
 
Handleiding Web-Pro Gevorderden versie 1.3 

© 2008 Bitbybit Information Systems 
 

 

  
 
 
 
 
 

Handleiding 

 
Web-Pro 

Gevorderden  

Ambachtsweg 16 
2641 KS Pijnacker 
Tel: +31.(0)15.3613497 
Fax: +31.(0)15.3610029 
E-mail: info@bitbybit-is.nl 
Web: www.bitbybit-is.nl 



 

Handleiding Web-Pro Gevorderden 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

Voorwoord 
 
Voor u ligt de nieuwste handleiding ‘Web-Pro Gevorderden’. Deze handleiding maakt deel uit van de 
documentatie van de IRIS-Planning Suite.  
Andere handleidingen die hier deel van uitmaken zijn: 
 
IRIS-Web handleidingen: 

 Roosters opvragen met Web-View  

 Reserveringen maken met Web-Planboard  

 Roosterverzoeken  

 Web-View en Web-Planboard Functioneel Beheer 
 

IRIS-Web-Pro handleidingen: 

 Web-Pro Beginners 

 Web-Pro Infrastructuur 

 Web-Pro Functioneel Beheer 
 
Overige handleidingen: 

 Web-Services Functioneel Beheer  

 Synchronisator 

 Installatie handleidingen 
 
De handleidingen zijn voortdurend in ontwikkeling zodat ze aan blijven sluiten op nieuwe modules 
(nieuwe toepassingen) en updates van de IRIS-Planning Suite. Zorg er dus altijd voor dat u met de 
nieuwste handleiding werkt. De handleidingen zijn zo opgebouwd dat ze eenvoudig (in hoofdstukken) 
printbaar zijn.  
U kunt ook altijd een document met daarin de laatste aanpassingen bij ons opvragen zodat u steeds 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen (aanpassingen) in nieuwe versies van onze IRIS-Planning 
Suite. 
Omdat wij vele veranderingen in de handleidingen doorvoeren, kan het zijn dat bepaalde informatie 
foutief of verouderd is. Mocht u iets ontdekken, wilt u ons dan helpen met het verbeteren van de 
handleidingen en wilt u ons dan een mailtje sturen naar: marketing@bitbybit-is.nl? 
Tot slot hopen we dat u met deze handleiding een echte IRIS-Planning Web-Pro wordt! 
 
Pijnacker, juni 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2017 Bitbybit Information Systems 
All rights reserved. No part of this documentation shall be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without 
written permission from Bitbybit Information Systems. 
 
Bitbybit Information Systems, Perspective-DB and IRIS-Planning are registered trademarks of Bitbybit 
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1 Inleiding 

In de handleiding Web-Pro Gevorderden komen de volgende onderwerpen aan bod:  
 

 Overzicht roostermodule 

 Instellingen bij het roosterproces (Rooster-Beheerder, Specificatieoverzicht, Periode-
Roosteraar en Wegingsfactoren) 

 Vereisten 

 Roosterweergaven 
 
In hoofdstuk 2 leest een samenvatting van de objecten die bij het roosterproces betrokken zijn. 
 
In hoofdstuk 3 leest u waar u instellingen voor het roosteren kunt invoeren. Algemene instellingen 
voert u in bij Rooster-Beheerder en Specificatieoverzicht. Bij Periode-Roosteraar voert u periode-
afhankelijke instellingen in. Gedurende het roosteren maakt Web-Pro gebruik van wegingsfactoren die 
u invoert bij Wegingsfactor.  
 

De beginnershandleiding bevat een hoofdstuk over vereisten. In hoofdstuk  4 gaan we dieper in op 

vereisten omdat er nog veel meer mogelijkheden zijn. Hoofdstuk  4 begint met een stuk over het 

invoeren van vereisten met onderdelen. Omdat veel vereisten maar op één of een paar punten 
verschillen, kunnen we deze vereisten zoveel mogelijk ‘bundelen’. Door met vereisten met onderdelen 
te werken versnellen we het hele roosterproces.  
 
Na de paragrafen over de vereisten met onderdelen leggen we vereisten met afhankelijkheid uit. Door 
een afhankelijkheidsvereiste aan te maken stellen we extra eisen in. Deze eisen worden ook door de 
Web-Pro meegenomen tijdens het roosterproces. Tot slot laten we u zien hoe u vereisten van een 
bepaalde periode kunt kopiëren naar een andere periode. 
 

In hoofdstuk  7 kunt u meer lezen over het maken van roosterweergaven. In dit hoofdstuk leggen we 

uit waarom er interne en externe roosterweergaven zijn en hoe u deze kunt maken. Vervolgens kunt u 
lezen hoe u een roosterweergave-sjabloon kunt maken. Tot slot leest u hoe u kleur aan een 
roosterweergave kunt toevoegen. 
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2 Overzicht roostermodule 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een korte omschrijving van de objecten die u gebruikt tijdens het roosteren (ook 
wel de roostermodule genoemd). In de eerste paragraaf ziet u waar u de roostermodule in de Web-
Pro kunt vinden 

2.2 De roostermodule 

In het kompas ziet u de plaats van de roostermodule op de plattegrond (zie Figuur  2-1). 
 
 

 

Figuur  2-1: Positie van de Roostermodule 

De roostermodule bestaat uit:  

 Rooster Beheerder  

 Specificatie-overzicht  

 Periode-Roosteraar  

 Vereiste 

 Roosterweergave 

 Roosterparameter 

 Conflict 

 Allocatie 

 Wegingsfactor 
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De plaats van deze verschillende objecten ziet u in Figuur  2-2:  

 

 

Figuur  2-2: Overzicht van de Rooster Beheerder module 
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Hier volgt een korte omschrijving van de rooster objecten: 
 
Roosterbeheerder: is het startpunt waarvandaan u naar Specificatieoverzicht en de  
Periode-Roosteraars kan navigeren.  
Vanaf een Periode-Roosteraar beheert u het rooster van een bepaalde periode. 
 
Specificatie-overzicht: hier kunt u algemene instellingen invoeren en algemene overzichten 
genereren.  
 
Periode-Roosteraar: vanaf hier beheert u het rooster van een bepaalde werkperiode. Wanneer u een 
nieuwe werkperiode maakt, maakt Web-Pro automatisch een bijbehorende Periode-Roosteraar aan. 
 
Vereiste: hier voert u de wensen in voor lessen en reserveringen. 
 
Roosterweergave: hiermee produceert u weergaven van roosters. 
 
Roosterparameter: hier kunt u aangeven welke velden u op een roosterweergave wilt zien. In een 
formulier van een roosterweergave zijn ook de velden van de roosterparameter toegevoegd. Alleen op 
de plattegrond hebben Roosterweergave en Roosterparameter ieder een eigen object gekregen. 
 
Conflict: Hier kunt u dubbelboekingen bekijken.  

 
Allocatie: Hier kunt u de boekingen bekijken die Web-Pro aan de hand van uw vereisten gemaakt 
heeft. De allocatie is wat de Web-Pro aan de hand van een vereiste daadwerkelijk geroosterd heeft. 
 
Wegingsfactor: Hier kunt u instellen hoe Web-Pro de vereisten moet rangschikken om ze optimaal in 
te roosteren. Ook definieert u met welke prioriteit Web-Pro verschillende soorten conflicten moet 
vermijden. 
 



 

 
Handleiding Web-Pro Gevorderden 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3: 
Roosterinstellingen



Hoofdstuk 3: Roosterinstellingen 

 

3-1 
Handleiding Web-Pro Gevorderden 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

3 Roosterinstellingen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk leest u in de eerste paragraaf meer over de instellingen bij de Rooster Beheerder 
module. In de tweede paragraaf komt u meer te weten over het Specificatie-overzicht en de 

instellingen die in deze module mogelijk zijn. Vervolgens wordt in paragraaf  3.3 de Periode Roosteraar 

uitgelegd. Tot slot gaan we in paragraaf  3.5 in op de wegingsfactoren waarmee u het hele 

roosterproces kunt beïnvloeden.  

3.2 Instellingen bij Rooster Beheerder 

 

Figuur  3-1: de Rooster Beheerder 

U kunt bij de volgende velden van Rooster Beheerder instellingen invoeren: 
 
Web Directory  
map waaronder Web-Pro de gegenereerde roosterweergaven plaatst.  
Het is aan te raden de volgende conventie voor de naamgeving te gebruiken: 
 
/product/Iris_Roster/Web_Site/Iris_Roster/[Taalcode]/[Organisatiecode]  
 
Voorbeeld: /product/Iris_Roster/Web_site/Iris_Roster/NL/G/ voor de Nederlandse roosterweergaven 
van faculteit Gezondheidskunde.  
 
Automatisch zal Web-Pro onder dit pad de volgende directory-paden aanmaken:  
 

- [Organisatiecode]/Public/Iris_Roster/Iris_Roster/Timetables/[Huidige_Periode code] 
Hier komen alle roosterweergaven waar het veld “Exporteer” op “Public-Web” staat. 
 

- [Organisatiecode]/Private/Iris_Roster/Iris_Roster/Timetables/[Huidige_Periode code] 
Hier komen alle roosterweergaven waar het veld “Exporteer” op “Private-Web” staat. 
 

Remote Public Directory 
Om de roostercomputer niet teveel te belasten kunt u ervoor kiezen de gegenereerde 
roosterweergaven naar een andere server te laten kopiëren. Wanneer andere mensen roosters 
opvragen, ondervindt u dan daar geen hinder van op de roostermachine. Dit is aan te raden wanneer 
veel mensen de roosters opvragen. 
 
U vult in dit veld de netwerkdrive in van een andere server. Overleg dit met uw systeembeheerder.  
 
Naar deze server kopieert Web-Pro alle roosterweergaven waarvan het veld ‘Exporteer’ op ‘Public-
Web’ staat. 
 
Remote Private Directory 
Om de roostercomputer niet teveel te belasten kunt u ervoor kiezen de gegenereerde 
roosterweergaven naar een andere server te laten kopiëren. Wanneer andere mensen hun roosters 
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opvragen, ondervindt u dan daar geen hinder van. Dit is aan te raden wanneer u veel roosters 
publiceert. 
 
U vult in dit veld de netwerkdrive in van een andere server. Overleg dit met uw systeembeheerder.  
 
Naar deze server kopieert Web-Pro alle roosterweergaven waarvan het veld ‘Exporteer’ op ‘Private-
Web’ staat. 
 
Werking 
Dit veld staat standaard op “Rooster”. Het is mogelijk dat na het opnieuw opstarten van uw systeem 
de waarde van dit veld “Herstel”, neem in dat geval contact op met de Bitbybit helpdesk. 
 
Werkperiode 
Hier vult u de huidige periode in. 
 
Dit veld heeft invloed op: 
 

 De waarde van “Huidige periode” bij het veld Weergave periodes van Specificatie 
Overzicht, zie hieronder.  
 

 Het automatisch aanmaken van activiteiten na het maken van een nieuw werkjaar. Wanneer u 
een nieuw werkjaar aanmaakt, dan maakt Web-Pro automatisch activiteiten voor alle periodes 
aan, zodra u het veld Werkperiode hebt gewijzigd in de eerste werkperiode van het nieuwe 
jaar.  

 
Schrap Periode 
Schrapt de periode-roosteraar en zijn vereisten, allocaties, conflicten en roosterweergaven. Schrapt 
ook de gerelateerde werkperiode. 
 
Let op! Indien u deze operatie uitvoert, bent u alle vereisten en roosterweergaven kwijt. Maak een 
back-up voordat u deze operatie uitvoert. 
 
Vereenvoudig Vereisten 
Vereenvoudigt de vereisten, zodat u makkelijker de vereisten kunt wijzigen. Dit kunt u bijvoorbeeld 
doen wanneer de werkperiode van het rooster begint. 
 
Web-Pro vervangt elke vereiste door zijn allocatie. Dat wil zeggen, dat de vereisten geen enkele vorm 
van vrijheid meer hebben. In dit proces worden ook de afhankelijkheden geschrapt, omdat deze niet 
meer nodig zijn (de Web-Pro heeft geen vrijheid meer). Verder worden alle onderdelen van vereisten 
in gewone vereisten omgezet.  
 
Deze operatie kan alleen worden uitgevoerd wanneer er geen conflicten meer zijn. 
 
Let op! Deze operatie verandert alle vereisten drastisch. Gebruik het alleen wanneer u het rooster 
volledig heeft afgerond. Maak een back-up voordat u deze operatie uitvoert. 
 
Stuur notificaties 
Wanneer u op deze operatie klikt, stuurt Web-Pro een e-mail notificatie voor alle 
boekingen/wijzigingen die zijn gedaan na het tijdstip dat vermeld staat bij het veld Notificatietijd.  
 
Notificatietijd 
Web-Pro verstuurt een e-mail notificatie voor alle boekingen/wijzigingen na dit tijdstip bij gebruik van 
Stuur Notificaties. 
 
Stop 
Stopt de op dit moment lopende operatie. Onderaan de plattegrond ziet u het resultaat.  
Bij een resultaat ‘Geslaagd’ is de lopende operatie gestopt. Bij  
‘Niet-geslaagd’ is in het proces van het stoppen een fout opgetreden. 
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3.3 Instellingen bij Specificatie-overzicht 

Het Specificatie-overzicht bevat een aantal instellingen die van belang zijn voor de vereiste-, 
allocatie en roosterweergaveformulieren. Meestal gaat het hier om instellingen die u slechts eenmaal 
goed in hoeft te stellen en daarna heeft u er geen omkijken meer naar. In deze paragraaf leggen we u 
uit wat u zoal kunt instellen. 
 
Hieronder ziet u een fragment van het Specificatie-overzicht: 
 

 

Figuur  3-2: Fragment van het Specificatie-overzicht 

De velden van het Specificatie-overzicht zijn: 
 
Naam 
De waarde “1” wordt automatisch ingevuld, wanneer u het systeem opstart. 
 
Afbeelden 
Beïnvloedt overzichten die u ziet wanneer u op ‘Afbeelden’ klikt op een vereiste- of allocatieformulier. 
 
Optie Uitleg 

Tekst + webtabel U ziet alle waarden van de vereiste/allocatie en een webtabel. 

Tekst, webtabel met 
roosteropties 

U ziet alle waarden van de vereiste/allocatie en een webtabel. 
Indien er conflicten zijn, dan ziet in het rooster ook de andere 
opties die u opgegeven had in de vereiste (bijv. andere ruimtes 
van een bepaald ruimtetype). 

Alleen tekst U ziet alleen de waarden van de vereiste/allocatie zonder 
webtabel. 

 
Groep 
Hier geeft u aan of het mogelijk is groepen te selecteren in het vereistenformulier. 
 
Ruimte 
Hier geeft u aan of het mogelijk is ruimten te selecteren in het vereistenformulier. 
 
Apparaat 
Hier geeft u aan of het mogelijk is apparaten te selecteren in het vereistenformulier. 
 
Functie  
Hier geeft u aan of het mogelijk is functies (dienstverleners en consumenten) te selecteren in het 
vereistenformulier. 
 
Activiteit 

 
Optie Uitleg 

Meerdere in vereiste U kunt meerdere activiteiten selecteren in een vereiste. 

Eén per vereiste U kunt maar één activiteit selecteren per vereiste. 
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Indien u voor één per vereisten kiest, kunt u in de sjabloonperiode toch meerdere activiteiten per 
vereiste invoeren. Bij het kopiëren van vereisten van de sjabloonperiode naar een gewone periode, 
worden deze vereisten dan gesplitst in meerdere vereisten met telkens één activiteit per vereiste. 
 
Organisatie 
Hier geeft u aan of het mogelijk is organisaties te selecteren in het vereistenformulier. 
 
Tijd 
Wat betreft de tijd heeft u verschillende opties die u hieronder kunt zien: 
 
Optie Uitleg 

Kalender- en werktijd U kunt de tijd in een vereiste invoeren als een specifieke datum 
met klokuren én u kunt in vereisten werkweken, werkdagen en 
werkuren invoeren. 

Kalender- en werktijd met 
opbouwtijd 

Zelfde als vorige optie, maar u kunt ook opbouwtijd en 
afbreektijd aangeven in een vereiste. 

Kalendertijd U kunt de tijd in een vereiste alleen maar invoeren als een 
specifieke datum met klokuren. 

Werktijd U kunt de tijd in een vereiste alleen maar invoeren als 
werkwerken, werkdagen en werkuren. 

 
Kosten 
Hier geeft u aan of het mogelijk is kosten te selecteren in het vereistenformulier. 
 
Wijzigingen 
 
Optie Uitleg 

Verwijder allocatie verplicht Om wijzigingen in vereisten aan te brengen moet u eerst de 
operatie “Verwijder allocatie” uitvoeren. 

Rooster meteen na wijziging U kunt wijzigingen meteen (zonder ‘Verwijder allocatie’ eerst uit 
te voeren) op geroosterde (of conflicterende) vereisten 
aanbrengen. Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie 
omdat eventuele onbedoelde wijzigingen meteen worden 
opgenomen. 

 
Notificatie van veranderingen 
U kunt automatisch een notificatie via e-mail van nieuwe boekingen en wijzigingen laten versturen. 
Deze notificaties kunnen alleen worden verstuurd indien het e-mail adres van de betrokkenen bekend 
is in Web-Pro.  
 
U heeft de volgende opties: 
 
Optie Uitleg 

Niet notificeren Notificaties worden nooit verstuurd 

Meteen notificeren aan 
aanvrager 

De aanvrager die u heeft ingevuld in het vereistenformulier, krijgt 
meteen na het roosteren van de vereiste een notificatie 

Meteen notificeren aan 
deelnemers 

De personen (functies) die u heeft ingevuld in het vereistenformulier 
krijgen meteen na het roosteren van de vereiste een notificatie 

Meteen notificeren aan 
aanvrager en deelnemers 

De personen (functies) en de aanvrager die u heeft ingevuld in het 
vereistenformulier krijgen meteen na het roosteren van de vereiste 
een notificatie 

Notificatie via operatie aan 
aanvrager 

De aanvrager die u heeft ingevuld in het vereistenformulier, krijgt een 
notificatie nadat u op de operatie “Stuur Notificaties” in Rooster-
Beheerder heeft geklikt. 

Notificatie via operatie aan 
deelnemers 

De personen (functies) die u heeft ingevuld in het vereistenformulier , 
krijgen een notificatie nadat u op de operatie “Stuur Notificaties” in 
Rooster-Beheerder heeft geklikt. 

Notificatie via operatie aan 
aanvrager en deelnemers 

De personen (functies) en de aanvrager die u heeft ingevuld in het 
vereistenformulier die u heeft ingevuld in het vereistenformulier bij het 
aanvragerveld, krijgen een notificatie nadat u op de operatie “Stuur 



Hoofdstuk 3: Roosterinstellingen 

3-5 
Handleiding Web-Pro Gevorderden 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

Notificaties” in Rooster-Beheerder heeft geklikt. 

 
Breid uit 
 
Optie Uitleg 

Handmatig Bij roosterweergaven van type “sjabloon” moet u zelf op “Breid 
Uit” klikken om onderdelen voor nieuwe middelen te laten 
genereren. 

Automatisch Bij roosterweergaven van type “sjabloon” genereert Web-Pro 
automatisch onderdelen voor nieuwe middelen tijdens de night 
job. 

 
Tekstbreedte 
Deze instelling is van toepassing op de roosterweergaven met formaat “A4 tabel PS” en “A4 tabel 
PDF”. Het bepaalt de tekstbreedte dat op één bladzijde in het formaat A4 moet passen. U kunt de 
waarde wijzigen van 30 tot 300 millimeter breedte. 
 
Teksthoogte 
Deze instelling is van toepassing op de roosterweergaven met formaat “A4 tabel PS” en “A4 tabel 
PDF”. Bepaalt de hoeveelheid millimeter teksthoogte dat op één bladzijde in het formaat A4 moet 
passen. U kunt de waarde wijzigen van 30 tot 300 millimeter hoogte. 
 
Kantlijnmarge 
Deze instelling is van toepassing op de roosterweergaven met formaat “A4 tabel PS” en “A4 tabel 
PDF”. Bepaalt de grootte van de kantlijnmarge in millimeter dat op één bladzijde in het formaat A4 
moet passen. U kunt de waarde wijzigen van -40 tot 200 millimeter. 
 
Kopmarge 
Deze instelling is van toepassing op de roosterweergaven met formaat “A4 tabel PS” en “A4 tabel 
PDF”. Bepaalt de grootte van de kopmarge in millimeter dat op één bladzijde in het formaat A4 moet 
passen. U kunt de waarde wijzigen van -40 tot 200 millimeter. 
 
Aantal regels 
Deze instelling is van toepassing op de roosterweergaven met formaat “A4 tabel PS” en “A4 tabel 
PDF”. Bepaalt het aantal regels dat elk uur in beslag neemt wanneer het formaat een A4 tabel is. 
Mogelijke waardes zijn 1 of 2. 1 betekent dat elk uur alleen één regel in beslag neemt. Het nadeel 
hiervan is dat de medewerkernamen niet zichtbaar zijn. 2 betekent dat elk uur 2 regels in beslag 
neemt. Het nadeel hiervan is dat er minder tekst op één bladzijde past. 
 
Overzicht gesorteerd per  
Deze instelling is van invloed op de operatie Genereer overzicht van en geeft aan waar u het 
overzicht op gesorteerd wilt hebben.  
 
U heeft de keuze uit: 

- Activiteit 
- Ruimtetype 
- Ruimte 
- Groep 
- Functietype 
- Functie 
- Apparaattype 
- Apparaat 

 
Kies voor de optie “-“ indien u geen sortering wilt in uw overzicht.  
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Overzicht sortering 
Deze instelling is van invloed op de operatie Genereer overzicht van.  
 
Optie Uitleg 

Alfabetisch De vereisten of allocaties zijn gesorteerd op alfabetische 
volgorde. 

Op prioriteit De vereisten of allocaties zijn gesorteerd op prioriteit waarmee 
zij ingeroosterd worden, wanneer u gebruik zou maken van de 
operatie “Rooster” bij Periode-Roosteraar. 

 
Onderdelen op overzicht 
Deze instelling is van invloed op de operatie Genereer overzicht van. U geeft hieraan of u ook de 
onderdelen van de vereisten of allocaties wilt zien. 
 
Selectief schrijf 
Deze instelling is van invloed op de operatie Schrijf Roosterweergaven en op het schrijven van de 
roosterweergaven bij de night job. Indien u deze optie op “Ja” zet, dan worden alleen 
Roosterweergaven geschreven die mogelijk wijzigingen kunnen bevatten. 
 
Weergave periodes 
Deze instelling is van invloed op de operatie Schrijf Roosterweergaven en op het schrijven van de 
roosterweergaven bij de night job. Selecteert van welke periodes er roosterweergaven worden 
geproduceerd. 
 
Genereer overzicht van 
U heeft de volgende opties: 
 

- Vereiste 
- Allocatie 
- Conflict 
- Roosterweergave 

 
U kunt het uiterlijk van de overzicht beïnvloeden met de volgende instellingen (zie hierboven): 

- Overzicht gesorteerd per 
- Overzicht sortering 
- Onderdelen op overzicht 

 
Schrijf Roosterweergaven 
Wanneer u op deze operatie klikt, worden de roosterweergaven geschreven, die de status “Aan” 
hebben.  
 
U kunt de volgende instellingen meegeven aan deze optie (zie hierboven): 

- Selectief schrijf 
- Weergave periodes 

 
Stop 
Stopt de op dit moment lopende operatie. Onderaan de plattegrond ziet u het resultaat.  
Bij een resultaat ‘Geslaagd’ is de lopende operatie gestopt. Bij  
‘Niet-geslaagd’ is in het proces van het stoppen een fout opgetreden. 
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3.4 Instellingen bij Periode-Roosteraar 

Een Periode-Roosteraar is het startpunt vanuit welke u vereisten invoert voor een bepaalde 
werkperiode. Nadat u de vereisten heeft ingeroosterd, ziet u vanaf Periode-Roosteraar de allocaties 
en conflicten voor die periode. U kunt vanaf Periode-Roosteraar ook roosterweergaven voor een 
periode aanmaken en genereren. 
 
Een Periode-Roosteraar wordt automatisch gemaakt wanneer u een nieuwe werkperiode maakt.  
 
De volgende Periode-Roosteraars zijn standaard aanwezig:  
 

- Code: 1, Naam: Topologie: de allocaties van deze Periode-Roosteraar definiëren de afstand 
 en tijd tussen gebouwen, verdiepingen en ruimten.  

- Code: 2, Naam: Kosten: de vereisten van deze Periode-Roosteraar definiëren de kosten van 
 ruimten, apparaten en personen.  

- Code: 3, Naam: Kleur: de vereisten van deze Periode-Roosteraar definiëren de kleuren van 
 activiteiten in roosterweergaven.  

 
De Periode-Roosteraar ziet er als volgt uit: 
 

 

Figuur  3-3: Periode-Roosteraar 

De Periode-Roosteraar heeft de volgende velden: 
 
Code 
De Web-Pro genereert deze automatisch wanneer u een nieuwe werkperiode aanmaakt. De code 
bestaat uit twee getallen, gescheiden door een liggend streepje. Het eerste getal geeft de code van 
het werkjaar waar deze periode voor is gedefinieerd. Het tweede de werkperiode. 7_2 betekent 
bijvoorbeeld werkjaar 2007-2008, periode 2. 
 
Naam 
Hier kunt u eventueel een naam invullen om de code duidelijker te maken (optioneel). Aan te raden is 
hier de naam van uw roosterbureau en de periode in te vullen. 
 
Type 
Geeft de soort Periode-Roosteraar aan. Er zijn twee mogelijkheden: 
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Optie Uitleg 

Sjabloon Dit type Periode-Roosteraar bevat specificaties die niet zijn 
gemaakt voor een bepaalde periode. De specificaties vormen de 
basis voor een Periode-Roosteraar die wel is gekoppeld aan een 
bepaalde werkperiode. Dit gebeurt door middel van het kopiëren 
van specificaties uit een sjabloon naar een standaard Periode-

Roosteraar. Zie hoofdstuk  6.3 

Standaard In Periode-Roosteraars van dit type wordt het rooster gemaakt 
voor de gekoppelde werkperiode. 

 
Aantal Extra Cycli 
Beïnvloedt het uitvoeren van de operaties Rooster en Los Conflicten Op. Aantal Extra Cycli 
bepaalt het aantal herhalingsslagen dat Web-Pro uitvoert om conflicten op te lossen bij het inroosteren 
van vereisten. Tijdens een herhalingsslag doorloopt Web-Pro alle conflicterende vereisten, verwijdert 
hun allocatie en probeert de vereiste opnieuw in te roosteren zonder conflict. 
 
Toegestane waarden: 0 – 5. Het is aanbevolen om ten minste twee cycli uit te voeren. Voer niet meer 
dan vier cycli uit, want dan is de te verwachten verbetering van het rooster niet evenredig met de tijd 
die nodig is voor het roosteren. 
 
Optimaliseer voor 
Wordt gebruikt bij de operatie Optimaliseer, zie hieronder. 
 
Variant 
Specificeer hoe het systeem om moet gaan met conflicten wanneer u op de operatie Rooster uitvoert. 
 
U heeft de volgende opties: 
 
Optie Uitleg 

Los conflicten aan het eind op Vereisten die leiden tot conflicten worden als 
‘conflicterend’ weergegeven en aan het eind gaat het 
systeem alsnog proberen de conflicten op te lossen. 

Los conflicten meteen op anders stop Tijdens het roosteren worden de conflicten zoveel mogelijk 
opgelost zodra het systeem een conflict tegenkomt die 
niet opgelost kan worden dan stopt het met het vermelden 
van de index van de vereiste die tot een conflict leidt. 

Conflicterend niet roosteren Alleen vereisten die niet tot een conflict leiden worden 
geroosterd. 

Los conflicten meteen op en ga verder 
 

Vereisten die leiden tot conflicten worden meteen opnieuw 
geroosterd. Wanneer er geen oplossing gevonden wordt, 
blijft het conflict staan en gaat het systeem verder 
roosteren. 

 
Aan te raden is de waarde op “Los conflicten aan het eind op” te laten.  
 
Status 
Wordt gebruikt door de operatie Wijzig specificaties gekoppeld aan item. Zie onder voor meer 
uitleg. 

 
Specificatiekeuze 
Wordt gebruikt door de operatie Wijzig specificaties gekoppeld aan item. Zie onder voor meer 
uitleg. 
 
Mag schrappen 
Wordt gebruikt door de operatie Schrap Specificaties. Zie onder voor meer uitleg. 
  
Querydatum DD-MM 
Heeft betrekking op de query “Boekingen van datum”. Zie voor meer uitleg bij Query. 
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Query 
Met behulp van roosterweergaven kunt u allocaties bekijken. Daarnaast biedt Web-Pro enkele 
standaardrapportages van vereisten, queries genoemd. 
 
U vraagt een query op door de volgende stappen te nemen: 

1. Klik op “Query” 
2. Klik op de pijl achter het veld Naam dat verschijnt. 
3. Klik op de query op de lijst die u wilt oproepen. 
4. Druk op de <Enter>-toets. 

 
In onderstaand tabel ziet u de opties. Voor de meeste queries dient u alle vereisten eerst te 
verwerken, voordat u ze op het overzicht kunt zien. 
 
Wij bespreken alleen de opties die niet vanzelfsprekend zijn: 
 
Optie Uitleg 

Boekingen van datum Overzicht van alle allocaties waar een datum in voorkomt 
dat u invult bij het veld “Querydatum DD-MM” 

Vereisten van vandaag Alle vereisten waar de datum van vandaag in voorkomt.  

Correcte Vereisten Alle vereisten waarvan het status veld “Correct” is. Deze zijn 
nog niet ingeroosterd. 

Foutieve Vereisten Alle vereisten waarvan het status veld “Foutief” is. Deze zijn 
nog niet ingeroosterd. 

Genegeerde Vereisten Alle vereisten waarvan het status veld “Negeer” is. Deze zijn 
wel ingeroosterd, maar verschijnen niet meer in de roosters 
en tellen ook niet mee voor conflicten. 

Conflicterende Vereisten  

Afhankelijkheden zonder Afhankelijken Alle vereisten waarbij Soort één van de volgende waarden 
heeft: 
- Tijd tussen activiteiten 
- Zelfde ruimte in activiteiten 
- Zelfde apparaat in activiteiten 
- Zelfde Functie in activiteiten 
Waarbij het veld Afhankelijken niet gevuld is. In dit veld 
dient u in te vullen tussen welke vereisten de 
afhankelijkheid geldt. 

Sjablonen zonder Onderdelen Roosterweergaven van soort Sjabloon zonder onderdelen 

Vereisten met Status U kunt bij het veld Status bij Vereiste invoeren van welke 
status u de vereisten wilt zien. 
 
Waarden die u in het statusveld kunt invullen: 
- Oude versie 
- Niet verwerkt 
- Foutief 
- Correct 
- Geroosterd 
- Conflicterend 
- Negeer 
- Vast 
- Vast en conflicterend 

 
Kopieer vereisten 
Kopieer vereisten uit de geselecteerde periode die bij een programma, deelprogramma of activiteit 

horen naar deze periode. Zie hoofdstuk  6.1 voor meer uitleg. 
 
Kopieer weergaven 
Kopieer alle weergaven uit de geselecteerde periode. 
 
Verwerk vereisten 
Verwerk alle vereisten met status “Niet verwerkt”. 
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Wijzig specificaties gekoppeld aan item 

Wijzigt in een keer meerdere vereisten. Zie hoofdstuk  6.5 voor meer uitleg. 
 
Schrap Specificaties 
Afhankelijk van wat u selecteert, kunt u in een keer laten schrappen: 
 

- Allocatie:   alle allocaties worden geschrapt.  
- Vereiste:   alle allocaties en alle vereisten worden geschrapt.  
- Roosterweergave:  alle roosterweergaven worden geschrapt. Dit heeft geen invloed op de  

bestaande vereisten, allocaties en conflicten.  
 
Rooster 
Web-Pro zoekt allocaties voor alle niet-ingeroosterde vereisten met minimale conflictwaarde. Deze 
waarde wordt bepaald door de Wegingsfactoren. 
 
Bij de operatie kan u ook waarden meegeven voor (zie hierboven): 

- Aantal extra cycli 
- Optimaliseer voor 

 
Bij een ‘Niet-Geslaagd’ status is er een interne fout opgetreden. Waarschuw in dit geval uw  
systeembeheerder.  
 
Los Conflicten op  
Roostert de conflicterende vereisten opnieuw in, mits deze niet zijn vastgezet.  
 
De waarde bij Aantal extra cycli bepaalt hoeveel herhalingsslagen uitgevoerd worden. Per vereiste 
worden de gerelateerde allocaties en hun conflicten verwijderd en de vereiste wordt opnieuw 
geroosterd. Web-Pro probeert om een conflictvrije allocatie te vinden. Indien geen conflictvrije 
allocatie mogelijk is, wordt de vereiste weer met een conflict ingeroosterd. Indien de conflicten zijn 
opgelost, wordt de Status van de vereiste “Geroosterd”.  
 
Wanneer de status “Niet-Geslaagd” is, is er een interne fout opgetreden. Waarschuw in dit geval uw 
systeembeheerder.  
 
Optimaliseer 
Nadat u een rooster heeft voltooid, kunt u nog veel wijzigingen doorkrijgen. Het kan zijn dat door de 
wijzigingen de oorspronkelijke allocatie van de niet-veranderde vereisten, niet meer optimaal is. Het is 
mogelijk dat er bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip een ruimte is vrijgekomen met een capaciteit die 
meer aansluit op de groep.  
 
Met optimaliseer roostert u alleen ruimtes, medewerkers of apparaten opnieuw in. De toegewezen tijd 
blijft gelijk. Aan de hand van de wegingsfactoren zoekt Web-Pro de optimale ruimte gegeven de 
gewijzigde situatie. Vereisten die u niet mee wilt nemen voor de optimalisatie kunt u (tijdelijk) op ‘vast’ 

zetten door gebruikt te maken van de mogelijkheid ‘wijzig vereisten’ (zie  6.5). 

 
U kunt ook ervoor kiezen alle vereisten met werklast- of groepsleden conflicten opnieuw in te laten 
roosteren.  
 
Om het rooster te optimaliseren voert u de volgende stappen uit: 
 

1. Klik op Optimaliseer 
2. Vul een getal in bij Aantal extra cycli en druk op <Enter>. Aan te raden is niet meer dan 2 te 

kiezen. 
3. Klik op de pijl bij Optimaliseer voor.  
4. Klik op een waarde in de itemlijst en druk op <Enter>. 
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Het volgende gebeurt afhankelijk van de waarde die u heeft gekozen: 
 
Optie Uitleg 

- Niet als optie gebruiken bij deze operatie 

Ruimte Web-Pro herroostert alle ruimtes. Alle andere onderdelen van de allocaties, 
waaronder tijd blijven gelijk.  

Functie Web-Pro herroostert alle dienstverleners. Alle andere onderdelen van de 
allocaties, waaronder tijd blijven gelijk.  

Apparaat Web-Pro herroostert alle apparaten. Alle andere onderdelen van de allocaties, 
waaronder tijd blijven gelijk.  

Werklast Alle allocaties met werklast conflicten worden opnieuw ingeroosterd. 

Groepsleden Alle allocaties met groepsledenconflicten worden opnieuw ingeroosterd. Dit kan 
handig zijn als u later pas de studentinschrijvingen inleest. 

 
Overzicht conflicten 
Geeft een overzicht van de totalen van de soort conflicten in het rooster, die de status “Correct” 
hebben. Dit zijn de conflicten die u nog moet oplossen. De conflicten die u de status ‘Negeer’  heeft 
gegeven (met behulp van zet conflicten uit in het vereistenformulier of door de status handmatig aan 
te passen), zijn in dit overzicht niet meegenomen. Let op: dit overzicht wordt niet automatisch 
vernieuwd, hiervoor dient u het overzicht opnieuw te openen vanuit de Periode-Roosteraar. 
 
Meest conflicterende vereisten 
Geeft een overzicht van de meest conflicterende vereisten in het rooster. U kunt deze vereisten 
rechtstreeks naar een vereistenformulier slepen. Let op: dit overzicht wordt niet automatisch 
vernieuwd, hiervoor dient u het overzicht opnieuw te openen vanuit de Periode-Roosteraar. 
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3.5 Wegingsfactoren 

Wanneer u meerdere vereisten in één keer roostert, dan sorteert de Web-Pro deze vereisten eerst 
voordat er een goede allocatie voor ze gevonden wordt. Het is bijvoorbeeld beter eerst vereisten 
zonder vrijheid van tijd in te roosteren en vereisten met vrijheid daarna in de overblijvende gaten te 
roosteren. Door middel van wegingsfactoren kunt u aangeven welke vereisten eerst ingeroosterd 
moeten worden. 
 
Daarnaast probeert de Web-Pro bij het inroosteren van een vereiste een allocatie te vinden die zo 
weinig mogelijk conflicten oplevert. De conflictwaarde van elke mogelijke allocatie wordt ook berekend 
aan de hand van de wegingsfactoren.  
 
Wegingsfactoren worden gebruikt: 
 

 tijdens het uitvoeren van de operatie Rooster om vereisten optimaal te rangschikken voordat ze 
worden ingeroosterd.  

 tijdens het uitvoeren van de operatie Rooster om de conflictwaarden van de mogelijke allocaties 
te bepalen en zo de optimale allocatie voor een vereiste te kiezen.  

 
Er zijn twee soorten wegingsfactoren: 
 

1. Prioriteitswegingsfactoren 
Voordat de vereisten worden ingeroosterd, worden zij gesorteerd. De relatieve waarden van 
prioriteitswegingsfactoren bepalen welke vereisten eerst ingeroosterd zullen worden. 
 
2. Conflictwegingsfactoren 
Wanneer het systeem keuze heeft uit verschillende allocaties die allen tot een conflict leiden, dan 
wordt die allocatie gekozen met de laagste conflictwaarde. De conflictwaarde wordt berekend aan 
de hand van de conflictwegingsfactoren. 

 
In de volgende paragrafen kunt u meer lezen over de wegingsfactoren die u kunt instellen. 
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3.5.1 Invoeren wegingsfactoren 

U opent een formulier van de wegingsfactoren vanaf de Periode-Roosteraar. U ziet een voorbeeld 

van een deel van dit formulier in Figuur  3-4. 
 
Standaard zijn er al waarden ingevuld, deze kunt u aanpassen. Zodra u een nieuwe periode 
aanmaakt, worden automatisch de wegingsfactoren gekopieerd van de eerste periode die u 
aangemaakt heeft. Het is aan te raden de waarden te laten instellen door een consultant van Bitbybit 
Information Systems. De waarden worden zelden aangepast.  
 

 

Figuur  3-4: Formulier Wegingsfactor 
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De wegingsfactor module bevat de volgende velden: 

3.5.2 Algemene instellingen 

 
Max Cycli  
Het aantal mogelijkheden die de Web-Pro maximaal doorrekent om een optimale oplossing voor een 
probleem te vinden bepaalt u met de Max Cycli.  
Stel: er zijn 300.000 mogelijke allocaties voor een vereiste en ‘Max Cycli’ is op 150.000 gezet. Dat 
betekent dat de Web-Pro de eerste 150.000 oplossingsmogelijkheden doorrekent. Als zich onder deze 
150.000 varianten geen conflictvrije oplossing bevindt stopt de Web-Pro en pakt de beste tot zover. 
Het nadeel van een te kleine ‘Max Cycli’ is dat er misschien een conflictvrije oplossing aanwezig was 
bij de andere 150.000 oplossingsmogelijkheden. Voordeel is dat het hele roosterproces veel sneller is.  
 
Functie kwalificatie 
Deze optie is niet relevant voor onderwijsinstellingen. 

3.5.3 Prioriteitswegingsfactoren 

 
Wanneer u op de operatie “Rooster” bij Periode-Roosteraar klikt, roostert Web-Pro alle ongeroosterde 
vereisten in. Deze vereisten worden in een volgorde gesorteerd die u kunt beïnvloeden met behulp 
van de prioriteitswegingsfactoren. 
 
Er zijn twee soorten prioriteitswegingsfactoren:  
 
 Factoren voor vereisten met keuzevrijheid  
Een vereiste kan keuzevrijheid hebben in apparaat, ruimte, functie en tijd. Hoe HOGER de waarde u 
voor deze factoren invoert, hoe LAGER hun prioriteit.  
 
Hier volgt een toelichting op deze factoren: 

 
Optie Uitleg Standaardwaarde 

Apparaat-Keuze Een vereiste heeft in het veld Apparaten keuze uit 
verschillende apparaten en/of er is een of meer 
apparaattypes. 

10 

Ruimte-Keuze Een vereiste heeft in het veld Ruimten keuze uit 
verschillende ruimtes en/of er is een of meer ruimtetypes. 

10 

Tijd-Keuze Een vereiste heeft in de velden Werkweken, 
Werkdagtypes en Beginwerkuren keuze uit verschillende 
weken, dagen en/of uren. 

160 

Functie-Keuze Een vereiste heeft in het veld Functies keuze uit 
verschillende dienstverleners, consumenten en/of een of 
meer dienstverlenertypes of consumententypes 

10 

 
De toegestane waarde voor deze wegingsfactoren is een geheel getal tussen 0 en 300. Het gewicht 
dat een van deze factoren krijgt is afhankelijk van zijn relatieve waarde. Indien u bijvoorbeeld voor 
Tijd-Keuze “160” invult en voor Ruimte-Keuze “10” en vereiste V1 heeft alleen vrijheid van tijd en 
vereiste V2 alleen vrijheid van ruimte, dan zal eerst V2 worden ingeroosterd en daarna V1.  
 
Indien een bepaalde factor niet van toepassing is, dan vult u voor de waarde “0” in. 
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 Factoren voor vereisten met aantallen  
Een vereiste kan meerdere apparaten, ruimtes, uren, groepen en functies bevatten. Hoe HOGER 
de waarde u voor deze factoren invoert, hoe HOGER hun prioriteit. Dit is dus anders dan bij 
factoren voor vereisten met keuzevrijheid. 
 
Hier volgt een toelichting op deze factoren: 
 
Optie Uitleg Standaardwaarde 

Apparaat-Aantal Waarde ingevuld in het veld Aantal benodigde 
apparaten. 

10 

Ruimte-Aantal Waarde ingevuld in het veld Aantal benodigde ruimtes. 10 

Tijd-Aantal Waarde ingevuld in het veld Aantal weken in deze 
periode maal Aantal dagen per week maal Tijdsduur.  

10 

Groep-Grootte Waarde ingevuld in het veld Aantal groepen samen. 120 

Functie-Aantal Waarde ingevuld in het veld in het veld Aantal personen 
met functie. 

10 

 
De toegestane waarde voor deze wegingsfactoren is een geheel getal tussen 0 en 200. Het 
gewicht dat een van deze factoren krijgt is afhankelijk van zijn relatieve waarde.  
 
Indien een bepaalde factor niet van toepassing is, dan vult u voor de waarde “0” in. 
 
Indien u bijvoorbeeld voor Tijd-Aantal “10” invult en voor Ruimte-Aantal “100” en vereiste V1 
gebruikt één ruimte gedurende acht uur en vereiste V2 acht ruimtes gedurende één uur, dan zal 
eerst V2 worden ingeroosterd en daarna V1.  
 
Een ander voorbeeld: Ruimte-Aantal heeft de waarde “10” en Groep-Grootte de waarde “100”. 
Als in vereiste V1 tien ruimten ingeroosterd moeten worden en in V2 tien groepen, dan zal V2 een 
hogere prioriteit krijgen en daardoor eerder ingeroosterd worden. 
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3.5.4 Conflictwegingsfactoren 

 
Wanneer u een vereiste inroostert, dan probeert de Web-Pro een allocatie te vinden die conflictvrij is. 
Indien dit niet mogelijk is, dan wordt een allocatie gekozen met een minimale conflictwaarde. De 
conflictwaarde van iedere mogelijke allocatie wordt berekend aan de hand van 
conflictwegingsfactoren. De allocatie met de laagste conflictwaarde wordt gekozen. 
 
Om ervoor te zorgen dat bepaalde conflicten bij voorkeur vermeden worden, dan moet u voor de 
wegingsfactor een hoger getal invullen ten opzichte van conflictsoorten die u minder bezwaarlijk vindt. 
 
Er zijn de volgende conflictwegingsfactoren: 
 
Optie Uitleg Standaardwaarde 

Apparaat-Conflict Een apparaat wordt voor twee allocaties tegelijkertijd 
ingeroosterd. 

70 

Apparaat-Tussenuur Een apparaat wordt op een dag niet voortdurend 
ingeroosterd, maar met pauzes. 

0 

Ruimte-Conflict Een ruimte wordt voor twee allocaties tegelijkertijd 
ingeroosterd. 

300 

Ruimte-Tussenuur Een ruimte wordt op een dag niet voortdurend 
aansluitend ingeroosterd, maar met pauzes. 

60 

Ruimte-
Overcapaciteit 

Een ruimte wordt ingeroosterd met meer capaciteit dan 
gevraagd is. 

80 

Ruimte-
Ondercapaciteit 

Een ruimte wordt ingeroosterd met minder capaciteit dan 
gevraagd is. 

128 

Groep-Conflict Een groep wordt voor twee allocaties tegelijkertijd 
ingeroosterd. 

620 

Groep-Tussenuur Een groep wordt op een dag niet voortdurend 
ingeroosterd, maar heeft tussenuren. 

80 

Groep-Werklast Een groep heeft meer uren per dag / per week 
ingeroosterd dan mag volgens de werklast van de groep. 

450 

Groep-Locatie Een groep moet tussen twee aansluitende werkuren van 
gebouw wisselen. 

0 

Functie-Conflict Een dienstverlener wordt voor twee allocaties 
tegelijkertijd ingeroosterd. 

250 

Functie-Tussenuur Een dienstverlener wordt op een dag niet voortdurend 
aansluitend ingeroosterd, maar heeft tussenuren. 

0 

Functie-Werklast Een dienstverlener is meer uren per dag / per week 
ingeroosterd dan mag volgens de werklast van de 
dienstverlener. 

300 

Functie-Locatie Een dienstverlener moet tussen twee aansluitende 
werkuren van gebouw wisselen. 

0 

Functie-
Ongewenste-Locatie 

Een dienstverlener is in een ruimte/gebouw/verdieping 
ingeroosterd die niet tot de gewenste locaties van de 
dienstverlener hoort. Gewenste locaties definieert als 
vereisten van soort “Gewenste locaties” in de 
sjabloonperiode. Ongewenste locaties zijn locaties die 
hier niet gedefinieerd zijn. 

200 

Tijd-Conflict Er wordt niet voldaan aan een tijdsafhankelijkheid die 

tussen twee vereisten is gedefinieerd. In hoofdstuk  5 op 

pagina 5-1 kunt u lezen hoe tijdsafhankelijkheden te 
definiëren. 

2560 

Tijd-Vakantie Een allocatie valt op een vakantiedag. 10240 
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3.5.5 Maximale Spreiding van uren 

Mogelijk vindt u het niet erg dat er wat tussenuren zijn voor een groep, persoon, ruimte of apparaat. U 
wilt echter wel een maximum stellen aan de spreiding van uren per dag. Dit kunt u doen met behulp 
van de interval-velden. De waarde die u hier invoert bepaalt hoeveel werkuren voor en na een 
allocatie er een andere allocatie moet zijn. Indien de waarde “0” is dan houdt het systeem geen 
rekening met een maximale spreiding.  
 
Er zijn de volgende intervalvelden: 
 

 Apparaat-Interval 

 Ruimte-Interval 

 Functie-Interval 

 Groep-Interval 
 

Meestal worden alleen de intervalvelden voor apparaat en ruimte op nul gezet. 
 

3.5.6 Capaciteitsmarge instellen 

Vaak komen in werkelijkheid niet alle ingeroosterde personen naar een activiteit. In het onderwijs 
komen bijvoorbeeld niet alle studenten naar de colleges. Het is daarom soms toegestaan dat een zaal 
kleiner is dan de gevraagde bezetting. Met behulp van het veld Ruimte-Min-Overcapaciteit  
geeft u aan tot hoeverre overcapaciteit wordt toegestaan zonder een conflict te genereren. U vult in 
hoeveel procent het aantal dat u invult in het veld “Verwacht aantal personen” groter mag zijn dan de 
capaciteit van de ruimte. 

 
Voorbeeld: de waarde van Ruimte-Min-Overcapaciteit is “20. Stel: ruimte A heeft als capaciteit 100. 
Dit betekent dat groepen met Groepsgrootte tot 120 personen in A geroosterd kunnen worden 
zonder dat het systeem een capaciteitsconflict genereert. 
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3.5.7 Locatieconflicten vermijden 

 
In de Periode-Roosteraar is er standaard een Periode-Roosteraar voor de sjabloonperiode “1” van 
type “Topologie”. Hier kunt u in vereisten aangeven wat de reistijd is tussen gebouwen en /of 
verdiepingen. U doet dat telkens per twee gebouwen of per twee verdiepingen. De reistijd geeft u aan 

in minuten in het veld Tijdsduur. In Figuur  3-5 ziet u een voorbeeld van een dergelijke vereiste. 

 

 

Figuur  3-5: Formulier Reistijd in periode 1 

De volgende wegingsfactoren hebben invloed op locatieconflicten: 
 
Ruimte-Locatie 
Geeft aan in hoeverre ruimtes bij elkaar moeten liggen op dezelfde verdieping en in hetzelfde gebouw. 
Dit geldt alleen voor vereisten met meer dan een ruimte. Waarde “0” zet de functionaliteit uit. 
 
Groep-Locatie-Interval 
Geeft aan hoeveel werkuren voor en na deze activiteit de Web-Pro rekening moet houden met 
mogelijke locatieconflicten voor groepen. Dit is handig als locaties erg ver van elkaar zijn. Toegestane 
waarden: een geheel getal van 0 – 8. Standaardwaarde: 1 

 



Hoofdstuk 3: Roosterinstellingen 

3-19 
Handleiding Web-Pro Gevorderden 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

Functie-Locatie-Interval 
Geeft aan hoeveel werkuren voor en na deze activiteit rekening moet worden gehouden met mogelijke 
locatieconflicten voor medewerkers. Dit is handig als locaties erg ver van elkaar zijn. Toegestane 
waarden: een geheel getal van 0 – 8. Hoe hoger het cijfer, hoe erger het conflict is voor de activiteit. 
Standaardwaarde: 1 

 
Tijd-Max-InterLocatie 
Grootst mogelijke afstand die voorkomt tussen locaties binnen uw organisatie. Op grond hiervan 
kunnen de verhoudingen van de reistijden tussen de locaties worden berekend. Dit doet het systeem 
tot 1% nauwkeurigheid van de hier aangegeven waarde. 

 
Voorbeeld: De grootste reistijd binnen uw organisatie is tussen gebouw A en gebouw D. Deze reistijd 
bedraagt 300 minuten. U vult “300” in bij het veld Tijd-Max-InterLocatie. Indien het verschil in reistijd 
tussen twee gebouwen meer dan 3 minuten bedraagt (1% van 300) worden de gebouwen niet meer 
als equivalent beschouwd, maar wordt het ene gebouw significant verder dan het andere gebouw 
beschouwd. 

 
Groep G-1 zit in het eerste uur in gebouw A. Voor het tweede uur kan het systeem kiezen tussen een 
ruimte in gebouw G1 op 12 minuten afstand of een ruimte in gebouw G2 op 5 minuten afstand of een 
ruimte in gebouw G3 op 7 minuten afstand. De kans dat gebouw G2 of G3 zullen worden gekozen is 
even groot: het verschil in reistijd tussen deze twee gebouwen bedraagt twee minuten, dit valt onder 
de 3 minuten marge. Gebouw G1 wordt echter als significant verder beschouwd. Ten opzichte van 
gebouw G2 is de reistijd 7 minuten langer en ten opzichte van gebouw G3 is de reistijd 5 minuten 
langer. De kans is kleiner dat gebouw G1 zal worden gekozen. 
 
Tijd-Marge 
Pauze tussen werkuren. De werkuren moeten aansluitende kloktijden hebben. Bijvoorbeeld uur 1 is 
van 8.45 tot 9.45, werkuur 2 is van 9.45 tot 10.45. In werkelijkheid zal er altijd een paar minuten pauze 
tussen de werkuren bestaan zodat van ruimte gewisseld kan worden. Bij tijdmarge vult u in hoeveel 
minuten deze pauze bedraagt. 
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4 Vereisten met onderdelen 

4.1 Inleiding 

Het komt vaak voor dat verschillende activiteiten die ingeroosterd dienen te worden slechts op een 
klein aantal punten van elkaar verschillen. Zo kan een activiteit bijvoorbeeld voor verschillende 
groepen worden geroosterd waarbij alle andere eisen gelijk zijn, alleen de groep verandert telkens. 
In plaats van een aparte vereiste aan te maken voor elke groep, waarbij voor iedere vereiste alle eisen 
moeten worden ingevoerd, kan men een vereiste met onderdelen aanmaken waarin alleen in elk 
onderdeel de specifieke groep hoeft te worden ingevuld. 
 
Een vereiste met onderdelen is herkenbaar aan het feit dat het veld Onderdelen onder ‘Algemeen’ 
gevuld is. Tussen haakjes staat hoeveel onderdelen deze vereiste bevat, gevolgd door de lijst van 
indexen. 
Een vereiste met onderdelen bestaat uit twee delen: de hoofdvereiste en de onderdelen. 
Hieronder is het formulier van een vereiste zonder onderdelen te zien (het veld naast Onderdelen is 
leeg). Ernaast ziet u een hoofdvereiste (met 4 onderdelen; 01, 02, 03 en 04): 
 

Formulier van een vereiste zonder onderdelen Formulier van een vereiste met onderdelen 

  

Figuur  4-1: Formulieren van een vereiste zonder en met onderdelen 

De hoofdvereiste dient als een soort sjabloon voor de verschillende onderdelen. Hier worden alle 
eisen die voor elk onderdeel hetzelfde zijn gespecificeerd. Eisen die per onderdeel verschillend zijn 
komen in de onderdelen te staan. 
 
Deze vereisten vormen de activiteiten die worden ingeroosterd. Elk onderdeel zal bij het aanmaken 
alle waarden die bij de hoofdvereiste zijn ingevuld automatisch overnemen. In elk onderdeel worden 
dan de eisen die verschillend zijn ten opzichte van de hoofdvereiste naar wens aangepast. Dit kan 
handmatig maar ook automatisch. 
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4.2 Onderdelen openen 

Als men een vereiste met onderdelen heeft kan men de onderdelen bereiken door op F (Formulier) te 

klikken en dan Onderdelen te kiezen. In Figuur  4-2 ziet u het keuzemenu dat verschijnt nadat u op F 

heeft geklikt. 
 

 

Figuur  4-2: Onderdelen van een vereiste openen 

Of door in de hoofdvereiste dubbel te klikken op de rij Onderdelen. Hieronder ziet u de rij 
Onderdelen waar u dus op kunt klikken om een nieuw formulier van de onderdelen van de 
hoofdvereiste te openen. Zoals u ziet heeft het onderstaande voorbeeld 8 onderdelen (8). 
 

 

Figuur  4-3: Onderdelen openen door op de rij te klikken 

Met de vorige 2 handelingen opent u een nieuw formulier waar de verschillende onderdelen te zien 
zijn. 
 
Een andere manier (waarbij u in hetzelfde formulier blijft werken) is om de rij Onderdelen van gebied 
A naar gebied B te slepen. Dit doet u door op deze rij te klikken en terwijl u de muis ingedrukt houdt, 
sleept u deze rij tot boven de blauwe balk van Periode-Roosteraar. Vervolgens laat u de muis los. Het 

maakt niet uit in welke rij u de muis los laat. In Figuur  4-4 ziet u de twee gebieden: 
 

    Gebied A  

Figuur  4-4: Onderdelen bekijken in hetzelfde formulier 

Gebied B 
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Nu kunt u met <Page Up> en <Page Down> door de verschillende onderdelen ‘bladeren’, mits er 
meerdere onderdelen zijn. Indien u weer wilt terugkeren naar het formulier van de hoofdvereiste dan 
dient u de rij van Gebied B naar Gebied A te slepen. Ook hier maakt het niet uit waar u precies uw 

muis loslaat. In Figuur  4-5 ziet u hoe u teruggaat naar het formulier van de hoofdvereiste. 

 

   

Figuur  4-5: Terug naar het hoofdvereiste formulier 

4.3 Zelfde activiteit, verschillende groepen 

Eenzelfde activiteit wordt apart gegeven aan verschillende groepen. 
 
Om hier onderdelen voor aan te maken, neemt u de volgende stappen: 
 

1. Maak een vereiste aan en vul alle eisen in die voor elk onderdeel gelijk zullen zijn; zoals de 
werktijd (met zoveel mogelijk vrijheid), de ruimte (een ruimtetype) en de functie (een 
dienstverlener of een functietype).  

2. Vul bij Groepen alle groepen waaraan de activiteit wordt gegeven in. 
3. Vul bij Aantal groepen samen “1” in. Of “2” indien u twee groepen samen wilt nemen. Of “3” 

indien u drie groepen samen wilt nemen. Enz. 
4. Klik op Verwerk, de onderdelen worden nu automatisch aangemaakt. Voor elke groep uit de 

hoofdvereiste is een apart onderdeel aangemaakt met onder ‘Groepen’ de desbetreffende 
groep of groepen. Alle gegevens die bij de hoofdvereiste zijn ingevuld worden doorgevoerd bij 
de onderdelen. 
 

Gebied B 

Gebied A 
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In de linker kolom van Figuur  4-6 ziet u een ingevuld vereistenformulier van een Gastlezing voor acht 

verschillende groepen en één medewerker (die per twee geroosterd moeten worden) op een 

willekeurige dag en tijd gedurende 5 weken. In de rechter kolom van Figuur  4-6 ziet u dat er na 
Verwerk automatisch vier onderdelen gegenereerd zijn.  
 

Ingevuld vereistenformulier Vereistenformulier na Verwerk 

 

 

Figuur  4-6: Formulieren voor zelfde activiteit, verschillende groepen na invullen en na ‘Verwerk’ 
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In de linker kolom van Figuur  4-7 ziet u onderdeel 1 met de A en B groepen. In de rechter kolom van 

Figuur  4-7 ziet u onderdeel 2 met daarin de groepen C en D: 
 

Onderdeel 01 na Verwerk Onderdeel 02 na Verwerk 

  

Figuur  4-7: Formulieren van 2 onderdelen voor zelfde activiteit, verschillende groepen 

U kunt nu de vereiste per onderdeel roosteren of alle onderdelen tegelijkertijd roosteren door in de 
hoofdvereiste op Rooster te klikken. Ieder onderdeel krijgt na het roosteren een aparte allocatie. 
 



Hoofdstuk  4: Vereisten met onderdelen 

4-6 
Handleiding Web-Pro Gevorderden 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

4.4 Zelfde activiteit, verschillende functies 

Eenzelfde activiteit wordt uitgevoerd met een aantal groepen door verschillende functies 
(medewerkers). 
 
Om hier onderdelen voor aan te maken, neemt u de volgende stappen: 
 

1. Maak een vereiste aan en vul alle eisen in die voor elk onderdeel gelijk zullen zijn; zoals de 
werktijd (met zoveel mogelijk vrijheid) en de ruimte (een ruimtetype).  

2. Vul bij Groepen alle groepen waaraan de activiteit wordt gegeven in. 
3. Vul bij Aantal groepen samen “1” in. Of “2” indien u twee groepen samen wilt nemen. Of “3” 

indien u drie groepen samen wilt nemen. Enz. 
4. Vul bij Functies alle medewerkers in die de activiteit verzorgen. 
5. Vul bij Functieverdeling de verdeling van de functies over de onderdelen in. Deze invoer 

heeft de volgende structuur: <Aantal onderdelen voor functie 1> spatie <Aantal onderdelen 
voor functie 2>  spatie etc. 
Bijvoorbeeld: Er zijn drie docenten ingevuld onder Functies, er zijn zes groepen ingevuld bij 
Groepen, bij Functieverdeling is “3 1 2”

1
 ingevuld. Nu worden de eerste drie groepen 

toebedeeld aan de eerste functie, de vierde groep aan de tweede functie, en de vierde en 
vijfde groep aan de derde functie. U geeft aan met een “+” dat overige groepen worden 
toebedeeld aan een functie. Als er in het eerdere voorbeeld acht groepen waren ingevuld en 
bij Functieverdeling had “3 1+ 2” gestaan dan had de tweede functie de 7

e
 en 8

e
 groep 

toebedeeld gekregen. 
6. Klik op Verwerk, de onderdelen worden nu automatisch aangemaakt waarbij elke groep een 

onderdeel krijgt met de functie die voortkomt uit de ingevulde functieverdeling. 
 

                                                   
1
 De ingevulde getallen moeten bij elkaar opgeteld gelijk zijn aan het aantal onderdelen. In het geval 

dat een + teken is gebruikt moeten de ingevulde getallen kleiner of gelijk zijn aan het aantal 
onderdelen. 
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In Figuur  4-8 ziet u in de linker kolom hoe een voorbeeld van een vereistenformulier voor een 

Afstudeerproject. Hiervoor zijn drie docenten beschikbaar. Er zijn echter zes groepen. We kunnen zelf 
bepalen welke docent welke groepen neemt met behulp van de functieverdeling. In de rechter kolom 
ziet u dat er zes onderdelen aangemaakt zijn. Iedere groep heeft één onderdeel gekregen: 
 

Ingevuld Vereistenformulier Vereistenformulier na Verwerk 

 

 

Figuur  4-8: Formulieren voor zelfde activiteit, verschillende functies na invullen en na ‘Verwerk’ 
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In Figuur  4-9 ziet u de eerste twee onderdelen (groep A en B). Deze groepen hebben allebei docent 

Hulsink gekregen (zoals we met de functieverdeling bepaald hebben). 
 

Onderdeel 01 na Verwerk Onderdeel 02 na Verwerk 

  

Figuur  4-9: Formulieren van twee onderdelen voor zelfde activiteit, verschillende functies 
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4.5 Zelfde activiteit, verschillende ruimtes op verschillende momenten 

Eenzelfde activiteit vindt wekelijks plaats maar hoeft niet elke week in dezelfde ruimte en op hetzelfde 
tijdstip. 
 
Om hier onderdelen voor aan te maken, neemt u de volgende stappen: 
 

1. Maak een vereiste aan en vul alle eisen in. 
2. Vul bij Ruimten de ruimten in waaruit elke week kan worden gekozen. 
3. Klik op Verwerk. 
4. Klik op Split Reeks. 
5. Er wordt nu voor elke week een onderdeel aangemaakt. 

 
NB Er bestaat ook de mogelijkheid om het veld Altijd dezelfde tijd op “NEE” te zetten. Web-Pro 
probeert dan eerst de vereiste elke week op dezelfde tijd te roosteren en alleen indien dit niet lukt, dan 
elke week een ander tijdstip te kiezen. Met Split Reeks weet u zeker dat elke week de vereiste 
onafhankelijk van de andere weken wordt ingeroosterd. 
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In Figuur  4-10 ziet u het vereistenformulier na Verwerk en daarnaast ziet u het eerste onderdeel. Hier 

kunt u zien dat het in dit onderdeel gaat om week 1. De andere onderdelen representeren de overige 
weken. 
 

Vereistenformulier na Verwerk Vereistenformulier onderdeel01 

  

Figuur  4-10: Formulieren voor zelfde activiteit, verschillende ruimtes op verschillende momenten na invullen en na 

‘Verwerk’ 

Een andere manier om eenzelfde activiteit wekelijks in verschillende ruimtes op verschillende 
momenten te roosteren is om in het vereistenformulier te kiezen voor de opties: 

 Altijd dezelfde ruimte: Nee 

 Altijd dezelfde tijd: Nee 
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4.6 Keuze uit meerdere opties 

Een activiteit kan plaatsvinden op maandagochtend of op dinsdagmiddag. 

 Maak een hoofdvereiste voor de activiteit. 

 Voeg twee onderdelen toe. 

 Vul elke optie in een onderdeel in. 
 
Onderdeel 1 heeft dus de optie maandagochtend en onderdeel 2 heeft de optie dinsdagmiddag 

gekregen, zoals u kunt zien in de twee kolommen van Figuur  4-11: 

 

Onderdeel 1 Onderdeel 2 

  

Figuur  4-11: Formulieren van vereiste-onderdelen voor meerdere opties 
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 Zet in de hoofdvereiste Samenstelling-type op ‘Of’. Dit betekent dat het systeem uit de 
onderdelen de keuze zal maken die het minst conflicteert.  
 

In Figuur  4-12 ziet u hoe dit eruit ziet in het formulier van de hoofdvereiste: 
 

 

Figuur  4-12: ‘Samenstelling-Type’ ‘Of’ in hoofdvereisteformulier 

4.7 Meerdere opties per groep (en/of) 

Het is ook mogelijk per groep een onderdeel te laten genereren, met per onderdeel dezelfde OF 
opties.  
   
Wij leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld.  
Een voorbeeld waar u dit bij zou gebruiken is als u een practicum heeft die of in een bepaalde week 
op woensdag tot en met vrijdag kan plaats vinden of in de week daarop op maandag of dinsdag.  
   
U neemt de volgende stappen om EN onderdelen met OF onderdelen te maken:  
   
Maak een hoofdvereiste voor de activiteit met de gemeenschappelijke informatie. U vult hier de 
volgende velden in:  
Activiteit  
Alle groepen  
Aantal groepen samen 1 
Maak nu handmatig binnen deze vereiste twee onderdelen aan. In het ene onderdeel geeft u de opties 
voor de ene week en in het andere onderdeel de opties voor de week daarop  
Verander de waarde van het veld “Samenstellingtype”in Of  
Klik nu op Verwerk 
   
Het systeem maakt nu per groep een onderdeel aan. In elke groepsonderdeel ziet u de twee “of” 
onderdelen staan. Wanneer u nu de hoofdvereiste roostert, zal het systeem voor elke groep een 
tijdstip van een van de twee of onderdelen kiezen. Dit onderdeel wordt dan ingeroosterd. Per groep 
ziet u dus een ingeroosterd onderdeel en een onderdeel dat niet ingeroosterd is. 
 

4.8 Vereisten met onderdelen wijzigen 

Wijzigingen aan vereisten met onderdelen vallen in twee categorieën uiteen. 
 

 Hoofdvereiste wijzigen: 
Wijzigingen aan de hoofdvereiste worden na het klikken op Verwerk doorgevoerd naar alle 
onderdelen behalve als het veld dat gewijzigd is al was gewijzigd in een onderdeel. 
Er is bijvoorbeeld een les voor meerdere groepen die door docent “de Vries” wordt gegeven. 
Elke groep heeft een eigen onderdeel. Er is echter een groep die deze les van docent “Peters” 
krijgt. Dit is in het onderdeel van de betreffende groep gewijzigd. Als nu docent “de Vries” in 
de hoofdvereiste wordt vervangen door docent “Willemse” wordt deze wijziging doorgevoerd 
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in alle onderdelen, behalve die van de groep van docent “Peters”. In dit onderdeel blijft 
“Peters” staan. 
 

 Onderdeel wijzigen: 
U kunt op dezelfde manier een onderdeel wijzigen als een vereiste zonder onderdelen. 
 

4.9 Een onderdeel toevoegen 

Een aantal vereisten is nodig waarbij de vereisten maar op een aantal punten verschillen. 

 Maak een vereiste aan en vul alle eisen in die voor elk onderdeel gelijk zullen zijn. 
 Klik op Verwerk. 

 Klik op Voeg onderdeel toe om een onderdeel aan te maken, doe dit net zo vaak als nodig is. 

 Vul de eisen die voor elk onderdeel verschillen in het betreffende onderdeel in. 
 

4.10 Schrappen 

U kunt op dezelfde manier een individueel onderdeel schrappen als een vereiste zonder onderdelen. 
Als u alle onderdelen van een vereiste wilt schrappen kan men op Schrap Alle Onderdelen in het 
hoofdformulier van de betreffende vereiste klikken. 
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5 Vereisten met afhankelijkheden 

5.1 Inleiding 

Sommige complexe roosterwensen zijn niet (of moeilijk) te realiseren met enkelvoudige vereisten. Als 
bijvoorbeeld de ene activiteit altijd direct na een andere activiteit moet plaatsvinden, is dit met 
enkelvoudige vereisten niet eenvoudig te roosteren. 
Om dit soort wensen te kunnen realiseren bestaat de mogelijkheid om met behulp van een speciaal 
soort vereiste een relatie te leggen tussen een aantal vereisten. Dit noemen we een 
afhankelijkheidsvereiste. 
 
Een afhankelijkheid is een speciaal soort vereiste en zorgt ervoor dat de allocatie van een vereiste 
afhankelijk is (op een bepaalde wijze) van de allocatie van andere vereisten. Indien u 
afhankelijkheden gebruikt dient u er rekening mee te houden dat deze de roostersnelheid vertragen. 
Het kan beter zijn om sommige wensen te realiseren door zelf al de momenten toe te wijzen in 
vereisten. Zo kan men bijvoorbeeld vereisten limiteren tot bepaalde dagen in de week om zo 
volgordes in bepaalde activiteiten af te dwingen (of door bijvoorbeeld werkdagtypes 1-5 of 5-1 in te 
voeren). 
 
Ook dient u er op te letten bij het wijzigen van vereisten en allocaties of het gaat om een vereiste (of 
allocatie horend bij een vereiste) die deel uitmaakt van een afhankelijke relatie, daar dit een effect kan 
hebben op de wijziging. Het is bijvoorbeeld niet correct om een van de allocaties van een “Zelfde 
Ruimte in activiteiten” afhankelijkheid qua ruimte te wijzigen en de anderen niet mee te wijzigen. 

5.2 Het maken van een afhankelijkheid 

Volg de volgende stappen om een afhankelijkheid te maken (zie voor details de volgende paragraaf): 
 

1. Maak de vereisten die een relatie met elkaar moeten hebben. 
2. Maak een nieuwe vereiste. 

3. Kies bij Soort het type afhankelijkheid dat gewenst is (zie  5.3). 
4. Vul de parameters voor het gekozen type afhankelijkheid in. 
5. Kies de afhankelijken. Denk eraan dat als u werkt in een database met veel vereisten het 

oproepen van een keuzemenu lang kan duren, het is dan beter om een vereiste te slepen. 
6. Verwerk de vereiste. 
7. Rooster de vereiste. Als het mogelijk is de afhankelijken zo te roosteren dat voldaan 

wordt aan de afhankelijkheidsrelatie zullen er geen conflicten ontstaan. 
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5.3 Soorten afhankelijkheden 

5.3.1 Tijd tussen activiteiten 

Dit type afhankelijkheid heeft betrekking op de tijd tussen de twee vereisten die afhankelijk van elkaar 
zijn. Hiermee kan bijvoorbeeld worden gespecificeerd dat twee activiteiten tegelijkertijd moeten 
plaatsvinden, of opeenvolgend moeten zijn. 
De volgende paragrafen geven een uitleg van de verschillende invoervelden die specifiek zijn voor 
een “Tijd tussen activiteiten” afhankelijkheidsvereiste. 
 

Figuur  5-1 geeft een afhankelijkheidsvereiste van het soort “Tijd tussen activiteiten weer”. 

 

 

Figuur  5-1: Tijd tussen activiteiten 

Tijdsduur 
Hier kan de lengte van het interval worden gespecificeerd. Dit interval loopt vanaf het begin van de 
eerste afhankelijke tot het begin van de tweede afhankelijke. 
Als bijvoorbeeld de eerste afhankelijke drie uur duurt en u bij Tijdsduur “5” invult (en bij Tijdseenheid 
“Werkuur”), dan betekent dit dat de tweede afhankelijke twee uur na de eerste afhankelijke wordt 
ingeroosterd. 
 
Tijdseenheid 
Hier stelt u de eenheid in voor het Tijdsduur veld, standaard staat hier “Werkuur” maar u kunt hier 
ook “Week”, “Dag”, “Uur”, of “Minuut” kiezen. 
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Week afhankelijkheid 
Dit veld bepaalt in welke weken de afhankelijkheid wordt toegepast op de afhankelijken. Hieronder 
worden de beschikbare opties behandeld. 

 
Optie Uitleg 

Dezelfde De afhankelijkheid geldt alleen voor die weken die in alle 
afhankelijken voorkomen.  
 
Voorbeeld: Als een afhankelijke geldt voor weken 2 3 4 5 
en de ander voor 3 4 dan zal de afhankelijkheid alleen 
gelden voor week 3 en 4. 

Alle Deze afhankelijkheid geldt voor alle weken, dit om 
absoluut geen overlap te krijgen bij de ingestelde weken 

Overeenkomende Elke week in een vereiste krijgt een volgnummer. De 
afhankelijkheid geldt voor de weken met dezelfde 
volgnummer. 
 
Voorbeeld: Bij een vereiste voor weken 2 3 5 6 8 hebben 
de weken de volgende volgnummers (dikgedrukt): 2(1) 
3(2) 5(3) 6(4) 8(5). Bij deze Week afhankelijkheid geldt de 
afhankelijkheid voor die weken met volgnummers die in 
alle afhankelijken voorkomen. Weken met volgnummers 
die niet in alle afhankelijken voorkomen worden 
genegeerd. 

Eerste en eerste De afhankelijkheid 'Eerste en eerste' is de instelling voor 
de week afhankelijkheid waarbij het systeem bij 'vereiste 
1' de eerste week in de reeks en bij 'vereiste 2' de eerste 
week in de reeks pakt.  
 
Voorbeeld: 'vereiste 1' heeft een reeks van weken 1 2 3, 
'vereiste 2' heeft een reeks van 4 5 6. Bij 'vereiste 1' gaat 
het dan om week 1 en bij 'vereiste 2' om week 4, 
afhankelijk van de weken in de reeks. 

Eerste en laatste De afhankelijkheid 'Eerste en laatste' is de instelling voor 
de week afhankelijkheid waarbij het systeem bij 'vereiste 
1' de eerste week in de reeks en bij 'vereiste 2' de laatste 
week in de reeks pakt.  
 
Voorbeeld: 'vereiste 1' heeft een reeks van weken 1 2 3, 
'vereiste 2' heeft een reeks van 4 5 6. Bij 'vereiste 1' gaat 
het dan om week 1 en bij 'vereiste 2' om week 6, 
afhankelijk van de weken in de reeks. Deze 
afhankelijkheid wordt zelden gebruikt. 

Laatste en eerste De afhankelijkheid 'Laatste en eerste' is de instelling voor 
de week afhankelijkheid waarbij het systeem bij 'vereiste 
1' de laatste week in de reeks en bij 'vereiste 2' de eerste 
week in de reeks pakt.  
 
Voorbeeld: 'vereiste 1'  heeft een reeks van weken 1 2 3, 
'vereiste 2' heeft een reeks van 4 5 6. Bij 'vereiste 1' gaat 
het dan om week 3 en bij 'vereiste 2' om week 4, 
afhankelijk van de weken in de reeks. Deze 
afhankelijkheid wordt zelden gebruikt. 
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Laatste en Laatste De afhankelijkheid 'Laatste en laatste' is de instelling voor 
de week afhankelijkheid waarbij het systeem bij 'vereiste 
1' de eerste week in de reeks en bij 'vereiste 2' de eerste 
week in de reeks pakt.  
 
Voorbeeld: 'vereiste 1'  heeft een reeks van weken 1 2 3, 
'vereiste 2' heeft een reeks van 4 5 6. Bij 'vereiste 1' gaat 
het dan om week 3 en bij 'vereiste 2' om week 6, 
afhankelijk van de weken in de reeks. Deze 
afhankelijkheid wordt zelden gebruikt. 

 

 
Afhankelijkheid-Type 
Tijd tussen activiteiten heeft de volgende varianten: 
 
Optie Uitleg 

Precies interval 
daarna 

Zorgt ervoor dat de tweede afhankelijke precies op de 
door Tijdsduur aangegeven tijd daarna wordt geroosterd. 
De duur moet vanaf de beginwerkuur van de eerste 
allocatie worden berekend. 
 
Voorbeeld: Vereiste 1 beslaat een reeks hoorcolleges van 
telkens twee uur in week 1-5 met vrijheid van dag en tijd. 
Vereiste 2 beslaat een reeks werkcolleges dat in diezelfde 
weken daar meteen daarna moet plaatsvinden.  

Precies interval 
afstand 

Zorgt ervoor dat de tweede afhankelijke precies op de 
door Tijdsduur aangegeven plek wordt geroosterd maar 
houdt geen rekening met volgorde. Er moet dus altijd 
dezelfde afstand tussen de afhankelijken komen, of 
vereiste A of B eerst plaats vindt doet er niet toe. 

Minimaal interval 
daarna 

Zorgt ervoor dat de tweede afhankelijke op de door 
Tijdsduur aangegeven plek, of later, wordt geroosterd. 

Minimaal interval 
afstand 

Zorgt ervoor dat de tweede afhankelijke op de door 
Tijdsduur aangegeven plek, of later, wordt geroosterd, 
maar houdt geen rekening met de volgorde van welke 
activiteit eerst plaats vindt. 

Maximaal interval 
daarna 

Zorgt ervoor dat de tweede afhankelijke binnen de door 
Tijdsduur aangegeven tijd na het begin van de eerste 
afhankelijke wordt geroosterd. 

Maximaal interval 
afstand 

Zorgt ervoor dat de tweede afhankelijke binnen de door 
Tijdsduur aangegeven tijd na het begin van de eerste 
afhankelijke wordt geroosterd, maar houdt geen rekening 
met de volgorde van welke activiteit eerst plaats vindt.  

Dezelfde tijd Zorgt ervoor dat de afhankelijken op dezelfde tijd worden 
geroosterd. Indien de ene activiteit een langere duur heeft 
dan de ander dan zal het systeem automatisch de 
afhankelijken op dezelfde tijd laten starten. 

Niet dezelfde tijd Zorgt ervoor dat de afhankelijken niet dezelfde tijd worden 
geroosterd. 
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5.3.2 Zelfde Ruimte in activiteiten 

Dit type zorgt ervoor dat de afhankelijke activiteiten in dezelfde ruimte zullen worden geroosterd. Dit is 
erg handig als er bijvoorbeeld sprake is van een situatie waarin dezelfde ruimte voor beide activiteiten 
nodig is wegens het laten liggen van spullen. 
 
Hier dient de ruimte waarin men wilt dat de afhankelijken worden geroosterd te worden ingevuld. 

Figuur  5-2 geeft een afhankelijkheidsvereiste van het type “Zelfde Ruimte in activiteiten” weer. 

 

 

Figuur 5-2: Zelfde ruimte in activiteiten 

5.3.3 Zelfde apparaat in activiteiten 

Dit type zorgt ervoor dat de afhankelijke activiteiten gebruik maken van hetzelfde apparaat. U dient 
dezelfde apparaat of apparaattype in te vullen. 
Dit kan erg handig zijn als er sprake is van een situatie waarbij eenzelfde apparaat, als een laptop met 
bepaalde software en opgeslagen documentatie, nodig is voor beide activiteiten. 
 

5.3.4 Zelfde functie in activiteiten 

Dit type zorgt ervoor dat de afhankelijke activiteiten met dezelfde dienstverlener worden geroosterd. 
Hier dient u de gewenste functie of functietype in te vullen. 
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6 Vereisten – Diverse onderwerpen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we diverse onderwerpen die betrekking hebben op vereisten. 

In paragraaf  6.2 leest u hoe u vereisten kunt kopiëren.  

6.2 Vereisten kopiëren 

Met deze functie kunt u vereisten van activiteiten, deelprogramma's of programma's kopiëren naar 
een andere periode zodat u deze kunt hergebruiken.  

6.2.1 Stappen 

U kopieert vereisten met de volgende stappen: 
1. Selecteer vanaf Roosterbeheerder de Periode-Roosteraar van de periode waar u de vereiste 

naartoe gaat kopiëren.  
2. Nadat u de Periode-Roosteraar hebt geselecteerd, klikt u op de operatie Kopieer vereisten 

binnen Periode-Roosteraar.  
3. Kies vervolgens welke vereisten u wilt kopiëren (‘Activiteit’, ‘Deelprogramma’ of ‘Programma’).  

4. In dit voorbeeld nemen we ‘Activiteit’. In Figuur  6-1 ziet u een deel van de Periode-Roosteraar: 

 

 

Figuur  6-1: Selectie van ‘Kopieer vereisten’ en de verschillende keuzemogelijkheden 

5. Nadat u een optie heeft geselecteerd ziet u een klein wit rechthoekje op het kompas verschijnen 

(zie Figuur  6-2), klik hierop. U komt nu bij Activiteit. 

 

 

Figuur  6-2: Positie van Activiteit op het kompas 

6. U ziet hier dat de code van Activiteit blauw is gekleurd. U kunt hier de activiteit kiezen die u wilt 
kopiëren. U dient hiervoor vanaf Activiteitenbeheer naar beneden te navigeren (naar het juiste 
Programma, Deelprogramma en tot aan de Activiteit). Let op dat u in de rechterkolom van de 
Activiteitenmodule blijft. Als u de gewenste activiteit heeft gekozen drukt u op <Enter>. Kies hierbij 
de activiteit behorend bij de periode waar u de vereisten naartoe wilt kopiëren.  
Bijvoorbeeld: U wilt de Niet-Beschikbaarheden van periode 8.1 kopiëren naar 8.2. Hiervoor kiest u 
voor activiteit NB-2 (2 is van periode 2) in plaats van NB-1. Hieronder ziet u waar u precies moet 
zijn: 
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Figuur  6-3: Kies de activiteit  

 
Een nieuwe rechthoek verschijnt nu op het kompas weergegeven als een witte rechthoek. 
Navigeer hier naartoe, u komt nu bij ‘Werkperiode’. 

 

 

Figuur  6-4: Positie van Werkperiode op het kompas, aangegeven door de witte rechthoek 

7. Hier ziet u weer dat de velden die u moet invoeren blauw gekleurd zijn. Kies het Werkjaar en de 
Werkperiode, dit geeft aan waarvandaan de vereisten gekopieerd moeten worden. Druk 
vervolgens op <Enter>. 

8. Controleer of de vereisten correct gekopieerd zijn. 
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6.3 Sjabloonperiode 

6.3.1 Uitleg sjabloonperiode 

Een periode kan een gewone periode zijn of een ‘sjabloonperiode’. Hierbij is de sjabloonperiode een 
basis, waarvan de vereisten over meerdere jaren gezien hetzelfde blijven. De sjabloonperiode wordt 
dus elke periode opnieuw gebruikt, en vervolgens aangepast aan de specifieke eisen in die periode. 
Verder is het mogelijk om bij de sjabloonperiode de vereisten automatisch aan te passen aan het 
aantal groepen.  
 
Sjablonen zijn geschikt om hergebruikt te worden over meerdere jaren roostering en kunnen als een 
soort basis worden gezien van roostervereisten die niet veranderen over een langere periode. 
 

6.3.2 Sjabloonperiode; groepsdiepte en groepsverdeling: 

De functies groepsdiepte en groepsverdeling maken het mogelijk om activiteiten en hun (sub-)groepen 
als geheel over te kopiëren naar een nieuwe periode, waarbij veranderingen in de grootte van de 
(sub-)groepen onbelangrijk zijn.  
 
Dit werkt op de volgende manier: 
Een groep kunt u aan een vereiste toevoegen door in het vereisten formulier onder ‘Groepen’ de 
groepen in te voeren. Echter, per periode kan het aantal groepen gerelateerd aan de vereiste 
veranderen. Hierdoor moet u elke periode opnieuw de groepen aanpassen zodat het overeenkomt 
met het aantal deelnemers in die periode. Echter, met gebruik van groepsdiepte en groepsverdeling 
kunt u ervoor zorgen dat er voor elke periode opnieuw een geschikt aantal groepen wordt 
ingeroosterd. 
 
We zullen dit uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld. Eerst openen we een 
vereistenformulier van de ‘Activiteit’ waar de groepen aan deelnemen. Hier dient u bij Gedefinieerde 
Groepen aan te geven welke groepen bij deze ‘Activiteit’ behoren. In ons voorbeeld voegen we aan 

‘Activiteit AC-2VT001-07-1’ de groep HBO-V-2P1 toe (zie Figuur  6-5). Deze groep heeft zes 

subgroepen. 
 

 

Figuur  6-5: Invoeren van ‘Gedefinieerde Groepen’ bij de ‘Activiteit’ 

Vervolgens openen we in de Periode-Roosteraar een vereistenformulier. Onder ‘Activiteit’ dient u in 
deze vereiste de ‘Activiteit’ in te vullen waar we in stap 1 de groepen aan toegevoegd hebben. 
Vervolgens kijken we naar ‘Groepsverdeling’. Als we hier nu de optie ‘Alle gedefinieerde groepen’ 

kiezen (zie Figuur  6-6), worden alle groepen die gedefinieerd zijn in stap 1 toegevoegd aan onze 
vereiste. Kiezen we voor 1/2, dan wordt slechts de helft (3) van onze groepen toegevoegd aan de 
vereiste. Dit is handig wanneer subgroepen op twee verschillende dagen de activiteit AC-2BT001-07-1 
volgen. In dit geval kunt u in een andere vereiste bij ‘Groepsverdeling’ 2/2 kiezen en deze op een 
andere tijdstip in de week roosteren. In het vervolg van het voorbeeld werken we met de optie 
‘Groepsverdeling’ op 1/2. 
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Figuur  6-6: Groepsverdeling opties 

Als laatste hebben we dan de optie ‘Groepsdiepte’. In ons voorbeeld werken we met een hoofdgroep 

die zes subgroepen heeft. Als we nu ‘Onderdelen’ kiezen (zie Figuur  6-7), betekent dit dat bij de 

‘Groepsverdeling’ de onderdelen gesplitst worden over meerdere dagen. Kiest u voor ‘Bovenste’, dan 
wordt slechts de topgroep toegevoegd aan de vereiste. U kunt ook nog ‘Onderdelen van onderdelen’ 
kiezen wanneer u werkt met groepen waarbij de subgroepen ook weer subgroepen hebben. 

 

 

Figuur  6-7: Groepsdiepte opties 

Als er nu in een nieuwe periode acht groepen onder HBO-V-2P1 vallen, zal het systeem automatisch 
de verzameling subgroepen door 2 delen (als de optie 1/2 is geselecteerd bij stap 3) waardoor er in de 
nieuwe periode opnieuw 2 verschillende tijdstippen in de week zijn waarop de subgroepen hun 
activiteit hebben. 
Stel dat u ervoor had gekozen om de subgroepen handmatig toe te voegen aan de vereiste, dan had 
u nu opnieuw de subgroepen moeten toevoegen per vereiste. Dit geeft over het geheel gezien veel 
extra werk. Groepsdiepte en groepsverdeling zijn erg geschikt voor gebruik in de sjabloonperiode, 
omdat deze vaak hergebruikt wordt.  
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6.4 Vereisten schrappen 

Het is mogelijk om vereisten van bijvoorbeeld een bepaalde activiteit allemaal in één keer te 
schrappen. Met behulp van de operatie ‘Schrap Specificaties’ in de Periode-Roosteraar kan dit 
gedaan worden.  
 
De waarde Specificatieoverzicht. Globale operaties extern op Ja, zodat ook vereisten van DB2 
geschrapt kunnen worden. 
 

6.5 Meerdere vereisten tegelijkertijd veranderen – op plattegrond 

U kunt meerdere vereisten tegelijkertijd veranderen met behulp van de operatie Wijzig specificaties 
gekoppeld aan item. Deze operatie selecteert één of meer vereisten en verandert deze op basis van 
een filter. De knop voor deze operatie kunt u vinden op de plattegrond van de Web-Pro.  
 
U kunt bijvoorbeeld alle vereisten vastzetten die gekoppeld zijn aan een bepaalde ruimte met een 
enkele operatie. Het rooster van de ruimte kan dan niet meer zo maar gewijzigd worden. U kunt ook 
deelroosters maken door telkens per activiteit vereisten in te roosteren.  
 
U kunt de volgende operaties op de geselecteerde vereisten uitvoeren: 
 

 Negeer 

 Aan 

 Vastzetten ongedaan maken 

 Vastzetten 

 Vereenvoudig 

 Rooster 

 Verwijder Allocatie 
 
U selecteert dan vereisten op basis van een: 
 

 Ruimtetype 

 Consumenttype 

 Consument 

 Dienstverlenertype 

 Dienstverlener 

 Groep 

 Periode-Evenementen 

 Programma 

 Deelprogramma 

 Activiteit 
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Om meerdere vereisten tegelijkertijd te veranderen, neemt u de volgende stappen: 
 

1. Selecteer vanaf Rooster-Beheerder de gewenste periode-roosteraar. 
2. Klik binnen Periode-Roosteraar op de operatie Wijzig specificaties gekoppeld aan item. 

 

 

Figuur  6-8: Wijzig specificaties gekoppeld aan item 

3. Klik in de lijst die verschijnt op “Vereiste”. 
 

 

Figuur  6-9: Opties bij Wijzig specificaties gekoppeld aan item 

4. Klik in de lijst die verschijnt welke soort filter u wilt gebruiken. 
 

 

Figuur  6-10: Filter bij Wijzig specificaties gekoppeld aan item 
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5. In het kompas verschijnt nu een vierkantje van het object waarop u wilt filtreren. Klik binnen 
het kompas op dit vierkantje om op het plattegrond bij dit object te komen. 

 

 

Figuur  6-11: Kompas 

6. Selecteer bij het object de waarde waarop u wilt filtreren en druk op <Enter>. In Figuur  6-12 
wil de gebruiker alle vereisten veranderen die ruimtetype “HC” bevatten. 

 

Figuur  6-12: Ruimtetype 

7. In het kompas ziet u nu een blauw vierkantje verschijnen. Klik op dit blauwe vierkantje om 
terug te springen naar Periode-Roosteraar. 

 

 

Figuur  6-13: Kompas 
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8. Selecteer bij het veld Status binnen Periode-Roosteraar hoe u de vereisten wilt veranderen. 
 

 

Figuur  6-14: Status 

U heeft de volgende opties: 

 Negeer 

 Aan 

 Vastzetten ongedaan maken 

 Vastzetten 

 Vereenvoudig 

 Rooster 

 Verwijder Allocatie 
 
 

9. Bij Specificatiekeuze heeft u de volgende opties: 
 

Optie Uitleg 

Alle WEL gekoppeld aan item Alle vereisten gekoppeld aan het filter worden 
veranderd. 

Alle NIET gekoppeld aan item. Alle vereisten BEHALVE die gekoppeld aan het filter 
worden veranderd. 
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7 Roosterweergaven voor gevorderden 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de roosterweergaven. Het publiceren van ‘interne’ en 
‘externe’ roosterweergaven komt aan de orde.  
 
Hierbij geven we antwoord op de volgende vragen: 
 

 Hoe kan ik een roosterweergave extern publiceren?  

 Hoe maak ik het formulier voor de roosterweergave?  

 Wanneer worden de roosters weggeschreven? 

 Waar kan ik de roosters vinden? 
 
U kunt met een roosterweergave-sjabloon in één keer van alle geroosterde dienstverleners, 
geroosterde groepen of bijvoorbeeld geroosterde ruimten de roosters publiceren. In dit hoofdstuk 

leggen we in paragraaf  7.2 uit hoe u een roosterweergave-sjabloon maakt en hoe u deze gebruikt. 

Daarna leggen we alles met betrekking tot de publicatie van de roosters uit in paragraaf  7.3. Tot slot 
laten we zien hoe u met kleur in het rooster kunt werken.  

7.2 Sjabloon voor geavanceerde roosterweergaven 

Vaak is het wenselijk om roosters te genereren voor bijvoorbeeld alle groepen of dienstverleners. 
Omdat het vaak om tientallen weergaven gaat is het ondoenlijk om deze individueel aan te maken. 
Met een speciaal type roosterweergave, een sjabloon, is het mogelijk om deze weergaven snel aan te 
maken en aan te passen. Daarnaast maken we in dit hoofdstuk onderscheid tussen interne en externe 
roosterweergaven. Roosters die door de roosteraar gebruikt worden en roosters die gepubliceerd 
worden voor consumenten en dienstverleners (indien de organisatie geen gebruik maakt van de Web-
View).  
 
Deze vorm van roosterweergave (dus met een sjabloon van een roosterweergave) is wat structuur 
betreft vergelijkbaar met die van een vereiste met onderdelen. Hier vervult de sjabloon de rol van 
hoofdvereiste en heeft dan ook onderdelen. 
Dit betekent ook dat een wijziging in de sjabloon wordt doorgevoerd naar alle onderdelen, behalve de 
onderdelen waar het gewijzigde item in het onderdeel is gewijzigd. 
Wanneer men de sjabloon volledig naar wens heeft ingesteld kunnen door middel van de knop Breid 
uit alle onderdelen automatisch worden gegenereerd. 
 
 Hieronder staan de stappen voor het maken van een roosterweergaven – sjabloon: 
1. Maak een nieuwe roosterweergave aan. 

2. Verander het Type naar ‘Sjabloon’ in plaats van ‘Standaard’. In Figuur  7-1 kunt u de nieuwe 
roosterweergave zien waarin het Type van ‘Standaard’ naar ‘Sjabloon’ veranderd is. 
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Figuur  7-1: Van ‘Type’ ‘Standaard’ naar ‘Sjabloon’ 

3. Selecteer het Item waarvoor weergaven dienen te worden gegenereerd (zie de uitleg hieronder bij 
het veld Item). 

4. Stel het tijdvak in waarvoor de weergaven moeten worden gegenereerd. Dit doet u bij werktijd of 
kalendertijd. 

5. Stel alle lay-out opties naar wens in (verderop leest u de uitleg over het automatisch maken van 
een index pagina). 

6. Klik op Breid uit om onderdelen aan te maken voor elk element dat een onderdeel uitmaakt van 
wat bij Item is gekozen. Als bij Item bijvoorbeeld “Groep” is gekozen, betekent dit dat er voor elke 
groep een onderdeel wordt aangemaakt 

7. Klik op ‘Schrijf’ om de weergave te genereren. 
 
Tip bij het veld Breid Uit bij het object Specificatie-overzicht kunt u aangeven of u wilt dat ’s nachts 
automatisch wordt uitgebreid of dat u dat telkens handmatig wilt doen. 
 
Item 
Onder Item geeft u aan waar u het sjabloon voor maakt. Hieronder worden de verschillende mogelijke 
items uiteengezet. Door op het pijltje achter Item te klikken, komt er een keuzemenu tevoorschijn met 
de volgende mogelijkheden: 

 

Figuur  7-2: Keuzemogelijkheden ‘Item’ 

De verschillende keuzemogelijkheden worden hieronder uitgelegd: 

Optie Uitleg 

Groep Genereert weergaven voor elke groep in het systeem. 
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Breid uit 
Breid uit creëert voor ieder object dat in het systeem voorkomt van datgene dat onder ‘Item’ is 
gespecificeerd een roosterweergave als onderdeel van de sjabloon. 

Als Automatisch uitbreiden (zie paragraaf  7.2.1) is uitgeschakeld dient u eraan te denken dat u 
handmatig Breid uit moet uitvoeren wanneer u een nieuw object aanmaakt. Als een nieuwe groep 
wordt toegevoegd moet men op Breid uit klikken om voor de nieuwe groep een roosterweergave aan 
te maken. 

Ruimte Genereert weergaven voor elke ruimte in het systeem. 

Geroosterde Ruimte Genereert weergaven voor elke ruimte die is ingeroosterd. 
Voor een ruimte waar geen enkele activiteit plaatsvindt 
wordt dan ook geen weergave gegenereerd. 

Ruimtetype Genereert weergaven per ruimtetype. Zo kan bijvoorbeeld 
een rooster voor alle practicumruimten worden 
gegenereerd. 

Dienstverlener Genereert weergaven voor elke dienstverlener in het 
systeem. 

Geroosterde 
Dienstverlener 

Genereert weergaven voor elke ingeroosterde 
dienstverlener. Voor een dienstverlener die bij geen 
enkele activiteit is betrokken wordt geen weergave 
gegenereerd. 

Consument Genereert weergaven voor elke consument in het 
systeem. 

Geroosterde 
Consument 

Genereert weergaven voor elke ingeroosterde consument. 
Voor een consument die bij geen enkele activiteit is 
betrokken wordt geen weergave gegenereerd. 

Dienstverlenertype Genereert weergaven voor elk dienstverlenertype in het 
systeem. 

Consumenttype Genereert weergaven voor elk consumenttype in het 
systeem. 

Activiteit Genereert een weergave voor elke activiteit in het 
systeem. 

Deelprogramma Genereert een weergave voor elk deelprogramma in het 
systeem. 

Programma Genereert een weergave voor elk programma in het 
systeem. 

Apparaat Genereert een weergave voor elk apparaat in het 
systeem. 

Apparaattype Genereert een weergave voor elk apparaattype in het 
systeem. 

Geroosterde 
Apparaat 

Genereert een weergave voor elk apparaat dat is 
ingeroosterd. Voor apparaten die bij geen enkele activiteit 
betrokken zijn wordt geen weergave gegenereerd. 

“–“ De operatie ‘Breid uit’ maakt nieuwe roosterweergaven 
onderdelen voor het vermelde item.  
Als ‘Item’ bijvoorbeeld de waarde ‘Ruimte’ heeft dan 
worden zoveel onderdelen gemaakt als het aantal ruimten 
in het systeem, één voor iedere ruimte. Het kenmerk 
‘Type’ moet: ‘Sjabloon’ zijn.  
Kies  
a) ‘-‘; als u ‘Breid uit’ niet wenst te gebruiken omdat u 
bijvoorbeeld de onderdelen handmatig wilt maken,  
b) ‘groep’; operatie ‘Breid uit’ produceert onderdelen voor 
alle groepen in het systeem. 
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7.2.1 Automatisch uitbreiden 

Men kan het systeem zo instellen dat de Breid uit functie automatisch wordt uitgevoerd zodat nieuwe 
objecten automatisch een nieuwe roosterweergave krijgen. 
 
Om het uitbreiden automatisch te laten verlopen, neemt u de volgende stappen: 
 
1. Navigeer in de Plattegrond naar Specificatie-Overzicht onder Rooster Beheerder. 

2. Zet de waarde van Breid uit op ‘Automatisch’ in plaats van ‘Handmatig’. Figuur  7-3 laat u zien 
waar u in Specificatie-overzicht  de roosterweergaven automatisch of handmatig kunt laten 
uitbreiden. 

 

 

Figuur 7-3: Instellen van automatisch of handmatig uitbreiden 

7.2.2 Toon index bestand 

U kunt een overzichtspagina laten genereren met links naar elke weergave in de sjabloon met het veld 
Toon index bestand. De beschikbare varianten worden in de volgende paragrafen behandeld en 
hieronder ziet u het keuzemenu dat verschijnt indien u op het pijltje naast Toon index bestand klikt: 
 

 

Figuur 7-4: Overzicht Toon index bestand 

Hieronder kunt u een korte beschrijving van de beschikbare varianten lezen en daarna ziet u daar een 
fragment van. 
 
Optie Uitleg 

Nee Er wordt geen overzichtspagina gegenereerd. 

Lijst van dienstverleners Op de overzichtspagina komt een lijst met links naar de 
weergaven van elk onderdeel, op alfabetische volgorde 

gesorteerd. In Figuur  7-5 ziet u daar een fragment van. 

Tabel van dienstverleners per 
dienstverlenertype 

 

Alfabetisch geordende tabel Op de overzichtspagina komt een tabel met een kolom voor elke 
letter van het alfabet, met daarin de links naar de weergaven die 

met die letter beginnen. In Figuur  7-6 ziet u daar een fragment 
van. 
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Web_Docent 

 L Dijkstra  

 N Drok  

 AHP Eggink  

 SJ Emmens  

 J Ennik  

 M van Eunen  

 EDMH van Geest  

 G van Gelderen  

 G van der Laan  

 M Gosen  

 P Groeneveld  

 M Groot  

 WG de Haan  

 C Hagemann  

 HS Helmhout  

 NR Hietbrink  

 KM Huising  

 AHJ Invernizzi  

Figuur 7-5: Lijst van dienstverleners 

 
 

 

Figuur 7-6: Alfabetisch geordende tabel 
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7.3 Publicatie van interne en externe roosterweergaven 

7.3.1 Inleiding 

Met de Web-Pro kunt u onderscheid maken tussen interne en externe roosterweergaven.  
 
Indien uw organisatie geen gebruik maakt van de Web-View dan publiceert u via de Web-Pro uw 
conceptroosters ‘intern’ en de definitieve roosters ‘extern’.  
 
Indien uw organisatie wel gebruik maakt van de Web-View dan kunt u de interne roosterweergaven 
van Web-Pro gebruiken voor het publiceren van het voorlopige rooster voor de nieuwe periode zodat 
het gecontroleerd kan worden door bijvoorbeeld de docenten en de teamleiders. Daarnaast kunt u de 
interne roosterweergaven gebruiken voor het publiceren van managementoverzichten enzovoorts. 
 
De externe roosterweergaven zijn geschikt voor de publicatie van de roosters van de nieuwe en later 
de huidige periode voor uw medewerkers (indien uw organisatie dus niet met de Web-View werkt). 
Deze roosterweergaven kunnen indien gewenst gekoppeld worden aan de website van uw 
organisatie. 
 
In deze paragraaf leest u hoe u roosterweergaven intern en extern kunt publiceren. We geven uitleg 
over de volgende vragen:  
 

- Hoe maak ik de te publiceren roosterweergaven? 
- Hoe kan ik de roosterweergaven genereren? 
- Hoe bepaal ik waar de roosterweergaven geplaatst worden?  
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7.3.2 Publicatie van groepsroosters 

 
Voor het publiceren van een rooster voor de groep maakt u als eerste een nieuwe roosterweergave. 
De index kunt u de volgende naam geven: Web_Groep. Hieronder ziet u een voorbeeld van een 
roosterweergaveformulier voor het publiceren van een rooster voor de groep (voor het overzicht is het 
formulier in twee delen gesplitst): 
 

 

Figuur 7-7: Roosterweergave Groep 

Belangrijke velden voor de publicatie van het rooster van de groep zijn: 
 

 Type: “Sjabloon” (zie paragraaf  7.2) 

 Item: “Groep” (zie paragraaf  7.2) 

 Status: “Aan” 

 Formaat: “WEB Lijst per week” of “WEB Lijst totaal” (bijvoorbeeld) 

 Exporteer: “Public-WEB” 

 Filtermode: “Samenvoeging” 

 Toon Index Bestand: “Alfabetisch geordende tabel” (zie paragraaf  7.2.2) 

 
Belangrijk voor de publicatie is de status. Deze moet op ‘Aan’ staan. ‘Negeer’ wordt gebruikt voor het 
schrijven van algemene roosterweergaven die de roosteraar tijdelijk genereert voor bijvoorbeeld het 
oplossen van conflicten (hierover kunt u meer lezen in de ‘Handleiding Web-Pro voor beginners’). De 
roosterweergaven die op ‘Aan’ staan worden iedere nacht (dit is afhankelijk van de instellingen voor 
uw organisatie) automatisch geüpdate. 
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Daarnaast zijn een aantal instellingen in het Specificatie-overzicht van belang. Hieronder staan de 
‘standaard’ instellingen en hierbij staat tussen haakjes beschreven waarom ze van belang zijn: 
 

 Exporteer: “Van roosterweergave” (het systeem kijkt nu per roosterweergave waar het de 
roosterweergave naartoe moet exporteren). 

 Formaat: “Van roosterweergave” (het systeem kijkt nu per roosterweergave naar het formaat 
waarin de roosterweergave geschreven moet worden). 

 Breid uit: “Automatisch” (nieuwe dienstverleners, ruimten en groepen die geroosterd zijn, 
worden automatisch toegevoegd). 

 Selectief Schrijf: “Ja” (alleen die roosterweergaven waar wijzigingen in plaatsgevonden 
hebben worden opnieuw geschreven waardoor het schrijven minder tijd kost). 

 Weergave Periodes: “Huidige periode” (alleen de roosterweergaven voor de huidige periode 
worden getoond). 

7.3.3 Publicatie roosters van medewerkers 

 

 

Figuur 7-8: Roosterweergave Docent 

Omdat er in deze roosterweergave is gekozen voor een ‘Alfabetisch geordende tabel’ is dus eerst 

deze tabel zichtbaar (zie paragraaf  7.2.2).  
 
Let op: het kan voorkomen dat een medewerker alleen een code heeft en geen naam, als bij de 
weergave instellingen Toon naam staat, zal er in het rooster niets (een lege naam) worden afgedrukt. 
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Daarna volgt het rooster van de medewerker indien u een medewerker selecteert bij Functies:  
 

 

Figuur 7-9: Rooster Medewerker 

7.3.4 Publicatie roosters van ruimten 

 
Voor de publicatie van het rooster van de ruimten leren we u een trucje. Hiervoor maakt u eerst de 
roosterweergave ‘Web_Ruimte’. Nu heeft u (zoals u in het onderstaande voorbeeld kunt zien) de 
activiteit “Totaal aanbod” nodig (of een ander deelprogramma) zodat u alleen het onderwijs ziet. Indien 
u ook de reserveringen van Web-Planboard wilt zien dan kunt u de ‘activiteit’ leeglaten. Deze komt 
niet in het keuzemenu van Activiteiten voor.  
Om het “Totaal Aanbod” in het roosterweergaveformulier te krijgen neemt u de volgende stappen: 
 
1. Ga naar Activiteitenbeheer. 
2. Activeer vanuit Activiteitenbeheer het vierkantje Activiteiten. 
3. Kies voor ‘Programma’ in het keuzemenu en volg de blauwe verbindingslijn. 
4. Activeer de blauwe verbindingslijn naar Deelprogramma. 
5. Open vanuit Programma een formulier van ‘Deelprogramma’. 

6. Zet de Roosterweergave ‘Web_Alles’ naast het formulier van ‘Deelprogramma’ (zie Figuur  7-10) 

7. Sleep “Totaal aanbod” naar Activiteit (zie Figuur  7-10) en bevestig met <Enter>. Let er hierbij op 

dat u daarvoor het formulier van de roosterweergave Web_Ruimte eerst weer activeert met uw 
muis. 

8. Nu kunt u de rest van het formulier van de roosterweergave van de ruimte invullen. 
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Figuur 7-10: Trucje “Totaal aanbod” 

Belangrijk is nu dat u het Type op ‘Sjabloon’ zet. Nu kunt u met de operatie Breid uit automatisch alle 
geroosterde ruimten aan de roosterweergave toevoegen. 
 
In de volgende figuur ziet u hoe u de andere velden van de roosterweergave Web_Ruimte in kunt 
vullen: 
 

 

Figuur 7-11: Roosterweergave van alle ruimten 

Omdat er gekozen is voor ‘Tabel van ruimten per gebouw’ bij Toon Index Bestand kan de index er 
als volgt uitzien (per organisatie verschillend): 
 

 

Figuur 7-12: Index ‘Tabel van ruimten per gebouw’ 
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Vervolgens kan het rooster per ruimte bekeken worden door op de ruimte te klikken. Indien gekozen is 
voor ‘Weblijst per week’ dan verschijnt weer een week-index zodat men per week het rooster kan 
bekijken. ‘Weblijst totaal’ zal alle weken in één scherm tonen. In dit voorbeeld is gekozen voor ‘weblijst 
per week’:  
 

Werkjaar 2007_2008, periode Semester 2 07/08 
28-4-2008 (ma) t/m 20-6-2008 (vr) 
Rooster voor ruimte D012 en activiteit Aanbod 

Geproduceerd door IRIS-Planning op dinsdag 29-4-2008 om 1:20 
 

 
Week 18: 28/4/2008, 29/4/2008, 30/4/2008, 01/5/2008, 02/5/2008 

Week 19: 05/5/2008, 06/5/2008, 07/5/2008, 08/5/2008, 09/5/2008 

Week 20: 12/5/2008, 13/5/2008, 14/5/2008, 15/5/2008, 16/5/2008 

Week 21: 19/5/2008, 20/5/2008, 21/5/2008, 22/5/2008, 23/5/2008 

Week 22: 26/5/2008, 27/5/2008, 28/5/2008, 29/5/2008, 30/5/2008 

Week 23: 02/6/2008, 03/6/2008, 04/6/2008, 05/6/2008, 06/6/2008 

Week 24: 09/6/2008, 10/6/2008, 11/6/2008, 12/6/2008, 13/6/2008 

Week 25: 16/6/2008, 17/6/2008, 18/6/2008, 19/6/2008, 20/6/2008 

Figuur 7-13: Weblijst per week 

Het klikken op een week – bijvoorbeeld week 21 - levert het volgende overzicht op (in Figuur  7-14 is 

een fragment zichtbaar): 
 

 

Figuur 7-14: Fragment van rooster Ruimte D012 

http://www.bitbybit-is.nl/NL/Iris_Overview/top.html
7_2_Web_Ruimte_D_0_D012_1.html
7_2_Web_Ruimte_D_0_D012_2.html
7_2_Web_Ruimte_D_0_D012_3.html
7_2_Web_Ruimte_D_0_D012_4.html
7_2_Web_Ruimte_D_0_D012_5.html
7_2_Web_Ruimte_D_0_D012_6.html
7_2_Web_Ruimte_D_0_D012_7.html
7_2_Web_Ruimte_D_0_D012_8.html
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7.3.5 Publicatie rooster van de activiteiten 

Voor de publicatie van het rooster van de activiteiten, zonder de reserveringen die met Web-
Planboard gedaan zijn (een activiteitgericht rooster) heeft u misschien ook ‘Totaal aanbod’ nodig. 
Hieronder ziet u een voorbeeld van een roosterweergave voor de publicatie van alle activiteiten: 
 

 

Figuur 7-15: Roosterweergave van alle activiteiten 

Met deze roosterweergave maakt u het volgende: een overzicht per dag van alle activiteiten (die door 
een bepaalde persoon aan een bepaalde groep in een bepaalde ruimte gegeven worden):  
 

 

Figuur 7-16: Fragment van activiteitenrooster 

De roosters Web_Groep, Web_Docent, Web_Ruimte en Web_Alles met de ‘Status’ ‘Aan’ worden dus 
automatisch geüpdate. 
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7.3.6 Publicatie rooster van meerdere periodes 

 
Het is ook mogelijk om een rooster over meerdere weken uit verschillende periodes te genereren. 
Hiervoor neemt u de volgende stappen: 
 
1. Open een formulier van een roosterweergave vanuit de (huidige) periode, bijvoorbeeld 8_1.  

U wilt weken uit bijvoorbeeld 8_2 toevoegen aan deze roosterweergave van 8_1. 
2. Vul alle gegevens in op het formulier (werkdagen, werkuren, ruimten / functies / groepen.  
3. Open een tweede formulier van een roosterweergave vanuit een andere periode, bijvoorbeeld de 

periode 8_2 (waarvan u de weken in het rooster wilt opnemen). Maak eventueel een TEST of een 
TIJDELIJK roosterweergaveformulier aan. 

4. Vul de gewenste werkweken bij de werktijd in op het tweede roosterweergaveformulier uit periode 
8_2 (die u wilt gebruiken in uw roosterweergave van periode 8_1). 

5. Zet beide formulieren naast elkaar op uw beeldscherm. 
6. Sleep de werkweken van de roosterweergave van periode 8_2 naar de roosterweergave van 

periode 8_1 en druk op <Enter>. 
7. Maak de roosterweergave van 8_1 af (zet de toon-opties goed) en klik op Schrijf. 
 
Let op: indien het hier om heel veel informatie gaat dan zou het schrijven van de roosterweergave 
langer kunnen duren. Doe dit dus alleen als het echt nodig is... 

7.4 Kleuren weergeven in roosterweergaven 

Kleurenweergaven kunnen gebruikt worden in roosteroverzichten om verschillende elementen een 
kleur te geven, bijvoorbeeld activiteiten, ruimtes of personen.  

7.4.1 Hoe definieer ik een kleur? 

Om een kleur te definiëren, neemt u de volgende stappen: 
 
1. Navigeer in de Periode-Roosteraar naar periode 3 (Type: kleur).  

 

 

Figuur  7-17: Periode 3, type kleur 

2. Maak daar een nieuwe vereiste aan. Onder Kleur kunt u aangeven welke kleur moet worden 
weergegeven in de roosterweergaven. Ook kunt u aangeven voor welke activiteiten, groepen, 
ruimtes, etc. deze kleur moet worden weergegeven in de roosterweergaven. Vervolgens klikt u op 
Verwerk, dit is uw definitie van een nieuwe kleur. 

3. Selecteer in Periode-Roosteraar een periode waarvan u een roosterweergave wilt zien. Bij het 
maken van de roosterweergave is het noodzakelijk dat onder 'Toon' de Toon Kleur op ‘Ja’ staat. 

4. Vervolgens klikt u op Schrijf en krijgt u een roosterweergave te zien, waarin de elementen die u 
gedefinieerd heeft in uw eerder aangemaakte vereiste de door u gekozen kleur hebben. 
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7.5 Troubleshooting 

7.5.1 Mijn rooster is vannacht niet geüpdate. 

 Controleer of het roosterweergaveformulier van het betreffende rooster de Status ‘Aan’ heeft. 
Alleen roosterweergaveformulieren met de status ‘Aan’ worden ’s nachts geüpdate. 

 Controleer de werkperiode bij Rooster Beheerder. De werkperiode moet op de huidige 
periode staan. 

 Controleer het Specificatie-overzicht. Hier moet Weergave periodes op ‘Huidige periode’ 
staan. Daarnaast is Selectief schrijf van belang. Indien hier voor ‘Ja’ gekozen is dan zal de 
Web-Pro alleen de gewijzigde roosters updaten. Indien hier voor ‘Nee’ gekozen is dan zal de 
Web-Pro alle roosters updaten. 

 Controleer in de Application Manager of de IrisRoster-specifieke nachtjob modus op ‘Alle 
taken’ of ‘Alleen roosterweergaven schrijven’ staat. 

 U kunt de roosterweergave opnieuw schrijven door in het roosterweergaveformulier op Schrijf 
te klikken. Het rooster wordt nu geüpdate op de website. 

 Neem contact op met uw systeembeheerder als het rooster nog steeds niet geüpdate is. 

7.5.2 Ik heb een nieuwe dienstverlener toegevoegd maar deze is niet zichtbaar. 

  Controleer of het formulier van de gepubliceerde roosterweergave de dienstverlener bevat 
(indien het een sjabloon is dan staat de docent in een onderdeel).  

 Controleer of de betreffende dienstverlener bij de functies in dit onderdeel is ingevuld.  

 Controleer of de Status op ‘Aan’ staat. 

 Indien de dienstverlener niet in een onderdeel voorkomt controleer dan of het Item op 
‘Geroosterde dienstverlener’ staat. Dienstverleners die dus niet geroosterd zijn, worden ook 
niet weergegeven in de publicatie van de roosters. Klik dan op het hoofdformulier (het 
sjabloon) op Breid uit om ervoor te zorgen dat het onderdeel voor deze dienstverlener 
aangemaakt wordt. 

 Dit kunt u ook automatisch instellen door bij Breid uit in het Specificatie-overzicht te kiezen 
voor ‘Automatisch’. 

7.5.3 Ik wil een dienstverlener verwijderen van de gepubliceerde roosterweergave. 

 Indien u met een sjabloon werkt dan kunt u de dienstverlener verwijderen door het onderdeel 
waar de dienstverlener in staat te schrappen. 

7.5.4 Ik wil de index van de roosterweergave aanpassen. 

 Neem voor het aanpassen van de index van de roosterweergave contact op met uw 
systeembeheerder. 
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