een beschrijvingseenheid de structuur
van (het betreffende deel van) het archief nog niet duidelijk is,
specificeer dan in eerste instantie nog geen niveau. Ook met het
leggen van koppelingen naar boven- of onderliggende records
kunt u wachten tot het archiefmateriaal meer in kaart is gebracht.
Al kunt u sommige hiërarchische koppelingen best al vastleggen
voordat u beschrijvingsniveaus aan de betreffende records hebt
toegekend, bijvoorbeeld omdat u zeker weet dat er geen tussenliggend niveau bestaat.
Vergeet niet later alsnog aan elk catalogusrecord een niveau toe
te kennen, en de hiërarchische koppelingen te completeren.

•

In Adlib Archief zelf vindt u invulinstructies voor elk veld, in de
online Help. Deze Help opent u met F1. In een record in bewerkingsmodus krijgt zo informatie over het veld waar de cursor op
dit moment in staat. In een record in weergavemodus krijgt u deze informatie te zien als u de muiswijzer over een veld beweegt (u
hoeft hier niet in het veld te klikken).
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24. Bijlage 4: knoppen en sneltoetsen
Knop

Omschrijving

Toetsen

Navigeren en bladeren
Keer terug naar het begin van de applicatie om
een andere gegevensbron te kiezen.

F8

Stap terug naar een eerder scherm.

F7

Ga naar het eerste record in de lijst.
Ga naar het vorige record in de lijst.

F6

Beëindig invoer/wijzigen en sla op.
Start invoer van gegevens of wijzigen.

F11

Ga naar het volgende record in de lijst.

F5

Ga naar het laatste record in de lijst.
Open Geavanceerd zoeken voor uitgebreid
zoeken.
Open het venster Pointerfiles om bewaarde
zoekresultaten op te halen.
Maak instellingen om records te sorteren.
Klik in de detailweergave van records uit
hiërarchisch opgebouwde databases zoals een
archiefdatabase, de Thesaurus, of Personen en
instellingen op de knop Doorzoek hiërarchie,
om de boomstructuur te tonen van alle aan het
momenteel getoonde record intern gekoppelde
records via de bredere en nauwere termen.
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Toetsen

Invoeren, verwijderen en wijzigen
Voeg een nieuw record toe.

Ctrl+N

Kopieer het huidige record.

Shift+F5

Record(s) verwijderen.

Delete

Start wijzigen of (indien al in wijzig-modus)
stop wijzigen en sla op.

F11

Beëindig invoer/wijzigen en sla op.
Voeg een occurrence in (boven huidige occurrence).
Voeg een occurrence toe (onder huidige
occurrence).

Ctrl+Enter

Maak het veld leeg.
Verwijder de huidige occurrence.

Ctrl+L

Voeg onderaan een occurrence toe.
Leg een koppeling naar een document buiten
Adlib.
Leg een koppeling naar een afbeelding.
Creëer een nieuwe afbeelding via scanner of
camera, en koppel die direct aan het huidige
record. (Deze functionaliteit heet Windows
Image Acquisition.)
Open venster Vind data voor het veld... om
voor het huidige veld de gekoppelde database
in te zien.
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Toetsen

Wijzig gegevens in het gekoppelde record.

F10

Zoek en vervang tekst in gemarkeerde records.
Deze knop is actief als de cursor in een (SQL)
meertalig veld staat, en dient om alle vertalingen van de veldwaarde in één dialoogvenster
te kunnen bewerken.

Ctrl+M

Markeren en afdrukken
Markeer het huidige record.

F3

Inverteer de markeringen.

F4

Beperk de lijst tot gemarkeerde records.
Alle markeringen verwijderen.
Afdrukken met een interactief samen te stellen
afdrukformaat.
Afdrukken met een bestaand Word-sjabloon.
Afdrukken met een bestaand uitvoerformaat.
Bewaar de selectie van gemarkeerde records
als pointerfile.
Voeg de gemarkeerde records toe aan een
pointerfile van uw keuze.
Verwijder de gemarkeerde records uit een
pointerfile van uw keuze.
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Toetsen

Media Viewer (menu Media)
Afdrukken.
Zoom in.

Ctrl+=
Ctrl++

Zoom uit.

Ctrl+-

Toon afbeelding in oorspronkelijke grootte.

Ctrl+0

Eerste afbeelding.
Vorige afbeelding.
Volgende afbeelding.
Laatste afbeelding.
Verwijder de huidige occurrence.
Toon de Media Viewer op elk tabblad.
Met deze knop kunt u een getoonde afbeelding
(opnieuw) opslaan in een map van uw keuze
en eventueel in een ander afbeeldingsformaat.
Deze functie is vooral nuttig als u uw gekoppelde afbeeldingen in een SQL of Oracledatabase hebt staan, en u wilt een of meer
van die afbeeldingen voor andere doelen
gebruiken en daartoe naar uw harde schijf
kopiëren.
Begin met afspelen van muziek of filmbestand.
Pauzeer het afspelen van muziek of filmbestand.
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Toetsen

Markeer het beginpunt van een mediafragment.
Markeer het eindpunt van een mediafragment.
Draai de afbeelding tijdelijk een kwartslag
rechtsom.
Draai de afbeelding tijdelijk een kwartslag
linksom.
Verwijder de koppeling naar deze afbeelding
uit dit record.

Zoekformulier (menu Zoekformulier)
F7

Ga een niveau terug.
Start zoekactie.
Alle velden op het zoekformulier leeg maken.
Verwijder de huidige occurrence.
Voeg een occurrence toe (onder huidige
occurrence).

Ctrl+Enter

Maak het huidige veld leeg.
Open de lijst met pointerfiles voor deze database.
Open het venster Vind data voor het veld....

427

Shift+F4

Bijlage 4: knoppen en sneltoetsen
Knop

Omschrijving

Adlib Gebruikersgids
Toetsen

Zoekopdrachten combineren
AND
OR
NOT

Online Help
Open contextafhankelijke helptekst.

F1

◼ Functietoetsen en toetscombinaties
Een aantal functies in Adlib kunt u vanaf het toetsenbord starten, via
een functietoets of toetscombinatie. Vooral als u een functie veel
gebruikt kan zo’n toetscombinatie uw werk aangenamer maken. Bij
toetscombinaties moet u twee of drie toetsen ‘tegelijkertijd’ indrukken: houd de eerst genoemde toets ingedrukt, en druk dan op de
tweede toets (en eventueel nog de derde). Zo’n toetscombinatie
wordt in de tekst aangegeven door een plusteken (of koppelteken)
tussen de betreffende toetsen, bijvoorbeeld: Ctrl+C.

Toetscombinatie

Functie

Ctrl+A

selecteert alle tekst in het veld waarin de cursor
staat.

Ctrl+C

kopieert geselecteerde tekst naar het Windows
klembord.

Ctrl+D

kopieert het actieve veld en de inhoud ervan
naar het Adlib klembord.

Ctrl+F

opent het venster Geavanceerd zoeken.

Ctrl+H

opent het venster Zoek en vervang, voor gemarkeerde records in een zoekresultaat.
428

Adlib Gebruikersgids

Bijlage 4: knoppen en sneltoetsen

Ctrl+J

plakt alle geknipte of gekopieerde velden en de
inhoud ervan in dezelfde velden (in een ander
geopend record), ongeacht in welk veld de
cursor staat.

Ctrl+K

plakt het geknipte of gekopieerde veld en de
inhoud ervan, in hetzelfde veld (in een ander
geopend record), als de cursor in dat veld staat.

Ctrl+M

opent een dialoogvenster om alle vertalingen
van de waarde van een (actief) meertalig veld
tegelijk te kunnen bewerken.

Ctrl+N

opent een nieuw record.

Ctrl+P

opent de Afdrukassistent voor het momenteel
getoonde record, of voor de gemarkeerde
records in de zoekresultaatlijst.

Ctrl+R

opent een overzicht met recordinformatie, handig voor applicatiebeheer. U ziet er de inhoud
van alle ingevulde velden in het record en per
veld de veldnaam in de huidige interface-taal,
de tag, het occurrencenummer en eventueel de
data-taal tussen rechte haken. De hint (Eng.:
tooltip) die verschijnt wanneer u de muiswijzer
boven een rij in het venster plaatst, is eveneens
bedoeld voor debug-doeleinden. Het betreft
informatie over of het aangewezen veld
momenteel (in bewerkingsmodus) gewijzigd is
of niet, of er van nieuwe waarden in gekoppelde
velden al een gekoppeld record is aangemaakt,
of een gekoppelde waarde opgehaald is, of het
een tijdelijk veld betreft dat niet opgeslagen
moet worden en of de waarde in het veld op
slot is gezet of niet.
U kunt het venster groter of kleiner slepen,
evenals de kolommen in het venster door de
muiswijzer naar een rechter rand van het label
van een kolom te verplaatsen totdat de muiswijzer verandert in een zwarte dubbele pijl en
dan de muisknop ingedrukt te houden terwijl u
de rand versleept.
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Ctrl+Alt+S

opent een overzicht met informatie over het
schermontwerp van het actieve tabblad, handig
voor applicatiebeheer.

Ctrl+S

sluit het huidige record en slaat het eventueel
op.

Ctrl+V

plakt gekopieerde of geknipte tekst in het
actieve veld.

Ctrl+X

knipt geselecteerde tekst naar het Windows
klembord.

Ctrl+Y

knipt het actieve veld en de inhoud ervan naar
het Adlib klembord.

Ctrl+F5

springt naar het laatste record in de zoekresultatenlijst.

Ctrl+F6

springt naar het eerste record in de zoekresultatenlijst.

Ctrl+F7

opent de spellingcontrole voor het huidige
tabblad als het record in bewerkingsmodus
staat.

Ctrl+Enter

voegt een occurrence (veldherhaling) toe onder
het actieve veld, als het veld herhaald kan
worden.

Ctrl+Tab

toont het volgende tabblad.

Ctrl+Shift+Tab

toont het vorige tabblad.

Ctrl+Home

verplaatst de cursor naar het begin van het
actieve veld.

Home

verplaatst de cursor naar het begin van de
huidige regel.

Ctrl+End

verplaatst de cursor naar het einde van het
actieve veld.

End

verplaatst de cursor naar het einde van de
huidige regel.
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Tab

verplaatst de cursor naar het volgende veld, als
het record in bewerkingsmodus staat.

Shift+Tab

verplaatst de cursor naar het vorige veld, als
het record in bewerkingsmodus staat.

Shift+Enter
of
Enter
Shift+F3

Begin een nieuwe alinea in het actieve tekstveld
van een record in bewerkingsmodus.

Shift+F4

opent het venster Vind data voor het veld... om
de inhoud van het actieve veld te kunnen vergelijken met een termenlijst (als het actieve
veld een gekoppeld veld is).

Shift+F5

kopieert het huidige record.

F1

toont (of verbergt) een Help-tekst over het
actieve veld, het huidige scherm of de mogelijke functionaliteit.

F2

start de zoekopdracht die u hebt opgegeven in
een Zoekformulier.

F3

markeert het huidige of geselecteerde record.

F4

inverteert markeringen.

F5

toont het volgende record uit de zoekresultatenlijst, als een record in detailweergave staat.
F5 selectéért het volgende record als u in de
lijstweergave bent (ook op de tabbladen Miniatuurweergaven en Filmstrook).

F6

toont het vorige record uit de zoekresultatenlijst., als een record in detailweergave staat.
F6 selectéért het vorige record als u in de
lijstweergave bent (ook op de tabbladen Miniatuurweergaven en Filmstrook).

F7

toont de vorige stap tijdens zoeken en weergave van records.

verwijdert alle niet-gemarkeerde records uit de
zoekresultaatlijst.
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F8

opent de eerste stap van de Zoekassistent,
zodat u een andere database of dataset kunt
kiezen om in te werken.

F9

opent of sluit de hiërarchiebrowser.

F10

opent vanuit het ingevulde actieve veld het
gekoppelde record in bewerkingsmodus, als dit
een gekoppeld veld is, of opent een nieuw
gekoppeld record in bewerkingsmodus als het
gekoppelde veld leeg is.

F11

opent het huidige record in bewerkingsmodus,
als het nu in weergavemodus staat, of sluit het
huidige record (en slaat het eventueel op), als
het al in bewerkingsmodus staat.

Alt+Enter

opent het venster Veldeigenschappen voor het
huidige veld.

Alt+P

opent het venster Pointerfiles vanuit Geavanceerd zoeken.

Alt+<letter in
menu>

opent een menu-optie, bijvoorbeeld Alt+F, om
het menu Bestand te openen. Kies nogmaals
een letter van de gewenste functie in het geopende menu.
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25. Bijlage 5: wijzig tekst/knopgrootte
Het op detail- en lijstschermen gebruikte lettertype is naar wens
instelbaar vanuit de Adlib gebruikersinterface. Klik in het menu Beeld
op de knop Wijzig lettertype om het venster Lettertype te openen.

U kunt er het lettertype, de tekenstijl en tekengrootte instellen om de
weergave van veld- en schermlabels en data op de genoemde
schermen (en alleen daar) naar wens vorm te geven. Het standaard
ingestelde lettertype is Segoe UI, Standaard, 9 punts.
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Windows zelf heeft ook opties om de leesbaarheid van alle teksten op
het scherm te verbeteren (niet alleen die van Adlib) door het lettertype en de pictogrammen te vergroten. U stelt dat in via het Windows
8 Configuratiescherm (Vormgeving en persoonlijke instellingen >
Beeldscherm).

434

26. Bijlage 6: apparaatbeheer
In Adlib vindt u in het menu Bestand onder andere de functie Apparaatbeheer. U kunt hier instellingen maken voor seriële (barcode)
scanapparaten die u op uw computer aansluit, en waarvan u de
output in Adlib wilt invoeren. (USB-scanners die een toetsenbord
emuleren hoeft u hier niet in te stellen, u kunt er direct mee invoeren.) De functie is alleen actief als adperiph.dll geïnstalleerd en geladen is. Adperiph.dll wordt geladen door adlwin.exe (via uw applicatiesnelkoppeling) te starten met de parameter –adperiph.
Kies dus Bestand > Apparaatbeheer om het venster Device properties
te openen. U ziet vier COM# tabbladen. U kunt dus maximaal vier
scanapparaten (aangesloten op de seriële poorten van uw computer)
voor gebruik met Adlib instellen. Als u maar één apparaat hebt aangesloten, op COM-poort 1, vul dan alleen het tabblad COM1 in.
1. Selecteer in de keuzelijst Peripheral type het specifieke type van
het apparaat dat u hebt aangesloten, of probeer de Generic scanner als uw scanner er niet bij staat.
2. In Borrower ID regular expression kunt u een reguliere expressie
opgeven waaraan lenersnummers moeten voldoen. Met de scanner kunt u namelijk zowel lenersnummers van pasjes scannen als
bijvoorbeeld exemplaarnummers van boeken. Maar de scanner
onderkent de verschillen tussen zulke nummers niet. Met de reguliere expressie geeft u dus het formaat op van het lenersnummer;
alle nummers die daar niet aan voldoen, beschouwt Adlib als
exemplaarnummers. (Zie de Designer Help voor meer informatie
over reguliere expressies.)
3. Klik op de knop Port settings om de poort in te stellen voor het
specifieke apparaat dat u erop aansluit. De documentatie behorende bij dat apparaat moet informatie verschaffen over de instellingen die u hier moet maken (de poortinstellingen moeten op het
apparaat worden afgestemd).
Om de te scannen nummers in Adlib in te voeren, zet u het gewenste
record in bewerkingsmodus, en plaatst u de cursor in het veld waarin
het nummer moet komen. Scan nu de barcode, en het afgeleide
nummer wordt automatisch in het actieve veld ingevoerd.
Deze functionaliteit komt vooral tot zijn recht in Adloan Uitlening, bij
het innemen, uitlenen of reserveren van materialen in een bibliotheek. Daar vindt u deze optie in het menu Beeld. Op het geopende
tabblad (Uitlenen, Innemen of Reserveren) wordt een gescand nummer automatisch in ofwel het invoervak Lenersnummer of Exemplaarnummer ingevoerd.
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27. Bijlage 7: registerinstellingen
Uw voorkeuren in Adlib, zoals de interfacetaal waarin u werkt, welke
meldingen en tabbladen u wilt zien en uw favoriete termen e.d.,
worden ongemerkt opgeslagen in het Windows-register. Door in Adlib
andere instellingen te kiezen, veranderen de opgeslagen voorkeuren
automatisch mee.
Maar soms kan het handig zijn om al die voorkeuren eens te wissen,
bijvoorbeeld om te onderzoeken of de instellingen gecorrumpeerd zijn
of om (ook) de lijstjes met favoriete termen te wissen. Voor dat doel
kunt u de adlwin.exe opdrachtregeloptie –reset gebruiken. (Zie de
algemene installatiegids voor meer informatie over opdrachtregelopties.) Een snellere manier dan de opdrachtregeloptie echter, is om
tijdens het opstarten van Adlib de Ctrl-toets ingedrukt te houden:
druk de Ctrl-toets in en houd die ingedrukt, (dubbel)klik op uw
Adlib-snelkoppeling en laat de Ctrl-toets pas los wanneer het Adliblogo in beeld verschijnt. De Ctrl-optie werkt ook voor Adloan Uitlening. Adlib vraagt u vervolgens nog om uw keuze te bevestigen. Kiest
u Ja, dan zullen de betreffende Adlib registerinstellingen worden
verwijderd. De werkbalk Snelle toegang zal weer in de standaard
samenstelling in Adlib verschijnen, verborgen schermen zullen opnieuw zichtbaar zijn en eventueel uitgeschakelde meldingen worden
ook weer getoond.
Als u de optie in een snelkoppeling zou opnemen, dan worden alle
Adlib registerinstellingen elke keer dat u Adlib start gewist: dat is dus
niet handig als u Adlib zelf elke dag via die snelkoppeling start en
gebruikt, maar misschien wel als verschillende mensen zonder te
hoeven inloggen Adlib via die snelkoppeling gebruiken.
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