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VIEWS
Als databaseontwerper stel je het vast wel op prijs als je verschillende soorten
overzichten en rapporten kunt maken. Die helpen de gebruikers bij het filteren,
groeperen en sorteren van de in de database opgenomen gegevens. Dergelijke
rapporten en overzichten noemen we in Teamdesk ‘Views’.
Je vindt de beschikbare views in het menu aan de linkerkant van het scherm.
TeamDesk stelt je in staat om verschillende views voor één en dezelfde tabel te
maken. Ze worden alfabetisch gerangschikt. Maar je kunt ze ook opdelen in zgn.
categorieën.

Als je op het pictogram Lijst met Views ( ) in de linkerbovenhoek klikt, wordt de lijst
met gemaakte weergaven weergegeven. Deze lijst is niet standaard vastgezet.
Daarom wordt het weer verborgen als je het niet wilt vastzetten.
Er is een pinpictogram (
) bovenaan de lijst. Je kunt erop klikken en de lijst wordt
vastgezet.
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Met TeamDesk maak je views van de volgende typen:
• Table
• Summary
• Chart
• Calendar
• Timeline
• Crosstab
• Tiles
• Headlines
• Map
• Kanban

Tabel
Een tabelview is niets meer of minder dan een lijst. Een mooi voorbeeld is de VIEW
“Alle leden”. Dit is een opsomming van alle leden van ONZE HELDEN.
De ontwerper bepaalt voor zo’n overzicht welke kolommen moeten worden getoond
en in welke volgorde. Ook kunnen filters worden geplaatst. Bijvoorbeeld alleen de
mensen die in het eerste team spelen, of die vóór 1-1-1999 zijn geboren.
Je kunt ook records inkleuren die overeenkomen met bepaalde criteria. Bijvoorbeeld
keepers blauw, verdedigers groen, middenvelders geel en aanvallers rood.
Instellen van een Tableview
Er zijn verschillende secties in het formulier voor het instellen van een Tableview:
• General
• Matching
• Grouping
• Sorting
• Columns to display
• Advanced options
• Help
General
In de sectie General (Algemeen) bepaal je de naam. En verder….
• Kun je notities maken voor jezelf of een collega-bouwer
• Bepaal je of deze view wel of niet in het menu mag worden getoond.
• Stel je een kleur (zoals het overzicht in het menu wordt getoond) in.
• Bepaal je de categorie waarin de view in het menu wordt getoond
• Kun je een icoon aan de lijst koppelen
• En tenslotte kun je bepalen welke rollen wel/geen toegang hebben tot deze view
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Matching
In de sectie Matching bepaal je welke records in de view worden getoond (Allemaal
of alleen de records die aan een bepaalde voorwaarde voldoen). Je kunt het filter
ook (volledig of gedeeltelijk) laten bepalen door de eindgebruiker.

Grouping
In de sectie Grouping bepaal je of records moeten worden gegroepeerd en zo ja op
welk criterium

Sorting
In de sectie Sorting geef je aan hoe de records in deze view moeten worden
gesorteerd. Overigens kan de eindgebruiker records anders sorteren door op de
kolomkop te klikken (één keer is oplopend, nog een keer is aflopend)
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Columns to display
In deze sectie bepaal je welke kolommen in de view getoond moeten worden (en
welke niet). Je kunt ook de volgorde van de kolommen (van links naar rechts)
bepalen.

Advanced options
In de Advanced Options sectie geef je aan welke knoppen de gebruiker in deze view
wel en niet te zien krijgt. Uiteraard krijgt een gebruiker geen functies beschikbaar die
hij of zij vanuit de rol niet heeft.
Je kunt hier ook bepalen hoeveel regels er in eerste instantie zichtbaar moeten zijn.
En je kunt een formule opgeven voor het inkleuren van records die aan een bepaalde
voorwaarde voldoen.
Je kunt een RSS-feed beschikbaar maken voor eindgebruikers.
Embedding gebruik je als je een lijst buiten Teamdesk om beschikbaar wilt maken in
een website.
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Help
Wanneer de eigenschap Help-tekst is ingevuld, wordt op een weergavepagina een
kleine vervolgkeuzelijst weergegeven met de titel Help, rechts op het scherm, net
onder de balk met tabbladen. Als de gebruiker erop klikt, strekt het zich uit naar
beneden en wordt de tekst weergegeven die je hebt getypt.

Summary
Een summary gebruik je om niet de individuele records, maar totalen of gemiddelden
in een view te tonen. De knop Details brengt je naar een Tableview met de
onderliggende records.

Een Summaryview instellen lijkt in veel opzichten op het instellen van een Tableview.
Ook hier vindt je een sectie General, een sectie Matching, Grouping, Advanced
options en Help. Zie hiervoor de beschrijving onder Tableviews. In plaats van
“Columns to display” is er een afwijkende sectie:
Columns to calculate

Hier bepaal je welke berekeningen het systeem moet maken. In dit geval worden (per
groepering) het aantal records en de gemiddelde leeftijd bepaald.
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Charts
Je kunt grafieken maken op basis van records in de database. Bijvoorbeeld het
aantal leden per wijk:

Ook hier weer de reeds bekende secties in het instelformulier: General, Matching,
Advanced options en Help. Specifiek voor grafieken is de sectie Chart:
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Charttype
Selecteer in de lijst Chart type het benodigde diagramtype en het voorbeeld van het
geselecteerde type wordt hieronder weergegeven. Ik ga niet alle beschikbare
diagramtypen behandelen. Dit is typisch iets om op een regenachtige middag even
zelf mee te gaan spelen en ontdekken. Niet elk grafiektype leent zich voor elke
toepassing. Soms kun je beter een Taartdiagram gebruiken, soms een lijn- of een
staafdiagram. Maar er zijn meer keuzen:

Calculate
Geef in het veld calculate een formule op die gebruikt moet worden om de waarden
van de Y-as te berekenen.
Grouping
Specificeer bij Groupings het type gegevens dat moet worden gebruikt om de grafiek
te bouwen en wat er op de tegenoverliggende X-as moet worden getoond.
Specificeer hier ook de volgorde en de manier waarop de gegevens worden
gegroepeerd.
Sommige diagramtypen maken een aanvullende groepering mogelijk. Het verdeelt de
grafiekresultaten in subgroepen. Dergelijke subgroepen worden weergegeven als de
legenda in de rechterbovenhoek van de grafiek. Groeperingsopties worden toegelicht
in het groeperingsitem.
Wedges (Alleen bij Pie en Doughnut)
Hier kun je het aantal taartpunten aangeven dat moet worden weergegeven (alle
andere items worden gegroepeerd onder de sectie "Overige").
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Calendar
Een view van het type Calendar kan heel handig zijn als je dingen moet plannen.
Het is minder geschikt voor meerdaagse evenementen:

Instellen van een Calendar
Ook hier kom je veel reeds bekende secties tegen in het instelformulier. Afwijkend is
de sectie Calendar:

Je geeft hier aan op basis van welk veld een record in de kalender moet worden
opgenomen. En welke week of maand als eerste moet worden getoond (de gebruiker
kan voor- en achteruit door de kalender navigeren). Je hebt de keuze uit current,
previous, next of specific (dan mag je zelf aangeven welke maand/week als startpunt
fungeert).
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Timeline
Dit is bij uitstek een viewtype dat je gebruikt vor het plannen van meerdaagse
gebeurtenissen:

Niet geschikt voor situaties waarin de planning meerdere maanden bestrijkt en ook
niet als je binnen een dag meerdere activiteiten moet plannen. De bruikbaarheid is
dus tamelijk beperkt. Maar wie het wil uitproberen, ga vooral je gang.
Specifiek voor een timeline moet je deze sectie vullen:

Labels
Selecteer in de vervolgkeuzelijst met welke omschrijving records in de tijdlijntabel
worden opgenomen.
Progress Column
Selecteer in de lijst Progress Column het veld waarin de voortgang (een percentage)
wordt weergegeven. als een zwarte voortgangsbalk in de tijdlijnweergave). Deze
vervolgkeuzelijst bevat alleen kolommen met numerieke percentages.
Start Column
Selecteer in de lijst de kolom met de startwaarde voor een te tonen balk in de tijdlijn.
End Column
Selecteer in de lijst de kolom met de eindwaarde voor een te tonen balk in de tijdlijn.
Startdate
Kies hier waar de strokenplanning moet beginnen (selecteer Automatisch als je de
tijdlijnperiode niet wilt beperken).
Einddatum
Kies hier waar de strokenplanning moet eindigen (selecteer Automatisch als je de
tijdlijnperiode niet wilt beperken).

12

Crosstab
In een crosstab ofwel kruistabel groepeer je records uit een tabel en vervolgens
bepaal je totalen, gemiddelden, de minimale en/of maximale waarde uit per groep.

Naast de bekende secties als General, Matching, Advanced options en Help, zie je
hier ook de sectie Grouping
Grouping
Voor een crosstab bepaal je hier wat er op de rijen en kolommen van de kruistabel te
zien zal zijn.

Columns to Calculate
In de sectie Columns to Calculate bepaal je wat er berekend moet worden op de
kruispunten tussen kolomkop en rijlabel:

Advanced options
In de sectie advanced option bepaal je welke view getoond moet worden als je op
een snijpunt klikt (drill-down).

Als je bijvoorbeeld op de 21 mannen van Onze Helden 1 klikt, dan zie je welke 21
mannen dat zijn. Door een specifieke view in te stellen kun je bepalen wat er in de
detailview te zien is (en of je van daaruit ook meteen aanpassingen kunt maken
bijvoorbeeld).
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Tiles
Gebruik een TileView als je de informatie op een compacte manier wilt weergeven.
Het is vooral handig voor het weergeven van records met afbeeldingen, zoals in een
smoelenboek.

Bijkomend voordeel van dit type view is dat Tiles zich goed aanpassen aan kleine
schermen van tablets en telefoons.
Columns to display
In de sectie Columns to display bepaal je wat er op de tiles moet worden
weergegeven:

14

Advanced Options
In de sectie advanced options kun je de grootte van de tegels bepalen. Je kunt
kiezen uit Narrow, Medium of Wide.
Verder kun je hier ongeveer dezelfde dingen doen als in andere viewtypes, zoals
bepalen welke acties zijn toegestaan of het kleuren van de tegels.
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Headlines
Net als in een summary view kun je geaggregeerde waarden weergeven, maar ze
bieden een visueel aantrekkelijkere presentatie. Ik had even geen inspiratie om een
zinvolle toepassing van een headline view te maken in Onze Helden. Daarom doen
we het even met een klassiek voorbeeld van de cijfers van een (ook fictief)
verkoopkantoor.

Het belangrijkste verschil tussen Headlines en Summaries is dat je voor de headline
een 'referentiepunt' kunt opgeven - een waarde om de berekende waarde mee te
vergelijken. In dit geval geeft de headline pijlen omhoog of omlaag weer op basis van
het vergelijkingsresultaat en markeert de waarde met rood of groen, afhankelijk van
het feit of de hogere waarde beter of slechter is.
Als je een Headline rapport wilt maken, selecteer je de optie Headline in de lijst met
weergavetypen en klik je op Volgende. Het systeem toont het Headline Viewformulier dat weer een paar bekende secties bevat, zoals General en Matching.
Columns to calculate
Ook de sectie Columns to Calculate ben je eerder tegengekomen in deze les.
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Hier kun je één of meer kolommen selecteren die je in de headline wilt opnemen. Er
is een lijst met functies beschikbaar, die je kunt toepassen voor de gewenste
berekening. Je moet voor elke geselecteerde kolom een functie specificeren. De
volgende functies zijn mogelijk:
# Records

Deze functie telt het aantal records dat aan de criteria voldoet.

Total

Deze functie somt de kolomwaarden op. Bijvoorbeeld totale kosten.

Average

Met deze functie kun je een gemiddeld resultaat berekenen.
Bijvoorbeeld gemiddelde prijs.

Minimum

Deze functie vindt de minimumwaarde in een kolom

Maximum

Deze functie vindt de maximale waarde in een kolom

Voer in het veld Display as het label voor de berekende resultaten in. Als je dit veld
leeg laat, wordt de kolomnaam met de naam de gekozen functie weergegeven bij de
berekende resultaten.
Bovendien is er de manier om de "goede" resultaten in het groen te markeren en de
"slechte" resultaten in het rood, specificeer gewoon de optie Meer is beter of Minder
is beter in de vervolgkeuzelijst. De optie Geen betekenis wordt standaard
opgegeven; in dit geval worden de resultaten in zwart weergegeven.
Advanced Options
Het gedeelte Geavanceerde opties is uiteraard bedoeld om aanvullende opties op te
geven. Eén instelling ben je nog niet eerder tegen gekomen:
Show difference
Bij Show Difference in de sectie Advanced Options kun je het referentiepunt
specificeren. Het definieert de waarde waarmee je de berekende waarde wilt
vergelijken. Als dit selectievakje Show difference is aangevinkt, kunt je criteria
selecteren voor het referentiepunt.
Als je referentierecords wilt filteren op basis van bepaalde criteria, selecteer je
“Alleen records die aan bepaalde criteria voldoen”. Maak met behulp van de
vervolgkeuzelijst de regel(s) volgens welke records worden gefilterd. Als je een
aangepaste formule wilt invoeren, selecteer je Custom formula en dan bouw je zelf
de formule op.
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Map
De instellingen van een map zijn vergelijkbaar met die voor een tile, met één
uitzondering. Een map vereist een kolom van het locatietype om pinnen op de kaart
op de opgegeven positie mogelijk te maken. Door op de pin te klikken, worden de
gegevens weergegeven als de pop-upkaart die op dezelfde manier is gestructureerd
als een tegel in een Tile rapport.

Om een map als deze te maken heb je dus tenminste één veld van het type
LOCATION in de tabel nodig. Zo’n locatie is wel een beetje een tricky ding. Je hebt
een uitstapje naar Google nodig om de correcte locatie van bijvoorbeeld het kantoor
in Tokyo te berekenen.
Je zoekt in Google met een zgn. API (Application Programming Interface) naar het
adres van het verkoopkantoor:
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?key=AIzaSyAPhEg01Osi9G82-un17M0hIf62K2hims&address=<%[Adres]%>

En het resultaat stop je in een veld van het type Location:
ToLocation(Response("/GeocodeResponse/result/geometry/location/lat") & ",
" & Response("/GeocodeResponse/result/geometry/location/lng"))

Het voert veel te ver om daar hier en nu dieper op in te gaan. Dat is iets voor een
vervolgcursus. Maar onthoud dat een locatie een combinatie is van twee coördinaten
op de kaart (Longitude en Lattitude).
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Maar als je eenmaal een veld van het type Location hebt, dan is het simpel. De
belangrijkste instellingen staan weer in de sectie Columns to display.
Columns to display
Veel van de instellingen ken je al van de Tile, maar er zijn twee nieuwe:

Location
Bepaal hier welk location veld (je zou er méér dan één in jouw tabel kunnen hebben)
bepaalt waar de pin op de kaart komt te staan
Cluster pins
De optie Cluster pins activeert markeringsclusters om een groot aantal markeringen
op een kaart weer te geven. Het nummer op een cluster geeft aan hoeveel
markeringen het bevat. Merk op dat als je inzoomt op een van de clusterlocaties, het
aantal op de cluster afneemt en je de individuele markeringen op de kaart begint te
zien. Uitzoomen op de kaart consolideert de markeringen weer in clusters.
Het systeem (of eigenlijk Google Maps) bepaalt zelf welk deel van de wereld je te
zien krijgt. In dit voorbeeld de hele wereld omdat de verkoopkantoren in alle
werelddelen zitten. Maar zou ik iets dergelijks doen met de adressen van Onze
Helden, dan zou je vermoedelijk alleen Zoetermeer en omstreken zien….

19

Kanban
Een Kanban-view geeft visuele stadia van een werkproces weer met kaarten om werkrecords weer te
geven en kolommen voor elke fase van het proces. We gebruiken een Pizzabakker als voorbeeld:

De basis voor een Kanban-view is de kolom "Status" die de lijst met kolommen
definieert die in de weergave moeten worden weergegeven. Voor elke status is er
dan een kolom. Als voor het Statusveld een kleurinstelling is gemaakt, dan wordt de
kop in die kleur weergegeven. Ook is de volgorde van verschillende statussen is van
belang.
Ook hier weel veel bekende secties in het instelformulier, waaronder Columns to
display (maar wel met een nieuw kenmerk: status).
Columns to Display
De Status is erg belangrijk in de Kanban-weergave. Het definieert de lijst met kolommen die in de
weergave moeten worden weergegeven. De gekozen kolom moet een tekstkolom zijn met een
enkele keuze-optie of een lookup naar een dergelijke kolom in een andere tabel. In ons voorbeeld is
de tekstkolom met de naam "Status" gekozen in het Status veld. Dit statusveld heeft (in dit
voorbeeld) vier mogelijke waarden: Queue, Preparing, Baking en Done. Je zou daar bijvoorbeeld nog
Delivery en Delivered aan toe kunnen voegen voor een blik op het totale proces.
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Advanced options
In de sectie Advanced options kom je weer een paar nieuwe opties tegen:

Selecteer in de lijst Allowed actions welke acties van toepassing zijn in de view.
In dit geval New, View, Edit en Delete.

Druk op de drie verticale stippen om een actie (View, Edit of Delete) te kiezen. Met
kleine "+" knop in de kolomkop kan een gebruiker een record toevoegen met een
vooraf geselecteerde status. Deze optie wordt beheerd via het selectievakje New
with status.
De kaarten in een Kanban zijn versleepbaar. Om slepen en neerzetten toe te staan,
schakel je gewoon het selectievakje Slepen en neerzetten in het gedeelte
Toegestane acties in. Houd er wel rekening mee dat het slepen van een record de
waarde van de statuskolom verandert! Dat is namelijk niet altijd wenselijk.
De reden voor de opties New with status en Drag and drop is dat niet alle typen
workflow willekeurige statusinstellingen toestaan. Sommige workflows moeten vanaf
het begin beginnen. Zelfs voor de demo Pizza-database mag je de pizza
waarschijnlijk niet in de oven doen zonder deze eerst te hebben voorbereid. Of om
van status naar status te gaan, kan het nodig zijn om eerst bepaalde velden in te
vullen.
De acties van alle records zijn verborgen naast de ⋮ (drie verticale stippen)
menuknop. Om snelle navigatie mogelijk te maken, is er de instelling voor de
klikactieweergave om te bepalen wat er gebeurt wanneer de gebruiker op een kaart
klikt. Als de View optie is gekozen, wordt de gebruiker naar het
recordweergaveformulier genavigeerd. Als de optie Edit is geselecteerd, wordt de
gebruiker naar het recordbewerkingsformulier genavigeerd.
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Huiswerk
•

Maak een lijst van LEDEN gegroepeerd op Wijk en gesorteerd op achternaam.

•

Maak ook een grafiek van het aantal leden per wijk.

22

