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Inleiding workflow
Met TeamDesk kun je een uitgebreid workflowproces creëren. Met zo’n workflow
zorg je dat systeem en proces optimaal op elkaar aansluiten.
Je hebt al eerder kennis gemaakt met Form Behaviour, Documents en E-mail
notificaties. Die helpen je om het systeem en proces te integreren. Maar er zijn nog
een paar belangrijke tools die je kunt gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. Dat zijn
Validation rules, Triggers, Custom Buttons en Actions. En die gaan we vandaag
behandelen…..

Validation Rules
Je kunt met behulp van Validation Rules de waarde in een bepaald veld controleren
voordat deze in de database wordt opgenomen. Indien de waarde niet voldoet aan
wat nodig is, krijgt de gebruiker een (door jou te specificeren) foutmelding en het
record wordt dan NIET opgeslagen.

Triggers
Met Workflow Triggers kun je bepalen welke acties automatisch moeten worden
geactiveerd wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Zo’n trigger activeert op
zijn beurt dan weer één of meer Actions. Er zijn drie smaken workflow triggers:
• Record change trigger
De trigger gaat af als er wordt een record toegevoegd, veranderd of verwijderd.
• Time-dependent trigger
Bijvoorbeeld: De trigger gaat af als de vervaldatum van een contract over 14
dagen verloopt.
• Periodic Trigger
Voorbeeld: De trigger gaat elke maandag af, of elke 1e van de nieuwe maand

Custom buttons
Met Custom buttons kan een gebruiker handmatig actie of een serie acties
uitvoeren. Elke button fungeert dan dus als een trigger die één of meer acties kan
starten.
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Actions
Een trigger (custom button of Workflow trigger) kan één of méér acties tot gevolg
hebben. Er bestaan verschillende soorten actions, onder andere:
• Email Alert
Met een E-mail Alert Action kun je een e-mailbericht maken dat naar
gespecificeerde adressen wordt verzonden wanneer de bovenliggende trigger
afgaat. We hebben deze actie in les 8 al in actie gezien (vermomd als Email
notificatie).
Een ander voorbeeld: Als de gebruiker op de custom button “Inschrijfformulier
mailen” klikt, wordt een email bericht verzonden aan een zojuist ingeschreven
vrijwilliger met het inschrijfformulier als bijlage.
• Update Record
Met een Update Record Action kun je een wijziging aanbrengen in het record dat
de trigger deed afgaan, maar ook in een bovenliggend (parent) record of een
aantal onderliggende (child) records.
Voorbeeld: Als een gebruiker een waarde in één van de adresvelden invoert,
wordt de locatie (lengte- en breedtegraad) berekend en in het record vastgelegd.
• Create Record
Hiermee kun je een nieuw record maken in dezelfde of een andere tabel.
Voorbeeld: Na het opslaan van een bijeenkomst worden een aantal (vaste)
agendapunten toegevoegd. Voor elk agendapunt is dan één actie.
• Delete Record
Deze actie activeert de automatische verwijdering van gerelateerde details. Om
deze actie te gebruiken voor het verwijderen van gerelateerde details, is een
speciale (Recordset) kolom in de mastertabel nodig.
• Call URL
Je kunt een Call URL actie uitvoeren op daarvoor ingerichte websites van derden
om bijvoorbeeld valutakoersen, bedrijfslogo's, steden, adressen, enz. op te halen.
Hiervoor moet je wel beschikken over de documentatie van die andere website (de
zogenaamde Application Programmers Interface of API)
• Navigate
Gebruik deze actie als je (zodra de bijbehorende trigger afgaat) naar een andere
pagina (al dan niet binnen het betreffende systeem) wil navigeren.
Voorbeeld: een knop die de gebruiker leidt naar (een bepaalde paassage in) de
handleiding van het systeem.
Er zijn ook nog acties die iets doen in de mobiele app. Maar die gebruiken we (in
elk geval tot nu toe) niet…..
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Validation Rules
Stel dat de regel is, dat iemand tenminste 15 jaar oud moet zijn en bovendien in
Zoetermeer moet wonen om lid te kunnen worden van Onze Helden. Dan kun je er
voor zorgen dat er niemand wordt ingeschreven die niet aan deze regel voldoet.
Daarvoor maak je een nieuwe Validation Rule in de tabel LEDEN. Zorg dat je in de
beheeromgeving zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in dit geval Leden).
Kies Validation Rules en klik op New. Je ziet dan dit:

Condition
Bepaal hier de conditie die de trigger doet afgaan. Type de volgende custom formula:
[Leeftijd]<15 or [Woonplaats]<>’Zoetermeer’. Je specificeert in een validation rule
dus altijd de foutsituatie.
Message
Type de boodschap die op het scherm moet verschijnen als de trigger afgaat bij een
poging om het record op te slaan. Bijvoorbeeld: “Lid is te jong en/of woont niet in
Zoetermeer’. Je kunt natuurlijk ook gewoon twee afzonderlijke rules maken om een
eenduidiger foutmelding te krijgen.
Location
Hier bepaal je waar op het scherm de melding moet komen te staan. Doorgaans is
dat dus bij het veld dat de foutwaarde bevat. Nog een reden om twee aparte rules te
creëren. Zeker als leeftijd (of als je die niet toont de geboortedatum) en woonplaats
ver uit elkaar zouden staan….
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Enabled
Zet een vinkje als de regel AAN moet staan. Haal het vinkje weg als je de regel (al
dan niet tijdelijk UIT wilt hebben.
Notes
Hier kun je aantekeningen maken. Bijvoorbeeld een verwijzing naar de
intakeprocedure, waarin staat dat iemand tenminste 15 jaar moet zijn en in de
gemeente Zoetermeer moet wonen om lid te kunnen worden.
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Triggers
Met Workflow Triggers kun je bepalen welke acties automatisch moeten worden
geactiveerd wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Zo’n trigger activeert op
zijn beurt dan weer één of meer Actions.
We hebben Record Change Triggers, Time-Dependent Triggers en Periodic Triggers.

Record Change Triggers
Stel dat we een andere regel hebben, die stelt dat een lid dat in het eerste team
speelt, gebruik mag maken van een parkeerplek op het terrein van onze Helden. Om
toegang te verkrijgen tot dat parkeerterrein heeft de betreffende speler een
parkeerkaart nodig.
En dus gaan we ervoor zorgen dat zo’n parkeerkaart wordt aangemaakt zodra
iemand in het eerste team wordt ingedeeld. Dat kan gebeuren bij het registreren van
een nieuw lid of het wijzigen van een bestaand lid (en het veld [Team] verandert).
Uiteraard maken we ook een tweede trigger/action koppel voor als iemand UIT het
eerste elftal wordt geknikkerd om de parkeerkaart in te trekken. Maar eerst de
toekenning….
Zorg dat je in de beheeromgeving zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in
dit geval Leden). Kies Workflow Triggers en klik onder Record Change Triggers
op New. Je ziet dan dit scherm:
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Name
Geef hier een naam aan de trigger.
Bijvoorbeeld “Speler ingedeeld in eerste team”.
Notes
Je kunt hier een toelichting geven op het gebruik van deze trigger.
Bijvoorbeeld: “Als een speler in het eerste team speelt, mag hij of zij gebruik maken
van een parkeerplek op het terrein van onze Helden. Om toegang te verkrijgen tot
dat parkeerterrein heeft de betreffende speler een parkeerkaart nodig.”
Active
Zet een vinkje als de Trigger AAN moet staan. Haal het vinkje weg als je de trigger
(al dan niet tijdelijk) UIT wilt hebben.
Filter
De regel geldt alleen voor spelers van het eerste elftal, dus de regel wordt hier:
[Team] = “Onze Helden 1”.
When record is….
De trigger moet af gaan bij het toevoegen van een nieuwe speler die meteen in het
eerste wordt ingedeeld of bij het wijzigen van een reeds bekende speler die vanaf nu
in het eerste gaat spelen. Het vinkje bij Deleted mag dus UIT.
And when value changes in ….
De trigger moet alleen af gaan als de waarde in het veld [Team] verandert:

Druk op SAVE om de trigger te bewaren. De trigger doet op dit moment nog niets,
omdat er geen actie aan verbonden is. Dat gaan we later nog doen….
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Time-Dependent Triggers
Weer een andere afspraak binnen Onze Helden is, dat we leden vlak vóór hun
verjaardag een kaartje met een felicitatie sturen. Daar gaan we een time-dependent
trigger voor maken.
Er is een formuleveld [Verjaardag], dat is gebaseerd op [Geboortedatum]. Omdat er
wat tijd is gemoeid met het printen en verzenden van het kaartje, willen we dat een
week vóór de verjaardag maken.
Zorg dat je in de beheeromgeving zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in
dit geval Leden). Kies Workflow Triggers en klik onder Time dependent Triggers
op New. Je ziet dan dit scherm:

Name
Geef hier een naam aan de trigger.
Bijvoorbeeld “Verjaardag speler”.
Notes
Je kunt hier een toelichting geven op het gebruik van deze trigger.
Bijvoorbeeld: “we sturen leden twee dagen vóór hun verjaardag een kaartje met een
felicitatie.”
Active
Zet een vinkje als de Trigger AAN moet staan. Haal het vinkje weg als je de trigger
(al dan niet tijdelijk) UIT wilt hebben.
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Filter
De regel geldt voor alle spelers, dus hier hoef je in dit geval niks aan te passen.
Date
De trigger moet worden gebaseerd op de waarde in het veld [Verjaardag].
Offset
En we willen de trigger een week vóór de verjaardag af laten gaan om genoeg tijd te
hebben om een postzegel op het kaartje te plakken en ‘m op de bus te gooien. Dus 7
dagen vóór de [Verjaardag]

Druk op SAVE om de trigger te bewaren. Ook deze trigger doet nu nog niks, omdat
er geen actie aan verbonden is. Acties behandelen we later in deze les….
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Periodic Triggers
We willen elke maand een nieuwsbrief verzenden aan alle leden. De nieuwsbrief
gaat uit op de 10e van elke maand. Op de 1e van elke maand gaat er een email naar
de leden van de redactie om ervoor te zorgen dat er de 10e een definitieve versie van
de nieuwsbrief beschikbaar is. Hiervoor hebben we uiteraard twee periodic triggers
nodig. We doen voor nu alleen het mailtje aan de redactiecommissie….
Zorg dat je in de beheeromgeving zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in
dit geval Leden). Kies Workflow Triggers en klik onder PeriodicTriggers op New.
Je ziet dan dit scherm:

Name
Geef hier een naam aan de trigger. Bijvoorbeeld “Verwittigen Redactiecommisise ”.
Notes
Je kunt hier een toelichting geven op het gebruik van deze trigger.
Bijvoorbeeld: “De redactiecommissie krijgt op de eerste van de maand een reminder
voor de eerstvolgende nieuwsbrief”.
Active
Zet een vinkje als de Trigger AAN moet staan. Haal het vinkje weg als je de trigger
(al dan niet tijdelijk) UIT wilt hebben.
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Filter
De trigger moet alleen afgaan bij leden van de redactiecommissie. Het filter wordt
dus [Lid Redactiecommissie] is checked.
Period/At
De trigger moet elke 1e dag van maand af gaan. De tijd is in dit geval wat minder van
belang:

Druk op SAVE om de trigger te bewaren. De bijbehorende acties komen later….
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Custom Buttons
Custom buttons kunnen het proces aanzienlijk versnellen. Zo kun je ze bijvoorbeeld
gebruiken om de speelstatus van een speler snel aan te passen. Denk aan drie
knoppen: “Geblesseerd”, “Hersteltraining” en “Inzetbaar”, die de speelstatus
aanpassen zonder het record eerst in de wijzigstand te hoeven zetten.
Zorg dat je in de beheeromgeving zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in
dit geval Leden). Kies Custom Buttons en klik op New. Je ziet dan dit scherm:

We gaan nu één van de benodigde drie knoppen doen…..
Button label
Type hier de tekst die op de knop moet komen. In dit geval dus “Geblesseerd”. We
maken straks nog twee knoppen met als label “Hersteltraining” en “Inzetbaar”.
Notes
Je kunt hier een toelichting geven op het gebruik van deze button.
Bijvoorbeeld: “Als de gebruiker op deze knop drukt wordt de speelstatus omgezet
naar “Geblesseerd” en in het veld [Speelstatus vanaf] wordt de datum van vandaag
ingevuld.”
Location
We willen de knoppen alleen zien op het Preview scherm (als de gebruiker op
“Tonen” heeft geklikt). Daarom laten we de default waarde hier gewoon staan.
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Icon
Zoals eerder al aangehaald, ben ik geen fan van het gebruik van icons…..
Ik laat ‘m hier dus ook leeg.
Category
Omdat we de drie knoppen niet naast, maar onder elkaar willen hebben, vullen we
een categorie in: “Speelstatus aanpassen”. Het is van belang om dezelfde categorie
ook bij de twee andere knoppen te gebruiken.
Highlight color
Geef de knop een bijpassende kleur. Je zou Rood kunnen gebruiken voor
geblesseerd, Geel voor Hersteltraining en Groen voor Inzetbaar.
Confirmation message
Het systeem kan – als je dat wilt - een bevestiging tonen. Dus bij deze knop iets als
“Speler staat vanaf nu geregistreerd als geblesseerd.”
User input
Met deze eigenschap kun je om gebruikersinvoer vragen. Als hier None is
opgegeven, wordt het record "stil" bijgewerkt, mits het record voldoet aan de in het
filter beschreven condities. En dat is voor nu precies wat we willen.
Roles
We hebben bedacht dat deze knop alleen voor de trainer beschikbaar moet zijn…..
En dus gaan alle vinkje uit behalve bij de rol Trainer.
Filter
En het heeft geen zin om bij iemand die al te boek staat als geblesseerd, opnieuw op
de knop te drukken (met een reset van de ‘vanaf’ datum tot gevolg). Dus…..
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Actions
Je hebt er even op moeten wachten, maar we gaan nu ook de acties behandelen.
Een trigger (Custom Button of Workflow trigger) kan één of méér acties tot gevolg
hebben. Ook een Emailnotificatie zal tot een actie leiden (van het type Email Alert).
Die actie vindt je ook onder Rules  Actions, omdat je ‘m dan bijvoorbeeld ook aan
een custom button of een periodic trigger zou kunnen koppelen. Hieronder
behandelen we de verschillende soorten actions.

Email Alert
Met een E-mail Alert Action kun je een e-mailbericht maken dat naar gespecificeerde
adressen wordt verzonden wanneer de bovenliggende trigger afgaat. We hebben
deze actie in les 8 al in actie gezien. Maar je kunt ‘m dus ook aan een custom button
koppelen…
Voorbeeld: Als de gebruiker op de custom button “Inschrijfformulier mailen” klikt,
wordt een email bericht verzonden aan een zojuist ingeschreven vrijwilliger met het
inschrijfformulier als bijlage. Dit type actie hebben we al beschreven bij het hoofdstuk
Email Notificaties. Alleen de trigger is dan anders.
Maar we hebben het eerder in deze les ook gehad over een lid dat in het eerste team
speelt en gebruik mag maken van een parkeerplek op het terrein van onze Helden.
Daar hebben we een trigger voor gemaakt, genaamd Speler ingedeeld in eerste
elftal. Daar gaan we nu de bijbehorende actie voor maken.
Die actie moet een parkeerkaart genereren en mailen naar de betreffende speler.
Zorg dat je in de beheeromgeving zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in
dit geval Leden). Kies Actions en klik op New. Je ziet dan dit scherm:

Kies in dit geval voor een Email Alert.
En wat blijkt ?
We hadden dit dus ook als Email
Notificatie kunnen invoeren. Maar soms
zijn er meerdere wegen die naar Rome
leiden….
De actie zelf bestaat uit het verzenden
van een email aan de betreffende speler
met een gepersonaliseerde parkeerkaart
(attached document) als bijlage.
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Je moet nu nog wel even deze actie koppelen aan de bijbehorende record change
trigger. Ga daarvoor terug naar de betreffende trigger (Speler ingedeeld in eerste
team):

Druk bij Actions op NEW:
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Kies nu Select Existing Action:

en druk op SELECT.
Het resultaat ziet er dan zo uit:
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Overigens had je de actie ook meteen vanuit de trigger kunnen maken door op NEW
te drukken en dan voor New Email Alert te kiezen.
De parkeerkaart die met het mailtje meekomt zou er dan zo uit kunnen zien:

Met een QR code om de slagboom te openen.

Update Record
Met een Update Record Action kun je een wijziging aanbrengen in het record dat de
trigger deed afgaan. Voorbeeld: Als een gebruiker op Aanpassen Speelstatus 
Geblesseerd klikt.
Zorg dat je in de beheeromgeving zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in
dit geval Leden). Kies Actions en klik op New. Je ziet dan dit scherm:

Kies in dit geval voor Update Record:
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Name
Geef hier een naam aan de trigger. Bijvoorbeeld “Bijwerken Speelstatus naar
Geblesseerd”.
Notes
Je kunt hier een toelichting geven op het gebruik van deze trigger.
Bijvoorbeeld: “[Speelstatus] wordt gewijzigd in Geblesseerd en in [Speelstatus vanaf]
komt de actuele datum te staan”.
Record(s) to update
In dit geval wil je inderdaad het record aanpassen waar de knop is ingedrukt. Dus de
keuze blijft staan op Current Record. Maar je zou ook een bovenliggend record
(bijvoorbeeld een record in de Teams tabel) kunnen aanpassen als dat nodig zou zijn
geweest.
Execute triggers
TeamDesk maakt trapsgewijze uitvoering van recordwijzigingstriggers mogelijk. Het
wordt bestuurd via de optie Execute Triggers in de actie. Als de actie andere
triggers voor recordwijziging moet activeren, kies je hier Yes, anders wordt de optie
No geselecteerd. Voor nu kiezen we No:
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We hebben nu een actie, bedoeld om het huidige record aan te passen. Maar we
hebben het systeem nog niet verteld wat er dan moet worden aangepast…..
Druk eerst op SAVE om de action op te slaan:

Druk bij Assignments op NEW:
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We willen de waarde “Geblesseerd” invullen in [Speelstatus]. Bij From Lid wordt dus
“Geblesseerd” (tussen aanhalingstekens!) ingevuld en bij To Lid kiezen we voor
[SpeelStatus]:

Maar we zijn er nog niet… We willen ook de actuele datum in [Speelstatus vanaf]
hebben. Druk dus eerst op SAVE om deze veld toewijzing vast te leggen. En dan
weer op NEW om nog een veld toewijzing te maken. Dat wordt dan de functie
Today() die in het veld [Speelstatus vanaf] wordt geplaatst.
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Druk andermaal op SAVE om ook deze toewijzing vast te leggen:

Nu moeten we nog de actie aan de trigger koppelen. En dus openen we deze weer.
Dat was de button “Geblesseerd”:

23

Basiscursus Teamdesk
Les 9: Workflow – de olie in de machine

Kies NEW bij Actions, kies Existing Action, selecteer de actie Bijwerken
Speelstatus naar Geblesseerd en druk op SELECT:

De actie ziet er dan zo uit voor de gebruiker:

Op het moment dat de gebruiker op de knop Speelstatus Aanpassen klikt, is Daley
nog inzetbaar. Die keuze kan dus niet gemaakt worden. Daley is geblessseerd
uitgevallen en dus is dat de juiste keuze.
Druk op de knop Geblesseerd. Dan verschijnt de bevestigingsmelding. Druk op
Annuleren om de actie ongedaan te maken. Druk op OK om ‘m door te zetten.
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Na de update ziet het record er zo uit:

Aanpassing in een gerelateerd record
Je kunt ook een aanpassing doorvoeren in een gerelateerd MASTER record. Ik kan
hier overigens geen nuttige toepassing bij bedenken. Nog even afgezien van het feit
dat je tegen autorisatieproblemen aan zou kunnen lopen….
Wel handig: Ook een aanpassing in de CHILD records is mogelijk, mits er in de
MASTERtabel een RECORDSET voor is aangemaakt. Stel dat je de Recordowner
voor een record in de tabel Teams hebt aangepast. Dan zou het handig kunnen zijn
om ook alle Child records over te dragen aan die nieuwe eigenaar.
Stel dat we een regel zouden hebben dat de eigenaar van de gegevens over een
bepaald team ook de eigenaar is van de gegevens over alle spelers in dat team. Dus
als wwe de eigenaar van het team Onze Helden 2 aanpassen, dan willen ook alle
spelers in dat team aan die eigenaar hangen. En bij voorkeur niet door ze één voor
één handmatig aan te passen.
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Dan zetten we een Record Change Trigger in, in combinatie met een Update Record
Action. Maar eerst maken we een recordset aan in de tabel TEAMS (in de relatie
tussen een team en de eraan gekoppelde spelers (LEDEN).

Omdat Teams meerdere child tabellen heeft moeten we nu een keuze maken. Kies
voor Leden.
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Je kunt hier een naam geven en notities maken. Ik zou Include in views by default
hier wel UIT zetten. Een restrictie op rollen en/of filter is niet nodig in deze situatie.

Wel even bewaren uiteraard….
Dan creëren we een nieuwe Record Change Trigger in de tabel TEAMS.
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En tenslotte hangen we er een Record Update Action aan vast:

En we zorgen ervoor dat de Record Owner in Leden dezelfde wordt als die in het
bovenliggende Team:

Zodra je nu de Record Owner in een team aanpast, wordt diezelfde aanpassing ook
doorgevoerd bij alle in dat team ingedeelde leden
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Create Record
Hiermee kun je een nieuw record maken in een andere tabel.
Voorbeeld: Na het opslaan van een bijeenkomst worden een aantal (vaste)
agendapunten toegevoegd. Voor elk agendapunt één actie:

We openen één van deze acties om even te spieken hoe die is opgebouwd:
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Je ziet hier dat er vanuit de tabel Bijeenkomsten een nieuwe record wordt
aangemaakt in de tabel Agendapunten, in dit geval agendapunt 10. We wijzen de
sleutel van Bijeenkomst ([Id] toe aan de Foreign Key [Bijeenkomst ID], de tekst
“Opening, Presentie, Agenda” aan [Agendapunt] en de waarde 10 aan
[Volgnummer].
Daaronder zie dat deze actie door 2 verschillende triggers wordt aangezwengeld:
Bestuursvergadering ingepland en Gildeberaad ingepland. Dat geldt uiteraard
niet voor alle acties. Er zijn Agendapunten die alleen voor het Gildeberaad van
toepassing zijn en andere die alleen bij een bestuursvergadering voorkomen.

Delete Record
Deze actie activeert de automatische verwijdering van gerelateerde details. Om deze
actie te gebruiken voor het verwijderen van gerelateerde details, is een kolom met de
Foreign key (ook wel Recordset kolom genoemd) nodig. De bijbehorende trigger is
meestal een Change Record Trigger. Bijvoorbeeld het verwijderen van een Master
record, dat moet leiden tot het eveneens verwijderen van alle Details. Pak ‘m beet:
een order blijkt dubbel geplaatst. Dan wil je die order wel verwijderen, maar ook alle
orderregels die daarbij horen. Maar dat kan niet zomaar. Het vergt wat planning en
voorbereiding.
Je moet dan namelijk in de Order tabel een speciaal veld van het type RecordSet
maken dat verwijst naar de sleutels van alle bijbehorende orderdetails. Alleen dan
kan Teamdesk die orderdetails in een actie adresseren…
Zorg dat je in de beheeromgeving zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in
dit geval Orders). Kies Customize Existing Columns, scroll naar de sectie
Selections:
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Klik op New Recordset. Je ziet dan alle eerder gemaakte summary velden:

In dit geval is er alleen de orderdetails als onderliggende tabel. Maar er kunnen er
natuurlijk méér zijn, zoals bij Teams, waar leden en wedstrijden aan hangen…
Druk op Add RecordSet achter de selection die je nodig hebt (in dit geval is er geen
keuze). Je ziet dan dit scherm:

Geef de nieuwe recordset een naam, bijvoorbeeld: “Recordset orderdetails”. Ik zou
het vinkje bij Include in views by default weghalen. De rest van de instellingen kun
je zo laten. Druk op Save.
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Nu kunnen we verder met de workflow. We gaan, ook al omdat we dat nog niet
eerder hadden gedaan, eerst een trigger maken. Zorg dat je in de beheeromgeving
zit (Setup) en de juiste tabel hebt geselecteerd (in dit geval Orders). Kies New bij
Workflow Triggers  Record Change Triggers. Je ziet dan dit scherm:

Name
Geef hier een naam aan de trigger.
Bijvoorbeeld “Order wordt verwijderd”.
Notes
Je kunt hier een toelichting geven op het gebruik van deze trigger.
Bijvoorbeeld: “Als een order wordt verwijderd, moeten ook alle bijbehorende
orderregels worden verwijderd.”
Active
Zet een vinkje als de regel Trigger moet staan. Haal het vinkje wel als je de trigger (al
dan niet tijdelijk UIT wilt hebben.
Filter
De regel geldt voor alle orders die worden verwijderd. De default (All Records) is dus
prima,
When record is….
De trigger moet af gaan bij het verwijderen van een order. Alleen het vinkje bij
Deleted mag dus AAN.
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And when value changes in ….
Bij het verwijderen van een record wordt doorgaans sowieso geen veld aangepast.
Hier hoef je dus niets te veranderen
Druk op SAVE om de trigger te bewaren:

Druk nu bij Actions op New:
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Kies Delete Record en druk op Next:

Name
Geef hier een naam aan de actie. Bijvoorbeeld “Verwijder alle details van een
verwijderd order”.
Notes
Je kunt hier een toelichting geven op het gebruik van deze actie.
Bijvoorbeeld: “Als een order wordt verwijderd, moeten alle bijbehorende details ook
worden verwijderd”.
Record(s) to delete
Selecteer hier de sleutel die verwijst naar de betreffende order. In dit geval dus
RecordSet Orderdetails.
Let op: Je kunt met een Record Delete Action ook een Parent record verwijderen.
Dus als de order wordt verwijderd, gooien we doodleuk ook de klantgegevens weg.

Nou, misschien komen we ooit een situatie tegen, waarin het handig is. Maar
voorlopig lijkt me zo’n actie behoorlijk link. Niet doen dus, tenzij je heel zeker van je
zaak bent….
We kiezen nu dus voor Recordset Orderdetails.
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Execute triggers
TeamDesk maakt trapsgewijze uitvoering van recordwijzigingstriggers mogelijk. Het
wordt bestuurd via de optie Execute Triggers in de actie. Als de actie andere
triggers voor recordwijziging moet activeren, kies je hier Yes, anders wordt de optie
No geselecteerd. Voor nu kiezen we No:

Druk op SAVE om de actie op te slaan. Klik op Back om de trigger en actie nog even
te bekijken:
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Call URL
Je kunt een Call URL actie uitvoeren op daarvoor ingerichte websites van derden om
bijvoorbeeld valutakoersen, bedrijfslogo's, steden en adressen, enz. op te halen.
Hiervoor moet je wel beschikken over de documentatie van die andere website (de
zogenaamde Application Programmers Interface of API).
We kunnen bijvoorbeeld op basis van een adres (straat, huisnummer, postcode en
woonplaats) de exacte locatie (lengte- en breedtegraad op de kaart) bepalen.
Daarvoor maken we een uitstapje naar Google Maps op het moment dat straat,
huisnummer, postcode of woonplaats worden veranderd.
Trigger en Action zien er dan zo uit:

De trigger is simpel, alleen het filter vergt wat toelichting: Je kunt (tenzij dat door
validatieregels wordt voorkomen) een adres ook leeg maken. Als je dan het uitstapje
naar Google maakt (met een leeg adres), krijg je een foutmelding. Dat willen we niet
en dus bepaalt het filter dat de trigger alleen af moet gaan als er een compleet adres
is en het is gewijzigd (When value changes in…)
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De Action is een stuk complexer:

Het voert wat te ver om alles tot in detail uit te leggen. Tenslotte gaat dit meer over
de API van Google Maps, dan over Teamdesk. Maar waar het op neerkomt is dat er
een verzoek (Request van het type GET) wordt gedaan:
https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?key=AIzaSyAPhEg01Osi9G82un17-M0hIf62K2hims&address=<%[Adres]%>
Ik gebruik hier het formuleveld Adres in plaats van de vier losse velden, maar ook
met [Straat] & [Huisnr] & [Postcode] & [Plaats] in plaats van [Adres] zou het Request
slagen….
Google Maps wil dat je inlogt voordat je de API mag gebruiken. Ik heb dus een (tot
een voor ons zeer ruim aantal requests per dag GRATIS) account aangemaakt. Je
krijgt wel af en toe een factuur van 0,00 euro van ze .
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In de sectie Assignment gaan we antwoord van Google op het request (een
longitude en een latitude) in het veld [Locatie] in onze database opslaan:

Daarna kun je het veld Location gebruiken om het record op de kaart te
presenteren:
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Met als resultaat:

Voor personen kun je dit trouwens beter niet gebruiken, tenzij het aantoonbaar
noodzakelijk is voor het proces (AVG). Maar het is wel handig om bijvoorbeeld de
locaties van stadions van andere verenigingen op deze manier in beeld te
brengen…..
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Navigate
Gebruik deze actie als je (zodra de bijbehorende trigger afgaat) naar een andere
pagina (al dan niet binnen het betreffende systeem) wil navigeren.
TeamDesk heeft een prima werkende navigatielogica die in de meeste gevallen en
gebruiksscenario's goed werkt. Maar het kan voorkomen dat je de ‘normale’ route om
de een of andere reden wilt wijzigen. In dat geval komt de Navigate-actie van pas.

Je kunt een Navigate als laatste actie in de rij koppelen aan elke trigger voor
recordwijziging of aangepaste knop. De gebruiker wordt dan omgeleid naar de
aangegeven locatie nadat het systeem de actie heeft uitgevoerd.
Om een Navigate actie te maken ga je naar SETUP, Selecteer de tabel, Kies Rules
 Workflow Actions en druk op NEW.

Je kunt hier overigens ook komen via Rules  Workflow Triggers of Rules 
Custom Buttons om de actie meteen aan de juiste trigger te hangen…..
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Name
Geef hier een naam aan de actie.
Notes
Je kunt hier een toelichting geven op het gebruik van deze actie.
Navigate
Je kunt kiezen uit de volgende navigatie opties:
• Custom URL
• New Record
• Edit Record
• Preview Record
• Custom Button
• Document
• View
• Dashboard
Optie
Custom URL

Omschrijving
De gebruiker wordt omgeleid naar de gespecificeerde URL. Net als
bij Call URL-acties, kun je <% %> gebruiken om het adres
dynamisch op te bouwen.

New Record

Gebruik New Record om de gebruiker door te verwijzen naar een
nieuw leeg recordformulier. Je kunt indien nodig, de sectie met
toewijzingen voor navigatie-acties gebruiken om formuliervelden
vooraf in te vullen met een waarde.

Edit Record

Als je na een actie Create Record of Edit Record doorgaat met
een actie Navigate, wordt de gebruiker omgeleid naar het EDIT
formulier van het zojuist gemaakte (of bijgewerkte) record.

Preview
Record

Als je na een actie Create Record of Edit Record doorgaat met
een actie Navigate, wordt de gebruiker omgeleid naar het VIEW
formulier van het zojuist gemaakte (of bijgewerkte) record.

Custom
Button

Gebruik Custom Button om het systeem een aangepaste knop in
te laten drukken. De noodzaak van deze ontgaat me, want je kunt
natuurlijk ook de actie die aan die knop hangt rechtstreeks
aanroepen….

Document

Het geselecteerde Document wordt gemaakt (en indien dat op
jouw PC zo is ingesteld) op het scherm getoond.

View

De gebruik wordt omgeleid naar de gespecificeerde VIEW
(eventueel in een andere tabel)

Dashboard

De gebruik wordt omgeleid naar het gespecificeerde DASHBOARD
(eventueel in een andere tabel)
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Optie Custom URL
De gebruiker wordt omgeleid naar de gespecificeerde URL. Standaard staat
Navigate op Custom URL. Je hoeft dan alleen een adres op te geven.
De gebruiker wordt omgeleid naar de gespecificeerde URL. Je kunt hier een “hard”
adres in zetten, bijvoorbeeld https://gildezoetermeer.nl/cursus-teamdesk/ maar je
kunt het ook dynamisch opbouwen door de variabele waarden net als bij de Call
URL-acties tussen <% %> te zetten. Je kunt de volgende URL gebruiken om een
taalmaatje te zoeken die beschikbaar is op dezelfde dag(en) als de anderstalige:
'https://tja.dbflex.net/secure/db/68049/view.aspx?fid_1472480475=' &
<%[Beschikbaar Dagdeel]%>

Optie New Record
Gebruik New Record om de gebruiker door te verwijzen naar een nieuw leeg
recordformulier. Je kunt indien nodig, de sectie met toewijzingen voor navigatieacties gebruiken om formuliervelden vooraf in te vullen met een waarde.
Kies je voor New Record, dan krijg je een paar andere opties te zien:
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Table
Geef hier aan in welke tabel een nieuw record moet worden aangemaakt.
After Save
Geef hier aan waar je na het toevoegen van het nieuwe record wilt landen:
•
•

Het huidige record
Of het door de actie toegevoegde record

Optie Edit or Preview Record
Als je na een actie Create Record of Edit Record doorgaat met een actie Navigate,
wordt de gebruiker omgeleid naar het EDIT formulier van het zojuist gemaakte (of
bijgewerkte) record.

Table
Geef hier de tabel in waarin je met een edit record actie zojuist een record hebt
gewijzigd.
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Optie View
De gebruiker wordt omgeleid naar de geselecteerde VIEW (eventueel in een andere
tabel).

Meer opties
Ik heb een paar navigatie opties overgeslagen,. Waarvoor ik geen goed voorbeeld
kon bedenken, zoals
Custom button
Hiermee kun je het systeem op een Custom Button laten drukken. Lijkt me alleen
zinvol achter een Record Change Trigger, anders kun je die knop net zo goed zelf
indrukken….
Document
Hier geldt hetzelfde argument….
Dashboard
Alleen nuttig als een gebruiker toegang heeft tot méér dan één dashboard. Dan zou
je een paar knoppen boven elk dashboard kunnen zetten om te navigeren tussen de
verschillende dashboards….

Meer Actions
Er zijn ook nog acties die iets doen in de mobiele app. Maar die gebruiken we (in elk
geval tot nu toe) niet…..
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