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INLEIDING 
TeamDesk is een database in de cloud. Het omvat tabellen met rijen en kolommen, relaties tussen 
de tabellen, formulieren om gegevens te tonen en/of te wijzigen, dashboards, lijsten, rapporten en 
grafieken, documenten en al dan niet automatisch te versturen emailberichten. Daarnaast kun je 
door het instellen van wat simpele regels ook zaken op de achtergrond laten gebeuren.  
De toegang wordt geregeld door aan elke gebruiker een naam en een wachtwoord toe te kennen. 
Elke gebruiker heeft ook een (al dan niet unieke) rol. Deze rol bepaalt welke zaken de gebruiker 
wel/niet kan toevoegen, zien, wijzigen of verwijderen.  
 
Met Teamdesk is het relatief eenvoudig (ook voor mensen die geen doorgewinterde ICT’er zijn) om 
zelf een robuuste en goed beveiligde database te maken, waarmee (eventueel een deel van) het 
bedrijfsproces kan worden geautomatiseerd. Je kunt gebruik maken van één van de vele sjablonen 
om  een start te maken en dan het sjabloon helemaal naar je eigen had te zetten. EWr zijn 
standaard oplossingen voor o.a. projectmanagement, cursusmanagement, portfoliobeheer, en nog 
een paar honderd andere toepassingen. Ook nadat de database in gebruik is genomen kan deze 
nog vrij gemakkelijk worden aangepast en/of uitgebreid.  
 

 
 
Teamdesk heeft twee gezichten: User mode en Setup mode. Je gebruikt het systeem in de User 
mode. In de Setup mode kun je de structuur van de database en alles wat daarbij hoort 
aanpassen.  

 
 
  

https://www.teamdesk.net/help/1.1.aspx
https://www.teamdesk.net/help/1.3.aspx
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Databases 
Een database, gegevensbank of databank is een (meestal digitaal opgeslagen) gegevensverzameling, 
ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol bij 
het archiveren en actueel houden van gegevens van onder meer de overheid, financiële instellingen 
en bedrijven, in de wetenschap, bij verenigingen en ze worden op kleinere schaal ook privé gebruikt. 
 
De vergelijking gaat niet helemaal op, maar stelt je bij een database een lijst of tabel voor 
(bijvoorbeeld een adressenlijst in Excel of Word). Op elke rij staat een adres. De kolommen 
representeren kenmerken van een adres, zoals straat, huisnummer en postcode. De rijen noemen we 
RECORDS, de kolommen FIELDS. Bij een database gaat het doorgaans om (veel) meer dan één tabel. 
Bijvoorbeeld Cursisten, Cursussen, Docenten, Klaslokalen, etc. Tabellen kunnen een relatie met 
elkaar hebben. Bijvoorbeeld: Cursist “Jan” volgt op woensdag de cursus “Engels” bij Docent “Kees” in 
lokaal “A” en op maandag volgt hij de cursus “Frans” bij Docent “Flip” in (ook) lokaal “A”.  
 

Docent

Les

Cursus Cursist Klaslokaal

 

Het schema maakt het volgende duidelijk: er zijn 5 tabellen: Docent, Cursus, Cursist, Klaslokaal en 
Les. Een docent treedt op in één of méér lessen. Maar in een les kunnen ook meerde docenten 
acteren. Dat zelfde geldt voor cursisten. Een les omvat altijd maar één cursus. Maar in het kader van 
een cursus worden wel meerdere lessen aangeboden. Elke les vindt plaats in één lokaal, terwijl een 
lokaal (op een ander moment) wel kan worden ingezet voor meerdere lessen.  
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User Mode: Records en tabellen 
Een database is erg geschikt voor het vastleggen van gestructureerde gegevens. Dat doen we 
doorgaans door gegevens in te delen naar soort: Personen, Producten, Taken, etc. Die soorten 
worden de tabellen. Elke regel in de tabel verijst naar één bepaalde persoon, product, taak, etc.   

Vervolgens leggen we van elke persoon een aantal kenmerken vast, zoals naam, adres, 
telefoonnummer, etc. Dat doen we ook bij de andere tabellen. Die kenmerken noemen we in 
Teamdesk kolommen. Elke tabel heeft doorgaans meerdere kolommen.  
 

 
 
In de USER mode kun je geen tabellen en ook geen kolommen maken of wijzigen. Daarvoor moet 
je naar de SETUP mode (de RODE knop rechtsboven). Maar daarover later meer….. 
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Tabellen 

 

Alle gegevens die je m.b.v. Teamdesk gaat vastleggen wordt opgeslagen in tabellen. Elke tabel 
heeft een unieke naam en tabblad. In dit voorbeeld kijken we naar taken en hun status (nog te 
starten, in uitvoering, loopt uit de planning, gereed, etc…), maar je ziet bijvoorbeeld ook een 
omschrijving van de taak, het project waarbinnen de taak moet worden uitgevoerd en de persoon 
die verantwoordelijk is voor deze taak. Elk van deze (en andere) kenmerken is een kolom in de 
tabel TAKEN (Tasks).  

Elke taak staat op een eigen regel (Row). Daarmee lijkt Teamdesk wel een beetje op een lijst, 
zoals je die vast wel eens in Excel hebt gebruikt of gemaakt. Maar anders dan Excel kun je in 
Teamdesk de tabellen ook aan elkaar knopen. Zo is de waarde in de kolom Project Name een 
verwijzing naar een bepaalde regel in de tabel PROJECTEN en de waarde in de kolom Assigned 
to (toegewezen aan) is een verwijzing naar een bepaalde regel in de tabel USERS (Teamdesk 
Gebruikers). 

Op elke regel zie je ook links een paar knoppen staan: VIEW, EDIT en DEL. Daarmee kun je de 
details van die regel zien, wijzigen, respectievelijk verwijderen. Die knoppen zie je overigens 
alleen als jouw rol dat voor dit type object toestaat.  
 
Hier is nu het tabblad TASKS (en daarmee de tabel TASKS) geselecteerd en je kijkt dus naar het 
dashboard TASK. Overigens kan de ontwerper voor elke rol en elke tabel een eigen dashboard 
maken en bovendien ook gegevens laten zien die helemaal niks met een taak te maken hebben (of 
dat slim is laat ik in het midden, maar het kàn wel). Als je (bijvoorbeeld) op het tabblad 
DOCUMENTS klikt, dan zie je het dashboard DOCUMENTS voor jouw rol en kun je werken met 
documenten.  

 
Lijst van overzichten en rapporten 

 
 
 

  



 
6 

 

Voor elk vraagstuk is een oplossing te bedenken. Je kunt overzichten maken zoals het eerder 
getoonde lijstje met taken en hun status. Maar soms is het veel handiger om taken te groeperen 
naar degene die ze moet uitvoeren, of juist naar de maand of week waarin de taak moet worden 
afgerond. En in een real-life database zouden taken ook wel eens afhankelijk van andere taken 
kunnen zijn en wil je die afhankelijkheid (eerst dit, dan dat) laten zien. Of je wilt een grafiek 
hebben waarin duidelijk wordt welk percentage van de taken in een bepaald project al af is. 
Je kunt ook records in een overzicht of rapport uitfilteren: Bijvoorbeeld: alleen de taken laten zien 
die behoren bij een bepaald project en nog niet af zijn. Je kunt één overzicht maken of een hele 
riedel. Je moet er alleen voor zorgen dat de eindgebruiker het allemaal nog snapt. Maak er dus niet 
te veel, want dan ziet men door de bomen het bos niet meer. Overigens kun je overzichten en 
rapporten wel groeperen in een categorie. Je kunt de lijst met overzichten en rapporten tonen of 
verbergen door op die drie streepjes te klikken.  

 
 
Hier zie je hoe je met categorieën en kleuren de lijst overzichtelijk kunt houden. Je kunt de lijst 
ook ‘vastpinnen’ door op de punaise te klikken. Dan blijft ie permanent open staan (maar verbruikt 
wel een deel van de schermruimte…. 
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Knop New …. 

 

De knop New Task zie je alleen als je het tabblad TASK hebt geselecteerd. Zou je in het tabblad 
DOCUMENTS werken, dan staat hier NEW DOCUMENT (Tenminste als jij in jouw rol nieuwe 
documenten in het systeem mag opvoeren). Klik op pijltje naast NEW TASK om een nieuw record 
in een andere tabel te maken.  
 

Zoeken naar sleutelwoorden 
Het veld rechtsboven Search for keywords stekt je in staat om snel te zoeken naar een bepaald 
record. Je ziet dit veld in elk tabblad. Primair wordt gezocht in de aan het tabblad gekoppelde 
tabel, maar desgewenst kun je ook de hele database doorzoeken.  

Dashboard 
Het Dashboard is de eerste pagina die de gebruiker te zien krijgt als er in de user mode op een 
tabblad wordt geklikt. Deze pagina is bedoeld om de gebruiker een snel inzicht te geven in de 
inhoud van de betreffende tabel. Dat gebeurt meestal door het tonen van één of meer views, een 
koptekst en/of een beschrijving van de tabel en het gebruik ervan.  

 

User Mode: Formulieren  
Je kunt records (rijen) aan de database toevoegen, de gegevens inzien of wijzigen via Formulieren. 
Een voorbeeld: Je hebt een tabel met gegevens over al jouw klanten: 
  

 

https://www.teamdesk.net/help/5.10.aspx
https://www.teamdesk.net/help/6.aspx
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Informatie over elke klant wordt zichtbaar gemaakt in een formulier: 

 

 

Een formulier is niet veel meer dan een presentatie van een aantal velden. Elk formulier toont de 
kenmerken van (in dit geval) één bepaalde klant. In dit voorbeeld de gegevens van ene John Doe. 
Elk kenmerk in het formulier correspondeert met de waarde in één bepaalde kolom (wat overigens 
wel een formule-kolom zou kunnen zijn, die op zijn beurt weer data ophaalt uit meerdere andere 
kolommen). 

Voor elk formulier zijn twee MODES mogelijk: VIEW (zoals hierboven) en ADD/EDIT waarmee je 
records kunt toevoegen of wijzigen: 
 

 
 
Met behulp van zgn. Form Behaviours kan de ontwikkelaar velden of hele secties in het formulier 
conditioneel tonen of verbergen, conditioneel wel of niet verplicht maken. Je kunt elk formulier 
zodanig ontwerpen dat er in de VIEW modus andere kenmerken te zien zijn dan in de EDIT modus. 
Je kunt ook voor elke ROL een afzonderlijk formulier ontwerpen.  
 
 

Setup Mode 
Je gebruikt de Setup mode om wijzigingen aan te brengen in de opbouw van de database, zoals 
tabellen, formulieren, overzichten, rollen van gebruikers, etc. Je schakelt van USER mode naar 
SETUP mode door op ‘Setup’ te klikken (rechter bovenhoek). Wil je terug naar de USER mode, 
danm klik je op dezelfde plaats op ‘Exit’. Uiteraard wel eerst even je veranderingen opslaan (of 
juist niet ). 
 
Je moet doorgaans eerst bepalen in welke tabel je wijzigen wilt aanbrengen. Ook de Setup mode 
heeft een menu. Nu niet met overzichten, maar met de tabellen in de database. Ook deze lijst kan 
worden getoond of verborgen (en eventueel ook vastgepind): 
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Als je een eigenschap, functie of object in een tabel wilt aanpassen, activeer je deze tabel (klik op 
de tabelnaam in de lijst aan de linkerkant van het scherm) en kies de actie die je nodig hebt in de 
overeenkomstige sectie. Bijvoorbeeld: om één of meer kolommen in de tabel "Clubs" te wijzigen, 
selecteer je deze tabel. Dan klik je op de koppeling Customize existing columns in het gedeelte 
Columns. 

  

Wil je bijvoorbeeld het aantal plaatsen in het stadion toevoegen, dan druk je nu op NEW in de 
sectie Columns en je voegt een numeriek veld toe.   

https://tja.dbflex.net/secure/db/58686/setup/columns.aspx?table=450118
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