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E-Mail notificaties
TeamDesk geeft een ontwikkelaar de mogelijkheid om automatisch emails te
versturen. Dergelijke e-mails worden in specifieke gevallen naar gebruikers gestuurd
(wanneer een gebruiker over iets belangrijks of dringends moet worden
geïnformeerd). De ontwikkelaar kan de volgende soorten e-mailberichten
configureren:
•
•
•

Meldingen (notifications)
Abonnementen (subscriptions)
Herinneringen (reminders)

Meldingen
Je kunt een E-mail laten verzenden om een gebruiker op de hoogte te stellen van
wijzigingen in een tabelrecord. Wanneer je zo’n melding configureert, laat je (onder
nader te bepalen omstandigheden) een zogenaamde trigger afgaan, zodra een
record in de tabel wordt opgeslagen met gewijzigde gegevens. Deze trigger
veroorzaakt dan de activering van een actie. In dit geval het versturen van een
vooraf geconfigureerd emailbericht.
Trigger en actie kun je vinden (en bewerken) onder het kopje E-mail notifications
maar ook onder het kopje Workflow triggers. Workflowtriggers is een mechanisme
dat wordt gebruikt bij emailsignalering, maar het is tot veel meer in staat. Aan die
meer uitgebreide functionaliteiten komen we in les 9 toe.
Om een nieuwe melding aan te maken of een bestaande melding te wijzigen druk je
op Setup. Selecteer de tabel waarin je de melding wilt maken en kies dan voor
E-mail notifications => Configure Email notifications.
Het systeem geeft dan de lijst met Reford Change Notifications weer:
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Als je een bestaande melding wilt bewerken, klik je op de knop Edit. Je kunt ook een
bestaande melding kopiëren of verwijderen door op de overeenkomstige knoppen in
de lijst te klikken.
Bovendien kun je het verzenden van meldingen in- of uitschakelen: selecteer het
selectievakje naast een de betreffende melding en klik op de knop Enable
(Inschakelen) of Disable (Uitschakelen). Gebruik het selectievakje Actie om alle
meldingen in één keer in- of uit te schakelen.
Om een nieuwe Email notificatie te configureren of een bestaande te wijzigen ga je
onder Setup naar E-mail notifications. Dan zie je een lijst met al eerder
geconfigureerde meldingen:

Druk op EDIT om een bestaande melding aan te passen. Met COPY maak je een
kopie van een bestaande melding (om die uiteraard daarna weer te bewerken). DEL
zorgt ervoor dat de melding wordt verwijderd. Met het vakje vóór Action of vóór de
melding kun je één of meer meldingen selecteren om ze daarna IN of juist UIT te
schakelen.
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Om een nieuwe melding te maken druk je op New:

Er zijn drie secties in dit formulier, te weten: General, Email Contents en
Notification.
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Sectie General
Name

Je kunt hier een NAAM geven aan deze melding, c.q. deze trigger

Notes

Geef hier aan waar het mailtje voor dient (of andere bijzonderheden)

From

Geef hier aan vanuit welke mailbox het mailtje moet worden
verzonden. Je kunt kiezen uit de volgende opties:
Optie
notify@teamdesk.net
Database Owner
Me
The User
The address listed in
the column
Specific e-mail
address

To / CC /
BCC

Me
The User
All members of the role
The address listed in
the column
Specific e-mail address
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Het bericht wordt verstuurd vanuit de mailbox van
een door jou te benoemen USER.
Als er kolommen in deze tabel zijn van het type Email
of User, dan kun je verwijzen naar zo'n kolom om te
bepalen uit wiens naam de notificatie wordt
verzonden
Het bericht wordt verstuurd vanuit de door jou
gespecificeerde mailbox

Geef hier aan wie het bericht moeten ontvangen….
Optie
All users with access

Do not
notify
modifier

Omschrijving
Het bericht wordt verstuurd vanuit de mailbox
notify@teamdesk.net
Het bericht wordt verstuurd vanuit de mailbox van de
eigenaar van de database.
Het bericht wordt verstuurd vanuit jouw mailbox

Omschrijving
De notificatie gaat naar ALLE gebruikers van de
database (voor zover ze toegang hebben).
Het bericht wordt naar jou zelf gestuurd (naar het
emailadres dat je gebruikte bij de registratie als
USER).
Het bericht wordt verstuurd naar de mailbox van een
door jou te benoemen USER.
Het bericht wordt verstuurd naar alle gebruikers in
een door jou te benoemen ROL.
Als er kolommen in deze tabel zijn van het type
Email of User, dan kun je verwijzen naar zo'n kolom
om te bepalen wie de notificatie gaat ontvangen.
Het bericht wordt verstuurd naar een door jou
gespecificeerde mailbox

Schakel deze optie in als u de e-mailnotificatie niet wilt verzenden
naar een persoon die het record zelf heeft toegevoegd, gewijzigd of
verwijderd.

Sectie Email contents
Subject
Wat je hier invult verschijnt als Onderwerp in het te verzenden mailtje.
Body
Voer in het veld Body de tekst van de melding in. Deze tekst kan zgn. placeholders
bevatten Om zo’n plaatshouder in het bericht in te voegen, gebruik je het % -teken.
Je kunt ook op [ klikken om een kolom uit de tabel in te voegen.
Je kunt de volgende tijdelijke aanduidingen selecteren:
%AppName%

De naam van deze database

%AppOwner%

De naam van de eigenaar van deze database

%AppLink%

Een link naar de database

%RecData%

Een kopie van de gegevens in het betrokken record

Als kolomwaarden zijn gewijzigd, worden ze rood gemarkeerd.
De tijdelijke aanduiding %RecData% bevat alleen in het
formulier zichtbare velden.
Als een melding naar een databasegebruiker wordt gestuurd,
worden alleen velden die voor deze gebruiker toegankelijk en
op het formulier zichtbaar zijn weergegeven.
Als een melding wordt verzonden naar een persoon die geen
databasegebruiker is, worden velden die toegankelijk en op
het formulier zichtbaar zijn voor een database-eigenaar
weergegeven.
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%RecChanges%

Een lijst met alle veranderingen in het record.

Wanneer een record wordt gewijzigd, worden de oude en de
nieuwe kolomwaarden weergegeven in de meldingstekst.
%RecLink%

Een link naar het betrokken record

%RecId%

Toont het ID veld van het betrokken record

%RecKey%

Toont de primaire sleutel van het betrokken record (Dit zal in veel
gevallen het ID zijn, maar dat kan dus wel afwijken).

%Action%

De actie die de trigger deed afgaan: Nieuw record toegevoegd,
een bestaand record dat werd gewijzigd of verwijderd.

%Modifier%

De USER die de actie uitvoerde

%Recipient%

Als een gebruiker (of een lijst met gebruikers) is gekozen in het
veld Aan, wordt de bijbehorende gebruikersnaam weergegeven
in deze tijdelijke aanduiding. Maar let op: Als een specifiek emailadres of een kolom van het type E-mailadres is gekozen in
het veld Aan, wordt de naam van de database-eigenaar
weergegeven in deze tijdelijke aanduiding.

[

Wanneer je [ gebruikt, worden de kolommen in de tabel
weergegeven in een vervolgkeuzelijst.
Als de kolomwaarde is gewijzigd en u de vorige / oude
kolomwaarde in de hoofdtekst van de e-mail wilt weergeven, kunt
u op de optie <oude waarde> in de vervolgkeuzelijst klikken en
de kolom uit de nieuw geopende lijst selecteren.
Toegangsrechten voor de tijdelijke aanduidingen / kolommen in
de berichttekst worden bepaald door de toegangsrechten van de
gebruiker die is opgegeven in het veld Aan. Bij willekeurige emailkolommen of een willekeurig e-mailadres worden de
toegangsrechten van de database-eigenaar gebruikt.
Ontvangers die zijn opgegeven in de velden Cc en Bcc,
ontvangen een kopie van het bericht dat is verzonden naar de
ontvanger die is opgegeven in het veld Aan, ongeacht hun
toegangsrechten.

Format
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Stel het bericht op als “platte tekst” of in HTML.

Attach
document

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Document bijvoegen een
gegenereerd document dat automatisch per e-mail moet worden
verzonden.

Attach File

In de vervolgkeuzelijst Bestand bijvoegen kun je een kolomnaam
voor een bestandsbijlage selecteren. Als gevolg hiervan wordt
het bestand dat in deze kolom wordt bewaard, toegevoegd aan
de e-mailnotificatie.

Sectie Notifications
In deze sectie van het formulier geef je aan wanneer de melding moet worden
verzonden.
Notify
when
record is …

Kies één of meer van de geboden opties:
- Added
- Modified
- Deleted

and when
value
changes in

Selecteer één of meer kolommen die gewijzigd moeten zijn om, de
trigger te laten afgaan. Als gevolg hiervan wordt het verzenden van
de melding alleen geactiveerd wanneer gegevens in de
geselecteerde kolommen worden gewijzigd.

Filter

Geef in het veld Filter de voorwaarden op waaraan moet worden
voldaan om de melding te verzenden:
Selecteer Alle records als de wijzigingen betrekking kan hebben op
alle records in de tabel;
Selecteer Alleen records die aan bepaalde criteria voldoen als
wijzigingen alleen betrekking moeten hebben op specifieke records in
de tabel. Specificeer de nodige voorwaarden met behulp van de
vervolgkeuzelijsten onder aan de subsectie Filter.
Selecteer de optie Aangepaste formule als u een formule wilt
specificeren waarmee de tabelrecords worden gefilterd. Meer details
over de formules worden beschreven in Formula Language
Reference.
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Let op: Eerst wordt een record gewijzigd en opgeslagen door een
gebruiker, daarna controleert de trigger het filter en als het record
overeenkomt met het filter, wordt de melding verzonden.
De waarde waar je op toetst is dus de waarde die is ontstaan NA het
wijzigen van het record (POST-conditie).
Notification
enabled

Zet het vinkje AAN om de conditie toe te passen (en de trigger
daadwerkelijk af te laten gaan) en UIT als je dat (tijdelijk) niet wilt.

Klik op de knop Opslaan om de informatie die in het formulier is ingevoerd op te
slaan.
Om snel de voor een emailsignalering ingestelde filtervoorwaarden te controleren,
gebruik je de knop View Record boven (en onder) de lijst met e-Mail notificaties.
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Een plaatje toevoegen in een emailsignalering
Stel dat er een speler van ONZE HELDEN wordt verkocht, dan willen we een
persbericht uitsturen. Maar dan moet daar wel de foto uit de tabel Leden in deze
melding bij worden ingevoegd. Hoe doe je dat?
Je zou zeggen: Ik heb een veld Pasfoto. Maar zo simpel is het helaas niet. Want als
je dat veld in de body van het bericht plaatst, dan ziet de ontvanger alleen de naam
van het ingevoegde bestand. Wel als link, dus hij of zij zou wel dóór kunnen klikken,
maar dat is toch niet wat je wilt……
We gaan dus een omweggetje maken om toch die foto in ons mailtje aan de pers te
krijgen.
Ga eerst naar de instellingen van de kolom Pasfoto en activeer het selectievakje
Allow Public Access

Vervolgens maak je een nieuwe kolom FormulePasfoto in de tabel Leden toe.
Type Formule-URL. Voeg nu de volgende formule in het veld Formule in de
kolominstellingen in:
URLRoot () & "/image.aspx?fid=" & ColumnId ([Pasfoto]) & "& w = 240 & guid =" &
Right ([Pasfoto], ";")
en kies in de vervolgkeuzelijst bij de optie "Weergeven als" Image.
Als je de afbeeldingsgrootte wilt wijzigen, verhoog of verlaag dan het getal 240 in de
formule.
Daarna moet je alleen nog [FormulePasfoto] in de Body van de e-mail zetten.
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Abonnementen
Je kunt ook een periodieke email versturen aan een nader te bepalen doelgroep.
Bijvoorbeeld steeds op de eerste dag van elke maand. Of elke week, desnoods elke
dag. Wat je verstuurt is een VIEW of rapport.
Abonnementen zijn vooral geschikt om gebruikers op de hoogte te stellen van de
status van een Teamdesk View. Bijvoorbeeld om elke maand de verkoopcijfers te
delen met alle verkopers. Of een lijst met nog openstaande taken per medewerker.
Om een nieuw abonnement aan te maken of een bestaand abonnement te wijzigen
druk je op Setup. Selecteer de tabel waarin je het abonnement wilt maken en kies
E-mail notifications => Configure View subscriptions.
Het systeem geeft dan het formulier Scheduled View Subscriptions weer:

Als je een bestaand abonnement wil bewerken, klik je op de knop Bewerken. Je kunt
ook een bestaand abonnement kopiëren of verwijderen door op de overeenkomstige
knoppen in de lijst te klikken.
Bovendien kun je een abonnement (al dan niet tijdelijk) in- of uitschakelen: selecteer
het selectievakje vóór het abonnement en klik op de knop Enable (Inschakelen) of
Disable (Uitschakelen). Gebruik het selectievakje vóór Actie om alle abonnementen
in één keer in of uit te kunnen schakelen.
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Om een nieuw abonnement aan te maken, klik je op de knop Nieuw bovenaan het
formulier. Als resultaat wordt het formulier Nieuw abonnement weergegeven.

De eerste twee secties zijn (bijna) gelijk aan wat je al bij Meldingen hebt gezien. Bij
Bij Email Contents kun je dit keer GEEN document of attachment meesturen. Het
grootste verschil zit ‘m echter in het deel Subscription:
Bij View kies je de View die je mee wilt sturen.
Bij Period geef je de frequentie van versturen in: Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
Als je voor dagelijks kiest, kun je hier ook de tijd aangeven waarop het bericht wordt
verzonden.
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Kies je wekelijks, dan zie je dit:

Kies je maandelijks dan kun je een dag en een tijd uitzoeken:

En ook in dit formulier zit de optie om het abonnement AAN of UIT te zetten.

Herinneringen (Reminders)
Gebruik Reminders bijvoorbeeld om één dag na de vervaldatum van een taak een
herinnering te versturen naar de gebruiker aan wie de taak was toegewezen. Maar je
kunt natuurlijk ook pro-actief zijn en zo’n herinnering juist vóóraf sturen om er zeker
van te zijn dat de betrokkene het niet vergeet.
Wanneer een herinnering wordt gemaakt, worden de metagegevens van de
herinnering geconverteerd naar de combinatie van een tijdsafhankelijke trigger en
een e-mailwaarschuwingsactie.
Om een herinnering aan te maken of een bestaande te wijzigen klik je op de Setuplink in de rechterbovenhoek van het venster. Selecteer de tabel en kies dan
E-mail Notifications > Configure e-mail reminders.
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Het systeem geeft het formulier Herinneringen weer:

Druk op New om een nieuwe herinnering te configureren:
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Ook hier weer drie secties, waarvan je de eerste twee direct herkent van Notificaties
en Abonnementen. Sectie drie toont een paar zaken die we nog niet kennen:

Reminder
Date
Voer in dit veld de datum in waarop de herinnering moet worden verzonden. Je kujnt
hier kiezen uit alle in deze tabel beschikbare datumvelden:

Offset
Voer in het veld Offset de termijn in waarop de
herinnering moet worden verzonden. Dat kan OP
de vervaldag zijn, een aantal dagen ervoor of erna.
Het is uiteraard een beetje afhankelijk van de
behoefte hoe je dit instelt. Als een contract verloopt
en je hebt drie maanden nodig om een nieuw contract uit te onderhandelen, dan heb
je niks aan een termijn van een paar dagen. Dan zet je ‘m dus op bijvoorbeeld 100
dagen vóór het verlopen van het contract.
Filter
Geef in het veld Filter de voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om de
herinnering te verzenden:
•
•

•
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Selecteer Alle records als de wijzigingen betrekking moeten hebben op alle
records in de tabel.
Selecteer Alleen records die aan bepaalde criteria voldoen als wijzigingen
alleen betrekking moeten hebben op specifieke records in de tabel.
Specificeer de nodige voorwaarden met behulp van de vervolgkeuzelijsten
onder aan de subsectie Filter.
Selecteer de optie Aangepaste formule als je een formule wil specificeren
waarmee de tabelrecords worden gefilterd. Meer details over de formules
worden beschreven in Formula Language Reference.

E-mail Notification Extensions
In de velden To, Cc en Bcc kun je ook kolommen gebruiken die verwijzen naar een
veel-op-veel relatie of naar de tabel User-properties. Dit maakt een aantal
interessante scenario's mogelijk, zoals het selecteren van meerdere aan een taak
toegewezen personen in een taakvolgsysteem:
Stel we hebben een taak toegewezen een Sharon en William:

Dat kan alleen in een situatie, waarin we een veel-op-veel relatie hebben
aangebracht tussen een taak en een persoon (of user).
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We maken nu een melding om de e-mail naar de aan de taak toegewezen gebruikers
te sturen:

Een andere uitbreiding is dat door komma's gescheiden e-mailadressenlijsten in een
Formule-E-mail veld, ook in de notificaties kunnen worden gebruikt. Als je de lijst met
e-mailadressen aanmaakt via de functie Concat in een summary, verpak het
resultaat dan in een kolom van het type Formule-E-mail om hyperlinks toe te staan:

Daarna kun je een veld van het type Formule-E-mail gebruiken in de notificaties:
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Documenten
Naast views, formulieren en emailberichten kun je ook Word-documenten gebruiken
om gegevens uit een teamdesk tabel netjes opgemaakt te kunnen presenteren. Denk
aan een factuur, een vrijwilligerscontract of een uitnodiging voor het jaarfeest. Wij
gaan een clubkaart voor onze leden maken.

Het concept
Je kunt in TeamDesk een sjabloon maken. Hiermee kun je gegevens vanuit een
tabel invoegen in een Microsoft Word-document. Zo’n sjabloon ziet er in eerste
instantie zo uit:

Als er ‘onderliggende’ records zijn, dan worden die als een tabel in het document
ingevoegd. In ons voorbeeld zijn ze er even niet, maar stel je een factuur voor met
zaken als factuurnummer, datum, klantgegevens, etc. En details uit de factuurregels.
Die worden dan als tabel in het document opgenomen.
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Je kunt de opmaak en inhoud van deze sjabloon naar behoefte wijzigen. Voeg
teksten en een logo toe, verplaats velden of verwijder ze als je ze niet nodig hebt,
verander (de opmaak van) labels of haal ze weg:

Om het sjabloon te kunnen gebruiken moet je deze uploaden naar het TeamDesksysteem. Dan verschijnt er een knop "Clubkaart" in het formulier (View modus). Met
deze knop kun je clubkaarten genereren voor elk lid.
Druk op de knop Clubkaart en dan wordt een Word (of PDF) document gemaakt dat
er zo uitziet:

Je kunt het tekstveld met de naam ook wat groter maken, zodat de hele naam op
één regel past. Maar dan moet je het sjabloon aanpassen en opnieuw uploaden….
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Een sjabloon maken
TeamDesk genereert vor elke tabel automatisch een documentsjabloon. Dat is een
Word document, waarin alle velden in de tabel zijn ingevoegd. Je kunt afbeeldingen
toevoegen en lay-outinstellingen aanpassen, net zoals je dat doet in elk ander Worddocument. Om een nieuwe sjabloon te genereren:
• Klik je op de link Setup in de rechterbovenhoek van het venster.
• Selecteer de gewenste tabel
• Selecteer in het rechter menu Documenten => Documentsjabloon genereren.
• Bekijk en bewerk het basissjabloon en sla het op
Je kunt meerdere sjablonen maken voor dezelfde tabel. Dus een clubkaart, maar ook
een invitatie voor het jaarfeest en een ontslagbrief.

Een document maken
Om een sjabloon binnen Teamdesk te kunnen gebruiken, moet je het uploaden. Kies
Setup, selecteer de tabel, en kies “Create a new document”:
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In de sectie General vul je een naam in voor het nieuwe document. In ons geval
wordt dat dan “Clubkaart” of “Clubkaart 2021” of zoiets….
Je kunt onder Notes ook aantekeningen maken over het gebruik van dit document.
Bij Location bepaal je waar de knop moet verschijnen, waarmee je het document
kunt genereren. Er zijn een paar mogelijkheden:
Kies voor Hidden als je de gebruiker GEEN knop wilt geven. Bijvoorbeeld omdat de
clubkaart automatisch wordt aangemaakt als de inschrijving is afgerond.
Kies Preview Page als je boven het formulier (in de Viewmodus) een knop wilt
hebben om de clubkaart te laten opmaken.

Kies Tableviews als je in een view voor elk record in de view een knop wilt zien.

Je kunt er ook voor kiezen om beide opties (Preview Page and Tableviews) aan te
zetten.
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Kies Multi-Record of Preview Page en Multi-Record ook in één keer een clubkaart
voor meerdere leden te kunnen genereren:

Zodra je tenminste één selectie veld hebt aangevinkt, wordt de knop Clubkaart
boven de view geactiveerd en kun je clubkaarten voor de geselecteerde spelers
aanmaken.
Je kunt een Icon gebruiken. Er zijn er veel, maar de meeste heb je gewoon niks aan.
Ik gebruik ze zelf eigenlijk nooit.
Gebruik een Category om meerdere documentknoppen samen te bundelen:
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Gebruik de Highlight color om elke documentknop een eigen kleur te geven:

Bij Template kun je jouw sjabloon uploaden.
Gebruik Output Format om te bepalen of het een (te bewerken) Word document
wordt of een PDF-bestand.
Bij Roles kun je restricties aanbrengen m.b.t. de rol of rollen die deze knop, c.q. dit
sjabloon wel of juist niet mogen gebruiken.
En bij View kun je bepalen in welke view(s) de knop moet verschijnen (bij keuze
tableviews of multi-record).
In de sectie Matching kun je desgewenst een filter aanbrengen. Bijvoorbeeld als er
geen clubkaart mag worden gemaakt voor een reeds uitgeschreven lid.

En tenslotte is er nog de sectie Advanced options. Hier kun je met een formule
bepalen hoe het gegenereerde document genoemd moet worden:
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Een sjabloon aanpassen
Je kunt elk gemaakt sjabloon uiteraard nog aanpassen als dat nodig blijkt. Download
het sjabloon, pas het aan en doe een nieuwe upload. Ook de eerder behandelde
kenmerken van de knop kun je uiteraard later nog wijzigen.
Naast de al eerder genoemde zaken als het weglaten van velden en het toevoegen
van (vaste) teksten en plaatjes is er nog een functionaliteit: Het conditioneel tonen of
weglaten van velden. Stel dat je dit document wilde maken:
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Wanneer er teams zijn die (nog) geen wedstrijden hebben gespeeld, willen we Aantal
wedstrijden, aantal punten en doelsaldo weglaten.

Dat kan door aan de weg te laten velden een code mee te geven:
Plaats de cursor op het veld, bijvoorbeeld op het veld «Aantal wedstrijden».
Klik met de rechtermuisknop, selecteer de optie "Veld bewerken" in het
vervolgkeuzemenu en het veldformulier wordt weergegeven.
Om de alinea te verwijderen, voeg je het achtervoegsel #dp toe aan de veldnaam.
Met #dr kun je een hele rij weglaten. Met #dt een hele tabel.
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