Adressen van familie.
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Blad 2

Inloggen
Om deze database te kunnen raadplegen is een computer met een internetbrowser nodig:
• Open de site "https://www.dumez.nl/";
• klik op de “Familie” tab;
• en daaronder op “Adressen”.
• of volg de link https://www.dumez.nl/Family/adressen.php.
Zonder ingelogd te zijn krijg je dan de volgende tekst te zien:

Vanwege de privacy-gevoelige gegevens in het adressenbestand is het alleen te raadplegen voor
mensen met een account op deze site. Die kun je aanvragen door op hiervoor bestemde knopje
("hier te klikken") te klikken.
Mocht je reeds over een account beschikken,klik dan de Login tab en log in als onder beschreven.

Kies een Gebruikersnaam en geef je E-mailadres in (beide mogen nog niet op de site geregistreerd zijn). Vul,
bij Motivatie, in waarom je de adressen wilt raadplegen en geef ook aan of je de mogelijkheid wilt
krijgen om wijzigingen en toevoegingen aan te brengen. Klik dan op de “Vraag aan” knop. Wacht
vervolgens een e-mail af, met het antwoord op je aanvraag.

Met de verkregen inloggegevens kun je, vanuit elke pagina, inloggen door op het sleutel-symbooltje
rechtsboven te klikken.
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Vul vervolgens je gebruikersnaam of e-mailadres en het opgestuurde wachtwoord in. Als je van plan
bent regelmatig terug te keren, kun je het vakje bij “Houdt mij ingelogd” aanvinken. En klik dan op
de “Login” knop.
Een “wachtwoord vergeten” opties is op deze site nog niet aanwezig, in dat geval stuur je mij een
mailtje of een bericht via het Contactformulier.
Nadat je bent ingelogd met het geleverde, tijdelijke wachtwoord, wordt je verzocht direct het
wachtwoord te veranderen in iets dat jezelf gekozen hebt (en zult kunnen onthouden).

Vul 2 keer het wachtwoord in en klik op “Veranderen”.
Je kunt altijd dit scherm, waarbij je je wachtwoord, je volledige naam, je e-mailadres en je
voorkeur taal kunt wijzigen, oproepen door op je gebruikersnaam boven aan het scherm te klikken.

Om uit te loggen klik je op het doorkruiste sleutel-symbooltje en om van taal te veranderen klik je
op het vlaggetje (let op: dit verandert niet je voorkeur taal).
Elke keer dat je voortaan inlogt, kom je eerst langs dit scherm, klik op de knop “Doorgaan als” als
je niets hoeft te veranderen.

Rollen
Bij een verkregen inlogaccount hoort ook een rol die bepaalt welke rechten je hebt m.b.t. tot de
database. Het kan zijn dat je de gegevens alleen kunt raadplegen maar ook dat je bestaande
gegevens kunt wijzigen en nieuwe gegevens mag toevoegen. Dit verschil uit zich in meer of minder
aanklikbare opties op de schermen. In deze handleiding zal als eerste beschreven worden hoe het
bestand geraadpleegd kan worden, hoewel de schermafbeeldingen ook vaak de icoontjes voor het
wijzigen zullen laten zien. Later volgt een beschrijving van de wijzig- en toevoeg-opties.
Het wordt echter wel aangeraden pas met het wijzigingen te beginnen na het doorlezen van de
gehele handleiding.
Als je ingelogd bent, dan zie je aan de onderzijde van het scherm een icoontje in de vorm van een
insect (bug), vindt je een fout of een andere onvolkomenheid op een pagina van de website, klik
dan – terwijl je op die pagina bent – hierop om dat aan de ontwikkelaar door te geven.

Ben je op de Adressen pagina, dat zie je onderaan ook een icoontje in de vorm van een boek, klik
daarop om deze handleiding te lezen. Je kunt ook de toetscombinatie Cltr+h gebruiken om de
handleiding op te roepen (behalve als je browser de combinatie voor een ander doel gebruikt).
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Gegevensstructuur
Om de gegevens te kunnen vinden is het belangrijk te weten hoe deze gestructureerd is. Om te
beginnen worden de volgende gegevensgroepen onderscheiden.
• Personen
• Gezinnen
• Bedrijven
• Adressen
Elk met een eigen tabblad waarop aanvankelijk de lijst van die groep getoond wordt.

Zowel personen, gezinnen als bedrijven kunnen aan 1 of meer adressen gekoppeld zijn.
Personen kunnen aan gezinnen en bedrijven zijn gekoppeld en de relatie tussen personen onderling
kan ook zijn vastgelegd.
Als in het algemeen wordt over een van de onderdelen wordt gesproken, dan wordt de term “Item”
gebezigd.

Scope
Een ander concept is dat de gegevens toebehoren aan het domein van verschillende families. Er zijn
gegevens die interessant zijn voor de familie De Haan en andere voor de familie Du Mez; deze
domeinen hebben een grote overlap. Bij het verkregen account hoort een zgn. “scope”, die bepaalt
of je in de gegevens van één van de families kunt kijken (scope “H” of scope “M”), of dat je tot
beide sets toegang hebt (scope “HM”).

Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst meer dan twee scopes kunnen ontstaan.

Notities
Bij elk item kunnen een of meer opmerkingen worden geplaatst. Bij de import vanuit ander bronnen
zijn deze velden gevuld. Opmerkingen kunnen worden toegevoegd of verwijderd (waaronder de notities
uit de import).
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Personen
Klik op de tab “Personen” (of op de link “Terug naar de lijst” op een pagina die zich reeds binnen deze tab bevindt)
om de lijst met personen op te vragen.

In dit voorbeeld zijn de personen gesorteerd op achternaam; dat is te zien aan het blauwe
driehoekje naast “Achternaam”. Dit wijst omhoog ten teken dat er oplopend gesorteerd is. Door op
dit kolomhoofd te klikken zal de sorteervolgorde opgedraaid worden. Sorteren op een andere kolom
is mogelijk door op het hoofd boven die kolom te klikken. De sortering kan overigens ook aangepast
worden in de filter-dialoog, die zo dadelijk, onder beschreven zal worden.
Sorteren op “Voornaam” geeft een volgorde gebaseerd op de volledige voornamen van de persoon;
dat kan dus afwijken van wat er in die kolom staat, dat is namelijk de roepnaam, de eerste
voornaam of de initialen.
Het totaal aantal personen dat bovenaan de lijst wordt vermeld, geldt overeenkomstig de huidig
ingestelde filtering en uiteraard binnen de scope(s) waar je toegang toe hebt.
In de tweede kolom, rechts van de teller, bevindt zich een
icoontje, klik daarop om de gegevens
van die persoon te bekijken. Andere icoontjes tonen het geslacht (als dat gegeven is) en de taal van
de persoon. Het mannelijk ( ) of vrouwelijk ( ) teken staat direct links van de achternaam (het
kan ook het groep teken
zijn, als het om meer dan 1 persoon gaat).
Voor de Woonplaats kolom wordt een
icoontje getoond als van de persoon een telefoon- of
mobiel nummer bekend is.
Aan de rechterzijde geeft een vlaggetje aan welke taal er voor de persoon is ingesteld. Daarnaast
kan nog een envelopje ( ) worden weergegeven, ten teken dat van deze persoon een e-mailadres
bekend is; door daar op te klikken kan een mail aangemaakt worden.
Als er minder personen getoond worden dan er uit de huidige filter instellingen volgen, dan wordt
dat bovenaan de lijst aangegeven. Dit is dan het gevolg van de instelling van een beperkt aantal
regels in het filter. Zijn er na de onderaan afgebeelde persoon nog meer, dan staat linksonder in de
kantlijn een naar beneden wijzend pijltje.

Klik daarop om door te bladeren naar de volgende pagina. De muis stilhouden boven zo'n pijltje
toont de volgnummers die je dan gaat krijgen.
Begint de lijst niet met de eerste uit de verzameling, dan staat er linksboven in de kantlijn een naar
boven wijzend pijltje.

Klik daarop voor de voorgaande serie.
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Personenfilter
Rechtsboven de tabel staat een

symbool; hiermee kan een filter worden ingesteld.

Hier kan de keuze gemaakt worden uit levende of overleden personen, of
iedereen.
Collectie:
Hier kan men de lijst desgewenst beperken tot een bepaalde collectie. Later
meer over Collecties
Als op een collectie wordt gefilterd worden alle items binnen die collectie (die
bovendien voldoen aan de overige filtercriteria) getoond, het kan zijn dat daar dan items
uit een andere scope dan de eigen scope(s) tussen zitten.
Zoek:
Als hier een of meer termen worden ingevuld, dan verschijnen er alleen personen
in de lijst waar elk van deze termen voorkomt in één van de gegevens van die
persoon. De zoekterm(en) worden niet alleen gezocht in de kolommen van de lijst
maar in alle gegevens van de personen, incl. hun adres.
Met het kruisje achter dit veld kan de zoekterm gewist worden.
Sorteren op:
Kies hier de kolom waarop gesorteerd moet worden.
Sorteren:
Vink hier aan of oplopend of aflopend gesorteerd moet worden.
Regels per pagina: Hoeveel personen er in één keer getoond moeten worden.
Toon:

Heb je toegang gekregen tot meer dan 1 scope, dan kun je het filter ook zo instellen dat je alleen
personen ziet die binnen een van die scopes vallen of juist niet tot een scope behoren.

Als je het filter hebt ingesteld, klik dan op de “Toon” knop om het te effectueren of klik op het rode
knopje met het witte kruisje in de rechter bovenhoek om alles te laten zoals het was .
Let op: de filterinstellingen worden per lijst en per gebruiker onthouden. Keer je op een lijst-pagina
terug dan gelden die instelling weer.

Vergeet dus niet het filter te verruimen als je te weinig resultaten ziet.
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Persoonskaart
Hier is een voorbeeld van wat er van een persoon wordt getoond als op het

icoontje is geklikt:

Op een scherm als dit – ook wel persoonskaart genoemd - worden alleen de gegevens getoond die
daadwerkelijk aanwezig zijn. Dus per persoon kan de hoogte van de kaart variëren.
Het nummertje dat uiterst rechts in de bruine balk wordt getoond kan genegeerd worden, het is het
recordnummer van de persoon in de database en alleen interessant voor de beheerder.
Er wordt een ruime variëteit aan namen bijgehouden; alleen wat is ingevuld wordt getoond.
De Voornamen zijn de officiële namen die iemand bij geboorte heeft gekregen.
De Achternaam is die welke de voorkeur van de persoon geniet. Dat kan de familienaam bij geboorte
zijn, maar ook de aangenomen naam van de partner of een combinatie van beide.
Bij getrouwde personen (doorgaans vrouwen) kan ook nog de Familienaam (bij geboorte) en de
Trouwnaam (van de partner) gegeven zijn.
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Geboortedatum en Geboorteplaats zijn niet altijd gegeven (en ook niet noodzakelijk voor het functioneren
van de adressen-applicatie, de geboortedatum wordt echter wel gebruikt om de leden binnen een gezin op leeftijd te
sorteren). Als de geboortedatum is gegeven, dan wordt – indien in leven – ook berekend hoe oud de

persoon op het moment is. Bij overleden personen waarbij de Overlijdensdatum bekend is, wordt de
bereikte Leeftijd vermeld.

Achter E-mail staat uiteraard het e-mailadres, met daarachter het
e-mail te versturen.

icoontje, klik daarop om een

Gravatar
In dit systeem worden géén foto's opgeslagen! Dat je toch af en toe een foto ziet komt doordat die
persoon een zgn. gravatar bezit. Gravatar staat voor Globally Recognized Avatar en is een
profielfoto die gekoppeld is aan een e-mailadres. Het is de persoonlijke keuze van die persoon om
zo een foto beschikbaar te stellen die opgevraagd kan worden op basis van zijn e-mailadres. Als een
e-mailadres gegeven is zal dat altijd worden gebruikt om de gravatar op te halen. In de meeste
gevallen is die dan niet aanwezig en zal een zgn. mystery beeld worden getoond; ontbreekt een
e-mailadres dan zal het beeld niet getoond worden.
Voor meer informatie zie: https://nl.gravatar.com/.
Zonder Postadres heeft het geen zin iemand in het adressenbestand op te nemen. Er zijn echter
meer typen adressen mogelijk, zoals Bezoekadres en Tijdelijk adres; bij een tijdelijk adres moet je denken
aan een ziekenhuis, of dergelijke, waar iemand tijdelijk verblijft . Voor het adres staat weer een
icoontje
waarmee de gegevens van het adres – de adreskaart – getoond kan worden.
De Formele en Informele adressering geeft aan hoe de gegevens zullen verschijnen op de etiketten
(zie Formattering, blad 38). Bij een persoon is dat doorgaans slechts 1 regel (hoeft niet). Klik op het
icoontje om een voorbeeld van de adressering te zien.

Na de Telefoon nummers volgt een opsomming van de personen waarmee deze persoon een relatie
heeft. Het betreft hier mogelijk de ouders, partners en kinderen. Broers en zussen vallen buiten
deze verbindingen. Ook is te zien tot welke Gezin de persoon behoort. In dit geval wordt onder een
gezin verstaan: de personen die op hetzelfde adres wonen (dus op zichzelf wonende kinderen horen daar
niet bij). Voor de naam van de persoon of het gezin staat weer een
icoontje om naar die persoon
of dat gezin te gaan.
Door onderaan op
Terug naar de lijst met personen te klikken worden de personen weer getoond,
met het laatst ingestelde filter – ook al ben je niet vanuit die lijst op de persoonskaart gekomen .
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Gezinnen

Op het tabblad “Gezinnen” is een soortgelijke lijst als die met personen te zien. Onder een “Gezin”
wordt verstaan: de personen die op hetzelfde adres wonen. Dus niet zonder meer de ouders met al
hun kinderen, want zij die inmiddels op zichzelf wonen worden daar niet toe gerekend. Daarnaast
worden anderen die op het adres samenwonen, maar niet direct familie zijn wel als lid van het
gezin gezien.
Een noemenswaardige kolom is die met “Label” erboven. Dit label kan aan een gezin worden
toegekend om het gezin nader te omschrijven en gezinnen met dezelfde familienaam in een
overzicht als deze van elkaar te kunnen onderscheiden.
Voor de Postcode kolom wordt (in de 'T'-kolom) een
icoontje getoond als van het gezin een
telefoonnummer bekend is.
Wederom kan met het
icoontje de gezinskaart worden opgeroepen.
Als geheel rechts, naast het vlaggetje van de taal, een
icoontje staat, dan kan dat gebruikt
worden om een e-mail te sturen.
Hoewel de standaard op familieNaam wordt gesorteerd, kan het soms handig zijn om op de Postcode
kolom te sorteren, om zodoende mensen die bij elkaar in de buurt wonen te groeperen.
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Gezinnenfilter
De sortering van de lijst kan op gelijke wijze bepaald worden en ook hier is er de filter-dialoog.

Hier bepaal je of je alle gezinnen wilt zien, alleen die met gezinsleden of juist
doe zonder gezinsleden. (D.w.z. personen die aan het gezin zijn gekoppeld).
Collectie:
Hier kan men de lijst desgewenst beperken tot een bepaalde collectie. Later
meer over collecties.
Als op een collectie wordt gefilterd worden alle items binnen die collectie (die
bovendien voldoen aan de overige filtercriteria) getoond, het kan zijn dat daar dat items
uit een andere scope dan de eigen scope(s) tussen zitten.
Zoek:
Als hier een of meer termen worden ingevuld, dan verschijnen er alleen gezinnen
in de lijst waar elk van deze termen voorkomt in één van de gegevens van dat
gezin.
Met het kruisje achter dit veld kan de zoekterm gewist worden.
Sorteren op:
Kies hier de kolom waarop gesorteerd moet worden.
Sorteren:
Vink hier aan of oplopend of aflopend gesorteerd moet worden.
Regels per pagina: Hoeveel gezinnen er in één keer getoond moeten worden.
Gezinsleden:

Heb je toegang gekregen tot meer dan 1 scope, dan kun je het filter ook zo instellen dat je alleen
gezinnen ziet die binnen een van die scopes vallen of juist niet tot een scope behoren.

Als je het filter hebt ingesteld, klik dan op de “Toon” knop om het te effectueren of klik op het rode
knopje met het witte kruisje in de rechter bovenhoek om alles te laten zoals het was .
De filterinstellingen worden per lijst en per gebruiker onthouden. Keer je op een lijst-pagina terug dan
gelden die instelling weer.

Vergeet dus niet het filter te verruimen als je te weinig resultaten ziet.
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Gezinskaart
Als op het
icoontje in de gezinslijst of bij de aanduiding van een gezin op een ander kaart geklikt
wordt, dan verschijnt een scherm als dit:

Op de gezinskaart worden alleen de beschikbare gegevens getoond, dus afhankelijk van hoeveel
gegevens zijn ingevoerd kan de hoogte van de kaart variëren.
De Naam is doorgaans de achternaam van het gezinshoofd of de hoofdbewoner.
Het Gezinstype kan behalve “gezin” ook “1 oudergezin”, ''kinderloos echtpaar” of
“1 persoonshuishouden” zijn.
Aan een gezin kunnen ouders, kinderen of huisgenoten zijn gekoppeld. Als er 2 ouders zijn dan kan
hun relatie nader aangeduid zijn.
Wederom kan met het
icoontje voor de naam van een persoon of een adres de betreffende
persoons- of adreskaart opgeroepen worden.
Voor adressering velden, zie Formattering, op blad 38. Het bepaalt de manier waarop de naam
afgedrukt wordt. En met het
icoontje kun je een voorbeeld van de adressering opvragen.

Bedrijven
Behalve dat een persoon in familieverband voor ons interessant is, kan het ook een relatie zijn
vanuit een functie, al of niet bij een bedrijf. Het concept Bedrijf valt te vergelijken met een
gezin met bedrijfsleden i.p.v. gezinsleden. En natuurlijk heeft ook en bedrijf 1 of meer adressen.
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Adressen

De gegevens die in de adressenlijst worden getoond spreken voor zichzelf.
Het getal dat in de rechter kolom wordt getoond is de som van het aantal personen, gezinnen en
bedrijven dat aan dat adres is gekoppeld. Door de muiscursor boven dit getal te houden wordt
zichtbaar hoeveel personen en hoeveel gezinnen. Is dit getal 0, dan wordt het adres nog niet of
niet meer gebruikt; in dat geval komt eer icoontje beschikbaar om het adres te verwijderen.
Met het

icoontje wordt de adreskaart opgeroepen.

Hoewel er standaard op Plaats wordt gesorteerd, kan het soms handig zijn om op de Postcode kolom
te sorteren, om zodoende adressen die bij elkaar in de buurt te groeperen.

Onderaan de adressenlijst wordt de mogelijkheid geboden de lijst met landen te bekijken.

Adressenfilter

Hier kan de keuze gemaakt worden uit alle adressen, adressen van personen, van
gezinnen of van niemand.
Land:
Hier kan de keuze gemaakt worden uit adressen in alle landen, in een bepaald
land of in het buitenland.
Zoek:
Als hier een of meer termen worden ingevuld, dan verschijnen er alleen adressen
in de lijst waar elk van deze termen voorkomt in één van de gegevens van dat
adres.
Met het kruisje achter dit veld kan de zoekterm gewist worden.
Sorteren op:
Kies hier de kolom waarop gesorteerd moet worden.
Sorteren:
Vink hier aan of oplopend of aflopend gesorteerd moet worden.
Regels per pagina: Hoeveel adressen er in één keer getoond moeten worden.
Adressen van:

Als je het filter hebt ingesteld, klik dan op de “Toon” knop om het te effectueren of klik op het rode
knopje met het witte kruisje in de rechter bovenhoek om alles te laten zoals het was .
De filterinstellingen worden per lijst en per gebruiker onthouden. Keer je op een lijst-pagina terug dan
gelden die instelling weer.

Vergeet dus niet het filter te verruimen als je te weinig resultaten ziet.
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Adreskaart

Op adreskaart wordt alles getoond wat van het adres bekend is.
De gegevens van het Land zijn separaat opgeslagen. Klik op het
icoontje voor de naam van het
land om de Landkaart op te vragen.
De ingevoerde gegevens worden aan de Google Geolocation service aangeboden. De daarvan
terugkomende data wordt gebruikt om ontbrekende velden alsnog in te vullen.
Achter Geformatteerd adres staat hoe volgens deze service het volledig adres luidt.
Als de geografisch coördinaten (Breedte-/Lengtegraad) bekend zijn, dan wordt een kaartje getoond
waarop een marker de locatie van het adres aangeeft. Je kunt op deze kaart in- en uitzoomen en
deze verschuiven.
Klik op het OpenStreetMap logo
in de linker kantlijn, om de kaart in een eigen venster te
bekijken. Onder de kaart staat het type dat Google aan deze locatie toekent.
Voor adressering velden, zie Formattering, op blad 38. Het bepaalt de manier waarop het adres
afgedrukt wordt.
Verder is op deze adreskaart terug te vinden voor welk personen, gezinnen en bedrijven dit het
Postadres of enig ander type adres is. De
icoontjes leiden naar de persoons- en gezinskaarten.
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Landkaart

Op de kaart van een land zie je de Internationale naam en de Nederlandse naam voor het land.
De beide Landcodes zijn resp. de ISO 3166-1 alpha-2 en alpha-3 codes van het land.
Het Top-level domein geldt voor internetadressen en het Telefoonnummer is het voorloopnummer
voor internationale telefoonverbindingen. Kenteken spreekt voor zich.
Vervolgens worden de talen gegeven die in dat land worden gesproken (met 1 als hoofdtaal) en de
Lokale naam van het land in die taal.
Adressering geeft het formaat aan waarin adressen in dit land wordt afgedrukt, als er geen specifiek
formaat is opgegeven (zie Formattering, op blad 38).

Landenlijst
Als we eenmaal bij een land zitten kunnen we ook de lijst met landen opvragen.

Hier zie je de landen die momenteel in het systeem bekend zijn.
Met de
icoontjes kun je de landgegevens opvragen.
In de rechter kolom zie je hoeveel adressen er in dat land voorkomen.
(De landenlijst heeft geen filter).
Onderaan de landenlijst wordt de mogelijkheid geboden de lijst met adressen te bekijken.
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Collecties
Behalve het raadplegen of bijwerken van het bestand, zal de applicatie ook vaak gebruikt worden
voor een verzameling, bijv. om een adresetiketten de printen om aan geselecteerde groep personen
en/of gezinnen post te sturen. Zo'n verzameling van geselecteerde items wordt een collectie
genoemd. In deze applicatie onderscheiden we een aantal typen collecties:
• Een algemene collectie, die wordt bewaard.
Zo'n verzameling is door alle gebruikers te gebruiken en iedereen mag er items aan
toevoegen of uit verwijderen.
• Een persoonlijke collectie, die eveneens bewaard blijft, maar toebehoort aan een enkele
gebruiker.
Alleen de gebruiker die zo'n collectie aanmaakt selecteert hier items voor. Anderen zien die
collectie niet.
• De tijdelijke collectie, die eveneens toebehoort aan een gebruiker, maar slechts voor een
kort tijd bewaard blijft.
• Een collectie van slechts 1 item, die niet opgeslagen wordt.
Algemene en persoonlijk collecties moeten eerst, met een naam worden aangemaakt. Deze
collecties verdwijnen zodra er geen items voor geselecteerd zijn. De tijdelijk collectie is altijd
beschikbaar.
Bij de import vanuit de GoogleDrive sheets zijn 2 algemene collecties aan gemaakt, “Labels-H” en
“Labels-M”. Deze bevatten de personen en families van resp. de familie De Haan en de familie Du
Mez. Deze indicatie hield in dat dat adres gebruikt moest worden voor het printen van labels
(adresetiketten). (Merk op dat dit niets te maken geeft met scopes).

Collectie kiezen
Collecties spelen een rol op de schermen waar personen, gezinnen of bedrijven worden getoond.
Zowel als lijst of als gegevenskaart, dan ziet de bovenkant van de lijst of de kaart er zo uit:

Aanvankelijk zal er geen collectie geselecteerd zijn.
Door het Collectie lijstje te openen kan een collectie gekozen worden. In het
lijstje staan de algemene collecties en de persoonlijke collecties van de
ingelogde gebruiker en de Tijdelijke collectie, eveneens toebehorend aan de
huidige gebruiker. Als de tijdelijke collectie 48 uur niet gebruikt is, dan is
deze leeg.
Verder is er de optie op een nieuwe collectie aan te maken.
Na het kiezen van een collectie wordt deze actief en verandert de weergave van lijsten.

Naast de geselecteerde collectie staat of deze door iedereen of alleen door jouw te gebruiken is.
Verder zijn er in de kolom met de icoontjes om de kaart te tonen, icoontjes bijgekomen om de
selectie voor de actieve collectie te regelen.
Staat daar een leeg vierkantje
dan is dit item niet voor de collectie geselecteerd; door er op te
klikken wordt het direct aan de collectie toegevoegd. Staat er een vierkantje met een vinkje ,
dan is het item geselecteerd; door er op te klikken wordt het direct uit de collectie verwijderd.
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Nieuwe collectie maken
Door uit de collectie selectielijstje de optie Nieuw te kiezen kan een nieuwe collectie worden
aangemaakt.

Geef een naam aan die nieuwe collectie en bepaal of het een persoonlijke of algemene collectie zal
zijn. De collectie wordt actief nadat op het groene plus knopje
geklikt is.

Items voor een collectie selecteren.
Zolang er een actieve collectie is kunnen daar personen en gezinnen aan toegevoegd of
uit verwijderd worden. Op de schermen met de lijsten van personen en gezinnen staan
dan in de 2e kolom van links (rechts van de volgnummer-kolom), naast het icoontje om
de gegeven kaart te tonen , een icoontje om de selectie voor de actieve collectie te
regelen.
Staat daar een leeg vierkantje
dan is dit item niet voor de collectie geselecteerd;
door er op te klikken wordt het direct aan de collectie toegevoegd. Staat er een
vierkantje met een vinkje , dan is het item geselecteerd; door er op te klikken wordt
het direct uit de collectie verwijderd.
Op de gegevenskaart is ook te zien of de persoon of het gezin tot de actieve collectie behoort.
Ook hier kan door het klikken op het vierkantje de selectie aan of uit worden gezet.
Dit is tevens het enige interactieve element op de toon-pagina van een gegevenskaart.

Adressen maken geen onderdeel uit van een collectie. Dus als de lijsten of de gegevens van
adressen of landen worden bekeken, dan is er geen actieve collectie.
De actieve collectie blijft van kracht voor de duur van de browsersessie.

Collecties toepassen.
Om te zien welke items er voor een collectie zijn
geselecteerd is het niet nodig die collectie actief te maken.
Je kunt ook in de filter-dialoog een collectie kiezen.
Let wel er verschijnen uitsluitend namen van collecties in dit
lijstje waarvoor daadwerkelijk items zijn geselecteerd. Hoewel
het wel voor kan komen dat er bijv. in het gezinsfilter een collectie wordt
aangeboden die alleen personen bevat.
Het is mogelijk – en soms interessant – om op de ene collectie te

filteren terwijl een andere collectie actief is.
Een andere toepassing van een collectie is het genereren van uitvoer met uitsluitend items in die
collectie. Daarbij is het printen van adresetiketten de voornaamste.

1-item collectie
Als je op de gegevenskaart van één item bent en er is op dat moment geen actieve collectie, dan is
er sprake van een collectie met slechts 1 geselecteerd item. Dat kan gebruikt worden om bijv. van
dat ene item een etiket af te drukken.
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Etiketten
Een van de voornaamste redenen waarom we collecties met adressen willen onderhouden, is om
een groep personen en/of gezinnen over de post iets te kunnen sturen en daarbij de adressen op
etiketten geprint willen hebben.
Deze web-applicatie is niet instaat om jouw printer aan te sturen, die dan vervolgens
etiketten afdrukt. In plaats daarvan kan een PDF bestand worden geproduceerd waarin de
adressen een dusdanige layout hebben gekregen dat ze op etiketvellen geprint kunnen worden.
Om dat te kunnen, dienen er een aantal dingen geconfigureerd de worden.
• Welke tekst dient er op het etiket te komen?
Dit wordt bepaald door het zgn. “Formaat” dat voor de items is ingesteld. Het is altijd een
combinatie van de formattering van de gegevens van de persoon of het gezin en de
formattering van de adresgegevens.
• Hoe zijn de etiketten over een vel verdeeld?
Elk beschikbaar type etiketvel moet worden ingemeten en vastgelegd.
• Zijn er vellen die reeds ten dele zijn verbruikt?
Alvorens de PDF wordt gegenereerd kan de gebruiker aangeven op welk plaatsen op de eerste
vellen de etiketten reeds gebruikt zijn en dus overgeslagen moet worden.

Formaten
Bij elke afzonderlijke persoon, en elk gezin of bedrijf is een Formeel en een Informeel Formaat
gespecificeerd. Bij elk adres kan ook een Formaat worden gekozen, is dat niet gebeurd, dan geldt
een Formaat dat afhankelijk is van het land.
Een formaat bestaat uit één of meer regels die op het etiket moet verschijnen. Een regel kan
samengesteld worden uit tekstbestanddelen die letterlijk worden overgenomen en verwijzingen
naar gegevens aanwezig in het item. Hoe die verwijzingen eruit zien komt aan bod bij beschrijvingen van het
aanpassen van de database. Als een regel verwijzingen bevat en die gerefereerde gegevens zijn niet
aanwezig of leeg, dan wordt die regel niet opgenomen op het etiket.
Hoe de formaten uitpakken zie je bij personen, gezinnen en bedrijven achter Formele adressering en
Informele adressering.

En bij adressen achter Adressering.

Vooralsnog heeft alleen de beheerder de mogelijkheid om formaten te wijzigen of toe te voegen.
(Zie ook bladzijde 37)
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Etiketvellen
In de database zijn een aantal indelingen van etiketvellen opgeslagen, onder een benaming. De
vellen zijn opgemeten en in de vorm van een aantal parameters vastgelegd.
Deze parameters zijn:
• Het papierformaat (A4, A5, etc.);
• Het aantal etiketten naast elkaar;
• Het aantal etiketten onder elkaar;
• De breedte van het printbare gedeelte van een etiket;
• De hoogte van het printbare gedeelte van een etiket;
• De afstand van de linker etiketten tot de linker rand;
• De afstand van de bovenste etiketten tot de bovenrand;
• De onderlinge horizontale afstand;
• De onderlinge verticale afstand.
Vooralsnog heeft alleen de beheerder de mogelijkheid om de parameters van een etiketvel te
wijzigen of een nieuw vel in te voeren. Als het vel dat je wenst te gebruiken er nog niet bij zit, dan
moet je een exemplaar opsturen zodat dat ingemeten kan worden en aan de mogelijkheden
toegevoegd.

Etiketten printen
Om etiketten af te drukken zijn een aantal stappen nodig.
Je kunt daarmee beginnen als rechtsboven het printer icoon
zichtbaar is. Dat is het geval als je
kijkt naar een lijst met personen, gezinnen of bedrijven of naar de gegevenskaart van een persoon,
gezin of bedrijf. Niet op het Adressen tabblad of op een wijzigscherm. Feitelijk is deze optie
beschikbaar als ook collecties beschikbaar zijn (er hoeft niet perse een collectie actief te zijn).
Klik op dit icoon en je krijgt het volgende scherm te zien:

Indien je dit scherm bereikt terwijl er een actieve Collectie is, dan is die reeds geselecteerd, anders
dien je er achter “Collectie“ een te kiezen; je kunt ook een andere dan de actieve selectie kiezen.
Afhankelijk van welk tabblad je gekomen bent, zal ook achter “Etiketten voor” een item-type
voorgeselecteerd staan. Dit kun je veranderen, waarbij de optie “Alles” alle personen, gezinnen
en bedrijven in de gekozen collectie zullen worden meegenomen.
Achter “Adressering” kies je voor Formeel of Informeel.
Achter “Etikettenvel” kun je een van de beschikbare (=ingemeten) labelformaten kiezen, waarop je
van plan bent de adressen op uit te printen.
Om de tekst niet klem in de linker bovenhoek van het afdrukbare deel van etiket te plaatsen kan
een marge links en/of boven worden opgegeven. Dit is vooral handig als het printen niet geheel op
exacte posities gebeurt.
De afdrukbare rechthoek heeft niet dezelfde afmetingen als het etiket. Als het
etiket ronde hoeken heeft dan zal rechthoek binnen de afronding vallen. Verder
kunnen - om onnauwkeurigheden van de printer op te vangen - marges worden
toegepast.
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Zodra alle gegevens ingevuld zijn, kan op het printer icoon
worden geklikt om de PDF te
genereren. Het wordt echter aanbevolen om eerst op de knop “Aanpassen” te klikken.

Er zal dan een afbeelding getoond worden van het eerste te gebruiken vel.
Heb je al eerder etiketten geprint en is daarbij het laatste vel niet geheel opgebruikt, dan zullen de
plekken waar de reeds gebruikte etiketten zaten leeg zijn.
Door met de muis op een etiket te klikken kun je aangeven dat daar niets geprint mag worden,
behalve reeds gebruikte etiketten kun je zo ook beschadigde etiketten over laten slaan. Nogmaals
klikken maakt die positie weer beschikbaar. Zijn er meer vellen waar niet overal geprint kan
worden, klik dan op het groene knopje met het witte plusteken ; er wordt dan een extra vel
afgebeeld. (Herhaal dit indien nodig)
Zodra er op die manier een wijziging in de beschikbare posities is aangebracht, verdwijnt het
icoon weer. Klik dan nogmaals op “Aanpassen” (om de gewijzigde situatie vast te leggen).
Wanneer een Etikettenvel geselecteerd is, er een .icoontje naast het selectie veld, dat je kunt
klikken om de eigenschappen van het vel te bekijken.
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Klik al je klaar bent op het
icoon.
De PDF zal nu geproduceerd worden.
De af te drukken regels van een adres worden binnen de breedte van de op een etiket reserveerde
rechthoek geplaatst. Bij aanvang van elk etiket hebben de letters een grootte van 11pt, zijn van het
font “freesans” en de kleur is zwart, maar er zijn mogelijkheden hiervan af te wijken. Mocht een regel
langer zijn dan de beschikbare breedte - met inachtneming van de opgegeven kantlijn - dan wordt
die over meerdere regels verdeeld. Regels die lager zouden uitkomen dan de beschikbare hoogte
– met inachtneming van de opgegeven kantlijn – komen op het volgende etiket terecht.
Afhankelijk van de browser die je gebruikt zal het resultaat in een nieuw venster worden getoond of
zul je het moeten downloaden. Ben je tevreden over het resultaat, druk dan de PDF af op de vellen.
Denk er daarbij aan de printer zodanig te in te stellen, dat er niet binnen de marges, dus
ongeschaald, op 100% wordt afgedrukt.

of
Ben je niet tevreden dan druk je het document nog niet af. In beide gevallen (afgedrukt of niet)
keer je weer terug naar het etikettenscherm.
De inhoud van dat scherm is inmiddels teruggebracht tot de invoervelden. Klik wederom op de
“Aanpassen” knop en de getekende bladzijden zullen weer verschijnen, nu voorzien van nieuwe
pictogrammen.

Klik op het recycle
icoontje als de etiketten niet geprint zijn en de vellen dus niet gebruikt. Of
op het OK
icoontje als op de aangegeven plaatsen tekst is afgedrukt.
De afbeelding zal worden aangepast en het vel dat nog niet geheel is opgebruikt zal bewaard
worden als beginvel voor de volgende keer.
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Lijsten printen
Behalve het printen van adressen op etiketvellen is het ook mogelijk de adressen als een lijst te
produceren. Daartoe dienen special indelingen van het etikettenvel, namelijk met 1 rij.
Als zo'n layout wordt gebruikt, dan wordt niet meer voor elk adres een vrije rechthoek op het vel
gekozen, maar wordt er van uitgegaan dat het gehele vel beschikbaar is. Het vel bestaat dan uit 1
of meer kolommen naast elkaar en de adressen worden met een bepaalde afstand onder elkaar in
de kolommen geplaatst.

De gegenereerde PDF kan worden afgedrukt en omdat er van uit wordt gegaan dat dat op normaal
papier gebeurt, behoeft ook niet te worden bijgehouden welke rechthoek er gebruikt zijn.
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Wijzigen en uitbreiden
Als je bij het account op de site het recht hebt gekregen wijzigingen in het bestand aan te brengen,
dan kom je op de diverse schermen meer icoontjes tegen. Zoals hier bij de personenlijst:

Naast de icoontjes om de persoonskaart op te vragen staat nu ook en
icoontje waarmee het
wijzigscherm wordt geopend. Verder staat er in de uiterst rechtse kolom een
kruisje, daarmee
kan de persoon worden verwijderd. En links boven staat een
pictogram waarmee een nieuwe
persoon kan worden toegevoegd.
Een item wijzigen mag je alleen als je toegang hebt tot 1 van scopes waartoe het item behoort; een
item verwijderen mag je alleen als je toegang hebt tot alle scopes waartoe het item behoort.
Heb je wijzigrechten dan krijg je aan de onderkant van de gegevenskaarten er knoppen bij om de
persoon te wijzigen of te verwijderen:

Terwijl geheel onderaan een opsomming volgt van de symbolen die voor het opstellen van het
adresseringsformaat kunnen worden gebruikt en de uitwerking van de formaten. Maar daarover later
meer (bladzijde 38).
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Exporteren
Heb je rechten op te wijzigen, dan krijg je onderaan de lijsten de mogelijkheid om de gegevens
naar een zgn. CSV bestand te exporteren. Met zo'n bestand kun je de gegevens in een spreadsheet
programma (zoals Microsoft Excel of OpenOffice Calc) bekijken.

Je hebt de keuze om alle personen – binnen jouw scope(s) – uit te voeren of alleen die aan het Filter
voldoen. De term “Zelfde als hierboven” slaat op het filter, niet om het deel dat per pagina
wordt getoond. Verder kun je achter Exporteer kiezen voor uitvoer van alle gegevens over meerdere
kolommen, slechts 1 kolom met het e-mail adres of 3 kolommen met naam, telefoon- en mobiele
nummer. Bij meerdere kolommen kun je kiezen voor de komma of de punt-komma als
scheidingsteken (Field delimiter) tussen de kolommen (bij alleen de e-mailadressen speelt dit geen
rol). Bij de keuze voor e-mailadressen of telefoonnummers worden alleen regels uitgevoerd voor
items waarbij die gegevens daadwerkelijk aanwezig zijn; die uitvoer kan dan, bij het gegeven filter,
beduidend korter zijn dan de lijst met alle gegevens (of zelfs leeg).
Op de gegevens te exporteren in de vorm zoals ze volgens formattering op etiketten geprint zouden
worden, kun je voor “Formeel formaat” of “Informeel formaat” kiezen. In dat geval zullen
er kolommen idn spreadsheet geen vaste betekenis hebben, maar verschijnt elke regel van de
adressering in een nieuwe kolom (het aantal gevulde kolommen kan dus variëren per item).
Klik op de “Download” knop om de CSV (comma separated values) te produceren en te downloaden.
Zorg er bij het openen van het .csv bestand met het spreadsheet programma voor dat het gekozen
scheidingsteken (Field delimiter) wordt gebruikt en dat de Character set Unicode (UTF-8) is.
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Aanmaken, wijzigen en verwijderen van Items
Bij het wijzigen van het bestand is belangrijk er aan te denken dat als men het ene item aan het
andere wil koppelen, dat te koppelen item eerst moet bestaan. Dus eerst moet een persoon in het
bestand aanwezig zijn, voordat je die aan een gezin kunt koppelen. En je kunt iemands adres niet
invoeren op het wijzigscherm van die persoon; dat adres moet al bestaan en kan vervolgen aan die
persoon gekoppeld worden.
Op de schermen voor invoeren of wijzigen worden 2 methoden gebruikt op een koppeling tot stand
te brengen:
1. Een selectielijstje dat open geklikt kan worden door op een naar beneden wijzend driehoekje
te klikken en uit de lijst die dan verschijnt een keuze te maken.

2. Een selectielijst die ontstaat als men in een zoekveld een of meer zoektermen heeft
ingetoetst men een minimaal aantal tekens. Uit de gevonden resultaten kan dan een keuze
gemaakt worden.

Sommige browsers bieden rechts in het veld kruisje, waarmee het veld leeg gemaakt kan
worden, c.q. de koppeling gewist, zo niet dan moet je de backspace toets gebruiken om het
veld leeg te maken.
Let wel, als in het zoekveld een tekst achterblijft, zonder dat uit het lijstje een keuze is
gemaakt, dan is de koppeling (nog) niet gemaakt.
(Zoals je kunt zien, kan het intikken van een postcode handig zijn om een adres te vinden).
Vanuit die werkwijze met gekoppelde gegevens, zal hier eerst worden beschreven hoe een adres
wordt ingevoerd (bad 26), dan hoe een persoon wordt toegevoegd (blad 28) en aan dat adres wordt
gekoppeld (blad 30) en vervolgens hoe die persoon in een nieuwe gezin wordt geplaatst (blad 35).
Daarbij ga we er even vanuit dat het adres in een land ligt dat reeds voorkomt, anders zullen we eerst een land moeten
aanmaken.

Natuurlijk kun je ook eerst een persoon invoeren, zonder adres; vervolgens diens adres invoeren en
dan terugkeren naar het wijzigscherm van de persoon en het adres koppelen.
Het wijzigen van bestaande items gaat op dezelfde wijze alleen start het wijzigscherm dan niet met
lege velden.
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Adres invoeren
Ga naar de Adressen tab en klik links boven de list met adressen op het

pictogram.

De velden waar een rood sterretje voor staat zijn verplicht.
Omdat de Straatnaam (namen) in sommige gevallen lang kan zijn kan deze in twee delen worden
ingevoerd. Dat is om afbreken op ongewenste posities te voorkomen. Het huisnummer (Nr.) is een
apart veld, omdat dat in bepaalde landen vòòr de straatnaam komt te staan.
Gebouw, Wijk en Provincie alleen in vullen als dat gewenst is voor de juiste adressering.
De Postcode is niet verplicht omdat die in sommige landen niet bestaat. Maar het verdient
aanbeveling deze toch in te vullen indien beschikbaar, want het is bij uitstek een gegeven waarop
gezocht kan worden. De woonPlaats is uiteraard wel een onmisbaar gegeven.
De manier waarop het adres wordt opgesteld (het formaat) wordt afgeleid van het land. Om van het
standaardformaat voor dat land af te wijken kan achter “Adressering” iets anders worden
geselecteerd.
De velden voor de geografische coördinaten kunnen open gelaten worden, die worden vanzelf
ingevuld als het adres door de Google Geolocation service is herkend. De Breedtegraad (latitude) is
het aantal graden (noorderbreedte) dat de positie ten noorden van de evenaar ligt, ligt het ten
zuiden van de evenaar dan is het een negatief getal (zuiderbreedte). De Lengtegraad (longitude) is
het aantal graden (oosterlengte) dat de positie ten oosten van de 0-meridiaan (over Greenwich)
ligt, ligt het ten westen daarvan dan is het een negatief getal (westerlengte). De graden worden in
decimale notatie gegeven, dus niet met minuten en seconden.
Er kan een onbeperkt aantal aantekeningen bij een adres geplaatst worden. Er kan er echter slechts
één tegelijkertijd worden toegevoegd; keer naar het wijzigscherm terug om er nog een bij te
plaatsen. Een aantekening verwijderen kan door de tekst te wissen, dat kan eenvoudig door
op het kruisje rechts naast het veld te klikken.
Klik op “Aanmaken” om het adres toe te voegen of op “Aanpassen” om de wijzigingen van een
bestaand adres op te slaan.
Na het opslaan wordt de gegevenskaart van het adres getoond, met de aangevulde geografische
gegevens. Daar is dan de
knop beschikbaar om direct naar het wijzigscherm terug te
keren. Een knop om het adres te verwijderen wordt alleen aangeboden als er geen personen,
gezinnen of bedrijven aan zijn gekoppeld (nog niet of niet meer).
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Adres wijzigen
Om een bestaand adres te wijzigen dient het eerst opgezocht te worden. Klik dan in het overzicht
op het wijzig
icoontje, of op de gegevenskaart van het adres op de knop “Wijzig dit adres”.
Het invulformulier heeft vervolgens dezelfde velden als bij het aanmaken. Alleen wordt dan tevens
getoond welke personen en gezinnen er wonen en welke bedrijven er gevestigd zijn.

Klikken op het
icoontje roept de gegevenskaart van dat item op en verlaat dit wijzigscherm,
waarbij reeds gedane invoer verloren gaat – behalve als link naar de gegevenskaart in een nieuw
venster wordt geopend.
Als je een adres wijzigt, dan doe je dat voor alle personen, gezinnen en bedrijven die aan dat adres
gekoppeld zijn (c.q. wonen / gevestigd zijn). Als het een correctie van de adresgegevens betreft
hoef je daar verder niet bij stil te staan, maar wordt het een geheel ander adres - dus een
verhuizing - dan dient te worden nagegaan of dit ook voor de andere 'bewoners' geldt. Dit is te zien
aan de verwijzingen “...adres van” op de gegevenskaart van het adres. Blijft het adres in sommige
gevallen nog gelijk, dan moet in plaats van het adres te wijzigen, een nieuw adres aangemaakt
worden; de koppeling met het bestaande adres wordt dan verwijderd en een koppeling met het
nieuwe aangelegd. Het ontkoppelen van een adres kan door, op het wijzigscherm van de
betreffende persoon of gezin, het adrestype lijstje open te klikken en voor “Verwijderen” te
kiezen.

Adres verwijderen
Een adres kan alleen verwijderd worden als er geen personen, gezinnen of bedrijven meer mee
gekoppeld zijn. Is het adres ongebruikt dan kan het verwijderd worden door op het
kruisje in de
rechter kolom van de adressenlijst of op de knop “Verwijder dit adres” op de gegevenskaart van het
adres te klikken.
Verwijdering verloopt altijd in twee stappen (om te voorkomen dat het per ongeluk gebeurt).
Daarom komt er eerst een dialoog op, waar de actie bevestigd moet worden.

Klikken op "Ja" verwijdert het adres en al diens gerelateerde records uit de database. Om het
verwijderen af te breken klik je op "Nee" (het sluiten van het dialoogscherm met de
knop heeft hetzelfde
effect).
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Persoon invoeren
Ga naar de Personen tab en klik links boven de list met personen op het

pictogram.

Als een nieuw item wordt aangemaakt, dat wordt het aanvankelijk geplaatst is de Scope waar de
gebruiker toegang toe heeft. Mocht je toegang hebben gekregen tot meer dan 1 scope, dan wordt er
helemaal boven in het formulier nog een veld toegevoegd.
Je kunt hier bepalen tot welke scope(s) het item behoort. Vinkje alle opties uit, dan is een scope
niet van toepassing en kan iedere ingelogde gebruiker het zien.
Op dit scherm is geen veld verplicht, omdat het niet uitmaakt welke naam je ingeeft, zolang er
maar minimaal een voor- en een achternaam is.
De Titel is een voorvoegsel dat bij formele adressering wordt gebruikt.
De Initialen kunnen ook bij formele formulering worden gebruikt en kunnen mogelijk de voornamen
en de roepnaam vervangen. Eventuele puntjes dienen hier direct al te worden bijgeplaatst.
De Achternaam is die welke de voorkeur van de persoon geniet. Dat kan de familienaam bij geboorte
zijn, maar ook de aangenomen naam van de partner of een combinatie van beide.
Bij getrouwde personen (doorgaans vrouwen) kan ook nog de Familienaam (bij geboorte) en de
Trouwnaam (van de partner) gegeven zijn.
De Voornamen zijn de officiële namen die iemand bij geboorte heeft gekregen.
De Roepnaam behoeft alleen te worden ingevuld als die niet gelijk is aan de eerste voornaam (maar
het mag altijd). Als dit gegeven ontbreekt wordt het eerste of enige deel van de Voornamen als
roepnaam gebruikt.

Blad 28

Achter Geslacht kan behalve voor mannelijk of vrouwelijk ook voor “groep” worden gekozen als het
eigenlijk om meerdere personen gaat. Kies voor “onbekend” als het niet bekend is of als
genderneutraliteit gewenst is.
Zodra voor “man”' of “vrouw” is gekozen komen er een paar velden bij.

Geboortedatum en Geboorteplaats behoeven niet altijd gegeven te worden (ze zijn ook niet noodzakelijk
voor het functioneren van de adressen-applicatie, de geboortedatum wordt echter wel gebruikt om de leden binnen een
gezin op leeftijd te sorteren). Voor de datum kan van een zgn. date-picker gebruik gemaakt worden. Die

wordt opgeroepen door te klikken op het kalender symbooltje
direct achter het veld. Doe je dat
zonder eerst iets in het invoerveld te plaatsen, dan is dat alleen maar handig als de datum dicht bij
de huidige ligt; bijvoorbeeld bij iemand die pas geboren of overleden is. Ligt de datum in het
verleden dan is het handig om eerst het jaartal in te voeren en dan de kalender op te roepen (die
begint dan bij januari van dat jaar). Bedenk dat je ook een jaar vooruit en dan een maand terug kan
gaan om bijv. snel in december uit te komen.
Vervolgens kun je dan aangeven of de persoon In leven is of inmiddels Overleden. In dat laatste
geval verdwijnen alle velden die alleen van belang zijn bij levenden, zoals adressen en
telefoonnummers.

In plaats daarvan kan de Overlijdensdatum en Plaats van overlijden worden ingegeven.
Voor levende personen kunnen vervolgens ingevuld worden: het E-mailadres, het Telefoonnummer,
het GSM nummer en de Taal die deze persoon spreekt.

Blad 29

Adressen koppelen
Om de persoon te koppelen aan een adres kies je eerst uit het lijstje “Voeg een adres toe” een adrestype. Zodra je dat gedaan hebt verschijnt erachter een invoer veld dat van kleur verandert als je er
de cursor in plaatst, ten teken dat dit een speciaal soort zoekveld is.
Let op: Dit is geen veld waar je een adres invult of wijzigt, maar waar je woorden intikt om naar
een bestaand adres te zoeken.
Begin een zoekterm in het veld in te tikken. Zodra er 3 of meer tekens ingetikt zijn zal die term in
de adressen worden opgezocht. Het meest trefzeker in dit geval is een postcode. Weet je die niet
tik dan een (deel van) een plaatsnaam in en mogelijk en deel van de straatnaam. Als er meerdere
woorden worden ingetikt (gescheiden door spaties), dan worden die losse termen gezocht in de
gegevens van de adressen en de adressen waarbij elk van die termen in minstens één van de
gegevens voorkomt gelden als treffer.
De getroffen adressen worden in een lijstje onder het veld gepresenteerd, Kies er daar een van uit
en de keuze is gemaakt.

Je kunt maar 1 adres tegelijkertijd toevoegen, maar een persoon is met meerdere adressen te
koppelen, 1x voor elk type. Keer naar dit wijzigscherm terug om meer adressen toe te voegen, een
adres-koppeling te wijzigen of het adrestype van een bestaande koppeling te veranderen.

Formaten
Het is de bedoeling dat voor de opmaak van o.a. adresetiketten er meerdere opties voor een
Formele en Informele adressering kunnen worden gekozen.
Die mogelijkheden zijn nu nog beperkt. Nu is nog slecht 1 formeel formaat voor personen, “{Nf}”
en 1 informeel formaat, “{Ni}”. Dus hier valt voorlopig nog niet veel te kiezen.
De codes tussen accolades zijn symbolen van waarden die uit de persoonsgegevens worden
gedistilleerd. Nf staat voor Naamformeel en Ni voor Naaminformeel. De waarden van de diverse
symbolen zijn terug te vinden onder de persoonskaart. Meer over formaten in een later hoofdstuk
(bladzijde 37).

Blad 30

Relaties tussen personen
Personen kunnen onderling verschillende typen relaties met elkaar hebben. De relaties tussen een
persoon en andere personen worden op het wijzigscherm van de persoon vastgelegd. De relatie die
een persoon met een gezin heeft wordt op het wijzigscherm van het gezin vastgelegd.

Om een nieuwe relatie toe te voegen kies je eerst uit het lijstje “Voeg relatie toe” een relatie-type.
Kies bij“Ouder” of “Kind” vervolgens of het op een biologische verwantschap gaat of niet.

Of de “Ouder” de vader of de moeder is en of het “Kind” een zoon of een dochter is, etc., volgt
uit het geslacht van de te koppelen persoon.
Kies bij “Partner” of het om een huwelijksrelatie of iets anders gaat.

Weer volgt uit het geslacht van de te koppelen persoon of het om een man of vrouw, vriend of
vriendin, etc. gaat.
Die andere persoon moet dan wel eerst in het bestand voorkomen. Die persoon wordt op dezelfde
wijze gezocht en gekozen als hierboven voor adressen beschreven. Dus door zoektermen in te typen
en uit de treffers een keuze te maken. Als de te koppelen persoon reeds een postadres heeft kan
het handig zijn ook bestanddelen uit het adres als zoekterm in te geven.

Je kunt maar 1 relatie tegelijkertijd toevoegen, maar een persoon is met meerdere anderen te
koppelen. Keer naar dit wijzigscherm terug om meer relaties toe te voegen, een relatie te
verwijderen of het relatietype van een bestaande koppeling te veranderen.
Er kan een onbeperkt aantal aantekeningen bij een persoon geplaatst worden. Er kan er echter
slechts één tegelijkertijd worden toegevoegd; keer naar het wijzigscherm terug om er nog een
bij te plaatsen. Een aantekening verwijderen kan door de tekst te wissen, dat kan eenvoudig
door op het kruisje rechts naast het veld te klikken.
Tot slot kun je nog bepalen of de persoon onderdeel uit gaat maken van een Collectie door een
vinkje te plaatsen voor de naam van de collectie(s).
Klik op “Aanmaken” om de persoon toe te voegen of op “Aanpassen” om de wijzigingen van een
bestaand persoon op te slaan.
Na het opslaan wordt de gegevenskaart van de persoon getoond. Daar is dan de
“Wijzig deze persoon” knop beschikbaar om direct naar het wijzigscherm terug te keren.
Blad 31

Persoon wijzigen
Om een bestaande persoon te wijzigen dient die eerst opgezocht te worden. Klik dan in het
overzicht op het wijzig
icoontje, of op de gegevenskaart van de persoon op de knop
.
Het invulformulier heeft vervolgens dezelfde velden als bij het aanmaken.

De verrekijker symbooltjes
activeren een zoekfunctie die een rol speelt bij het samenvoegen van
gegevens van dezelfde persoon – dat komt later aan de orde (bladzijde 43).
Bedenk dat gekoppelde gegevens, zoals het adres, niet direct hier gewijzigd kunnen worden. Je
kunt alleen de koppeling veranderen (of toevoegen).
Als iemand verhuist en dus een ander adres krijgt, dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. Er blijven nog familieleden op het adres wonen (m.a.w. het adres moet in het bestand blijven).
In dat geval maak je eerst een nieuw adres aan en koppelt later de persoon met dat adres.
2. Iedereen die er woonde verhuist mee (m.a.w. het oude adres wordt niet meer gebruikt).
In dat geval klik je door naar de adreskaart en wijzigt die. Alle gegevens die je weet vul je in,
alle gegevens die je niet weet en nog wel (van het oude adres) op de kaart staan (zoals bijv. de
coördinaten) wis je.
Nadat je de bestaande adreskaart met nieuwe adresgegevens hebt opgeslagen zijn de personen
en gezinnen aan dit adres gekoppeld.
Als een persoon als overleden wordt geregistreerd, dan verdwijnen de velden voor E-mail,
Telefoonnummers, Adressen en Formaten. Om de (koppelingen) te kunnen verwijderen verschijnt er
- zolang deze gegevens er nog zijn - een checkbox “Opruimen:”

Wordt op de knop “Aanpassen” geklikt terwijl hier een vinkje staat, dan zullen deze gegevens en
koppelingen worden verwijderd. Wordt zo een adres ontkoppeld waar er daarna geen koppelingen
meer mee zijn, dan kan het verwijderd worden in de adressenlijst; er staat dan in de rechter
kantlijn een kruisje om een adres te verwijderen.
Zie blad 27.
Voor het verwijderen van ontkoppelde telefoonnummers is vooralsnog geen gebruikersinterface voorhanden. Deze
zuivering wordt door de beheerder uitgevoerd.

Blad 32

Persoon verwijderen
Een persoon kan ten allen tijden verwijderd worden door op het
kruisje in de rechter kolom van
de personenlijst of op de
knop onderaan de persoonskaart te klikken. Daarbij gaan ook
alle koppelingen met ander items en de notities verloren.
Verwijdering verloopt altijd in twee stappen (om te voorkomen dat het per ongeluk gebeurt).
Daarom komt er eerst een dialoog op, waar de actie bevestigd moet worden.

Wees voorzichtig met verwijderen, na de bevestiging in de waarschuwingsdialoog kan deze actie
niet meer ongedaan maken.
De persoon wordt niet verwijderd inden deze zich nog bevindt in een ander dan de eigen scope. In
dat geval wordt die slechts uit de eigen scope(s) verwijderd.
Bij het verwijderen van een persoon zijn daarmee alle koppelingen met andere items verbroken.
Een gezin of bedrijf waar die persoon toe behoorde blijft wel bestaan, het kan dus zijn dat dat
gezin of bedrijf ook verwijderd moet worden. Je kunt gezinnen zonder leden opsporen door bij de
gezinslijst te fileren op “Zonder gezinsleden”; een zelfde optie is er op de bedrijvenlijst.
Het adres, of de adressen, van die persoon kunnen dan 'los' raken, d.w.z. met geen persoon, gezin
of bedrijf meer gekoppeld. In dat geval kan het ook nodig zijn die adressen te verwijderen. Je kunt
die herkennen aan een
kruisje in de rechter kolom van de adressenlijst en het getal '0' in de
kolom direct links daarvan. Je kunt de adressenlijst ook filteren op “Adressen van:” “Niemand”.

Blad 33

Gezin aanmaken
Ga naar de Gezinnen tab en klik links boven de list met gezinnen op het

pictogram.

Als een nieuw item wordt aangemaakt, dat wordt het aanvankelijk geplaatst is de Scope waar de
gebruiker toegang toe heeft. Mocht je toegang hebben gekregen tot meer dan 1 scope, dan wordt er
helemaal boven in het formulier nog een veld toegevoegd.
Je kunt hier bepalen tot welke scope(s) het item behoort. Vinkje alle opties uit, dan is een scope
niet van toepassing en kan iedere ingelogde gebruiker het zien.
Het Label kan aan een gezin worden toegekend om het gezin nader te omschrijven en gezinnen met
dezelfde familienaam in een overzicht als bijv. de gezinslijst van elkaar te kunnen onderscheiden.
De Titel is een voorvoegsel dat bij formele adressering wordt gebruikt.
De Familienaam is doorgaans de achternaam van het gezinshoofd of de hoofdbewoner. Of een
combinatie van de namen van meerdere bewoners.
Het Gezinstype kan behalve een gewoon gezin ook iets anders zijn.

Blad 34

Een gezin kan bestaan uit ouders, kinderen of huisgenoten. Let wel, het gaat hier om de personen
die op hetzelfde adres wonen! Kinderen die het huis uit zijn, horen hier niet (meer) thuis. Om een
gezinslid toe te voegen kies je eerst uit het lijstje “Voeg gezinslid toe” een type.

Vervolgens ga je op precies dezelfde wijze te werk als bij het koppelen van een relatie bij
personen, zoals beschreven op bladzijde 31.
Zodra een persoon geselecteerd is, verschijnt eronder een nieuwe regel:
Er zijn 2 instellingen voor “Adresseren als”:
“Gezinslid”
als dit is aangevinkt, zal - bij een adressering formaat waarbij de gezinsleden worden
opgesomd - deze persoon worden meegenomen.
“Gezinshoofd”
als dit is aangevinkt zal deze persoon genoemd worden bij een formaat waarbij dat van
toepassing is. Per gezin kan slechts 1 persoon deze laatste optie bezitten.
Je kunt maar 1 gezinslid tegelijkertijd toevoegen, maar een gezin kan meerdere leden hebben. Keer
naar dit wijzigscherm terug om meer personen toe te voegen, een persoon te verwijderen of het
type van een bestaand lid te veranderen.
Als er 2 ouders zijn en deze blijken een partner-relatie met elkaar te hebben (gedefinieerd op het
persoon wijzigscherm), dan kan hier aangegeven worden of ze gehuwd zijn of waren.

Bij selectie dan “Gehuwd” of “Gescheiden” zal om de Huwelijksdatum en Plaats worden gevraagd
(aan een scheiding gaat immers een huwelijk vooraf).

Zijn de ouders gescheiden, dan kan ook nog de Scheidingsdatum ingegeven worden. Voor het
invoeren van een datum staat weer de datumpikker ter beschikking (zie bladzijde 29).
Overige invoervelden werken als beschreven voor het persoon wijzigscherm. Het e-mailadres en de
telefoonnummers gelden voor het bereiken van het gezin (of de hoofdbewoner). Het adres zal hetzelfde
de zijn als dat voor de afzonderlijke gezinsleden en wordt op dezelfde wijze gekoppeld. Er is geen
automatisme ingebouwd om adressen van gezinnen te synchroniseren met die van de gezinsleden!
Klik op “Aanmaken” om het gezin toe te voegen of op “Aanpassen” om de wijzigingen van een
bestaand gezin op te slaan.
Na het opslaan wordt de gegevenskaart van het gezin getoond. Daar is dan de “Wijzig dit gezin”
knop beschikbaar om direct naar het wijzigscherm terug te keren.
Blad 35

Gezin wijzigen
Om een bestaand gezin te wijzigen dient die eerst opgezocht te worden. Klik dan in het overzicht
op het wijzig
icoontje, of op de gegevenskaart van het gezin op de knop “Wijzig dit gezin”.
Het invulformulier heeft vervolgens dezelfde velden als bij het aanmaken. Met de verrekijker
symbooltjes
(zie blad 43). Lees verder bij Persoon wijzigen (bldz. 32) hoe je een verhuizing
aanbrengt.

Gezin verwijderen
Een gezin kan ten allen tijden verwijderd worden door op het
kruisje in de rechter kolom van de
personenlijst of op de
knop onderaan de gezinskaart te klikken. Daarbij gaan ook alle
koppelingen met ander items en de notities verloren.
Verwijdering verloopt altijd in twee stappen (om te voorkomen dat het per ongeluk gebeurt).
Daarom komt er eerst een dialoog op, waar de actie bevestigd moet worden.

Wees voorzichtig met verwijderen, na de bevestiging in de waarschuwingsdialoog kan deze actie
niet meer ongedaan maken.
Het gezin wordt niet verwijderd inden deze zich nog bevindt in een ander dan de eigen scope. In
dat geval wordt die slechts uit de eigen scope(s) verwijderd.
Het adres, of de adressen, van dat gezin kunnen dan 'los' raken, d.w.z. met geen persoon, gezin of
bedrijf meer gekoppeld. In dat geval kan het ook nodig zijn die adressen te verwijderen. Je kunt die
herkennen aan een
kruisje in de rechter kolom van de adressenlijst en het getal '0' in de kolom
direct links daarvan. Je kunt de adressenlijst ook filteren op “Adressen van:” “Niemand”.

Blad 36

Aanmaken, wijzigen, verwijderen bedrijf
Het onderhouden van bedrijven lijkt veel op dat van gezinnen, het gebeurt op de Bedrijven tab.
Dit zijn de velden op het bedrijf invoerscherm:

In plaats van familieleden hebben we het hier over personeel en staf.
Het Moederbedrijf is en ander bedrijf waar dit bedrijf onder valt. De koppeling wordt gemaakt door
een bestaande bedrijf te zoeken.

Blad 37

Formattering
Het formele en informele formaat dat aan een persoon, gezin of bedrijf is toegekend en het
formaat dat bij een land hoort, bepaalt wat er op adresetiketten wordt afgedrukt. Een uitgebreide
beschrijving van hoe dit werkt zal in een latere versie van deze handleiding worden opgenomen.
Voorlopig zal het bij deze beknopte introductie blijven.
Als je onderaan de gegevenskaarten van een persoon, gezin, een bedrijf of een adres kijkt – dat is
onder de link terug naar de lijst en bij een adres onder de landkaart – dan zie je een weergave in twee
kolommen.

In de linker kolom staat een opsomming van waarden die uit de gegevens worden samengesteld.
Deze waarden hebben een naam die bestaat uit een hoofdletter, optioneel gevolgd door een hoofdof kleine letter of een cijfer. Tussen accolades geplaatst vormt deze naam een symbool (zie blad 39
e.v.).
In de rechter kolom vindt je de formaten. Voor een persoon, gezin of bedrijf zijn dat er 2 (formeel en
informeel) en voor een adres 1 (dat voor het land). Een formaat bestaat uit een aantal regels die
verwijzingen naar de symbolen bevatten. Er mag ook letterlijk over te nemen tekst voorkomen.
Onder het formaat zie je hoe invulling van de symbolen op deze regels uitpakt. Als een regel 1 of
meer symbolen bevat en die geven een leeg resultaat, dan wordt de regel weggelaten (ook al stond er
letterlijk tekst omheen).
Voor het opstellen van de tekst op een etiket worden de formaatregels van de persoon, het gezin of
het bedrijf gecombineerd met die van het adres.
Behalve op de etiketten kunnen deze regels ook in een spreadsheet worden geëxporteerd, zie blad
24.
Als je wijzigrechten hebt kun je op aanduiding van het formaat klikken om de gegevens van dat
formaat te bekijken.

De kaart met formaatgegeven ziet er zo uit:

De algemene vorm van een formaatregel is:
[Psa#XXXXX,font]{symb} {symb} …
Optioneel kan een regel beginnen met een code tussen blokhaken. Voor de betekenis van deze
code, zie blad 41. De rest van de regel kan 1 of meer symbolen bevatten. Voor, tussen en achter de
symbolen mag letterlijke tekst staan; een regel mag ook geheel uit letterlijke tekst bestaan.

Blad 38

De symbolen voor de gegevens uit de diverse items zijn als volgt:

Symbolen van een Persoon:
{SN} Achternaam

(SurName)

{BN} Familienaam bij geboorte

(Birth Name)

{MN} Aangetrouwde naam

(Married Name)

{WN} {WM}-{BN}

(Wedded Name)

{LN} {SN} of {WN}

(Last Name)

{GN} Voornamen

(Given Names)

{G1} Eerste voornaam

(Given name 1)

{NN} Roepnaam

(Nick Name)

{PN} {GN} of {In}

(Personal Name)

{FN} {NN} of {G1} of {In}

(First Name)

{Ti} Titel

(Title)

{Ta} Titel volgens geslacht

(Title abbreviated)

{TI} {Ti} of {AT}

(TItle)

{In} Initialen

(Initials)

{Ig} Initialen van voornamen

(Initials given names)

{Nf} Formele naam

(Name formal)

{Ni} Informele naam

(Name informal)

{DN} Weergave naam

(Display Name)

{E}

E-mailadres

(Email)

{El} E-mailadres in kleine letters

(Email lower)

{Ed} Display E-mailadres

(Email display)

{G}

(Gender)

Geslacht: M, F, G of U

{Gn} Geslacht benaming

(Gender name)

{L}

(Living)

In leven: Y, N of U

{Lt} In leven benaming

(Living text)

{Tl} Vaste telefoon

(Telephone line)

{Tm} Mobiele telefoon

(Telephone mobile)

{Lc} Taalcode

(Language code)

{Ln} Taal

(Language name)

{Sa} Aanhef

(Salutation)

{UN} Gebruikersnaam

(User Name)

Waar meerdere symbolen staan, gescheiden door “ of ”, zal de eerste die niet leeg is worden gebruikt.

Blad 39

Symbolen van een Gezin:
{N}
{Ti}
{Nf}
{Lb}
{E}
{El}
{Ed}
{Ft}
{Tl}
{Tm}
{Lc}
{Ln}

Naam
Titel
Formele naam = {Ti} {N}
Label
E-mailadres
E-mailadres in kleine letters
Display E-mailadres
Familietype code
Telefoonnummer vaste lijn
Telefoonnummer mobiel
Taalcode (2 letters)
Taal

(Name)
(Title)
(Name formal)
(Label)
(Email)
(Email lower)
(Email display)
(Family type)
(Telephone line)
(Telephone mobile)
(Language code)
(Language name)

Symbolen van een Bedrijf:
{N}
{Nf}
{FN}
{D}
{Ti}
{E}
{El}
{Ed}
{Ct}
{Tl}
{Tm}
{Lc}
{Ln}

Naam
Formele naam = {Ti} {N}
Volledige naam
Afdeling
Titel
E-mailadres
E-mailadres in kleine letters
Display E-mailadres
Type Code
Telefoonnummer vaste lijn
Telefoonnummer mobiel
Taalcode (2 letters)
Taal

(Name)
(Name formal)
(Full Name)
(Department)
(Title)
(Email)
(Email lower)
(Email display)
(Company type)
(Telephone line)
(Telephone mobile)
(Language code)
(Language name)

Symbolen van een Adres:
{SA}
{SB}
{S1}
{S2}
{N}
{Ni}
{Ns}
{B}
{Su}
{Z}
{Kx}
{T}
{D}

Eerste of enige deel straatnaam
Tweede of enige deel straatnaam
Eerste deel straatnaam als er een 2e deel is
Tweede deel straatnaam als er een 1e deel is
Huisnummer
Huisnummer numeriek deel
Huisnummer achtervoegsel
Gebouw
Wijk
Postcode
Post-nl Kixccode
Stad
Provincie

(Street A)
(Street B)
(Street 1)
(Street 2)
(Number)
(Number integer)
(Number suffix)
(Building)
(Suburb)
(Zip)
(Kix)
(Town)
(District)

Blad 40

Symbolen van een Land:
{C}
{Cl}
{Cn}
{Cp}
{Cc}

Internationale naam
Naam in lokale taal
Naam in het Nederlands
Voorloopnummer telefoon
Land code (ISO2) - 2 letters

(Country)
(Country local)
(Country nl)
(Country Phone)
(Country code)

Taalafhankelijke Symbolen:
{At} Ter attentie van, afgekort
(Attn)
{AT} Ter attentie van
(ATTN)
{Co} Per adres, afgekort
(Care of)
{CO} Per adres
(Care Of)
Deze teksten worden gegeven in de taal van de ontvanger, niet in die van de gerbuiker.

Format-prefix
Een formaatregel kan beginnen met een tussen blokhaken geplaatste code, deze prefix dient óf
geheel weggelaten te worden, óf aan de volgende regels te voldoen:
[Psa#XXXXX,font]
Behalve de blokhaken mag elk van de onderdelen – van links naar rechts weggelaten worden:
[
blokhaak openen.
P
een hoofdletter, die het item aangeeft dat als bron van de gegevens dient (part).
Zie hieronder.
s
een of twee cijfers die de grootte (size) aangeeft van het te gebruiken font.
a
een tot drie kleine letters, die het attribuut van het font aangeeft.
Dit kan elke combinatie zijn van:
b vetgedrukt (bold),
i schuingedrukt (italic),
u onderstreept (underline) of
r normaal (regular), verwijdert eerder gezette attributen.
#XXXXXX een hekje ('#') gevolgd door 6 hexadecimale tekens (hoofdletters), met de RGB
kleurcode voor het font.
,font
een komma en de naam van het font.
]
blokhaak sluiten.
De code tussen blokhaken aan het begin van een formaatregel kan een letter bevatten, die het item
aangeeft dat als bron van de gegevens dient:
'' of 'B' Neem de waarde van de symbolen uit het basis item, d.w.z. de
persoon, het gezin of het bedrijf zelf.
'A' Neem de waarde van de symbolen uit het postAdres van de persoon,
het gezin of het bedrijf.
'P' Neem de waarde van de symbolen uit de contactPersoon van het
gezin of het bedrijf.
'M' Herhaal deze regel voor elke lid (Member) van het gezin of het
bedrijf.
'F' Idem, gebruik deze regel voor de eerste (First) persoon.
'L' idem, gebruik deze regel voor de Laatste persoon.
'C' een volgende regel (Continuation) in de herhaling.
Als een van de font instellingen ontbreekt, blijft de eerder gezette instelling van kracht. Voor elk
label begint de uitvoer met 11 punts, zwart 'freesans' font.
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Er zijn 2 speciale symbolen, die niet een referentie naar een gegeven zijn, maar dienen om aan te
geven hoe meerdere formaatregel samen gevoegd moeten worden:
'{eol}' Aan het einde van de formatregel, als dat niet de laatste regel in
het formaat is:
eol = 0, 2 of 4 hexadecimale tekens, elke 2 tekens de ASCII waarde
van de karakters waarmee de regel aan de volgende wordt
gekoppeld. Opties zijn:
{0A}
= new-line
{20}
= ' ' = spatie
{2C}
= ',' = komma
{2C20} = ', ' = komma + spatie
{3B}
= ';' = punt-komma
{3B20} = '; ' = punt-komma + spatie
{26}
= '&' = ampersand
{2620} = '& ' = ampersand + spatie
{2D}
= '–' = minteken
(2D20} = '– ' = minteken + spatie
De default = {0A} en wordt normaliter weggelaten.
'{}'

Aan het begin van de regel, direct achter de prefix, als dat niet de
eerste regel is:
Begin op een nieuwe regel, alleen nodig als bij de voorgaande regel
{eol} niet {0A} is.
Doordat deze symbolen leeg zijn of als eerste teken een cijfer hebben, worden ze niet verward met
verwijzingen naar gegevens van het item.
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Samenvoegen
Het kan voorkomen dat er van een item meerdere versies blijken te bestaan. Dat kan veroorzaakt
zijn door import uit (verschillende bronnen) waarbij gelijke items toch verschillend zijn
geïnterpreteerd zodat ze dubbel zijn opgeslagen. Ook kan bij handmatige invoer door meerdere
personen iemand niet weten dat een item zich reeds in het bestand bevindt, mogelijk omdat
iemand anders dat item reeds aangemaakt had. Wordt zo'n dubbeling ontdekt, dan kunnen de
kaarten van twee items tot 1 kaart worden samengevoegd.
Deze procedure geldt voor personen, gezinnen en bedrijven. Niet voor adressen en landen; als er
dubbele adressen zijn dienen de koppelingen naar één daarvan omgezet te worden waarna het
ontkoppelde adres verwijderd kan worden.
Omdat dubbelingen het vaakst voorkomen bij personen zal hier het ontdubbelen van een persoon
worden beschreven bij gezinnen en bedrijven is de werkwijze overeenkomstig.
Zoek de kaart van de persoon op waar de meeste correcte gegevens op staan.
Open deze kaart in het wijzigscherm.
Zoek een veld met een verrekijker symbooltje
erachter, waar van de inhoud
waarschijnlijk ook zo op de samen te voegen kaart staat.
• Klik dat symbooltje.
Er komt dan een zoek-dialoog op. In feite maakt het niet zoveel uit op welk
je klikt. Het enige
verschil is dat de zoekterm en waarin gezocht worden aanvankelijk van het betreffende veld wordt
overgenomen.
•
•
•

In dit voorbeeld is het
achter Roepnaam geklikt en vervolgens op de “Zoek” knop. Maar je kunt
de zoekterm(en) aanpassen en ook in meer of andere velden zoeken.
Het is nu belangrijk te begrijpen wat de verschillende icoontjes in het zoekresultaat betekenen en
wat er gebeurt als je er op klikt.
Icoon Betekent:
Actie:
Dit is de juiste persoon.

De huidige kaart wordt verwijderd en de kaart uit het
zoekresultaat blijft aanwezig.

Meng met deze kaart

De gegevens van beide kaarten zullen naast elkaar worden
gepresenteerd om per veld te bepalen wat de juiste waarde is.

Bekijk deze kaart.

De kaart van de persoon uit het zoekresultaat wordt in een
nieuw venster getoond.
Sluit dit venster op het samenvoegen voort te zetten.

Deze persoon verwijderen.

De huidige kaart blijft bestaan en de kaart van de persoon uit
het zoekresultaat wordt verwijderd.

Dit is de huidige persoon.

Geen.

Sluit deze dialoog.

Het samenvoegen wordt afgebroken.
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Als geheugensteuntje kun je de muiscursor boven een icoontje houden en de tooltip zal dan
vermelden wat de werking is.
Als een te verwijderen kaart gegevens bevat die op de overblijvende kaart ontbreken, dan worden
die eerst overgenomen.
De meest veilige optie is het mengen
van twee kaarten.
Als we dat in bovengegeven voorbeeld doen, ziet dat er zo uit:

We zien een aangepast wijzigscherm voor de huidige persoon met aan de rechter kant de waarden
die de velden van de persoon uit het zoekresultaat hebben. Als die verschillend zijn staat er een
icoontje voor. Door daarop te klikken wordt die waarde overgenomen. Zijn de waarden gelijk dan
ontbreekt deze optie uiteraard. Overigens zijn de velden nog gewoon handmatig te wijzigen.
Koppelingen met personen worden niet vervangen maar bij elkaar gevoegd. Hetzelfde geldt voor
aantekeningen.
Zou op de knop “Aanpassen en samenvoegen” worden gelikt dan wordt de huidige kaart opgeslagen
met de op dit scherm gemaakte wijzigen en de koppelingen van de andere kaart bijgevoegd. De
kaart uit het zoekresultaat gaat daarbij verloren.
Maar het zal duidelijk zijn dat we dat in dit voorbeeld niet gaan doen!
Harry du Mez
9 juni 2022
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