
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

                   Release-notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiell ALM Netherlands B.V. 

Copyright © 2016 Axiell ALM Netherlands B.V.® Alle rechten voorbe-
houden. Adlib® is een product van Axiell ALM Netherlands B.V.® 

De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waar-
schuwing worden gewijzigd en houdt geen verplichting in voor Axiell 
ALM Netherlands B.V. Axiell aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 
volstrekte juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen teksten. 
De software, zoals deze in dit document staat beschreven, wordt gele-
verd onder de voorwaarden van een gebruiksrechtovereenkomst. De 
bedoelde software mag uitsluitend volgens de voorwaarden van deze 

overeenkomst worden gebruikt of gekopieerd.  

Daar onze producten voortdurend verbeterd worden, kunnen latere 
versies verschillen met de producten die hierin beschreven staan. Dit 
document houdt geen enkele contractuele verplichting in om software 
te leveren, en mag niet als definitieve productbeschrijving worden 

beschouwd. 

 



 

Inhoud 

Inleiding ................................................................................... 1 

1 Nieuwe functionaliteit ........................................................... 3 
1.1 Link-overzichten ................................................................. 3 
1.2 Maak een veld leeg met Ctrl+T ............................................. 5 
1.3 Meertalige data via Word-sjablonen afdrukken ....................... 6 
1.4 Zoekformulier met vooraf ingestelde zoekvraag ...................... 9 
1.5 Objecten naar de vaste standplaats verplaatsen ................... 12 
1.6 Aanpassingen aan het venster Recordinformatie ................... 14 
1.7 Media-streams in de Media Viewer afspelen ......................... 15 
1.8 Meer informatie in ADAPL-meldingen ................................... 15 
1.9 Snel een barcode invoeren in de wijzig-standplaatsprocedure . 16 
1.10 Overschrijfbare uitvoerder in de wijzig-standplaatsprocedure 17 
1.11 Nieuwe omgang met verouderde termen en namen ............. 18 
1.12 Overerfbare velden ......................................................... 20 
1.13 Ga naar veld................................................................... 23 
1.14 Zoeken met de expand-operator ....................................... 25 
1.15 Gespiegelde koppelingen verwerken in alleen-lezen database 28 
1.16 Kindrecords in batch toevoegen ........................................ 29 
1.17 Termstatus “groep” (neutrale waarde 6) ............................ 32 
1.18 De Herstel Media Viewer-functie ....................................... 35 
1.19 Meerdere hiërarchieën in de hiërarchiebrowser ................... 35 

2 Overige verbeteringen ......................................................... 39 
 





 

 1 26-4-2016 

Inleiding 

Deze release-notes beschrijven een aantal verbeteringen in de Adlib-
executables, die zijn geïmplementeerd in Adlib 7.3. Deze release is 
vanaf april 2016 beschikbaar voor alle klanten met een onderhouds-

contract en is te downloaden vanaf de Adlib website.  
 
Zie de Designer 7.3 release-notes voor informatie die grotendeels 
beperkt is tot het gebruik van Designer of die meer vanuit het per-
spectief van de applicatiebeheerder beschreven wordt. 
 
U kunt deze software over uw bestaande Adlib-systeem heen installe-

ren (vanaf versie 4.4). U hoeft dus niets te deïnstalleren, maar maak 
vooraf wel een backup van uw databases en applicaties.  
Vanaf Adlib 5.0 wordt een nieuw licentiebestand gebruikt: Adlib.lic. Als 
u 5.0 of hoger al gebruikt, dan kunt u deze upgrade direct na installa-
tie gebruiken; uw licentiebestand is dan al vernieuwd, staat op de 
juiste plek en wordt niet overschreven door de upgrade. Alleen als u 

deze upgrade installeert over een Adlib-versie ouder dan 5.0, dan 
geldt voor u het volgende: als u deze release op cd of usb-stick ont-
vangt dan vindt u daarop al het juiste licentiebestand; als u deze re-
lease hebt gedownload, e-mail dan onze helpdesk 
(ALM.NL.helpdesk@axiell.com) voor het benodigde wachtwoord en uw 
licentiebestand. Plaats dit bestand (u kunt er kopieën van maken) na 

installatie van de upgrade in uw Adlib \bin en \tools of \executables of 

\Adlib mappen (indien aanwezig). Het gaat erom dat het licentie-
bestand in dezelfde mappen staat als waarin uw Adlib .exe-bestanden 
staan. Hoe die mappen heten maakt niets uit. 
De release-notes van vorige grote releases en service-releases zijn te 
vinden op de Adlib website. 

 Waarschuwing voor achterwaartse compatibiliteit 

Nieuwe functionaliteit in Adlib 6.6 voor SQL Server en Oracle-
databases maakt dat u records die u met deze versie (of nieuwer) 
wijzigt niet meer kunt openen met oudere versies van Adlib (zowel 
adlwin.exe als wwwopac.exe). Houd hier alstublieft rekening mee als u 

Adlib 7.3 eerst wilt uitproberen voordat u definitief overstapt. Voor 

CBF-databases geldt deze beperking niet. 
Dit betekent dat u wwwopac.exe ook naar 7.3 moet opwaarderen (de-
ze noodzaak geldt niet voor wwwopac.ashx). Dat kan echter gevolgen 
hebben voor uw webapplicatie, vanwege enkele veranderingen in het 
structured XML-formaat: voorheen verschenen lege velden uit veld-
groepen niet in de record-XML, terwijl dat vanaf 6.6 wel het geval is.  
 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
mailto:ALM.NL.helpdesk@axiell.com


Inleiding  Adlib 7.3 

26-4-2016 2  

Eveneens geldt dat u de nieuwste versie van Adlib Designer nodig 

hebt om functionaliteit te implementeren die in deze release-notes 

wordt beschreven. Maar wanneer u met de nieuwe versie van Desig-
ner in 7.3 geïntroduceerde nieuwe functionaliteit instelt, dan kunt u 
die applicatie, of delen daarvan, niet meer bewerken in een oudere 
versie van Adlib Designer. Om precies te zijn: als u nieuwe instellin-
gen toepast in een databasestructuur (.inf-bestand) dan kan dat be-
stand alleen ingelezen worden door Adlib Designer 7.3, door de Adlib 

executables 7.3 en wwwopac.ashx 7.3. Mocht u terug willen naar een 
oudere versie dan moet u uw 7.3-instellingen in Designer 7.3 eerst 
deactiveren: daarna kan de betreffende .inf weer in de oudere versie 
van de software geopend worden. 
Wanneer u overstapt van een software-versie ouder dan 7.2, zie dan 

zeker ook de release-notes voor versie 7.2 (en eventueel oudere ver-
sies) voor nog meer belangrijke informatie over achterwaartse compa-

tibiliteit. 
 
 

http://www.adlibsoft.nl/support/handleidingen/release-notes/release-notes-72
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1 Nieuwe functionaliteit 

1.1 Link-overzichten 

De nieuwe link-overzichtfunctionaliteit in Adlib biedt een speciale 
weergave die toont vanuit welke databases en velden er naar het hui-
dige 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. 
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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 feed-
backdatabase een koppeling heeft naar het momenteel weergegeven 
record. 

 

U of uw applicatiebeheerder kunnen echter besluiten per record 

andere informatie te laten weergeven, om het overzicht bruikbaarder 
te maken. In plaats van “record: #” kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen 
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 u dit kunt instellen. 

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. 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
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Merk op dat de getoonde feedbackdatabase- en veldnamen hun 

systeemnamen zijn, niet hun gebruikersvriendelijke namen. 

Naast de mogelijkheid om wat recordinformatie in het link-overzicht te 
tonen, is er in Designer de optie om een detailzoomscherm in te stel-
len voor een gekoppeld veld (zie opnieuw Customizing the link over-
view 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 feedbackda-
tabase bestaan, is de kans groot dat u of uw applicatiebeheerder de 
mogelijkheid om via dubbelklikken een record in een zoomscherm te 
bekijken maar voor een beperkt aantal velden implementeert. 

1.2 Maak een veld leeg met Ctrl+T 

Om het veld waarin de cursor staat snel leeg te maken, kunt u 

voortaan (naast de al bestaande optie Maak veld leeg in het menu 
Wijzigen) ook de toetscombinatie Ctrl+T gebruiken. U maakt er alleen 

de huidige veldoccurrence mee leeg: eventuele andere velden en 
occurrences in de veldgroep blijven ongewijzigd. (Ref.nr.: 6846) 

 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
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1.3 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 veldverwij-
zing 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 
nu 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]>>. 

* In Adlib Designer kunt u snel een gezochte taalcode vinden via de 
lijst Data languages op het tabblad Advanced van een geselecteerde 
applicatiestructuur (.pbk-bestand). 

 

 Voorbeelden 

Hieronder enkele voorbeelden ter verduidelijking. Stel u gebruikt een 
meertalige database waarin u in de velden Objectnaam en Titel gege-

vens in zowel het Nederlands, Engels als Frans kunt invoeren. De da-
ta-taal kiest u zoals gewoonlijk via de knop Data-taal in het menu 
Wijzigen. 
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Neem vervolgens aan dat u een record hebt met onder andere twee 
objectnamen en een titel in alle drie talen, bijvoorbeeld: 

Voorbeelddata 

(nl-NL) 

Objectnaam (occurrence 1): tekening 
Objectnaam (occurrence 2): topografische tekening 
Titel: Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grolsteeg te Har-
derwijk, 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 Hard-
erwijk, 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 taal-
waarde wordt geëxperimenteerd. (In de vier tabelcellen worden auto-
matisch 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>> 
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<<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]>> 

<<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 Grol-
steeg 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 Grol-
steeg in Harderwijk, by Joh. Van Bijsterveld, 1965 (en-GB) 

Veld title[1,nl-NL]: Tekening in pen en penseel, voorstellende de 
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Grolsteeg te Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965 

Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grol-
steeg te Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 

1965 

 

Drawing in pen and pencil, representing the Grol-
steeg in Harderwijk, by Joh. Van Bijsterveld, 1965 
(en-GB) 

 

 
(Ref.nr.: 4984) 

1.4 Zoekformulier met vooraf ingestelde zoekvraag 

 

Zoals u wellicht weet, hebt u in Adlib drie manieren tot uw beschikking 
om een zoekopdracht samen te stellen: via de Zoekassistent, via een 
Zoekformulier in het menu Start of via Geavanceerd zoeken. In een 

zoekformulier vult u een of meerdere velden in met zoekwaarden 
waarmee op de achtergrond door Adlib dan een (gecombineerde) 

zoekopdracht wordt samengesteld.  
Vanaf Adlib 7.3 – u hebt er geen nieuwe versie van Designer voor 
nodig – kan Adlib aan de zoekopdracht die een gebruiker via een 
Zoekformulier impliciet samenstelt, op de achtergrond een gedeelte-
lijke zoekvraag toevoegen die eerder door de applicatiebeheerder op 
dat specifieke formulier is ingesteld. Het voordeel daarvan is dat u 
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zoekformulieren voor een specifiek doel kunt maken. Zo zou u in het 

Zoekformulier Archieven in de gegevensbron Archieven (catalogus) 

een gedeeltelijke zoekvraag kunnen instellen die ervoor zorgt dat de 
gebruiker via het zoekformulier altijd op beschrijvingsniveau stuk 
zoekt of u zou in het Zoekformulier Objecten in Objecten in eigen 
beheer de voorwaarde kunnen inbouwen dat er alleen naar objecten 
op een bepaalde standplaats wordt gezocht of na een bepaalde 
historische verwervingsdatum. 

De gedeeltelijke zoekopdracht stelt u in de eigenschappen van een in 
de Screen editor van Designer geopend zoekformulier in, op het tab-
blad List fields. Boven aan de Tag-lijst vult u de nieuwe parameter 
AddToQuery in. Ernaast vult u, als Engelse Text-waarde, de gewenste 
gedeeltelijke zoekopdracht in: die zoekdracht is van het Geavanceerd 

zoeken-type maar moet altijd beginnen met een Booleaanse operator 
(AND of AND NOT, de overige zijn niet bruikbaar of niet erg zinvol) om-

dat Adlib er uiteindelijk een gecombineerde zoekopdracht van moet 

kunnen maken. 

Voorbeeld: 

1. In een XPlus modelapplicatie 4.2 beschikt u in de gegevensbron 
Objecten in eigen beheer over een Zoekformulier Collectie. Laten 
we daar een vaste zoekopdracht aan toevoegen. 
 

 

2. In de Application browser van Designer opent u uw applicatie-
structuur en daaronder de gegevensbron Objecten in eigen beheer 
(Internal object catalogue). Open vervolgens de lijst Methods > 
Query by form Collection (Zoekformulier Collectie) > Screens en 

dubbelklik op Query by form Objects (Zoekformulier Objecten) om 
het scherm in de Screen editor te openen. 
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3. Rechtsklik op een lege plek in het geopende zoekformulier en kies 
Properties in het snelmenu dat opent. Vul op het tabblad List fields 
onder Tag de parameter AddToQuery in en rechts, achter English 

uw zoekvraag.  
 

 
 
Geef van velden de tag of de Engelse veldnaam op. Een van de 
manieren om die te vinden is door in Adlib te rechtsklikken op het 
gewenste veld, in het snelmenu dat opent Eigenschappen te 
kiezen en in het venster Veldeigenschappen de betreffende 

gegevens op het tabblad Data dictionary op te zoeken. 
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4. Sluit het eigenschappenvenster, sla de wijzigingen in het scherm 

op, herstart Adlib en bekijk wat de gevolgen zijn wanneer u in 
Adlib zoekt met het betreffende Zoekformulier. Stel u zoekt op 
Objectnaam: schilderij, dan zoekt Adlib in werkelijkheid 

vervolgens op object_name = schilderij and 

current_location = Amsterdam. 

 

 
 
Als de gebruiker niets invult, wordt er alleen gezocht met de vaste 
zoekopdracht, in dit voorbeeld dus: (and) current_location = 

Amsterdam. 

1.5 Objecten naar de vaste standplaats verplaatsen 

Via de procedure Standplaats wijzigen kunt u van een of meer gemar-
keerde 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. 

Voor gemarkeerde records start u de functie via de knop Wijzig 

standplaats vanuit het menu Wijzigen. 

Het venster Standplaats van objecten wijzigen opent en hierin ziet u 
vanaf Adlib 7.3 in model-applicaties 4.2 en hoger de nieuwe optie 
Naar vaste standplaats boven aan het formulier staan. Door het 
aankruisvakje 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 
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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. 

 

De meldingen die in het vak Samenvatting verschijnen, kunt u overi-
gens normaal met de muis of het (rechtsklik) snelmenu selecteren en 
kopiëren naar een tekstbestand, zodat u die kunt bewaren voor even-

tuele controles achteraf. (Ref.nr.: 5742) 
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1.6 Aanpassingen aan het venster Recordinformatie 

Het venster Record informatie (Ctrl+R) (primair bedoeld voor debug-

doeleinden, om van een record in detailweergave alle inhoud ineens te 
tonen), kan voortaan groter of kleiner worden gemaakt: verplaats de 

muiswijzer naar een rand van het venster totdat de muiswijzer veran-
dert in een dubbele pijl, klik en houd de muisknop dan ingedrukt ter-
wijl u de rand versleept. 

 

 

Als u niet alle tekst in de kolom Gegevens kunt lezen omdat de data in 

een veld te lang is voor de kolom, dan kunt u nadat u het venster 
breder hebt gemaakt de kolom Gegevens ook breder maken: ver-
plaats daartoe de muiswijzer naar een rechter rand van het label van 
de kolom Gegevens totdat de muiswijzer verandert in een zwarte dub-
bele pijl, klik en houd de muisknop ingedrukt terwijl u de rand ver-
sleept. 

 

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 “opgelost” is, of het een 
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tijdelijk veld betreft dat niet opgeslagen moet worden en of de waarde 

in het veld op slot is gezet of niet. 

 

1.7 Media-streams in de Media Viewer afspelen 

Wanneer de Retrieval path-optie voor een afbeeldingsveld is ingesteld 
op een URL naar een online service die zowel afbeeldingsbestanden en 

andere statische bestanden serveert als streaming video, dan zal Adlib 
7.3 bij weergave eerst proberen om het bestandstype van de media-

referentie 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. 

(Ref.nr.: 7063) 

1.8 Meer informatie in ADAPL-meldingen 

Op allerlei momenten in Adlib worden er op de achtergrond adapls 
uitgevoerd. Soms genereert zo’n adapl via een ERRORM statement 
een melding op het scherm. Daarin staat over het algemeen duidelijk 

uitgelegd waarom uw aandacht vereist is, maar tot op heden was er 
geen makkelijke manier om erachter te komen welke adapl de mel-

ding genereerde. Dat is nu veranderd. Links onder in elke ADAPL-
melding staat vanaf 7.3 de optie Toon details. Klik op de optie om de 
naam en locatie van de betreffende adapl te tonen. Dat kan nuttig zijn 
als u de adapl (de .ada-versie van het getoonde bestand) wilt inkijken 
of bewerken, bijvoorbeeld om te controleren of een fout wel terecht 
gegenereerd wordt of om de melding aan te passen. 
Merk nog op dat lang niet alle meldingen door ADAPL gegenereerd 

worden, maar meestal door adlwin.exe. 
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(Ref.nr.: 7051) 

1.9 Snel een barcode invoeren in de wijzig-

standplaatsprocedure 

Er is nu 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. (Dat venster opent u 
voor gemarkeerde objectrecords via de optie Wijzig standplaats in het 
menu Wijzigen.) Scan de gewenste barcode en zie dat die wordt inge-

vuld in het invoervak.  

 

Zodra u het invoervak verlaat om de andere velden in te vullen, wordt 
aan de hand van de barcode de bijbehorende standplaatsnaam opge-

haald. Die standplaatsnaam vervangt de barcode in het invoervak, 
maar de barcode zelf wordt wel nog getoond onder het invoervak 
Standplaats. 
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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. 

(Ref.nr.: 6625) 

1.10 Overschrijfbare uitvoerder in de wijzig-

standplaatsprocedure 

Om tijdens de wijzig-standplaatsprocedure – kies voor gemarkeerde 
objectrecords in het menu Wijzigen de optie Wijzig standplaats – een 
willekeurige uitvoerder op te kunnen geven, is aan het venster Stand-
plaats van objecten wijzigen het invoervak Uitvoerder toegevoegd. 

Voorheen werd als uitvoerder standaard de naam van de momenteel 
ingelogde gebruiker genomen, degene die de wijzig-
standplaatsprocedure in Adlib uitvoerde. In de nieuwe situatie 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 daadwerke-
lijke 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. 
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1.11 Nieuwe omgang met verouderde termen en 
namen 

Wanneer u voorheen een term of naam in de Thesaurus of Personen 
en instellingen de Status verouderd of verworpen gaf, had dat verder 
geen consequenties voor de behandeling van die term door de Adlib 

software. 
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Vanaf 7.3 geldt echter het volgende: 

1. Termen en namen met de Status verouderd of verworpen worden 

niet meer getoond in het venster Vind data voor het veld voor ge-
koppelde velden. Zo kiest u in dit venster niet per ongeluk een 
term die niet meer gebruikt zou moeten. 

2. 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 gekop-
peld veld, krijgt u de onderstaande waarschuwing te zien. Klik op 
Ja om de ingevoerde term, hier in dit veld in dit record, te accep-
teren 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 zo-
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. 
  

 

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

wordt geleegd. 

(Ref.nr.: 7079) 
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1.12 Overerfbare velden 

Vanaf Adlib 7.3 is het mogelijk dat uw applicatebeheerder zogenaam-

de overerfbare velden heeft ingesteld (zie de Designer 7.3 release-
notes 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 herhaal-

de 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 bijzon-
derheden over de toestand van het poppenhuis en de inventaris er-
van, 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 over-
erfbaarheid 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 opge-
slagen: een snelle manier dus om data uit andere records (gedeelte-

lijk) te kunnen kopiëren! Merk nogmaals op dat u nog steeds nieuwe 

tekst in deze velden kunt invoeren, dus u zit niet vast aan de gekopi-
eerde tekst. 

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: 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
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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. Hieron-
der ziet u een voorbeeld van zo’n toprecord in een Museum-
applicatie, 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. 
 

 

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 
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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 geacti-
veerd, dan wordt die data niet in het record opgeslagen maar 
wordt in weergavemodus wel getoond in het record. En kindre-

cords van deze “kast (miniatuur)” zullen deze data ook erven, on-
danks dat voor die records de data van de grootouder moet wor-
den geërfd. 
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 Opmerkingen 

 Als van een bestemmingsveld voor een overerfbaar veld in het 
huidige record meerdere occurrences bestaan waarvan er ten min-
ste 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 ge-
toond, op voorwaarde dat alle occurrences van dat veld in het hui-
dige record nog leeg zijn.  

 Als in een meertalig bestemmingsveld ten minste één van de da-
tatalen 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 al-
leen 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 data-
talen 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. 

1.13 Ga naar veld 

Vanaf Adlib 7.3 kunt u snel naar elk veld op elk scherm in de detail-

weergave van een record springen (zonder handmatig door alle tab-
bladen te hoeven bladeren), met behulp van de Ga naar veld-
functionaliteit: 

1. Druk in detailweergave van een record (in weergave- dan wel 
bewerkingsmodus) op de nieuwe 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 geregi-

streerd in de databasedefinitie (die vaak verschilt van de veldla-
bels op een scherm) in de huidige interfacetaal. Als de menu’s in 
Adlib dus in het Nederlands worden getoond, voer dan de Neder-
landse veldnaam in. 
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Zodra u begint te typen, vult de automatische completeringsfunc-
tie de eerste suggestie in. Die bestaat uit een veldnaam, een dub-
bele punt en een schermtitel (tabbladlabel). In het voorbeeld hier-

boven 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. 

 

 
 
- in plaats van de keuzelijst te openen, kunt u ook blijven typen 
totdat het verlangde veld en scherm door de auto-complete wor-
den gevonden. Daarna moet u alleen nog op OK klikken om het 
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betreffende tabblad te openen. 

- u kunt ook alleen de eerste paar letters van de gezochte veld-

naam opgeven, mogelijk gevolgd door een dubbele punt en de 
eerste paar letters van de titel van het verlangde scherm. De au-
to-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). 

 In weergavemodus springt u alleen naar het juiste scherm, terwijl 

in bewerkingsmodus niet alleen het gewenste tabblad wordt ge-
opend maar de cursor ook automatisch in het gezochte veld wordt 
geplaatst (als dat veld bewerkbaar is). 

(Ref.nr.: 7133) 

1.14 Zoeken met de expand-operator 

Stel u hebt een hiërarchisch opgebouwde database, een archief bij-
voorbeeld, en u zou graag zoekvragen willen opgeven waarin u welis-

waar zoekt naar een specifiek record maar dan ook alle onderliggende 
records wilt terugkrijgen.  
Dat kan nu met de expand operator die in geavanceerd zoeken en 

vaste zoekopdrachten (fixed queries) gebruikt kan worden. De syn-
taxis 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 ver-

zekering uit de titel, dan voert u daarvoor de volgende zoekopdracht 

uit: 

expand(titel = 'belastingen verzekering') 
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De expand-operator heeft echter een index op de linkreferentie-tag 

van het bredere-termveld nodig om te kunnen werken en veel 
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. 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. 

 

Ga als volgt te werk: 

1. Zoek in de Application browser van Designer de betreffende tag op 
in de juiste database. (De objectcatalogi en archiefdatasets zijn 

vaak geassocieerd met de collect-database, bijvoorbeeld. In de 
applicatiedefinitie komt u erachter welke gegevensbron in uw ap-
plicatie met welke database geassocieerd is.) De tag kunt u in de 
veldenlijst snel vinden door die lijst eerst alfabetisch te sorteren 
op tag: rechtsklik daartoe op het label Fields in de boomstructuur 

en kies Sort by tag in het snelmenu. 
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2. Rechtsklik dan op het gezochte veld en kies in het snelmenu de 

optie Create index. 

 

 

3. Sluit het venster Reindexing <tag> for <database> dat enigszins 
voorbarig opent. Selecteer dan de nieuwe index die onder aan de 

lijst Indexes in de boomstructuur is toegevoegd. Vul nu een betere 
interne naam in waaraan u de index kunt herkennen, bijvoorbeeld 
prtofref. Stel het Key type dan in op Integer en laat de overige 

opties ongewijzigd. 
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4. Klik op de knop Re-index om het venster Reindexing <tag> for 

<database> opnieuw te openen en klik daarin op de knop Start. 
Als het indexeren voltooid is kunt u dat venster weer sluiten. De 
indexdefinitie is inmiddels opgeslagen in de databasestructuur. 

5. Sluit Designer, start uw Adlib-applicatie en probeer opnieuw (in 
dezelfde gegevensbron) te zoeken met de expand-operator. Het 

zou nu moeten werken. 

1.15 Gespiegelde koppelingen verwerken in alleen-
lezen database 

Stel dat u krappe toegangsrechten voor uw databases hebt ingesteld 
om ervoor te zorgen dat een bepaalde gebruikersgroep, laten we hun 
rol bijvoorbeeld “repromanagers” noemen, alleen records in de 
PHOTO-database kan bewerken (de gegevensbron Beelddocumen-
tatie) en alleen-lezen toegangsrechten heeft op COLLECT (de object-
gegevensbronnen) terwijl een andere groep gebruikers, met bijvoor-

beeld de rol “objectmanagers”, de tegenovergestelde rechten heeft 
(toegestaan om objectrecords te schrijven terwijl reproductierecords 

alleen mogen worden gelezen). Aangezien in huidige applicaties 
PHOTO en COLLECT gespiegeld gekoppelde databases zijn (Eng.: 
reversely linked) – object records kunnen naar meerdere reproducties 
koppelen terwijl elk reproductierecord naar meerdere objectrecords 
kan koppelen –  zou deze setup voorheen problemen hebben veroor-

zaakt omdat de alleen-lezen rechten op de gespiegeld gekoppelde 
database voor elk van deze twee gebruikersgroepen zou voorkómen 
dat nieuwe gespiegelde koppelingen verwerkt kunnen worden: 
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immers, als ik een reproductiereord mag bewerken en er een 

gekoppeld object aan mag toevoegen, dan zal Adlib bij het opslaan 

van dit record proberen om de huidige reproductiereferentie aan het 
relevante objectrecord toe te voegen (hetgeen strikt gesproken niet 
toegestaan is omdat ik op COLLECT slechts alleen-lezen rechten heb). 

Om dit probleem op te lossen, implementeert 7.3 in dit opzicht een 
minder strikt beleid: het zal alleen-lezen rechten op gespiegeld 
gekoppelde databases negeren voor zover dat het verwerken van 

gespiegelde koppelingen betreft. In het voorbeeld hierboven zal het de 
“repromanagers” dus zijn toegestaan om gekoppelde objecten aan een 
reproductierecord toe te voegen, terwijl de “objectmanagers” repro-
ductiereferenties aan objectrecords mogen toevoegen. Elke gebrui-
kersgroep zal echter nog steeds geen records in de andere database 

kunnen bewerken. 
Als de toegangsrechten nog verder aangetrokken moeten worden, 

bijvoorbeeld om het de “objectmanagers” onmogelijk te maken repro-
ductiereferenties aan een objectrecord toe te voegen, dan zou u het 
reproductiereferentieveld en het bijbehorende linkreferentieveld in de 
COLLECT datadictionary kunnen beschermen door de “object-
managers”-rol alleen-lezen rechten op deze velden te geven. Daarna 
zouden alleen de “repromanagers” nog gespiegelde koppelingen 
tussen objecten en reproducties kunnen aanmaken door gekoppelde 

objecten aan reproductierecords toe te voegen. De gespiegelde 
koppelingen zouden bij het opslaan van het reproductierecord auto-
matisch worden verwerkt en vervolgens zichtbaar worden (alleen-

lezen voor beide groepen) in de betreffende objectrecords. 

Merk op dat ofschoon het hierboven gegeven voorbeeld van twee 
gebruikersgroepen met tegengestelde toegangrechten uitgaat, een 

setup waarin slechts een enkele gebruikergroep (rol) gespiegelde 
koppelingen in een alleen-lezen gekoppelde database moet kunnen 
schrijven, natuurlijk evengoed van toepassing is. 
Verder geldt de nieuwe functionaliteit alleen voor Adlib voor SQL-
databases. CBF-databases ondersteunen deze oplossing niet. 

(Ref.nr.: 4894) 

1.16 Kindrecords in batch toevoegen 

Vanaf Adlib 7.3.16046.3 kunt u via het snelmenu in de hiërarchie-
browser onder een geselecteerd record meerdere 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 



Nieuwe functionaliteit  Adlib 7.3 

26-4-2016 30  

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. 

Voor de Adlib-gebruiker werkt het eenvoudig als volgt: 

1. Als u in een hiërarchisch georganiseerde database een record 
opent, kunt u in het deelvenster Doorzoek hiërarchie (F9) de com-

plete hiërarchie zien waar het record deel van uitmaakt. U kunt er 

elk gewenst record uit die hiërarchie in detail tonen door er op te 
dubbelklikken. 

2. Met de nieuwe functionaliteit kunt u nu één of meerdere groten-
deels lege records onder een van de opgesomde records 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 Add 
child records in het snelmenu dat opent.   

3. Het venster Add children opent. Kies het aantal kindrecords dat u 
nu automatisch wilt invoegen. 
 

 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
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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. 

4. 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. 

5. 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 u of 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. 
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1.17 Termstatus “groep” (neutrale waarde 6) 

Vanaf versie 7.3 ondersteunt Adlib een nieuwe termstatus met de 

neutrale waarde 6 en weergavewaarde groep. Het lijstje met mogelij-
ke statussen die u aan een term in de thesaurus (of vergelijkbaar 
validatiebestand) kunt toekennen wordt daarmee als volgt: 

Neutrale waarde Weergavewaarde 

0 niet gedefinieerd 

1 descriptor 

2 non-descriptor 

3 kandidaat 

4 verouderd 

5 verworpen 

6 groep 

 
De groep-status is bedoeld voor termen die in uw thesaurusbeheer 
handig of belangrijk zijn om verzamelingen van termen te onderschei-
den 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 
         Aketon 
         Borstplaat 
         Gambeson 
         Kolder 

         Kuras 
         Pantserhandschoen 

         Schouderplaat          
    Wapenrusting naar functie 
         Gevechtsharnas 
         Paardenharnas 
         Paradeharnas 
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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 termhiëarchie kunt 
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 zoe-
ken op termen met de groep-status. In de lijst met gevonden ter-
men zijn termen met de groep-status gemarkeerd met een groen, 
vierkant pictogram: u kunt deze termen wel markeren met de se-
lectiebalk maar alleen de niet-groep termen uit uw selectie kunnen 

naar het gekoppelde veld worden gekopieerd. 
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 Vermijd het gebruik van termen met deze status in voorkeursrela-
ties: u gaat er in de catalogus toch geen gebruik van maken. 

* Alhoewel Adlib de nieuwe termstatus vanaf versie 7.3 ondersteunt, 
moet u of uw applicatiebeheerder in de velddefinitie van het enumera-

tieve statusveld in uw validatiedatabase de nieuwe status wel eerst 
nog toevoegen voordat de Adlib-gebruiker via de meerkeuzelijst Sta-
tus in een validatierecord de nieuwe status daadwerkelijk kan toewij-
zen. Voor het veld term.status (tag ts) in de thesaurus voegt u aan de 
Enumeration values van het veld in Adlib Designer eenvoudig de 
waarde 6 onder aan het lijstje toe en geeft u ernaast in de gewenste 
interface-talen de weergavewaarden op, bijvoorbeeld groep voor het 

Nederlands en group voor het Engels. Sla de wijzigingen in de databa-

se vervolgens op. (Ref.nr.: 7580) 
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1.18 De Herstel Media Viewer-functie 

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 Viewer-
venster 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. (Ref.nr.: 7592) 

 

1.19 Meerdere hiërarchieën in de hiërarchiebrowser 

Voorheen kon de hiërarchiebrowser (F9) slechts een enkele hiërarchie 

weergeven, zelfs als de term deel van meerdere hiërarchieën was. 
Adlib 7.3 vult die leemte met de volgende verbeteringen (waarvoor 
geen extra instellingen in Designer nodig zijn): 

 Als de momenteel getoonde term meerdere bredere termen heeft 
(wat resulteert in verschillende hiërarchieën) dan worden al die 

hiërarchieën nu automatisch (onder elkaar) weergegeven in de 
hiërarchiebrowser (het deelvenster Doorzoek hiërarchie). 

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 ‘Hoofd-

deksel’ 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 
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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 hiërar-
chieën, 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. 
 

 
 
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. 
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2 Overige verbeteringen 

In 7.3 is verder de volgende functionaliteit nog verbeterd: 
 

Ref.nr. Korte omschrijving 

4541 Het was niet mogelijk om via een leeg zoekformulier naar 
alle records te zoeken, hetgeen een probleem kon zijn als 
u uit een database zonder verplichte velden alle records 
wilde ophalen en u geen andere keuze had dan een zoek-

formulier te gebruiken. 

4872 Herhaalde occurrences van diepgekoppelde velden werden 

niet correct weergegeven: niet alle occurrences werden 
getoond. 

4946 De knop Toevoegen in het venster Voeg toe aan pointerfi-

le was al actief voordat een pointerfile geselecteerd was. 

4961 De Wijzig standplaats-procedure toonde de hiërarchische 
context van standplaatsen niet, dus u kon er niet zeker 
van zijn dat u de juiste standplaats koos als die stand-
plaats geen unieke naam had.  

5079 De Favorieten-functionaliteit, zoals beschikbaar in het 
rechtsklik-snelmenu voor velden, maakte geen onder-

scheid tussen hoofdletters en kleine letters in de veldtags, 
waardoor favoriete waarden voor bijvoorbeeld de tag IN 

ook beschikbaar waren voor de tag in. 

5284 Tijdens het schakelen tussen bepaalde gekoppelde velden 
werd het scherm nodeloos ververst. 

5401 Inconsequent gedrag na klikken op interne koppelingen: 
wanneer u op een interne link klikte die koppelde naar een 
record dat geen onderdeel was van de huidige dataset, 
dan had dat record geopend moeten worden in een zoom-
scherm, maar in een sommige applicaties werd zo’n re-
cord juist geopend in detailweergave, hetgeen tot een 

foutmelding 31 leidde (Record kon niet uit database gele-
zen worden) wanneer u het in bewerkingsmodus probeer-
de te zetten. 

5414 De F1 Help werd alleen getoond als het Adlib-venster ge-

maximaliseerd was. 

5541 De knop Alle sleutels in de Zoekassistent en de narrower 

operator in Geavanceerd zoeken gebruikten de térmen 
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van alle nauwere sleutels om op te zoeken, in plaats van 

de recordnummers van de nauwere sleutels. Hierdoor kon 
het zoekresultaat groter worden dan het had moeten zijn. 
Dit is relevant wanneer de gezochte termen niet uniek 
hoeven te zijn, zoals bij standplaatsnamen. 

5767 In het venster Vind data voor het veld van de Wijzig 

standplaats-procedure was de context van gevonden ter-
men niet aanwezig, waardoor het soms moeilijk was om 
de juiste term te kunnen kiezen. 

5772 Na het selecteren van een gekoppeld record in het venster 
Vind data voor het veld voor een gesorteerd gekoppeld 
veld, verdween de cursor soms. 

6068 Hiërarchisch zoeken op de huidige standplaats (met het 
aankruisvakje Gebruik relaties in de Zoekassistent gemar-
keerd) gaf foutieve resultaten: het zoekresultaat was te 
groot. (Zie ook ref.nr. 5541.) 

6165 Bij het samenstellen van de termenlijst uit de externe 
AAT-thesaurus, werden op het tabblad Toon hiërarchie in 
het venster Vind data voor het veld verkeerde termen 
opgenomen. 

6237 Occurrences werden niet gesorteerd wanneer die waren 
toegevoegd vanuit een gekoppelde database. Bijvoor-

beeld: als u een objectrecord aan een tentoonstellingsre-
cord koppelde en in het objectrecord bestonden koppelin-
gen naar meerdere tentoonstellingen, dan werden de ge-
koppelde tentoonstellingen in het objectrecord niet gesor-
teerd als het sorteren op begindatum moest plaatsvinden. 

6275 Een veld in een record in bewerkingsmodus verloor de 
focus (de actieve cursor) na het gebruik van Alt+Tab om 

tussen andere applicaties te schakelen. 

6453 Het openen van een scherm waarop enkele duizenden 
occurrences van een bepaald gekoppeld veld ingevuld 
waren, verliep zeer traag. 

6458 In Adlib Designer werd de knop Opslaan niet actief na het 
wijzigen van de sluitingsperioden in de Adloan-
parameters. 

6598 Een afbeelding op de zoekresultaattabbladen Miniatuur-
weergaven en Filmstrook werd geroteerd getoond, terwijl 
die normaal werd weergegeven op het tabblad Overzicht 

van objecten. 
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6646 Na het draaien van de Wijzig standplaats-procedure in de 

detailweergave van een record dat vanuit de lijstweergave 
was geopend, werd de gebruiker teruggebracht naar de 
detailweergave van een ander record, namelijk het eerste 
record uit het zoekresultaat.  

6683 Als u de Wijzig standplaats-procedure gebruikte om een 

nieuwe standplaats toe te wijzen aan een record zonder 
enige bestaande standplaatsgegevens, dan werd een nut-
teloze standplaatsgeschiedenis-occurrence aangemaakt 
die, op een einddatum na, leeg was. 

6765 Wanneer voor schermen toegangsrechten werden inge-
steld als u die schermen had geopend via de Screens-map 

in de Designer Application browser, dan was het ongemo-
gelijk om de wijzigingen op te slaan omdat de knop Op-
slaan niet actief werd. 

6787 Een geavanceerde zoekopdracht als <field> contains 

'/' retourneerde alle records, in plaats van alleen records 

met een schuin streepje in het veld.  

6807 Adlib Designer-wijzigingen in openingsuren van een biblio-

theek, zoals geregistreerd in de adcirc.pbk konden niet 
worden opgeslagen omdat de knop Opslaan niet actief 
werd. 

6833 De gereserveerde variabele &6[7] werd niet bijgewerkt 

nadat de gebruiker van gegevensbron wisselde, dus de 
variabele bevatte altijd de naam van de eerst geopende 
gegevensbron.  

6854 Bij het selecteren van velden voor een sorteervolgorde 
werd elk nieuw veld automatisch direct onder het eerste 
veld geplaatst in plaats van onder het laatste veld. 

6861 In een gehoste applicatie waarvoor toegangsrechten wa-
ren ingesteld, was het pictogram Wijzig standplaats niet 

altijd actief. 

6875 Na zoeken met een zoekformulier had het zoekresultaat-
venster de focus niet. Daardoor kon u niet door het zoek-
resultaat bladeren via het toetsenbord. 

6876 De importjob-instelling Make [default language] the inva-
riant language stelde alle taalwaarden in een veld in op  
Invariant. 
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6883 Occurrences van een veld dat ingesteld was om aflopend 

te worden gesorteerd, werden in de verkeerde volgorde 
weergegeven (oplopend).  

6920 Een adlwin.exe-import van een Adlib tagged-bestand dat 
meerdere occurrences van een bepaald veld bevatte, im-
porteerde alleen de laatste van die occurrences (door de 

eerder geïmporteerde occurrences steeds te overschrij-
ven). 

6924 Adlwin.exe crashte wanneer u de pijltjestoetsen in een 
gegroepeerd veld gebruikte. 

6925 Na het uitvoeren van de Wijzig standplaats-procedure op 

een enkel objectrecord dat niet het eerste record in het 
zoekresultaat was, werd het eerste record uit dat zoekre-
sultaat getoond, in plaats van het verwerkte record. 

6928 Een standaard waarde voor een veld in een herhaalde 
groep werd alleen in de eerste occurrence ingevuld (in 

plaats van in alle occurrences) wanneer een recordset uit 
een pointerfile aan het gekoppelde veld in deze herhaalde 
groep werd gekoppeld.  

6929 Als u probeerde om enumeratieve veldinhoud te kopiëren 
via de gelijknamige optie in het rechtsklik-snelmenu voor 
het veld, dan werd die inhoud helemaal niet gekopieerd of 

onjuist gekopieerd. 

6931 Import.exe importeerde niet altijd alle occurrences in een 
meertalige XML import. 

6940 Zoeken op een opgehaald ISO-datumveld met een ISO-

datumindex genereerde een fout: error converting data 
type nvar to numeric. 

6942 Adlib genereerde een common runtime error na rechts-
klikken op een tekstveld met veel data.  

6943 Een crash of ongedocumenteerde fout 369 werd gegene-

reerd wanneer u klikte op een pointerfile terwijl de lijst 

met pointerfiles nog niet geheel werd weergegeven. 

6945 Nadat het tabblad Miniatuurweergaven van een zoekresul-
taat werd ververst, werden niet alle afbeeldingen opnieuw 
geladen. 

6946 Stap 4 van de Zoekassistent toonde tussen de sleutels uit 
de momenteel doorzochte index soms sleutels uit eerdere 
zoekopdrachten die verder geen records opleverden.  
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6953 Adlib genereerde een fout 176 voor een veld met een 

gecombineerd index wanneer u een nieuwe Use-relatie in 
een thesaurusrecord probeerde op te slaan. 

6960 Het was onmogelijk om de inhoud van een contextveld 
naar een Zebra-printer af te drukken. 

6968 Als u een tweede occurrence aan een gekoppeld veld wilde 
toevoegen via een Zoekformulier, dan werd de inhoud van 
de eerste occurrence in het zoekformulier getoond. 

6969 De weergave van afbeeldingen op het tabblad Miniatuur-
weergaven van een zoekresultaat was niet altijd correct 
als de oriëntatie van de afbeelding opgeslagen was in de 

EXIF metadata van de afbeelding. 

6971 Het afdrukken van meerdere records via een Word-
sjabloon stopte bij het verwerken van het tweede record, 
waardoor zowel het sjabloon als het al aangemaakte eer-
ste Word-document werden gesloten. 

6975 Als u een record ontleende en niet opsloeg, dan werd het 
originele record toch verwijderd (als dat zo was ingesteld, 
om verwijderd te worden bij opslag). 

6981 Na het invullen van data in een HTML-veld werd aan de 
automatisch gegenereerde HTML een <BODY>-node toege-

voegd, wat niet overeenkomstig het eerder vastgestelde 

uitvoerformaat was.  

6984 Een standaard waarde voor een veld in een herhaalde 
veldgroep werd alleen ingevuld in de eerste occurrence (in 
plaats van in alle occurrences) wanneer een recordset uit 
een pointerfile aan een gekoppeld veld in deze herhaalde 
groep werd gekoppeld. 

6987 Als uw Adlib snelkoppeling de –datadir opstart-optie ge-

bruikte, dan kon de \data-map niet meer gevonden 
worden.  

6993 Wanneer een contextveld aan een linkscherm was toege-

voegd, werd de inhoud van dit veld nooit getoond. 

7004 De WHEN-operator in geavanceerde zoekopdrachten resul-

teerde altijd in nul gevonden records, zelfs als records aan 
de zoekvraag voldeden.  
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7012 Afbeeldingen op de zoekresultaattabbladen Miniatuur-

weergaven en Filmstrook werden niet getoond wanneer ze 
via een URL moesten worden opgehaald. 

7021 In sommige applicaties veroorzaakte het markeren van 
het aankruisvakje Gebruik relaties voor een geselecteerde 
zoekingang een lege regel in de lijst van gevonden sleu-

tels. Wanneer u klikte op zo’n lege regel, kreeg u de mel-
ding dat er geen records gevonden waren. 

7022 De optie Vind records voor <field> = <value> in het 
rechtsklik-snelmenu voor geïndexeerde velden, was onbe-
doeld gedeactiveerd voor een bepaalde rol.  

7024 Een schermvoorwaarde verborg het scherm altijd, onge-
acht het resultaat van de voorwaarde. 

7029 Na het plakken van een grote hoeveelheid tekst vanaf het 
Window Klembord schakelde Adlib naar een ander record 
waardoor een lock op het originele record achterbleef. 

7031 Afbeeldingen op de Media Viewer-tabbladen Miniatuur-
weergaven en Filmstrook werden niet getoond totdat u 
klikte op de betreffende miniatuurweergave. 

7038 Wanneer u een tweede zoekopdracht uitvoerde en de 
lijstweergave weer opende, genereerde Adlib een uitzon-

dering en een stackdump-bestand. 

7039 Stap 4 van de Zoekassistent toonde niet altijd de nauwere 
termen van gevonden sleutels.  

7052 Als u vanuit een gekoppeld veld op de Tab-toets drukte, 

dan opende zoals gewoonlijk het venster Vind data voor 

het veld, maar werd eerst nog het gekoppelde veld ge-
leegd zodat de lijst in het venster Vind data voor het veld 
begon met de eerste term uit de index, in plaats van met 
de waarde die u oorspronkelijk in het gekoppelde veld had 
ingevoerd. 

7057 Wanneer een geavanceerde zoekopdracht werd uitge-

voerd, dan kon het voorkomen dat de voortgangsmelding 
op de achtergrond werd geplaatst, achter het venster 
Geavanceerd zoeken. 

7058 In weergavemodus was het niet mogelijk om een waarde 
uit een enumeratief veld naar het Windows Klembord te 
kopiëren. 
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7059 Als een enumeratief veld een niet-gedefinieerde waarde 

bevatte, dan werd soms evengoed een taalwaarde weer-
gegeven. 

7060 De functie Vervangen in records las de waarde in een 
enumeratief veld verkeerd uit. Als zo’n veld een waarde 
bevatte die een neutrale waarde noch een taalwaarde was 

en alleen voor wat betreft hoofdletters en kleine letters 
verschilde van een taalwaarde, dan vond een zoek-en-
vervangactie die waarde niet, tenzij de optie Onderscheid 
hoofdletters/kleine letters gedeselecteerd was. 

7097 Een veld in een Word-sjabloon werd bij afdrukken niet 
gevuld wanneer de betreffende veldnaam eindigde op 

“default”. 

7103 In de Hiërarchiebrowser verscheen soms een plusteken 
voor een record dat geen nauwere records had. 

7104 Afbeeldingen die met import.exe in het Picturae DAMS 

werden geïmporteerd, werden niet naar het DAMS gekopi-
eerd en kregen geen uuid. 

7115 In Adlib Designer verscheen een niet-afgehandelde uit-
zondering wanneer u probeerde een nieuw op te halen 
veld toe te voegen.  

7123 In de Translations manager van Adlib Designer werden 

wijzigingen in teksten uit .txt-bestanden niet bijgehouden, 
waardoor die wijzigingen via Opslaan niet konden worden 
bewaard. 

7124 Na het openen van een record van het laagste niveau in 

de Hiërarchiebrowser werd daarin geen enkel record ge-
markeerd door de selectiebalk. 

7129 Vanaf het tabblad Miniatuurweergaven in de Media viewer 
werden geen miniatuurweergaven gecreëerd wanneer een 
record in detailweergave werd geopend. (Adlib moet ook 
miniatuurweergavebestanden maken voor gekoppelde 

afbeeldingen wanneer een afbeelding voor het eerst in de 

Media viewer wordt getoond, in detailweergave van een 
record.)  

7131 Bij het bewerken van een herhaalbaar veld was het picto-
gram Occurrence toevoegen niet actief. 
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7135 Het was niet mogelijk om meerdere occurrences van de 

velden Titel en Beschrijving te maken. Er werd een fout 
1011 gegenereerd wanneer u het probeerde. 

7146 De lijstweergave van een zoekresultaat toonde de context 
van de huidige standplaats niet tenzij het veld voor de 
huidige standplaats zelf ook op het scherm voor de lijst-

weergave was gedefinieerd. 

7158 Na het opslaan van een gekoppeld thesaurusrecord in een 
zoomscherm werd plots een gerelateerd objectrecord 
weergegeven. 

7166 Wanneer u een Adlib waarschuwing in de Zoekassistent 

negeerde (bijvoorbeeld de waarschuwing die meldt dat de 
zoekresultaten niet langer beschikbaar zijn na het openen 
van een andere dataset) door op de knop Volgende te 
klikken voordat u op OK in de waarschuwing klikte, dan 
werd een onjuiste melding over ontbrekende indexen ge-
genereerd. 

7183 Een afbeeldingsimport crashte op de end-statement in een 

after-read adapl. 

7212 Adlib toonde plots het laatste record uit het zoekresultaat 
wanneer u een record in bewerkingsmodus plaatste na het 
wijzigen van de grootte van het Adlib-venster. 

7217 Het verplaatsen van een veld in de Designer Screen editor 
vereiste het herpositioneren van alle velden en labels op 
het scherm over een verticale afstand van ongeveer 2mm. 

7218 Adlib crashte na het draaien van de Wijzig standplaats-
procedure voor een gekopieerd record, of Adlib toonde 
een ander record. 

7222 Bij het toevoegen van een nieuw veld aan de Linked field 
mapping van een velddefinitie in Designer, werd de eerste 
rij van die mapping overschreven.  

7232 Het was niet mogelijk om een term-zoekmethode voor 

een gekoppeld veld te gebruiken als de gebruiker lid was 
van verschillende Active Directory-groepen. In een appli-
catie met Specified rights, de Default access rights: None, 
Application authentication method: Active Directory, was 
het voor een gebruiker die lid was van meer dan een AD-
groep niet mogelijk om waarden in gekoppelde velden te 
vinden via een zoekingang. Als gevolg hiervan werden 

exemplaarrecords die waren gekoppeld aan een Docu-
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ment-record door de opslag-adapl bij het opslaan van het 

Document-record verwijderd.  

7233 Een gebruiker met Write (niet Full) toegangsrechten kon 
records niet kopiëren: het pictogram Kopiëren leek actief, 
maar werkte niet. 

7258 Een specifieke occurrence voor een veld in de Hiërar-
chiebrowser instellen, werkte niet.  

7263 Een Wijzig standplaats-actie op meerdere records, maakte 
13 lege occurrences aan (occ 2-14) in de Standplaatshis-
torie-veldgroep voor alle records in de selectie behalve het 
eerste record. 

7265 Lange rolnamen in het dialoogvenster Edit role voor poin-
terfile toegangsrechten, werden afgebroken vanwege de 
vaste breedte van de Rol keuzelijst. 

 

Het venster Edit role, en daarmee de Rol keuzelijst, kan 

nu verbreed worden door de rechterkant van het venster 
te verslepen. 

7266 Een field = "*value1 value2*" geavanceerde zoekop-

dracht op een free-text geïndexeerd veld leverde te veel 

resultaten op. 

7285 Wanneer u een adapl in een geavanceerde zoekopdracht 

probeerde te gebruiken, werd een fout 9 gegenereerd. 

7304 Bij het hergebruiken van een pointerfilenummer werden 
ook de toegangsrechten van de verwijderde pointerfile 
hergebruikt. 
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7315 Standplaatsen werden in het venster Vind data voor het 

veld voor de procedure Wijzig standplaats gedupliceerd en 
de waarde werd niet gekopieerd naar het Wijzig stand-
plaats-formulier. 

7346 Wanneer u met een zoekingang een zojuist aangemaakte 
ISO-datumindex doorzocht, dan resulteerde dat in een 

Invalid descriptor index foutmelding. Het verwijderen en 
opnieuw aanmaken van de index verhielp het probleem 
niet.  

7347 Schermen die uitgeschakeld (verborgen) waren, werden 
weer ingeschakeld wanneer een record in bewerkingsmo-
dus werd gezet. 

7354 Als een contextveld toegevoegd was aan de formatstring 
van de Internal link properties, dan werd die evengoed 
niet getoond in de Hiërarchiebrowser.  

7359 De Hiërarchiebrowser snelmenu-optie Toevoegen werd 

niet gedimd weergegeven wanneer de gebruiker niet de 
juiste toegangsrechten had om een record toe te voegen. 

7364 Na het openen van een pointerfile op het tabblad Minia-
tuurweergaven van een zoekresultaat en het vervolgens 
sorteren van de lijst via het menu, leek de lijst in de ver-
keerde volgorde te zijn gezet en soms leken resultaten 

zelfs gedupliceerd. Maar als u op een objectrecord klikte, 
dan zag u wel het juiste object. 

7367 Adlib crashte wanneer u vanaf een record in een recordset 
naar een gerelateerd record navigeerde en vervolgens op 
de knop Volgend klikte of op F5 drukte. 

7376 Alleenstaande labels op schermen konden niet voorwaar-

delijk worden onderdrukt, zoals dat bij velden al wel kon. 

7418 Een gebruiker met alleen-lezen rechten werd toch de mo-
gelijkheid geboden om een term uit een ander domein toe 
te voegen aan het huidige domein, maar bij het opslaan 
van het record werd een fout 58 gegenereerd. 

7438 Een CSV-export exporteerde alleen het eerste record. 

7440 Er werd een fout 1011 gegenereerd wanneer u de functie 
Occurrence onderaan toevoegen in het veld Vervaardiger 
gebruikte. 

7450 De hiërarchiebrowser toonde soms het recordnummer van 
het bredere record in plaats van de huidige term. 
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7458 Een favoriete waarde die via Adlib 7.2 aan de favorieten 

van een veld was toegevoegd, was niet beschikbaar wan-
neer u 7.3 gebruikte. 

7461 De Wijzig standplaats-procedure kopieerde de Vaste 
standplaats niet naar het veld Huidige standplaats, wan-
neer het aankruisvakje Naar vaste standplaats gemar-

keerd was. 

7473 De Wijzig standplaats-procedure wees aan elk tweede 
record geen nieuwe huidige standplaats toe. 

7474 Een stand-alone adapl kon een geïndexeerde datum niet 
vinden. 

7486 Bij het koppelen van een afbeelding en het vervolgens 
opslaan van het record, werd soms een error 189: substi-
tuting preferred term gegenereerd. 

7489 Bij het verbinding maken met de server crashte Adloan 

soms. 

7496 Het veld Ontv. Aantal in de Bestelmodule werd geleegd 
nadat u het ingevulde veld verliet en vervolgens kon de 
bestelstatus niet worden gewijzigd. 

7497 Als in een adapl de FACS-database CHARGING werd 
gelezen, dan werd een fout 55 gegenereerd. 

7505 Na betaling van het totale openstaande leengeld via Adlo-
an werd het leengeldrecord verwijderd, maar het record-
lock voor dat recordnummer bleef achter waardoor een 
fout 346 werd gegenereerd wanneer de volgende Adloan-

gebruiker een nieuw leengeldrecord wilde aanmaken.  

7510 Wanneer de functie voor het ontlenen van records voor de 
tweede keer werd gebruikt, werden niet alle velden naar 
het record gekopieerd. 

7514 Soms werkten de tabbladen Miniatuurweergaven en Film-
strook in de Media Viewer niet meer: er werden dan geen 
miniatuurweergaven getoond. 

7595 De Wijzig standplaats-procedure werkte niet wanneer u 
een term uit de lijst Vind data voor het veld gebruikte om 
naar standplaatsen te zoeken. 

7602 Tijdens het importeren van afbeeldingen werden be-
standsnamen altijd in hoofdletters omgezet. 
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7635 Herhaald zoeken in een applicatie met een image handler 

was vaak erg langzaam en soms reageerde Adlib dan he-
lemaal niet meer. 

 

 

 


