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Voorwoord 
Voor u ligt de nieuwste handleiding ‘Web-Pro Infrastructuur. 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 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 deze handleiding u op weg kan helpen bij het ontdekken van de vele 
mogelijkheden van de IRIS-Planning Web-Pro. 
 
Pijnacker, juni 2017 
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1 Inleiding Infrastructuur 

1.1 De IRIS-Planning Suite 

In dit hoofdstuk gaan we eerst weer even in op de functionaliteit van de IRIS-Planning Suite. De IRIS-
Planning Suite bestaat uit verschillende producten. De Web-Pro maakt deel uit van de IRIS-Planning 
Engine.  
In de volgende figuur (Figuur  1-1) ziet u het overzicht van de IRIS-Planning Engine en de producten 
die hieraan gekoppeld zijn: 
 

 

Figuur 1-1: IRIS-Planning producten 

De producten aan de linker zijde van de IRIS-Planning Engine zorgen voor de input. De producten 
aan de rechterzijde van de IRIS-Planning Engine zorgen voor de output. De Web-Pro zorgt voor de 
input en kan ook voor de output zorgen.  
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1.2 Web-Pro 

Web-Pro wordt gebruikt voor het maken van roosters en reserveringen. Deze roosters en 
reserveringen zijn uit bepaalde gegevens opgebouwd die in de Web-Pro staan. Deze gegevens (van 
bijvoorbeeld gebouwen, docenten, vakken, groepen enzovoorts)  moet u eerst in Web-Pro invoeren, 
voordat u kunt beginnen met roosteren..  
 
U kunt de infrastructuurgegevens via spreadsheets inlezen. Op deze manier kunt u snel veel 
gegevens invoeren. Meer informatie over het inlezen van data via spreadsheets leest u in de 
handleiding "Web-Pro Functioneel Beheer".  
 
In deze handleiding leest u hoe u data via de interface van Web-Pro inleest. 
 
De infrastructuur is gegroepeerd in verschillende partities. Deze hoofdcategorieën worden vanuit hun 
eigen ‘beheer-object’ ondersteund:  
 

 Activiteiten   Activiteitenbeheer 

 Apparatuur  Apparatuurbeheer 

 Groep   Groepbeheer 

 Lokatie   Lokatiebeheer 

 Organisatie  Organisatie 

 Personen  Personen 

 Plaats   Plaats 

 Tijd   Tijd 

 Topologie  Topologie 
 
Op de bovenste balk van het hoofdscherm ziet u de hoofdcategorieën of partities (blauw onderstreept) 
van de infrastructuurobjecten. In Figuur  1-2 is deze balk in twee delen gesplitst voor een betere 
weergave: 
 

 

Figuur  1-2: bovenste balk van het hoofdscherm 



Hoofdstuk 1: Inleiding infrastructuur 

1-4 
Handleiding Web-Pro: Infrastructuur 

© 2017 Bitbybit Information Systems 
 

Hieronder ziet u waar u de verschillende partities op de Plattegrond van de Web-Pro kunt vinden: 
 

 

Figuur  1-3: Plaats van de infrastructuur partities op de Plattegrond 

 
De belangrijkste partities zijn de: Tijd, Plaats, Persoon en Activiteit partitie. Deze partities worden als 
eerste behandeld omdat deze partities elementair zijn voor het planningsproces. Vervolgens 
behandelen we de Groep, Organisatie en Apparatuur partities. Voordat het planningsproces kan 
beginnen is het van belang de partities in te richten met informatie uit de organisatie.  
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2 Tijd 

2.1 Inleiding 

In de tijdpartitie definieert u de werkperiodes, werkweken, vakanties en werkuren van uw organisatie. 
In dit hoofdstuk leest u hoe dat moet. 
 
U voert reserveringen in voor een bepaalde werkperiode binnen een bepaald werkjaar. Roosters 
publiceert u per werkperiode. Om te bepalen welke werkperiodes u heeft, moet u dus bedenken 
binnen welke tijdsspanne u roosters wilt publiceren. 
 
Bij het invoeren van roostervereisten kunt u of een specifieke kalenderdatum invoeren voor een 
gebeurtenis, of reeksen gebeurtenissen door meerdere werkweken in te voeren. 
 
Een academische instelling kan zo bijvoorbeeld haar eigen semesterstructuur registreren  
 

2.2 De Tijdbeheer partitie 

Een overzicht van de objecten die zich onder Tijdbeheer bevinden:  

 Tijdoverzicht 

 Jaar  

 Maand  

 Week  

 Dag  

 Werkjaar  

 Werkperiode  

 Werkweek  

 Werkdag  

 Werkdag-type  

 Werkuur  

 Werkuur-type  

 Roostervrije tijden 
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In Figuur  2-1 ziet u een overzicht van de objecten die onder Tijdbeheer vallen. 

 

Figuur 2-1: Overzicht tijd partitie
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In het kompas van Figuur 2-2 ziet u de positie van Tijdbeheer (de positie wordt weergegeven 

door het grijze vlakje):  

 

Figuur  2-2: Positie van Tijdbeheer 

Er volgt nu een korte omschrijving van de objecten die onder Tijdbeheer vallen: 
 

 Tijdoverzicht Hier kunt u een weergave genereren van het werkjaar dat u heeft heeft 
ingevoerd. 
Dit overzicht kunt u genereren per type (jaar of werkjaar) of per object (specifiek jaar, 
periode, maand etcetera). 
 

 Jaar representeert alle kalenderjaren waarin de werkjaren plaatsvinden. Deze 

worden automatisch aangemaakt.  
 

 Maand representeert alle maanden van een jaar. Deze worden automatisch 

aangemaakt. 
 

 Week representeert alle weken van een jaar. Deze worden automatisch aangemaakt. 
 

 Dag representeert alle dagen van een maand. Deze worden automatisch 

aangemaakt. 
 

 WerkjaarFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. representeert alle werkjaren die u in het 

systeem invoert. Een werkjaar kan meer dan één jaar beslaan en bestaat uit één of 
meerdere werkperiodes.  
 

 Werkperiode representeert alle werkperioden die u wilt invoeren. Een werkjaar is 

verdeeld in werkperioden. U defineert de duur van één werkperiode. De duur kan verschillen 
per werkperiode. Werkperioden mogen elkaar niet overlappen. Werkperioden moeten tussen 
het begin en het eind van het werkjaar vallen waartoe ze behoren. Een werkperiode bestaat 
uit één of meerdere werkweken.  
 

 Werkweek representeert alle werkweken die u wilt invoeren. Een werkperiode is 
verdeeld in werkweken. Een werkweek bestaat uit meerdere werkdagen.  
 

 Werkdag representeert alle dagen waarop u activiteiten van uw organisatie kunt 

inplannen. Een werkdag is onderverdeeld in werkuren.  
 

 Werkdag-type representeert het soort dagen waarop u activiteiten van uw 

organisatie kunt inplannen.  
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Voorbeelden zijn werkdag-types maandag tot en met vrijdag. Maandag representeert hier de 
algemene maandag en niet een specifieke maandag in het jaar. Wanneer u activiteiten ook 
op zaterdag wilt inplannen, dan moet u zaterdag als werkdag-type definiëren.  
U moet de gewenste werkdag-types definiëren voordat u de operatie ‘Maak Werkweken’ bij 
de werkperiode uitvoert.  
 

 Werkuur representeert alle uren waarop u activiteiten van uw organisatie kunt 

inplannen.  
 
 Werkuur-type representeert het soort uren waarop u activiteiten van uw organisatie kunt 
inplannen. De werkuren kunnen dan anders zijn dan normale uren en passen bij de dagindeling 
binnen uw organisatie.  
Bijvoorbeeld werkuur 1 van uur 8:45 tot 9:45, werkuur 2 van uur 9:45 tot 10:45 enzovoort. Dit legt 
geen beperking op aan de tijden van activiteiten. Activiteiten die beginnen en/of eindigen op tijden die 
niet in overeenstemming zijn met de begin- en eindtijden van werkuren kunnen dus ook ingepland 
worden.  
De begin- en eindtijden van werkuur-types mogen elkaar niet overlappen.  
Werkuur-types moeten op elkaar aansluiten: de eindtijd van één werkuur is de begintijd van het 
volgende.  
 
 Roostervrije tijd wordt gebruikt om de tijden van één werkperiode te beheren waarin geen 
activiteiten ingeroosterd mogen worden. Dit zijn bijvoorbeeld vakanties.  
 

 Tijdbeheer gebruikt u om jaren en werkjaren te maken en te schrappen. Met behulp van 
Tijdbeheer kunt u een overzicht krijgen van alle jaren en werkjaren die in het systeem opgenomen zijn. 

 

Opmerking [u1]: Is dit nog steeds 
zo? 
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2.3 Een werkjaar toevoegen 

Om een werkjaar te maken, neemt u de volgende stappen:  
 

1. Ga naar het object Tijdbeheer door op Tijdbeheer in de bovenste balk van de Plattegrond te 
klikken.  
 

2. Klik op het grijze vierkant voor Maak werkjaar deze operatie gebruikt u om een nieuw 
werkjaar te maken. Het grijze vierkant wordt blauw zoals u in Figuur  2-3 kunt zien. 

 

 

Figuur  2-3: Maak werkjaar 

In de onderste balk van de Plattegrond is het volgende verschenen: “Voer uw waarde in in veld jaar en 
druk op <Enter> om verder te gaan”. Daarnaast kunt u in het kompas rechtsonder zien dat er twee 
gekleurde vierkantjes verschenen zijn (Figuur  2-4):   
 

 

Figuur  2-4: actieve velden vanuit het kompas gezien 

Het rechter vierkantje in het grijze vlak dat het object Tijdbeheer voorstelt is het blauwe vierkantje van 
Maak Werkjaar (zie figuur hierboven). Het linker vierkantje stelt de plek voor waar u uw eerste waarde 
in moet voeren. 

 
3. U kunt op het vierkantje in het kompas klikken of zelf naar deze plek navigeren. U ziet nu het 

volgende lichtblauwe veld in het object Jaar (Figuur  2-5): 
 

 

Figuur  2-5: invoerveld voor het jaar waarin het werkjaar begint 
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4. Nu kunt u het jaar waarin het werkjaar begint intypen (uw invoer ziet u in de onderste balk van 
de Plattegrond en in het lichtblauwe vlak). Vervolgens drukt u op <Enter>. 
 

5. Vervolgens ziet u de melding: “Voer uw waarde in veld maand in en druk op <Enter> om 
verder te gaan” in de onderste balk van de Plattegrond. Navigeer naar het object Maand. In 
Figuur  2-6 ziet u het lichtblauwe vlak:  

 

  

Figuur  2-6: invoerveld voor de maand waarin het werkjaar begint 

6. Hier kunt u dus het nummer van de eerste maand van het werkjaar intypen (uw invoer ziet u 
weer in de onderste balk van de Plattegrond en in het lichtblauwe vlak) en vervolgens drukt u 
op <Enter> om uw invoer te bevestigen. 
 

De volgende melding staat in de onderste balk: “Voer uw waarde in in veld dag en druk op <Enter> 
om verder te gaan” en bij het object Dag ziet u het lichtblauwe vlak verschijnen zoals in Figuur  2-7: 
 

 

Figuur  2-7: invoerveld voor de dag waarin het werkjaar begint 

7. U typt hier het nummer van de eerste dag van het werkjaar in (uw invoer ziet u weer in de 
onderste balk van de Plattegrond en in het lichtblauwe vlak) en vervolgens drukt u op <Enter>. 
 

8. Deze stappen neemt u ook voor het bepalen van het einde van het werkjaar (jaar, maand en 
dag). 
 

Indien het maken van het nieuwe werkjaar geslaagd is dan is het nieuwe jaar toegevoegd aan 
Tijdbeheer. Als het niet gelukt is dan geeft het systeem een foutmelding en de reden van de fout.  

 
U kunt uw nieuwe werkjaar zien door op het witte vierkantje voor Werkjaren in het object Tijdbeheer 
te klikken. Door met uw muisknop op de blauwe verbindingslijn te klikken kunt u door de verschillende 
werkjaren ‘bladeren’, mits er meerdere werkjaren ingevoerd zijn. 
  
 Tenslotte kunt u het nieuwe werkjaar een naam geven in het object Werkjaar (de code is automatisch 
aangemaakt). 
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Voorbeeld 1: Invoer normaal werkjaar 
Begin jaar: 2008   Eind jaar: 2008 
Begin maand: 1   Eind maand: 12 
Begin dag: 1 (maandag)  Eind dag: 28 (zondag) 
 
Voorbeeld 2: Invoer studiejaar 
Begin jaar: 2008   Eind jaar: 2009 
Begin maand: 9   Eind maand: 8 
Begin dag: 1 (maandag)  Eind dag: 30 (zondag) 
 
Let op: Er kunnen geen overlappende werkjaren ingevoerd worden. Een werkjaar begint altijd op een 
maandag en eindigt op een zondag. Dit heeft te maken met de werkweken die u bij de volgende stap 
invoert. 
 
U hoeft niet steeds naar het lichtblauwe vlak te navigeren als u een waarde in wilt voeren. U kunt ook 
gewoon het gevraagde nummer direct intypen en op <Enter> drukken. Uw invoer ziet u in de onderste 
balk van de Plattegrond en er verschijnt een nieuwe melding in het scherm zodat u precies weet wat u 
in moet voeren. 
 
U dienst eerst werkperiodes aan te maken voordat u vereisten voor het werkjaar kunt invoeren. 
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2.4 Een nieuwe werkperiode toevoegen 

Om een werkperiode te maken, neemt u de volgende stappen:  
 

1. Ga naar het object Werkjaar. Zorg ervoor dat u het juiste werkjaar gekozen heeft door naar 
het juiste werkjaar te navigeren. 
 

2. Selecteer Maak Werkperiode (Figuur  2-8), deze operatie gebruikt u om een werkperiode te 
maken: 

 

 

Figuur  2-8: selecteer ‘Maak Werkperiode’ 

De volgende stappen zijn vergelijkbaar met de stappen die u voor het maken van een nieuw werkjaar 
gemaakt heeft. U voert nu echter het nummer van de week in. 
 

3. Voer het jaar in waarin de werkperiode begint, druk <Enter> 
 

4. Voer het nummer van de kalenderweek in waarin de werkperiode begint, druk <Enter>. 
 

5. Voer het jaar in waarin de werkperiode eindigt, druk <Enter>. 
 

6. Voer het nummer van de week in waarin de werkperiode eindigt, druk <Enter>. 
 
Hieronder volgen twee voorbeelden met de juiste week-invoer: 
 
Voorbeeld 1: Invoer normaal werkjaar 
Begin jaar: 2008   Eind jaar: 2008 
Begin week: 1   Eind week: 52 
 
Voorbeeld 2: Invoer studiejaar 
Begin jaar: 2008   Eind jaar: 2009 
Begin week: 36   Eind week: 35 
 
Let op: Indien er al een sjabloonperiode is gemaakt, zal de Web-Pro deze sjabloonperiode gebruiken 
om de nieuwe werkperiode te vullen. De werkuurtypes, werkdagtypes en de roostervrije tijden worden 
automatisch overgenomen.  
 

2.4.1 Wat is een sjabloonperiode? 

Een sjabloonperiode is standaard aanwezig in Web-Pro als basismodel om de tijdbeheer mee te 
starten. Het is dus een voorgeprogammeerde werkperiode met de meest voor de hand liggende 
indeling die u kunt gebruiken. Dit kan handig zijn om eventueel periodes over te kopiëren, u heeft de 
sjabloonperiode dan als basismodel om deze vervolgens aan te passen tot een nieuwe periode. 
 
 

Opmerking [u2]: Dit moet uitgewerkt 
worden 
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2.5 Werkweken maken 

Het object Werkweek representeert alle werkweken die u in het systeem wilt invoeren. 
De werkperiode is verdeeld in werkweken. Een werkweek bestaat uit meerdere werkdagen.  
U maakt werkweken met behulp van speciale operatie Maak Werkweken bij Werkperiode. 
U schrapt een werkweek vanaf Werkperiode.  

Het object Werkweek is hieronder weergegeven in Figuur 2-9: 

 

Figuur  2-9: het object Werkweek 

Voor Werkperiode gelden de volgende speciale operaties: 

Maak Werkweken 
maakt de werkweken van een werkperiode met hun respectievelijke werkdagen en werkuren. 

De werkperiode weet in welke week van het jaar zij begint en in welke zij eindigt.  
De operatie maakt dan één werkweek per week, vanaf de eerste tot en met de laatste week van de 
werkperiode.  

De werkdag-types bepalen hoeveel werkdagen per werkweek worden gemaakt. 
Er wordt één werkdag per werkdag-type gemaakt. De werkuur-types bepalen hoeveel werkuren per 
werkdag worden gemaakt. Er wordt één werkuur per werkuur-type gemaakt.  

De operatie mislukt wanneer de werkdag-types en werkuur-types van de periode niet aanwezig zijn. 

 

2.6 Werkdagen maken 

Opmerking [u3]: Is dit nog steeds 

zo? 

Opmerking [u4]: Moet dit nog? 

Opmerking [u5]: Moet dit nog? 
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2.7 Werkuren maken 

Het object Werkuur representeert alle uren waarop u activiteiten van uw organisatie kunt inplannen. U 
maakt werkuren met behulp van speciale operatie ‘Maak Werkweken’ bij Werkperiode.  
 
Het object Werkuur is weergegeven in Figuur  2-10: 
 

 

Figuur  2-10: het object Werkuur 

Voor Werkperiode gelden de volgende speciale operaties: 

Controleer werkuurtypes  
controleert of de werkuurtypes aaneensluitend en oplopend zijn en of de gedefinieerde tijden 
aaneensluitend zijn. Werkperiodes moeten elkaar aansluitend opvolgen. 

 

Opmerking [u6]: Is dit zo? 
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2.8 Roostervrije tijden (vakanties) invoeren 

2.8.1 Via de interface 

Het object Roostervrije tijd wordt gebruikt om de tijden van één werkperiode te beheren waarin geen 
activiteiten ingeroosterd mogen worden. 
De relatie met werkuren, werkdagen en werkweken verwijst naar roostervrije tijden binnen de 
werkperiode.  
Wanneer u een werkperiode maakt, maakt het systeem een roostervrije tijd met nummer 1.  
U kunt meer roostervrije tijden vanaf Werkperiode maken. Dit is nuttig als u een scheiding wilt maken 
tussen verschillende soorten roostervrije tijd die gelden binnen dezelfde werkperiode.  
 

Het object Roostervrije tijden is weergegeven in Figuur 2-11: 

 

Figuur  2-11:  het object Roostervrije tijden 

Om een roostervrije dag te definieren, neemt u de volgende stappen: 
 

1. Maak een nieuwe roostervrije dag vanaf de werkperiode waar het bij hoort. 
2. Klik binnen het object Roostervrije tijden op Voeg kalenderdag toe. 
3. Kijk in het kompas naar het kleine groene blokje. Dit blokje geeft aan waar het object ‘Dag’ 

actief is. 
4. Hier moet u naartoe navigeren. Dit doet u via Tijdbeheer. Vanaf Tijdbeheer gaat u naar het 

betreffende Jaar (Jaren) en daar gaat u naar de juiste Maand (Maanden), vervolgens volgt u 
de verbindingslijn naar Dag en daar zoekt u de betreffende dag.  
Tip: voor het ‘vooruit bladeren’ gebruikt  u de rechter muisknop. Voor het ‘terug bladeren’ kunt 
u het muiswieltje indrukken.  

5. Zodra u het betreffende Jaar, de juiste Maand en de juiste Dag gevonden heeft kunt u de dag 
bevestigen met <Enter>. U heeft nu een kalenderdag toegevoegd.  

 
U kunt binnen een roostervrije tijd meerdere kalenderdagen toevoegen, u herhaalt dan telkens 
stappen 2 t/m 5. Bijvoorbeeld wanneer u een week kerstvakantie wilt definieren. U kunt ook losse 
dagen als telkens andere roostervrije tijden definieren, bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag en 
Hemelvaart. 
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2.8.2 Met een vereisteformulier 

Een andere mogelijkheid voor het invoeren van een roostervrije tijd (een dag of een aantal uren per 
dag) is door gebruik te maken van een speciaal vereisteformulier van Periode-Roosteraar in Rooster-
Beheerder. Hiermee kunt u de roostervrije tijd sneller invoeren. 
 
U neemt de volgende stappen om met behulp van een vereiste een roostervrije tijd aan te maken: 
 

1. Maak een nieuwe vereiste vanuit het object Periode-Roosteraar. 
2. Kies bij Soort voor ‘Manipuleer roostervrije tijden’ (in het keuzemenu helemaal onderaan) en 

druk op <Enter>. Zie Figuur  2-12. 
 

 

Figuur 2-12: keuzemenu ‘Soort’ in vereistenformulier 

3. Voer een code en een naam in voor de roostervrije tijd.  
4. Kies de werktijd. U kunt bij de werkdagtypes bijvoorbeeld de hele dag invoeren of enkele uren. 
5. Klik op ‘Maak middel’. Zie Figuur  2-13 voor een voorbeeld: 
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Figuur 2-13: Manipuleer roostervrije tijd 
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2.9 Een werkperiode schrappen 

Om een werkperiode te schrappen, neemt u de volgende stappen: 
 

1. Navigeer vanaf Rooster Beheerder naar de perioderoosteraar van de periode die u 
wilt schrappen. 

2. Klik op Schrap Periode bij Rooster Beheerder en druk op <Enter> 
3. U krijgt een pop-up waarin u moet bevestigen dat u inderdaad deze periode wilt 

schrappen. 
 
De perioderoosteraar van de periode wordt nu geschrapt, maar ook de bijbehoreden werkperiode 
onder het werkjaar. 
 
Let op! Wanneer u een periode schrapt, bent u alle gegevens ervan kwijt. Het is aan te raden eerst 
een backup te maken voordat u de periode gaat schrappen.  

2.10 Een werkjaar schrappen 
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2.11 Overzichten van werktijden maken  

Met het object Tijdoverzicht kunt u verschillende overzichten bekijken en afdrukken van de werktijden.  
 

Het Tijdoverzicht is weergegeven in Figuur 2-14. 
 

 

Figuur  2-14: het object Tijdoverzicht 

Kenmerken van Tijdoverzicht zijn: 

 Naam: waarde is gelijk aan de naam van het object. Het object Beheer bepaalt automatisch 
een naam voor het overzicht, wanneer u het systeem opstart.  

 Filter: wordt gebruikt door de operaties ‘Genereer Webweergave per Type’ en ‘Genereer 
Webweergave per Object’ om te bepalen welke gegevens van welke objecten uit de tijdpartitie 
getoond moeten worden in de weergave. Voorbeeld: als u kiest voor ‘Alle gegevens’ dan 
verschijnt er een weergave met per periode een kalendertabel met de werkweeknummers en 
de kalenderweeknummers, een tabel met werkdagtypes, een tabel met de werkuurtypes met 
de bijbehorende kenmerken en tenslotte een tabel met de roostervrije tijden.  

 Formaat: wordt gebruikt door de operaties ‘Genereer Webweergave per Type’ en ‘Genereer 
Webweergave per Object’ om te bepalen in welk formaat de gegevens getoond worden in de 
weergaven. Met beide formaten worden de gegevens in een browser ( Internet explorer, 
Mozilla Firefox en dergelijke) afgebeeld. Voorbeeld: kies ‘HTML kalendertabellen’ zodat de 
gegevens afgebeeld worden in een formaat die veel gelijkenis toont met een gewone 
kalender. 

 
De relatie van het object Tijdoverzicht is: 

 Beheerder: navigatie naar Beheer is niet toegestaan.  
 

Bij het object Tijdoverzicht heeft u de mogelijkheid om de volgende speciale operaties te gebruiken: 
‘Genereer Webweergave per Type’, ‘Genereer Webweergave per Object’ en ‘Stop’. Deze speciale 
operaties worden hieronder nader toegelicht: 
 

 ‘Genereer Webweergave per Type’ 
Deze operatie produceert overzichten van alle objecten van het door u gekozen type en 
(indien van toepassing) van de bijbehorende onderobjecten. Wijzig de kenmerken ‘Formaat’ 
en ‘Filter’ naar de gewenste waarden. Selecteer daarna een van de groen weergegeven types 
om een weergave van dat type te produceren. Als u bijvoorbeeld een overzicht wilt 
produceren van gegevens over alle werkjaren met de bijbehorende werkperiodes die in het 
systeem aanwezig zijn, dan klikt u op ‘Genereer Webweergave per Type’ en kiest u 
vervolgens het object ‘Werkjaar’. Hieronder ziet u een fragment van het overzicht dat u dan 
heeft gegenereerd: 
 

Opmerking [u7]: Dit moet in stappen 
worden uitgeschreven: een overzicht 
genereren  ... 
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 Figuur 2-15: Overzicht ‘Webweergave per Type’ 

 

 ‘Genereer Webweergave per Object’ 
Deze operatie produceert overzichten van het door u gekozen object en (indien van 
toepassing) van de bijbehorende onderobjecten. Wijzig de kenmerken ‘Formaat’ en ‘Filter’ 
naar de gewenste waarden. Navigeer en selecteer daarna het object waarvan u het overzicht 
wilt produceren. Als u bijvoorbeeld overzicht wilt van de werkperiodes binnen het werkjaar 
‘7_1’ dan klikt u op ‘Genereer Webweergave per Object’, navigeert u naar het betreffende 
werkjaar en bevestigt u uw keuze voor werkjaar ‘7_1’.  
Dit overzicht ziet er hetzelfde uit als het overzicht in Figuur  2-15 maar bij met de 
‘Webweergave per Object’ ziet u slechts dat ene object (dus bijvoorbeeld één bepaalde 
periode). Met de ‘Webweergave per Type’ kunt u bijvoorbeeld meerdere periodes tegelijkertijd 
weergeven. 

 

 ‘Stop’ 
Met stop kunt u direct het genereren van een webweergave beëindigen.  

Let op: als u een Webweergave van Tijdoverzicht wilt genereren dan dient u van te voren het juiste 
Werkjaar en Werkperiode te selecteren. Deze kunt u instellen onder de speciale operatie ‘Genereer 
Webweergave per Object’. 
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2.12 Tips werktijd 

Enkele tips voor het roosterproces:  
 

 Gebruik korte en eenduidige codes voor collegedagen en college-uren, omdat men bij elke 
vereiste moet aangeven wanneer deze plaatsvindt.  
Bijvoorbeeld: 1 – maandag, ..., 5 – vrijdag. 
 

 Als een hele collegeweek vrij is, kan het zinvol zijn om deze niet als collegeweek in de 
roosters te laten verschijnen.  
 

 Laat de aanvang van uw werkjaar op de maandag starten en laat  het werkjaar op de zondag 
eindigen om een netter jaarrooster te kunnen publiceren.
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3 Plaats 

3.1 Inleiding 

Binnen de infrastructuur van de Web-Pro is het plaatsbeheer een belangrijk onderdeel. In dit 
onderdeel beheert u: gebouwen, verdiepingen, ruimten en ruimtetypes. Alle gebouwen binnen uw 
organisatie kunnen in het plaatsbeheer worden opgenomen. U maakt eerst een gebouw, dan de 
verdiepingen, dan de ruimten. U maakt een ruimtetype en dan voegt u de ruimte van dit type toe.  
 
De plaats objecten worden ondersteund door:  

 Plaatsbeheer  

 Plaatsoverzicht  
 
De plaats objecten zijn:  

 Gebouw  

 Verdieping  

 Ruimte  

 Ruimtetype 

 Trap  
 
De lokatie van de plaats partitie op de Plattegrond is in Figuur  3-1 aangegeven. 

 
 
Figuur  3-1: positie plaats  

 

Hieronder worden alle plaats objecten in het kort beschreven, daarna worden in de verschillende 
paragrafen de verschillende objecten behandeld. 
 

   Plaatsbeheer:  
gebruikt u om gebouwen en ruimtetypes te maken en te schrappen. 
Met behulp van Plaatsbeheer kunt u een overzicht krijgen van alle gebouwen en ruimtetypes die in het 
systeem opgenomen zijn.  
 

   Plaatsoverzicht :  
kunt u gebruiken om overzichten te krijgen van alle ruimten. Tevens kunt u roosters bekijken en 
uitprinten van: een bepaalde ruimte, alle ruimten van een bepaalde verdieping, alle ruimten van een 
bepaald gebouw en alle ruimten van een bepaald ruimtetype.  
 

 Gebouw:  
representeert alle gebouwen. Dit kunnen zowel gebouwen van uw (interne) organisatie zijn, als 
externe gebouwen. U kunt een gebouw relateren aan één of meerdere organisaties die het gebouw in 
bezit hebben. U kunt binnen een gebouw één of meerdere verdiepingen maken.  
 

   Verdieping:  
representeert de verdiepingen van een gebouw. U kunt een verdieping relateren aan één of meerdere 
organisaties die de verdieping in bezit hebben. U kunt binnen een verdieping één of meerdere ruimten 
maken.  
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   Ruimte:  
representeert de ruimten van een verdieping.  
U kunt een ruimte relateren aan één of meerdere organisaties die de ruimte in bezit hebben. Een 
ruimte kan de vaste standplaats zijn voor één of meerdere apparaten. U kunt voor een ruimte de 
capaciteiten definiëren voor het aantal personen dat zich in de ruimte kan bevinden.  
U kunt een ruimte in meerdere deelruimten onderverdelen. In dat geval representeert het object 
Ruimte ook de deelruimten van die ruimte. Een deelruimte heeft dezelfde eigenschappen als een 
ruimte. Het is alleen niet aan een verdieping gerelateerd, maar aan de bijbehorende ruimte. 
 

   Ruimtetype:  
is een bepaalde classificatie voor een groep ruimten met (een) gemeenschappelijke eigenschap(pen). 
U kunt een ruimte aan één of meerdere ruimtetypes relateren. Ruimtetypes zijn handig om aan te 
geven waarvoor die ruimte geschikt is. Op deze manier kan in de vereisten een ruimte, die geschikt is 
voor de activiteit worden geeist door niet een specifieke ruimte te eisen, maar een ruimte die geschikt 
is. 
 
Hieronder ziet u een overzicht van de plaatspartitie: 
 

 

Figuur 3-2: overzicht plaatspartitie 

 ruimten categoriseren (collegezaal..., secundaire categorieën ook mogelijk)  

 ruimten reserveren (ook voor activiteiten buiten het curriculum)  

 de locatie van ruimten registreren (gebouw, verdieping...)  

 tijdens het roosteren rekening houden met afmetingen en capaciteit  

 een ruimte in meerdere subruimten onderverdelen  

 een overzicht geven van het gebruik van ruimten (zalenrooster)  

 

Opmerking [u8]: Gebruiken in 
handleiding? 



Hoofdstuk 4: Personen 

3-4 
Handleiding Web-Pro: Infrastructuur 

© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

3.2 Een gebouw aanmaken  

Het object Gebouw representeert alle gebouwen. Dit kunnen zowel gebouwen van uw (interne) 
organisatie zijn, als externe gebouwen. U kunt een gebouw relateren aan één of meerdere 
organisaties die het gebouw in bezit hebben. U kunt binnen een gebouw één of meerdere 
verdiepingen maken. U kunt een gebouw maken of schrappen vanaf Plaatsbeheer. Bij het roosteren 
zal de Web-Pro een lokatie conflict geven als studenten tussen twee opeenvolgende collegeuren van 
het ene gebouw naar het andere moeten gaan.  
 
Om een gebouw te maken, neemt u de volgende stappen: 
 

1. Begin bij Plaatsbeheer. 
2. Klik op de basisoperatie ‘M’ (van Maken) in Plaatsbeheer. 
3. U kunt nu kiezen voor Ruimtetype of Gebouw. De keuzemogelijkheden worden in een apart 

schermpje weergegeven en u ziet op de Plattegrond dat de vierkantjes achter Ruimtetype en 
Gebouw in Plaatsbeheer groen gekleurd zijn. Kies voor gebouw. U kunt dit in het schermpje 
doen en deze dichtklikken of u kunt op het groene vierkantje klikken. Hieronder ziet u in Figuur 
 3-3 hoe dit eruit ziet: 

 

 

Figuur  3-3: het maken van een gebouw 

4. U kunt nu uw gebouw een code en een naam geven. Druk op <Enter> om uw invoer te 
bevestigen. Het gebouw is aangemaakt. 

 

3.3 Een gebouw verwijderen  
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3.4 Een verdieping aanmaken  

Het object Verdieping representeert de verdiepingen van een gebouw. U kunt een verdieping relateren 
aan één of meerdere organisaties die de verdieping in bezit hebben. U kunt binnen een verdieping 
één of meerdere ruimten maken. U kunt een verdieping maken of schrappen vanaf het gebouw waarin 
zij zich bevindt. De Web-Pro zal tijdens het roosteren van meerdere ruimtes dit zo veel mogelijk op 
een verdieping proberen te doen. Hieronder, in Figuur  3-4 zien we de geactiveerde verdieping van 
Gebouw A (in de naam van de verdieping te zien): 
 

 

Figuur  3-4: het object Verdieping 

In het bovenstaande fragment ziet u dat er 3 verdiepingen zijn (te zien aan ‘(1:3)’ in het object 
Gebouw achter ‘Verdiepingen’) en dat we nu de de eerste (‘(1:13)’) verdieping zien. Dit is de begane 
grond van gebouw A met de code 0, zoals te zien is op het object Verdieping. 
 
U neemt de volgende stappen om een verdieping te maken: 
 

4. Nu kunt u een verdieping maken bij dit gebouw. Ga naar het object gebouw en klik 
daar op de basisoperatie ‘M’ (van Maken). 

5. U kunt nu kiezen uit Adres en Verdieping. Klik op Verdieping. 
6. Voer nu een code en een naam in voor deze verdieping. Druk op <Enter> om uw 

invoer te bevestigen. De verdieping is aangemaakt. 
 

3.5 Een verdieping verwijderen  

 
 
!) Tip voor het schrappen van een verdieping: u mag een verdieping slechts schrappen, indien de 
ruimten van de verdieping geen relatie hebben met specificaties. 
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3.6 Een ruimte aanmaken  

Het object Ruimte representeert de ruimten van een verdieping. U kunt een ruimte in meerdere 
deelruimten onderverdelen. In dat geval representeert het object Ruimte ook de deelruimten van die 
ruimte. Een deelruimte heeft dezelfde eigenschappen als een ruimte. Het is alleen niet aan een 
verdieping (zoals een normale ruimte) gerelateerd, maar aan de bijbehorende ruimte. U kunt een 
ruimte relateren aan één of meerdere organisaties die de ruimte in bezit hebben.  
 
Een ruimte kan de vaste standplaats zijn voor één of meerdere apparaten. U kunt voor een ruimte de 
capaciteit definiëren voor het aantal personen dat zich in de ruimte kan bevinden. Halve bezetting is 
de capaciteit, die overeenkomt met een tafel tussen de studenten en de kwart bezetting is als er ook 
steeds een rij tafels moet worden vrij gehouden. Als u niets invult vult de Web-Pro er simpelweg de 
helft respectievelijk een kwart van de eigenlijke capaciteit in. U kunt een ruimte maken of schrappen 
vanaf de verdieping waarop zij zich bevindt. U kunt een deelruimte maken of schrappen vanaf de 
ruimte waarin zij zich bevindt. In Figuur  3-5 volgt een voorbeeld van het object Ruimte: 
 

 

Figuur  3-5: het object Ruimte 

In de figuur is ruimte met code A005 te zien/geactiveerd. Bij volledige bezetting is er plaats voor 150 
personen. Tijdens het roosteren houdt de Web-Pro rekening met de grootte van de ruimten. Daarin 
houdt het ook zoveel mogelijk rekening met het overeenkomen van gevraagde en werkelijke 
capaciteiten. U kunt in het vereisteformulier aangeven of het om een volledige, halve of kwart 
bezetting gaat. De halve of kwart bezetting is handig voor het roosteren van bijvoorbeeld tentamens. 
Ook is te zien dat er 850 specificaties aan deze ruimte gekoppeld zijn. Onder specificaties vallen: 
vereisten, allocaties, roosterweergaven en conflicten. Deze ruimte kan hierdoor niet zomaar geschrapt 
worden.   
 
U neemt de volgende stappen om een ruimte aan te maken: 
 
1. Nu kunt u een ruimte maken bij deze verdieping. Ga naar het object Verdieping en daar op de 
basisoperatie ‘M’ (van Maken). 
2. U kunt nu bij Ruimte de code en de naam van deze ruimte invoeren. Druk steeds op <Enter> om uw 
invoer te bevestigen. De ruimte is nu in principe aangemaakt. Belangrijk is echter de volgende stap. 
3. Bij de nieuwe ruimte dient u de bezetting aan te geven. Zo weet de Web-Pro hoeveel mensen er in 
de ruimte kunnen om daar bij het roosteren rekening mee te kunnen houden. Voer daarom de 
volledige, halve en kwart bezetting van de ruimte in en bevestig uw invoer steeds door op <Enter> te 
drukken. 
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3.7 Een ruimte verwijderen  

 
!) Tip voor het schrappen van een ruimte: u mag een ruimte slechts schrappen, indien deze geen 
relatie heeft met specificaties. 
 

3.8 Een ruimtetype maken  

Het object Ruimtetype is een bepaalde classificatie voor een groep ruimten met gemeenschappelijke 
eigenschappen. U kunt een ruimte aan één of meerdere ruimtetypes relateren. Ruimtetypes zijn 
handig om aan te geven dat bepaalde activiteiten binnen de ruimte van een bepaald ruimtetype plaats 
moeten vinden. U kunt een ruimtetype maken of schrappen vanaf Plaatsbeheer. In Figuur  3-6 ziet u 
hoe het geactiveerde object ruimtetype eruit ziet: 

 

Figuur  3-6: het object Ruimtetype 

1. Een nieuw ruimtetype maakt u aan via Plaatsbeheer. Klik daar op de ‘M’ (van Maken) en u ziet het 
volgende venster met twee mogelijkheden (Figuur  3-7): 

 

Figuur  3-7: het maken van een ruimtetype 

Stap 16: Kies nu voor Ruimtetype en volg de verbindingslijn tussen Plaatsbeheer en Ruimtetype. U 
kunt nu bij het object Ruimtetype uw code en naam van het nieuwe ruimtetype invoeren. Bevestig uw 
invoer steeds met <Enter>. U heeft nu een nieuw ruimtetype aangemaakt. 
Stap 17: Indien u dit nieuwe ruimtetype wilt toevoegen aan uw ruimte dan laat u het object Ruimtetype 
actief. Ga dan terug naar de ruimte en klik op de basisoperatie ‘T’ (van Toevoegen).   
Stap 18: Kies nu weer voor Ruimtetype.  
Stap 19: Navigeer naar Ruimtetype zodat u uw laatste ruimtetype kunt zien en druk dan op <Enter> 
om dit ruimtetype te bevestigen. 
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3.9  Een ruimtetype verwijderen 

Om een ruimte of ruimtetype volledig uit het systeem te kunnen halen (schrappen) dient u ervoor te 
zorgen dat de ruimte of ruimtetype vrij van gekoppelde specificaties is. Allereerst moet u de ruimte of 
het ruimtetype verwijderen uit alle vereisten en roosterweergaven waar die in voorkomt. U kunt een 
formulier van de ruimte/ruimtetype openen en binnen dat formulier met de functie ‘O’ een overzicht 
genereren van alle specificaties (vereisten/ roosterweergaven) die eraan gekoppeld zijn. Open dan 
een aparte vereisten/roosterweergave formulier en sleep de vereisten uit het specificatie-overzicht een 
voor een naar dit formulier en verwijder vervolgens de ruimte/ruimtetype uit de 
vereiste/roosterweergave. Met het commando ‘-‘<ruimte of ruimtetype code> kunt u de 
ruimte/ruimtetype uit zijn regel verwijderen. Een voorbeeld: -A034 (ruimte) of -T-BK (ruimtetype). Dit 
kan ook met basisoperatie ‘V’ of ‘Lr’, zie hiervoor het hoofdstuk over de bediening van de Web-Pro in 
de Handleiding Web-Pro voor beginners.  
 
Om een goed beeld te krijgen van de ruimten die onder dit ruimtetype vallen kan een formulier van de 
ruimten gemaakt worden door bij het object Ruimtetype op de ‘F’ (van Formulier) te klikken. Nu ziet u 
het volgende venster in beeld verschijnen (zie Figuur  3-8): 
 

 

Figuur  3-8: het overzicht Attribuut vanuit F van Ruimtetype 

Zodra u klikt op ‘Ruimtetype.Ruimten’ verschijnt er een formulier in beeld.  
 
Een voorbeeld is hieronder te zien in Figuur  3-9: 
 

 

Figuur  3-9: het formulier van Ruimtetype BE 

In dit formulier ziet u het volgende: u ziet dat het gaat om het ruimtetype BE. Daar vallen 36 ruimten 
onder (waaronder Q006, Q009, D270, C212 etcetera). U kunt door deze ruimten bladeren. Momenteel 
ziet u de eerste ruimte Q006. U ziet de volledige, halve en kwart bezetting van de ruimte en u kunt 
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zien dat de ruimte zich op de begane grond van het Q-gebouw bevindt. Daarnaast is de ruimte Q006 
gekoppeld aan 315 specificaties en aan verschillende ruimtetypes (waaronder bijvoorbeeld BE-
Domein, T-30-BE en T-BE). 
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3.10 Overzichten maken van ruimtes 

Vanaf Plaatsbeheer navigeert u naar het object Plaatsoverzicht door op het vierkantje bij 
plaatsoverzicht te klikken en de blauwe verbindingslijn te volgen. 
 
In Figuur  3-10 ziet u hoe het object Plaatsoverzicht eruit ziet: 
 

 

Figuur  3-10: het object Plaatsoverzicht 

Het object Plaatsoverzicht kunt u gebruiken om overzichten te krijgen van alle ruimten en om roosters 
te bekijken en uit te printen van:  

 een bepaalde ruimte 

 alle ruimten van een bepaalde verdieping 

 alle ruimten van een bepaald gebouw 

 alle ruimten van een bepaald ruimtetype 
 
De kenmerken van het object Plaatsoverzicht zijn (zet deze goed alvorens op “Genereer ...” te 
drukken): 

 Naam: de code van het overzicht. Het systeem maakt automatisch een naam voor het 
plaatsoverzicht, wanneer u opstart. 

 Formaat: hier kunt u kiezen voor de formaten “HTML tabellen” (web-pagina) en “Spreadsheet 
tabellen” (bijvoorbeeld Excel). 

 Filter: hier kunt u het filter waarmee u de gegevens wilt filteren instellen. 

 Topologie Attributen Zichtbaar: indien u de topologiepartitie gebruikt, kunnen de daar 
gerelateerde relaties, kenmerken en operaties in Gebouw, Verdieping, Ruimte of Ruimtetype 
zichtbaar worden gemaakt zodat u ze kunt gebruiken. Daarmee kunt u onder andere het 
wegennet en de coördinaten aangeven waar de door u beheerde gebouwen zich bevinden. 
Wanneer dan ruimten worden gezocht binnen bijvoorbeeld een campus of bedrijfsterrein, dan 
zal de Web-Pro rekening houden met de afstand tussen de gebouwen. Kies: 
a)  ‘Nee’; de topologie attributen worden niet getoond.  
b)  ‘Ja’: de topologie attributen worden getoond.  

 Ruimtegeneratie: tijdens het maken van een gebouw wordt een ruimte met dezelfde code 
aangemaakt. Het wijzigen van de gebouwnaam en code, wijzigt ook de ruimtenaam en code. 

   Werkjaar: van de werkperiode waarvan u het ruimterooster wilt uitprinten. Relevant voor de 
speciale operatie Ruimterooster.  

   Werkperiode: waarvan u het ruimterooster wilt uitprinten. Relevant voor de speciale operatie 
Ruimterooster.  

 
Zodra u in Plaatsoverzicht de juiste instellingen heeft gekozen voor formaat, filter, werkjaar en 
werkperiode dan kiest u de juiste weergave: 

 Genereer Webweergave per Type: zodra u deze functie activeert, geeft de Web-Pro u de 
keuze om een weergave te genereren van het type gebouw (uw data wordt weergegeven en 
gesorteerd naar gebouw) of het type ruimtetype (uw data wordt weergegeven en gesorteerd 
naar ruimtetype). Vervolgens drukt u op enter om de weergave te starten. 

 Genereer Webweergave per Object: zodra u deze functie activeert, geeft de Web-Pro u de 
keuze om een weergave te genereren per specifiek object (code) van de volgende types: 
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gebouw, verdieping, ruimte of ruimtetype. Uw navigeert voorafgaand aan het genereren naar 
het juiste object (specifiek gebouw, verdieping, ruimte of ruimtetype) en vervolgens klikt u het 
gewenste object (bijvoorbeeld ruimte 105) aan en drukt u op enter om de weergave te starten.  

 
In Figuur  3-11 ziet u het verschil in de keuze bij een weergave per type of object: 
 

Weergave per type Weergave per object 

 

 

Figuur  3-11: weergave per type of per object 

3.11 Tips Plaats 

 Voer geen ruimtes in die niet voor het roosteren gebruikt mogen worden. Dit kan leiden tot 
verwarring aangezien deze ruimtes per ongeluk gebruikt kunnen worden door de roosteraar. 

 

 Geef in de code van een ruimte ook het gebouw en/of de verdieping aan. Op het rooster 
verschijnt dan alleen die code en zo is aan de code duidelijk te zien in welk gebouw en op 
welke verdieping de ruimte zich bevindt.  

 

 Als een ruimte voor een bepaalde reden niet de hele tijd in het rooster verschijnen kan, 
verwijder dan de relaties van deze ruimte met de ruimtetypes, waar hij bijhoort. Of maak een 
blokkade (niet beschikbaar-vereiste) aan voor de desbetreffende ruimte zodat er niet in 
geroosterd kan worden. Alhoewel het mogelijk is om specifiek aan te geven hoe lang zo’n 
blokkade duurt, is het goed om hier zorgvuldig mee om te gaan.  

 

 Let op bij ruimtes, die extern afgeschreven moeten worden. Op het moment dat ze zijn 
toegevoegd bij de ruimtetypes,  weet de Web-Pro niet wanneer deze beschikbaar zijn.  

 

 Het is mogelijk zowel specifieke ruimtes als ruimtetypes in vereisten in te voeren. U kunt ook 
zowel een specifieke ruimte als een ruimtetype invullen. De Web-Pro probeert dan eerst de 
specifieke ruimte in te roosteren en indien dat niet gaat dan zoekt de Web-Pro naar een andere 
ruimte van het opgegeven type. 

 

 Ruimtenaam, ruimtetypes en capaciteit verschijnen ook in de Webber. Zorg er dus voor dat ze 
duidelijk en begrijpelijk zijn. 

 

 Voor de synchronisatie is het heel belangrijk dat ruimtes overal dezelfde code krijgen. Het is 
aan te raden bij meerdere gesynchroniseerde databases het ruimtebeheer door een persoon 
bijvoorbeeld functioneel beheerder te laten doen om de consistentie te waarborgen. 

 

 Via een relevante verdieping kan het systeem ook ruimtes roosteren (als het systeem meerdere 
ruimtes tegelijktijd moet inroosteren, worden zoveel mogelijk ruimtes van dezelfde verdieping 
gekozen). Dit kan ook voor het gebouw. 

 

 Indien studenten van gebouw moeten wisselen, bij twee opeenvolgende collegeuren, dan 
ontstaat er een locatieconflict (dit is instelbaar en afhankelijk van de situatie per organisatie / 
locatie).  

 

 Voor elke ruimte moet de ruimtecapaciteit aangegeven worden. Als dat niet gebeurt, is de Web-
Pro niet goed in staat om automatisch ruimtes toe te wijzen en/of capaciteitsconflicten te 
registreren.  
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4 Personen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk van de handleiding behandelen we de personen-partitie. Er bestaan in de personen-
partitie objecten met betrekking tot: personen, functietypes en functies. Functies zijn: consument en 
dienstverlener.  
Voorbeelden van consumenten zijn: klanten, studenten, cursisten, etcetera. Voorbeelden van 
dienstverleners zijn: monteurs, docenten, consultants, etcetera. Bij personen vult u de basisgegevens 
van een persoon in. Functiegebonden gegevens vult u in bij de bijbehorende functie. Een persoon kan 
één of meerdere functies hebben binnen een organisatie. Een functie kan ook niet aan een persoon 
gerelateerd zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u nog niet weet wie de functie gaat 
vervullen. Door vanaf een functietype een aantal functies te maken zonder ze te relateren aan 
personen, kunt u ook aangeven hoeveel personen maximaal een bepaalde functie kunnen vervullen.  
 
Persoon objecten bestaan uit:  

 Persoon  

 Consument  

 Consumenttype  

 Dienstverlener  

 Dienstverlenertype  
 
Persoon objecten worden ondersteund door:  

 Personenbeheer  

 Persoonsindex  
 
De Personen-partitie bevindt zich bovenin in het midden van het schema, zoals u in Figuur  4-1 kunt 
zien: 
 

 

Figuur  4-1: positie Personen-partitie 

Hieronder zullen we in het kort de verschillende objecten binnen de Personen-partitie omschrijven: 
 

 Persoon:  
representeert alle personen. Bij het object Persoon vult u de basisgegevens van een persoon in. 
Functiegebonden gegevens vult u in bij de bijbehorende functie. Een persoon kan één of meerdere 
functies hebben binnen een organisatie.  
 

 Consument:  
representeert alle consumenten. Voorbeelden van consumenten zijn: klanten, studenten, cursisten, 
etcetera. Een Consument is van een bepaald Consumenttype. U kunt een persoon aan een 
consument relateren, om aan te geven wie de consument is. U kunt individuele consumenten 
inplannen. Indien u de consument relateert aan een groep, kunt u de consument ook inplannen via 
een groep. U kunt het adres van de consument invullen. Indien de consument een vaste werkkamer 
heeft, kunt u dit aangeven. U kunt een consument relateren aan een organisatie.  
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 Consumenttype:  
is een bepaalde classificatie voor consumenten met gemeenschappelijke eigenschappen. U kunt een 
consument aan één of meerdere consumenttypes relateren.  
 

 Dienstverlener:  
representeert alle dienstverleners. Voorbeelden van dienstverleners zijn: monteurs, docenten, 
consultants, etcetera. Een dienstverlener is van een bepaald dienstverlenertype. U kunt een persoon 
aan een dienstverlener relateren, om aan te geven wie de dienstverlener is. U kunt het werkadres van 
de dienstverlener invullen en ook aangeven wat de vaste werkkamer is van de dienstverlener. 
Tenslotte kunt u de dienstverlener relateren aan de sectie waarbij hij/zij werkt.  
 

 Dienstverlenertype:  
is een bepaalde classificatie voor dienstverleners met gemeenschappelijke eigenschappen. U kunt 
een dienstverlener aan één of meerdere dienstverlenertypes relateren. Dienstverlenertypes zijn 
handig om aan te geven dat bepaalde activiteiten met dienstverleners van een bepaald 
dienstverlenertype gedaan moeten worden.  
 

 Personenbeheer:  
gebruikt u om persoonsindexen en functietypes te maken en te schrappen. 
Met behulp van Personenbeheer kunt u een overzicht krijgen van alle functietypes en 
persoonsindexen die in het systeem opgenomen zijn.  
 

 Persoonsindex:  
representeert indexen volgens welke u personen kunt groeperen. Toch adviseren we alle personen 
onder index ‘A-Z’ in te voeren, wat het beheer van de personen makkelijker maakt. 
 
In onderstaand overzicht (Figuur  4-2) ziet u hoe de personen-partitie opgebouwd is in de Web-Pro: 
 

 

Figuur  4-2: opbouw personen-partitie 

Er zijn een aantal kenmerkende eigenschappen aan de infrastructuur van de Web-Pro. De Web-Pro 
kan... 
 

 personeel categoriseren (hoofddocent, systeembeheerder...)  

 personeel relateren aan verschillende functies  

 personeelsactiviteiten registreren (personeelsrooster)  

Opmerking [u9]: Verwerken? 
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 personeelsgegevens registreren (adres, telefoonnummer...)  
 

 studenten categoriseren (voltijd, deeltijd...)  

 studenten aan groepen toewijzen  

 studenten relateren aan vakgroepen  

 cijfers van studenten registreren  

 studentenactiviteiten registreren (studentenrooster)  

 studentengegevens registreren 
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4.2 De personen partitie 

De personen partitie is nodig bij het maken van een rooster wanneer:  

 Namen van docenten op het rooster voorkomen.  

 De docentenroosters gemaakt moeten worden.  

 De studentenroosters gemaakt moeten worden.  
 
De volgende gegevens kunt u in de personen partitie verwerken: 
 

 Persoonsindex  
Aan hand van het aantal in te voeren personen een meer of minder nauwkeurige index.  
Bijvoorbeeld: A-F, G-L; A, B, C, etcetera. 
 

 Personen  
Alle personen, die op het rooster voorkomen of een docent- of studentrooster krijgen.  
Indien gewenst kan de volledige naam (met voorletters, titel en voorvoegsels) en het adres 
ingevoerd worden.  

 

 Dienstverlenertype  
Alle dienstverlenertypen van de dienstverleners (docenten), die op het rooster voorkomen.  

 

 Dienstverleners  
Alle dienstverleners / docenten, die op het rooster voorkomen.  
Indien gewenst kan het adres van de docent ingevoerd of een relatie naar de werkkamer 
toegevoegd worden.  

 

 Consumenttype  
Alle consumenttypen van de consumenten (studenten), die individueel geroosterd worden.  

 

 Consument 
Alle consumenten (studenten), die individueel geroosterd worden.  
Indien gewenst kan het adres van de student ingevoerd worden.  

 

 Externe Functietype  
Alle externe functietypen van externe functies.  

 

 Externe Functie  
Alle externe functies, die op het rooster voorkomen.  
Indien gewenst kan het adres van een externe functie ingevoerd worden.  

 

 Dienstverlenertype  
Alle dienstverlenertypen van docenten (dienstverleners). 

 

 Dienstverlener  
Alle dienstverleners, die individueel geroosterd worden. 

 
We zullen nu verder ingaan op de verschillende objecten binnen de personen-partitie. 
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4.3 Hoe voeg ik een nieuwe persoon toe? 

4.3.1 Een nieuwe personenindex maken 

U maakt een nieuwe personenindex met de volgende stappen: 
 

1. Ga naar Personenbeheer. Klik daar op de basisoperatie M (van Maken).  
 
U ziet nu het volgende (Figuur  4-3): 
 

 

Figuur  4-3: persoonsindex maken 

2. Klik op het groene vierkantje voor Persoonsindexen op de Plattegrond of klik op 
Personenbeheer.Persoonsindexen in het schermpje dat tevoorschijn is gekomen. 

 
3. Voer nu bij Personen-Index een code in. Bijvoorbeeld “Z” en bevestig met <Enter>. U heeft nu 

een nieuwe Personen-Index gemaakt (zie Figuur  4-4): 
 

 

Figuur  4-4: fragment personen-index 

Let op: we adviseren te werken met de index ‘A-Z’ zodat alle personen binnen één index staan.  
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4.3.2 Een persoon maken 

Om een persoon te maken neemt u de volgende stappen: 
 

1. Activeer de verbindingslijn tussen Personenbeheer en Personen-Index. Ga nu naar de juiste 
personen-index waar u een persoon aan wilt toevoegen. 

2. Klik op de basisoperatie M (van Maken) en voer een code in het lichtblauwe vlak. Bijvoorbeeld 
de docentcode: 123 en bevestig met <Enter>. U heeft nu de persoon “123” aangemaakt.  

3. Vul bij Naam een naam (en / of de code) in en bevestig met <Enter>. Bijvoorbeeld: Jansen-M-
123. Hieronder – in Figuur  4-5 – ziet u een voorbeeld: 

 

 

Figuur  4-5:Fragment persoon 

4.3.3 Een functie aan de persoon toevoegen 

Stap 7: Indien u bij de partitie personenbeheer het hoofd functietype aangegeven heeft dan zal het 
systeem automatisch het functietype kiezen dat u daar heeft staan zodra u een nieuwe persoon heeft 
aangemaakt. Indien u al weet aan welk functietype u deze nieuwe persoon wilt koppelen – 
consumenttype of dienstverlenertype (bijvoorbeeld dienstverlenertype DOCENT) - dan kunt u de code 
van dat functietype bij functietypes invoeren (als deze code al bestaat). De persoon wordt dan 
automatisch gekoppeld aan het juiste functietype.  

4.3.4 De naamgegevens en het adres van een persoon invullen 

Stap 10: U gaat terug naar de Persoon. Daar activeert u de verbinding naar Persoonsnaam. In dit 
object kunt u verschillende velden vullen (zie onderstaande figuur). 
 
Stap 11: Vanuit Persoon activeert u de relatie naar het Adres. Volg de blauwe verbindingslijn. 
Hier kunt u het volgende invullen (zie Figuur  4-6). 
 

Persoonsnaam velden  Adres velden 

 
 

Figuur  4-6: persoonsnaam en adres velden 

4.3.5 Een persoon verwijderen 

Een persoon kunt u verwijderen in het object Persoon. Hiervoor navigeert u vanaf Personenbeheer 
naar het object Persoon. Daar zoekt u de betreffende persoon door erdoorheen te bladeren. U kunt 
ook vanaf Personenindex een formulier van Personen openen en met de basisoperatie ‘H’ (van halen) 
een persoon ophalen. Vervolgens klikt u bij de Personenindex of in het geopende formulier op de 
basisoperatie ‘S’ van schrappen en nadat u de persoon heeft bevestigd met <Enter> is deze persoon 
verwijderd. 
 
Let op: indien de persoon gekoppeld is aan een functie dan verwijdert u wel de persoon maar de 
functie blijft nog wel bestaan! De beste volgorde is dus om eerst de dienstverlener of de consument te 
verwijderen (en de eventuele specificaties te wijzigen of te schrappen). Daarna kunt u de persoon 
verwijderen.  
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4.3.6 Een dienstverlenertype aanmaken 

Het object Dienstverlenertype is een bepaalde classificatie voor dienstverleners met 
gemeenschappelijke eigenschappen. U kunt een dienstverlener aan één of meerdere 
dienstverlenertypes relateren. Dienstverlenertypes zijn handig om aan te geven dat bepaalde 
activiteiten met dienstverleners van een bepaald dienstverlenertype gedaan moeten worden.  
U maakt of schrapt een dienstverlenertype vanaf Personenbeheer. In Figuur  4-7 ziet u het object 
dienstverlenertype: 
 

 

Figuur  4-7: het object dienstverlenertype 

Stap 8: Indien het functietype nog niet bestaat dan maakt u die aan via de basisoperatie M (van 
Maken) in Personenbeheer.  
Stap 9: U kiest voor dienstverlenertype of consumenttype. Hier kunt u een nieuwe code invoeren en 
nadat u bevestigd heeft met <Enter> is het nieuwe type toegevoegd. 

4.3.7 De werklast toevoegen aan een dienstverlenertype 

U neemt de volgende stappen om een werklast aan een dienstverlenertype toe te voegen: 
 

1. Activeer vanaf Personenbeheer de verbindingslijn naar dienstverlenertype.  
2. Klik op de basisoperatie M (van Maken) in het object dienstverlenertype en selecteer 

Werklast. 
3. Volg de blauwe verbindingslijn. 
4. Geef de werklast een code. 
5. Vul de overige velden in (u hoeft niet alles in te vullen). Hieronder ziet u een voorbeeld (zie 

Figuur  4-8): 
 

 

Figuur  4-8: werklast 

Zo kunt u dus aangeven voor welke periode de werklast geldt en u kunt bepaalde beperkingen 
aangeven. Een docent mag bijvoorbeeld maximaal 9 uren per dag geven, maximaal 40 uur per week, 
minimaal 2 uren per dag enzovoorts. 
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4.3.8 Een dienstverlener maken 

Het object Dienstverlener representeert alle dienstverleners. Voorbeelden van dienstverleners zijn: 
monteurs, docenten, consultants, enzovoort. Een dienstverlener is van een bepaald 
dienstverlenertype. U kunt een persoon aan een dienstverlener relateren, om aan te geven wie de 
dienstverlener is. U kunt het werkadres van de dienstverlener invullen en ook aangeven wat de vaste 
werkkamer is van de dienstverlener. Tenslotte kunt u de dienstverlener relateren aan de sectie waarbij 
hij/zij werkt. U maakt of schrapt een dienstverlener vanaf Dienstverlenertype. In Figuur  4-9 ziet u het 
object Dienstverlener: 
 

 

Figuur  4-9: het object Dienstverlener 

 

4.3.9 Een dienstverlener schrappen 

Let op: door het verwijderen van een dienstverlener heeft u de persoon nog niet verwijderd. U heeft 
slechts de dienstverlener uit het dienstverlenertype verwijderd. 

 Stap 1: u kunt alleen dienstverleners verwijderen als er geen specificaties gekoppeld zijn aan 
deze dienstverlener; bekijk dus eerst bij de betreffende dienstverlener of er specificaties aan 
gekoppeld zijn. Hieronder ziet u 2 voorbeelden. De eerste dienstverlener kunt u niet 
verwijderen omdat hier 2 specificaties aan gekoppeld zijn (zie de linker kolom van Figuur 
 4-10). De tweede dienstverlener kunt u wel verwijderen omdat hier geen specificaties aan 
gekoppeld zijn (zie de rechter kolom van Figuur  4-10): 

 

Deze dienstverlener kunt u niet verwijderen;         
er zijn 2 specificaties aan gekoppeld 

Deze dienstverlener kunt u wel verwijderen;      
er zijn geen specificaties aan gekoppeld 

  

Figuur  4-10: verwijderen van een dienstverlener 

 Stap 2: de dienstverlener in de rechter kolom kunt u dus zonder problemen verwijderen door 
bij Dienstverlenertype op de basisoperatie ‘S’ van Schrappen te klikken. Er wordt nu om een 
bevestiging gevraagd; na het drukken op <Enter> is de dienstverlener verwijderd uit het 
dienstverlenertype. 

 Bij de dienstverlener in de linker kolom dient u eerst te kijken naar de specificaties. Dit kunt u 
doen door een formulier van de specificaties te openen. Vervolgens ziet u precies aan welke 
specificaties deze dienstverlener nog gekoppeld is. Deze specificaties kunt u wijzigen of 
schrappen (afhankelijk van welke specificaties het zijn).  
Hieronder staan 2 voorbeelden: 
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o De dienstverlener Haasnoot die u wilt verwijderen heeft nog 2 specificaties waarvan 1 
een vereiste is. Deze is nog geroosterd (dus de andere specificatie is de allocatie). 
Om Haasnoot te kunnen verwijderen zullen we de gegevens van de vereiste aan 
moeten passen. We kunnen de vereiste schrappen of we kunnen de dienstverlener 
Haasnoot vervangen door een andere dienstverlener en deze vervolgens opnieuw 
roosteren. Om dit te kunnen doen kunt u het beste het vereisteformulier (via Periode-
Roosteraar) erbij pakken. Zodra u het heeft aangepast zult u zien dat de 
dienstverlener Haasnoot geen specificaties meer heeft. Nu kunt u de dienstverlener 
verwijderen. 

o De dienstverlener Haasnoot die u wilt verwijderen heeft nog 2 specificaties. Het zijn 
bijvoorbeeld roosterweergaven. U zult dus eerst de dienstverlener Haasnoot uit de 
desbetreffende roosterweergaven moeten schrappen voordat u de dienstverlener kunt 
verwijderen. 

 

4.3.10 Een consumenttype aanmaken 

4.3.11 Een consument aanmaken 

4.3.12 Een consument schrappen 

Het verwijderen van een consument gaat precies hetzelfde als het verwijderen van een dienstverlener. 
Neem hiervoor dezelfde stappen en zorg ervoor dat er geen specificaties meer gekoppeld zijn aan de 
consument. Als u dan toch probeert de consument te verwijderen, zult u zien dat dat niet mogelijk is. 
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4.4 Overzichten van personen maken 

Met het personeeloverzicht kunt u overzichten maken van de gegevens die in de Web-Pro ingevoerd 
zijn in de personen partitie. Het personeeloverzicht gebruikt u om een overzicht te maken van 
dienstverleners en consumenten. In Figuur  4-11 ziet u een voorbeeld van het personeeloverzicht. 
 

 

Figuur  4-11: personeeloverzicht 

Om overzichten te maken moet u de volgende stappen nemen:  
1. Klik op de operatie ‘Genereer Webweergave per Type’ of ‘per Object’ in het 

personeeloverzicht 
2. Kies één van de Objecten; Consumenttype of Dienstverlenertype, afhankelijk van het 

overzicht dat u wilt krijgen.  
 
U heeft de volgende mogelijkheden: 
 

 ‘Genereer Webweergave per Type’: produceert overzichten van alle objecten van het door u 
gekozen type en (indien van toepassing) van de bijbehorende onderobjecten. Wijzig de 
kenmerken ‘Formaat’ en ‘Filter’ naar de gewenste waarden. Zie tooltips aldaar (deze tooltips 
zijn zichtbaar als u met het pijltje van uw muis boven het woord staat waarover u meer wilt 
weten). Selecteer daarna één van de in groen weergegeven types om een weergave van dat 
type te produceren. Bijvoorbeeld: u wilt een overzicht van alle dienstverlenertypes met de 
bijbehorende dienstverleners produceren. Dan klikt u op ‘Genereer Webweergave per Type’ 
en kiest u vervolgens het object Dienstverlenertype. 

 

 ‘Genereer Webweergave per Object’: produceert overzichten van het door u gekozen object 
en (indien van toepassing) van de bijbehorende onderobjecten. Wijzig de kenmerken 
‘Formaat’ en ‘Filter’ naar de  gewenste waarden. Zie tooltips aldaar.  

 
U kunt zo dus overzichten verkrijgen van:  
 

 Alle consumenttypes, voor elke consumenttype krijgt u een aparte tabel, waarin vermeld staat:  
o De consumentencode.  
o De consumentennaam.  
o De organisatie met welke de consument verbonden is.  
o De ruimten met welke de consument verbonden is.  
o Het adres.  
 

 Alle dienstverlenertypes, voor elke dienstverlenertype krijgt u een aparte tabel, waarin vermeld 
staat:  
o De dienstverlenercode.  
o De dienstverlenernaam.  
o De organisatie met welke de consument verbonden is.  
o De ruimten met welke de consument verbonden is.  
o Het adres.  
 

 Alle consument, voor elke consument krijgt u een aparte tabel, waarin vermeld staat:  
o De consumentencode.  
o De consumentennaam.  
o Het consumenttype waar de consument hoort.  
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o De organisatie met welke de consument verbonden is.  
o De ruimten met welke de consument verbonden is.  
o Het adres. 
 

 Alle dienstverleners, voor elke dienstverlener krijgt u een aparte tabel, waarin vermeld staat:  
o De dienstverlenercode.  
o De dienstverlenernaam.  
o Het dienstverlenertype waar de dienstverlener hoort.  
o De organisatie met welke de dienstverlener verbonden is.  
o De ruimten met welke de dienstverlener verbonden is.  
o Het adres.  
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4.5 Tips bij personen 

Hieronder staan enkele tips voor het roosterproces:  
 

 Werk zoveel mogelijk met consumenttypes en dienstverlenertypes tijdens het invoeren van de 
onderwijsgegevens zodat de vereisten op consumenttype of dienstverlenertype geroosterd 
kunnen worden. Indien het niet altijd nodig is dat een bepaalde docent een vak geeft (en 
indien dat past bij uw organisatie).  
Bijvoorbeeld: Practicumbegeleider wiskunde als docenttype.  
Laat de Web-Pro dan tijdens het roosteren voor u uitzoeken welke docent van dat docenttype 
het beste ingedeeld kan worden voor een bepaald vak. 
 

 Als meerdere studenten hetzelfde rooster hebben, kan het eenvoudiger zijn om via groepen 
van studenten te roosteren. Hierdoor hoeven ook de studentgegevens niet in de Web-Pro 
opgenomen te worden.  
 

 Voor de code van personen is het aan te raden om het voorvoegsel van een naam niet te 
gebruiken of achter de naam te zetten.  
Bijvoorbeeld: van der Kruising - Code: Kruising of Kruising_vd  
 

 Vul alleen gegevens in die u altijd up to date kunt houden en ook regelmatig gebruikt.  
 

 Let erop dat u voor de codering en de naamgeving van de personen een consequente 
methode heeft omdat dit ook gegevens zijn die op de roosters verschijnen. Daarnaast worden 
deze gegevens ook gebruikt in Web-View en Web-Planboard. 
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5 Activiteit 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we alle aspecten van de activiteit (zie Figuur  5-1 voor de locatie op de 
Plattegrond). We beginnen met een kort overzicht van alle objecten, gevolgd door een meer 
gedetailleerde omschrijving van de objecten, beginnend bij het Activiteitenbeheer, het object dat 
bovenaan staat in de hiërarchie. Vanuit dit object kunt u alle andere objecten bereiken.  
Vervolgens worden de verschillende activiteitstypes behandeld vanaf het object Programmabasis tot 
de Deelactiviteitbasis, gevolgd door het object activiteitenoverzicht.  
De objecten Programma tot aan Deelactiviteit worden niet uitvoerig besproken, omdat deze gebruikt 
worden door het systeem zelf en dus niet voor de planner van belang zijn. 
 

 

Figuur  5-1: positie van het Activiteitenbeheer 

5.2 De activiteitenpartitie 

Er volgt nu een kort overzicht van de objecten van de Activiteitenpartitie (zie ook Figuur  5-2). 
 

 Activiteitenbeheer: kunt u gebruiken om programma's, programmabases, en 
evenementstypes te maken en te schrappen. 
Met behulp van Activiteitenbeheer kunt u periode-evenementen schrappen. 
Met behulp van Activiteitenbeheer kunt u een overzicht krijgen van alle programma's, 
programmabases, periode-evenementen en evenementstypes die in het systeem opgenomen 
zijn.  
 

 Programmabasis: representeert de basisstructuur van een programma. U kunt een 
programmabasis in deelprogrammabases onderverdelen.  

 
 Deelprogrammabasis: representeert de basisstructuur van een deelprogramma. Een 

deelprogrammabasis geeft de normale opbouw weer van een bepaald deelprogramma.  
U kunt een deelprogrammabasis in activiteitbases onderverdelen.  

 

 Activiteitsbasis: representeert de basisstructuur van een activiteit. Een activiteitbasis geeft de 
normale opbouw weer van een bepaalde activiteit.  
U kunt een activiteitbasis in meerdere onderdelen verdelen. In dat geval representeert het 
object Activiteitbasis ook de onderdelen.  

 

 Deelactiviteitsbasis: representeert de basisstructuur van een deelactiviteit. 
Een deelactiviteitbasis geeft de normale opbouw weer van een bepaalde deelactiviteit.  
U kunt een deelactiviteitbasis in onderdelen opdelen. In dat geval representeert het object 
Deelactiviteitbasis ook de onderdelen van een deelactiviteitbasis. 
Een deelactiviteitsbasis is niet van belang voor uw rooster, maar u kunt deze gegevens wel 
invoeren om extra info betreffende de bovenliggende activiteitsbasis in het systeem te krijgen. 
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Figuur  5-2: activiteiten-beheer overzicht 

 

 Programma, Deelprogramma, Activiteit, Deelactiviteit: deze objecten zijn voor het rooster 
niet van belang. Deze worden door het systeem zelf gebruikt om nieuwe gegevens te 
genereren aan de hand van de gegevens die worden ingevoerd bij de objecten 
Programmabasis tot en met Deelactiviteitsbasis. Het object Programma bijvoorbeeld, 
representeert de programma's die een daadwerkelijke uitvoering zijn van een 
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programmabasis in een bepaald werkjaar. Een programma is een selectie van elementen van 
een programmabasis in een bepaald werkjaar.  

 Activiteitenoverzicht: dit object kunt u gebruiken om een lijst te bekijken en uit te printen met 
de opbouw van:  
o een programmabasis, een deelprogrammabasis of een activiteitbasis  
o een programma, een deelprogramma of een activiteit  
o een periode-evenement, een evenementsindex, een evenement of een 

evenementstype  
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5.2.1 Een Programmabasis maken 

Representeert de basisstructuur van een programma. U kunt een programmabasis in 
deelprogrammabases onderverdelen. U maakt een programmabasis vanaf Activiteitenbeheer. 
 

 

Figuur  5-3: programmabasis 

Om een programmabasis aan te maken moet u de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Vul een Code in die uniek is. 
2. Optioneel invullen van een Naam om de Code te verduidelijken.  

 

De verschillende blokken hebben de volgende functie: 

 Capaciteit: maximum aantal consumenten dat kan meedoen aan een programma dat een 
uitvoering is van de programmabasis. 

 Deelname: aantal consumenten dat gemiddeld meedoet aan de programma's die een 
uitvoering zijn van de programmabasis. 

 Omschrijving: bestand met omschrijving van de programmabasis. 
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5.2.2 Een Deelprogramma-basis maken 

Representeert de basisstructuur van een deelprogramma. Een deelprogramma-basis geeft de 
normale opbouw weer van een bepaald deelprogramma. Hieronder ziet u de deelprogramma-basis: 
 

 

Figuur 5-4: deelprogramma-basis 

U kunt een deelprogrammabasis in activiteitbases onderverdelen. Het aanmaken van een 
deelprogramma werkt hetzelfde als het aanmaken van een programma. Vanuit de 
deelprogrammabasis kunt u de volgende basisoperaties uitvoeren: 
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5.2.3 Een Activiteitsbasis maken 

Representeert de basisstructuur van een activiteit. Een activiteitbasis geeft de normale opbouw weer 
van een bepaalde activiteit. U kunt een activiteitbasis in meerdere onderdelen verdelen. In dat geval 
representeert het object Activiteitbasis ook de onderdelen van een activiteitsbasis.  
 

 

Figuur  5-5: activiteitsbasis 

Om een activiteitsbasis aan te maken moet u de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Vul een Code in die uniek is binnen de bijbehorende deelprogrammabasis. 
2. Optioneel invullen van een Naam om de Code te verduidelijken.  
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5.2.4 Overzichten van activiteiten maken 

Deze partitie kunt u gebruiken om een lijst te bekijken en uit te printen met de opbouw van:  

 een programmabasis, een deelprogrammabasis of een activiteitbasis  

 een programma, een deelprogramma of een activiteit  

 een periode-evenement, een evenementsindex, een evenement of een evenementstype.  
 

 

Figuur  5-6: activiteitenoverzicht 

Om een activeitenoverzicht aan te maken moet u de volgende stappen doorlopen: 

 Werkjaar: invullen van het relevante werkjaar voor het overzicht. 

 Werkperiode: invullen van de relevante werkperiode voor het overzicht. 

 Filter: 

 Naam: naam van het overzicht. Wordt automatisch gegeven. 

 

 

U kunt overzichten verkrijgen van de opbouw van:  

 een programmabasis: alle bijbehorende deelprogrammabases, activiteitbases en 
deelactiviteitbases.  

 een deelprogrammabasis: alle bijbehorende activiteitbases en deelactiviteitbases.  

 een activiteitbasis: alle bijbehorende deelactiviteitbases.  

 een programma: alle bijbehorende deelprogramma's, activiteiten en deelactiviteiten.  

 een deelprogramma: alle bijbehorende activiteiten en deelactiviteiten.  

 een activiteit: alle bijbehorende deelactiviteiten.  

 een periode-evenement: alle bijbehorende evenementsindexen, evenementen en 
bijeenkomsten.  

 een evenementsindex: alle bijbehorende evenementen en bijeenkomsten.  

 een evenement: alle bijbehorende bijeenkomsten.  

 een evenementstype: alle bijbehorende evenementen en bijeenkomsten. 
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6 Groep 

6.1 Inleiding 

Binnen de groeppartitie beheert u de groepen. Meestal gaat het hier om groepen van studenten 
(consumenten) die dezelfde activiteiten volgen binnen een werkperiode of een werkjaar. 

6.2 De groeppartitie 

De groeppartitie bestaat uit verschillende objecten die hieronder (per subparagraaf) kort beschreven 
worden. In Figuur  6-1 ziet u een overzicht van de groeppartitie: 

 

Figuur  6-1: overzicht van de groep-partitie 
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6.2.1 Een Groep aanmaken 

Het object Groep representeert een groep die aan een bepaalde activiteit deelneemt. Het is ook 
mogelijk groepen in deelgroepen te delen. Elke gewenste diepte is toegestaan.  
U maakt en schrapt een groep vanaf Groepsbeheer of een andere groep. In het laatste geval maakt u 
een deelgroep van die andere groep.  
 

In Figuur 6-2 kunt u zien hoe het object Groep eruit ziet: 
 

 

Figuur  6-2: het object Groep 

U maakt een groep met de volgende stappen: 
 

1. Ga naar Groepsbeheer. Klik daar op de basisoperatie ‘M’ (van Maken).  
2. Kies voor Groepen. 
3. Voer een groepscode in (in het lichtblauwe veld van het groep-object) en bevestig met 

<Enter>. De groep is nu aangemaakt. 
4. Geef de groep (indien gewenst) ook een naam. 

6.2.2 Een werklast aan een groep toevoegen 

Stappen 
 

1. Blijf in het groep-object en klik daar op de basisoperatie ‘M’ (van Maken).  
2. Kies voor Werklast. 
3. Voer een code in en bevestig met <Enter>. 
4. Voer daarna de velden in die u wilt gebruiken voor de groep. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven 

hoeveel uren de groep maximaal per dag of per week mag krijgen. In Figuur  6-3 ziet u de 
verschillende mogelijkheden: 

 

 

Figuur  6-3: werklast Groep 
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6.2.3 Subgroepen maken 

Stappen: 
 

1. Ga naar de groep waar u een onderdeel aan toe wilt voegen: activeer de verbindingslijn vanaf 
Groepbeheer en blader door de groep tot u de juiste groep voor u heeft. 

2. Klik daar op de basisoperatie ‘M’ (van Maken).  
3. Kies voor Onderdelen en bevestig met <Enter> 
4. Voer een code of een naam in en bevestig met <Enter>. Het onderdeel is aangemaakt.  
5. Voer de overige gegevens in die u in wilt voeren 

 
Wilt u meerdere onderdelen aanmaken? 
Stap 6: klik dan op de verbindingslijn tussen Groepbeheer en Groep. De verbindingslijn is nu blauw. U 
bent nu weer uit het onderdeel dat u net heeft aangemaakt. U bent weer bij de topgroep (hoofdgroep). 
Stap 7: klik op de basisoperatie ‘M’ bij Groep en kies voor Onderdelen en bevestig met <Enter> 
Stap 8: voer een code of een naam in en bevestig met <Enter>. Het onderdeel (subgroep) is 
aangemaakt. 

6.2.4 Een groep verwijderen 

Een groep kan pas verwijderd worden als er geen specificaties meer aan vast zitten. Op het moment 
dat u een groep met specificaties wilt verwijderen krijgt u een waarschuwing. De specificaties kunt u 
bekijken door in het object Groep een formulier van de specificaties te maken. De groep kan nog 
gekoppeld zijn aan vereisten, allocaties, roosterweergaven en conflicten. U dient dus eerst deze 
specificaties te verwijderen of te wijzigen alvorens u de groep kunt verwijderen.  
Indien een groep onderdelen (subgroepen) heeft (waar ook geen specificaties meer aan gekoppeld 
zijn) en u wilt de hoofdgroep én de onderdelen verwijderen dan gebruikt u de basisoperatie ‘S’ (van 
Schrappen) in Groepbeheer. Zorg ervoor dat u de juiste groep kiest en bevestig het verwijderen van 
deze groep met <Enter>. De onderdelen zijn nu ook automatisch verwijderd.  
Een onderdeel van een groep kunt u verwijderen door bij het groep-object op de basisoperatie ‘F’ te 
klikken. Vervolgens kiest u voor een formulier van de Onderdelen. In dit formulier gebruikt u de ‘S’ van 
Schrappen voor het verwijderen van de groep. U kunt het verwijderen van de betreffende groep 
bevestigen met <Enter>. 
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6.2.5 Een overzicht van Groepen maken 

Het Groepoverzicht gebruikt u om overzichten van groepen te maken. Figuur  6-4 geeft u een beeld 
van het Groepoverzicht.  
 

 

Figuur  6-4: het object Groepoverzicht 

De kenmerken van het object Groepoverzicht zijn: 

 Naam: wordt automatisch gegeven. 

 Exporteer: geeft aan waar de gegenereerde overzichten naartoe geëxporteerd worden.  
Exporteer wordt gebruikt door de speciale operatie Schrijf.  
o Workspace: de bestanden worden naar de [Databasenaam]/Workspace/HTML 
 geëxporteerd. Dit is een lokale map. Dat wil zeggen niemand behalve de gebruiker 
 heeft het recht om de bestanden te bekijken.  
o Private-WEB: de bestanden worden naar de Private-WEB map geëxporteerd.  
o Public-WEB: de bestanden worden naar de Public-WEB map geëxporteerd.  

 Formaat: geeft aan in welk formaat u het overzicht wilt afbeelden. Formaat wordt gebruikt als 
argument van de Speciale operatie Schrijf.  

 Werkjaar: het relevante werkjaar voor het overzicht.  

 Werkperiode: de relevante werkperiode voor het overzicht.  

 Extra Kolom: wordt gebruikt door ‘Genereer weergave per type/object’ met ‘Formaat’ ‘HTML 
tabellen met index bestand’. De gegenereerde tabellen per groep krijgen extra kolommen om 
bijvoorbeeld extra informatie buiten het systeem toe te voegen. Voorbeeld: de studenten van 
groep G1 hebben vier tentamens afgelegd en de resultaten zullen handmatig door de 
verschillende docenten doorgegeven worden. U voert ‘Genereer weergave per object’ uit met 
‘Formaat’ ‘HTML tabellen met index bestand’, ‘Filter’ op ‘Naam’ en ‘Extra Kolom’ op ‘4’. Dan 
komen in het document naast de kolommen voor de codes en de namen van de studenten 
nog eens vier extra lege kolommen om de cijfers te noteren. 

 Update specificaties: update Vereisten en Roosterweergaven tijdens het maken en 
schrappen van subgroepen. Kies: 
A) ‘Nee’; het maken of verwijderen van subgroepen heeft geen gevolgen voor de 

specificaties. Let op: als u een (sub)groep probeert te verwijderen die aan specificaties 
gerelateerd is, dan kunt u de groep niet schrappen tenzij u de specificaties zelf schrapt. 

B) ‘Ja’; bij het verwijderen van een subgroep worden alle daaraan gerelateerde specificaties 
verwijderd. Bij het maken van een subgroep worden nieuwe specificaties gemaakt die 
gebaseerd zijn op de subgroep met de meest recent gemaakte specificaties. ‘Status’ van 
de nieuwe vereisten is ‘Niet verwerkt’, terwijl Roosterweergaven alleen worden gemaakt 
indien zij bij een sjabloon behoren.  

 Functiedistributie: groepen zoveel mogelijk vullen met functies of functies gelijk over de 
groepen verdelen. 

 Genereer weergave per type: produceert overzichten van alle groepen en bijbehorende 
onderdelen. Wijzig vóór het uitvoeren van deze operatie de kenmerken ‘Formaat’ en ‘Filter’ 
naar de gewenste waarden. 

 Genereer weergave per object: produceert overzichten van de door u gekozen groep met de 
bijbehorende onderdelen. Wijzig de kenmerken ‘Formaat’ en ‘Filter’ naar de gewenste 
waarden. De groepsselectie doet u door naar de gewenste groep te navigeren. 
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6.3 Speciale operaties bij Groepsbeheer 

6.3.1 Voeg functies toe  

Het systeem gaat door alle activiteiten van de aangegeven werkperiode, en zorgt dat de aan de 
activiteiten gekoppelde consumenten in de bijbehorende groepen worden verdeeld.  
De verdeling wordt op een intelligente manier gedaan: de consumenten die gezamenlijke activiteiten 
volgen, komen in dezelfde groepen.  
 
Belangrijk:  
De groepen moeten van tevoren gedefinieerd zijn, moeten gekoppeld zijn aan hun bijbehorende 
activiteiten en hun grootte moet gedefinieerd zijn.  
Consumenten worden uitsluitend aan lege groepen gekoppeld (groepen die nog geen consumenten 
hebben).  
Indien er meer consumenten zijn dan dat er in de groepen past, dan zullen er consumenten zijn die 
niet aan een groep werden gekoppeld.  

6.3.2 Voeg 1 functie toe  

Het systeem gaat door alle activiteiten van de aangegeven werkperiode, en zorgt dat de aan de 
activiteiten gekoppelde consument in de bijbehorende groepen wordt verdeeld.  
De verdeling wordt op een intelligente manier gedaan: de consumentconflicten worden 
geminimaliseerd (van toepassing indien activiteiten al geroosterd zijn).  
 
Belangrijk:  
De groepen moeten van tevoren gedefinieerd zijn, moeten gekoppeld zijn aan hun bijbehorende 
activiteiten en hun grootte moet gedefinieerd zijn.  
De consument wordt uitsluitend aan niet gesloten groepen gekoppeld, vollere groepen genieten de 
voorkeur.  

6.3.3 Sluit / open groepen  

De operatie werkt in twee fases:  
1. Het systeem sluit de groepen waarvan het aantal functies groter of gelijk aan de waarde van 

Grootte.  
2. Het systeem opent de groepen die gesloten waren en het aantal functies kleiner is dan de 

waarde van Grootte.  
Dit geval komt voor als groepen handmatig worden gesloten of doordat een of meer 
consumenten zijn vervallen.  

 
Belangrijk:  
De groepen moeten van tevoren gedefinieerd zijn, moeten gekoppeld zijn aan hun bijbehorende 
activiteiten en hun grootte moet gedefinieerd zijn.  
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6.4 Tips bij groepen 

Enkele tips voor het roosterproces: 
 

 Er is een verband tussen de groepsgrootte en de ruimtecapaciteit. Zodra Web-Pro de 
vereisten gaat roosteren wordt er rekening gehouden met de grootte van de groepen en de 
capaciteit van de ruimten. Daarom is het van belang hier de juiste aantallen in te vullen. Er 
ontstaat een capaciteitsconflict als er een te grote groep in een te kleine ruimte geroosterd is.  
 

 In het vereisteformulier is het mogelijk om alle subgroepen bij elkaar te roosteren door in de 
vereiste met de topgroep te werken. Daarnaast is het ook mogelijk om de subgroepen apart te 
roosteren door in de vereiste de subgroepen in te voeren. 
 

 De subgroep grootte kan automatisch gegeneert worden door onderdelen grootte te maken en 
het totaal aantal deelnemers aan de topgroep toe te kennen. Je kunt echter ook bottom up 
werken: bij de subgroepen de grootte zetten. Het totaal aantal deelnemers wordt automatisch 
ingevuld. 
 

 Het is mogelijk om de groep te koppelen aan een activiteit. Bij het overkopiëren van vereisten 
van de sjabloonperiode worden de groepen automatisch meegenomen. 
 

 De naam en code van de groepen moeten eenvoudig en herkenbaar zijn omdat ze ook in de 
Web-View (voor de studenten) en in Web-Planboard te zien zijn. 
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7 Organisatie 

7.1 Inleiding 

In het onderdeel organisatie beheert u: organisaties, afdelingen en secties. Alle organisaties kunnen in 
het organisatiebeheer worden opgenomen. U maakt eerst een organisatie, dan de afdelingen, dan de 
secties. 
 
De Organisatie Partitie is nodig bij het maken van een rooster wanneer:  
Men wil weten bij welk organisatie (externe, faculteit, werkverband ...) een docent werkt. Dit kan nodig 
zijn voor statistische informatie. Bijvoorbeeld: Hoeveel docent-uren heeft een werkverband in periode 
x geleverd? Of u wilt bijvoorbeeld registreren welke gebouwen, verdiepingen of ruimtes in het bezit 
van een organisatie zijn.  
  
De organisatie objecten worden ondersteund door:  

 Organisatiebeheer: gebruikt u om organisaties te maken en te schrappen. 

 Organisatieoverzicht : gebruikt u om overzichten van uw organisatie mee te maken. 
 
De organisatie objecten zijn:  

 Organisatie: representeert organisaties. Organisaties zijn onderverdeeld in afdelingen, en 
deze in secties. Secties kunnen onderverdeeld worden in (sub)secties. 

 Afdeling: zijn onderdelen van organisaties. 

 Sectie: representeert onderdelen van afdelingen. 
 

In Figuur  7-1 ziet u de opbouw van de   organisatiepartitie:  
 

 

Figuur  7-1: opbouw van de organisatie-partitie 
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In het kompas in Figuur  7-2 ziet u de positie van het organisatiebeheer (de positie wordt weergegeven 
door het grijze vlakje): 

 
Figuur  7-2: positie Organisatie objecten  
 

We gaan nu alle verschillende objecten uitleggen aan de hand van een voorbeelddatabase. 
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7.1.1 Een Organisatie aanmaken 

Het object Organisatie representeert organisaties. Organisaties zijn onderverdeeld in afdelingen, en 
deze in secties. Secties kunnen onderverdeeld worden in (sub)secties.  
U maakt of schrapt een organisatie vanaf Organisatiebeheer.  

We hebben de verbinding tussen Organisatiebeheer en de organisatie geactiveerd. In Figuur 7-3 ziet 
u hoe het object Organisatie eruit ziet: 
 

 

Figuur  7-3: het object Organisatie 

Het maken van een organisatie: 
Stap 1: klik in de Organisatiebeheer partitie op de basisoperatie ‘M’ (van Maken).  
Stap 2: voer een code in (bijvoorbeeld A) en druk <Enter>. De organisatie A is aangemaakt. 
 
 
De kenmerken van het object Organisatie zijn: 

 Code: de code moet uniek zijn binnen het systeem. Voorbeelden van waarden bij Code: BBB,  
TUD, HHS, etcetera. 

 Naam: dit kunt u invullen om de code te verduidelijken. Voorbeelden van waarden bij Naam: 
Bitbybit Information Systems, Technische Universiteit Delft, Haagse Hogeschool, etcetera. 

 

7.1.2 Een Organisatie schrappen 
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7.1.3 Een Afdeling aanmaken 

Het object Afdeling representeert onderdelen van organisaties. U maakt of schrapt een organisatie 
vanaf Organisatie.  
Vanaf Organisatie activeren we de relatie met Afdeling. Dit object ziet er als volgt uit: 
 

 

Figuur  7-4: het object Afdeling 

De kenmerken van het object Afdeling zijn: 

 Code: de code moet uniek zijn binnen het systeem. Voorbeelden van waarden bij Code: R en 
D, P en O, etcetera. 

 Naam: kunt u invullen om de code te verduidelijken.  
Voorbeelden van waarden bij Naam: Research en Developement, Personeel en Organisatie, 
etcetera.  

 
Zoals u in bovenstaand voorbeeld kunt zien, is de afdeling met de code PABO en de naam 
Pedagogische Academie voor Basisonderwijs zichtbaar. Dit is de 32

ste
 afdeling van de 41 afdelingen 

die binnen deze organisatie bestaan. 
 
Stap 1: begin in de organisatiebeheer partitie en activeer daar de relatie met organisatie. 
Stap 2: navigeer naar de organisatie waar u een afdeling aan toe wilt voegen (door met de 
rechtermuisknop op de blauwe verbindingslijn te klikken kunt u door de organisaties bladeren). 
Stap 3: klik in de organisatie partitie op de basisoperatie M (van Maken). 
Stap 4: voer een code in (bijvoorbeeld BB) en druk <Enter>. De afdeling BB is aangemaakt. 
 

7.1.4 Een Afdeling schrappen 

Stap 1: navigeer vanaf de partitie Organisatiebeheer door de Organisatie naar de afdeling die u wilt 
verwijderen. 
Stap 2: zorg ervoor dat de afdeling die u wilt verwijderen zichtbaar is. 
Stap 3: klik in de organisatiepartitie op de basisoperatie ‘S’ (van Schrappen). 
Stap 4: om het schrappen van de lichtblauwgekleurde afdeling te bevestigen drukt u op <Enter>. De 
afdeling is verwijderd. Let op: hiermee heeft u ook de bijbehorende secties verwijderd! 
 
Let op: U mag een organisatie slechts schrappen, indien de secties van de afdelingen van deze 
organisatie geen relaties hebben met functies. 
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7.1.5 Een Sectie aanmaken 

Het object Sectie representeert onderdelen van afdelingen. U maakt of schrapt een sectie vanaf 
Afdeling of Sectie.  
 
We gaan nu vanaf afdeling naar de sectie toe door de tussenliggende verbinding te activeren. In 
Figuur  7-5 ziet u dat de sectie dezelfde naam en code heeft gekregen als de Afdeling omdat er verder 
geen extra onderverdeling noodzakelijk is (dit hangt af van de opbouw van uw organisatie): 
 
De kenmerken van het object Sectie zijn: 

 Code: de code moet uniek zijn binnen het systeem. Voorbeelden van waarden bij Code: S, A, 
PABO, etcetera. 

 Naam: kunt u invullen om de code te verduidelijken.  
Voorbeelden van waarden bij Naam: Support, Administratie, Pedagogische Academie voor 
Basisonderwijs, etcetera. 

 IRIS-Code: voor de Webber applicaties die met deze Web-Pro samenwerken wordt 
automatisch een sectie gegenereerd met een unieke IRIS-Code. De boekingen (vereisten) 
van deze Webber worden aan deze sectie gekoppeld. 

 Externe Code: dit is optioneel. Het is mogelijk om de code van een sectie van een extern 
systeem te registreren. 

 

 

Figuur  7-5: het object Sectie 

Stap 1: navigeer naar de afdeling waar u een sectie aan toe wilt voegen (door met de 
rechtermuisknop op de blauwe verbindingslijn te klikken kunt u door de organisaties bladeren). Zorg 
ervoor dat u begonnen bent bij organisatiebeheer. 
Stap 3: klik in de afdeling partitie op de basisoperatie ‘M’ (van Maken). 
Stap 4: voer een code in (bijvoorbeeld BBB) en druk <Enter>. De sectie BBB is aangemaakt. 

7.1.6 Een sectie schrappen 

Stap 1: navigeer vanaf de partitie Organisatiebeheer door de Organisatie naar de Afdeling en de 
betreffende sectie (houd alle verbindingslijnen geactiveerd). 
Stap 2: zorg ervoor dat de sectie die u wilt verwijderen zichtbaar is. 
Stap 3: klik in de afdeling partitie op de basisoperatie ‘S’ (van Schrappen). 
Stap 4: om het schrappen van de lichtblauwgekleurde sectie te bevestigen drukt u op <Enter>. De 
sectie is verwijderd. 
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7.1.7 Overzichten van organisaties maken 

Het object Organisatieoverzicht kunt u gebruiken om een lijst te bekijken en uit te printen met een 
overzicht van alle organisaties die in het systeem zich bevinden. In Figuur  7-6 ziet u daar een 
fragment van: 
 

 

Figuur  7-6: het object Organisatieoverzicht 

Het overzicht bevat een opbouw van alle afdelingen binnen de organisatie en per afdeling een 
opbouw van alle secties die daarbij horen.  
 
U kunt overzichten verkrijgen van  

 alle organisaties, per organisatie staat vermeld:  
o De organisatienaam, als het bestaat en anders de organisatiecode.  
o De afdelingennamen horend bij de organisatie.  
o Per afdeling, de sectienamen, horend bij de afdeling.  
o Het sectietype.  
o De functies. Een lijst van consumenten of dienstverleners die met de organisatie 

verbonden zijn.  
 
We zullen nu de speciale operaties ‘Genereer Webweergave per Type’ en ‘Genereer Webweergave 
per Object’ behandelen. Voor beide operaties is het mogelijk om te filteren op de volgende gegevens, 
zoals te zien in Figuur  7-7.  
 

 
 

Figuur  7-7: filtermogelijkheden Organisatieoverzichten 

Met ‘Genereer Webweergave per Type’ (en ingesteld op alle sectie gegevens) krijgt u meteen een 
overzicht van alle sectie gegevens. In Figuur  7-8 ziet u daar een fragment van: 
 

 
 

Figuur  7-8: fragment Webweergave per Type 

Indien u specifiek van één organisatie, afdeling of sectie een overzicht wilt dan gebruikt u ‘Genereer 
Webweergave per Object’. In een apart scherm verschijnen de verschillende mogelijkheden en 
daarnaast ziet u dat de mogelijkheden in de objecten Organisatie, Afdeling en Sectie lichtblauw 
gekleurd zijn. In Figuur  7-9 ziet u het aparte scherm en de 3 mogelijkheden (naast elkaar afgebeeld): 
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Organisatie Afdeling Sectie 

   

Figuur  7-9: overzicht mogelijkheden 

  



Hoofdstuk 7: Organisatie 

 7-9 
Handleiding Web-Pro: Infrastructuur 

© 2017 Bitbybit Information Systems 
 



 

 
Handleiding Web-Pro: Infrastructuur 

© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8: 
Apparatuur



 

 
Handleiding Web-Pro: Infrastructuur 

© 2017 Bitbybit Information Systems 

 



 

 
Handleiding Web-Pro: Infrastructuur 

© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

8 Apparatuur 

8.1 Inleiding  

Apparaten zijn gerelateerd aan een bepaald type. Het apparaattype classificeert de beschikbare 
apparaten binnen een organisatie, zoals diaprojector of TV-monitor. Het is mogelijk om te zien hoeveel 
apparaten er van een bepaald type zijn. U kunt definiëren waar apparaten zich bevinden, tot welk deel 
van de organisatie zij behoren, of ze mobiel of vast zijn en of ze operationeel of defect zijn. U kunt 
roosters van de inzet van apparaten uitdraaien. Deze kunnen bijvoorbeeld doorgegeven worden aan 
de dienst Materiële Zaken. Een overzicht van de partitie is hieronder te zien: 
 

 

Figuur  8-1: overzicht van de apparaten-partitie 

De apparatuur partitie is nodig bij het maken van een rooster wanneer:  

 Apparatuur onder het beheer van de roosterafdeling staat of wanneer reserveringen voor 
apparatuur bij de roosterafdeling gedaan kunnen worden.  

 Veel met mobiele apparaten gewerkt wordt.  
Het invullen van de apparatuur partitie is niet noodzakelijk als alle ruimtes van een ruimtetype 
standaard over dezelfde apparatuur beschikken. Bijvoorbeeld: alle collegezalen hebben een 
overhead- en een dia-projector.  
 

 apparatuur categoriseren (diaprojector, televisie, monitor...)  

 de locatie van apparaten, eigendom, code, model, afmetingen,  
mobiliteit registreren  

 een overzicht geven van de inzet van apparatuur (apparatuurrooster)  
 

Opmerking [u10]: Verwerken? 
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8.1.1 Een Apparaat maken 

Het object Apparaat representeert de apparaten. U kunt een apparaat relateren aan één of meerdere 
organisaties die de ruimte in bezit hebben. Een apparaat kan een vaste standplaats (ruimte) hebben. 
Hieronder in Figuur  8-2 volgt een voorbeeld van het object Apparaat: 
 

 

Figuur  8-2: het object Apparaat   

In de figuur is Apparaat met code BeamerPC_OV2_B1 te zien. Het is geclassificeerd als een 
Apparaattype en kan bij een gelijktijdige activiteit worden ingezet. Dit apparaat is niet mobiel inzetbaar 
en heeft een standplaats (ruimte) en is geen bezit van een specifieke organisatie. Ook is te zien dat er 
8 specificaties aan deze ruimte gekoppeld zijn. Onder specificaties vallen: vereisten, allocaties, 
roosterweergaven en conflicten. Deze ruimte kan hierdoor niet zomaar geschrapt worden.   
 
Stap 1: Begin bij Apparaatbeheer. 
Stap 2: Klik op de basisoperatie ‘M’ (van Maken) in Apparaatbeheer. 
Stap 3: U kunt nu kiezen voor Apparaattype of Apparaat. De keuzemogelijkheden worden in een apart 
schermpje weergegeven en u ziet op de Plattegrond dat de vierkantjes achter Apparaattype en 
Apparaat in Apparaatbeheer groen gekleurd zijn. Kies voor apparaat. U kunt dit in het schermpje doen 
en deze dichtklikken of u kunt op het groene vierkantje klikken. Hieronder ziet u in Figuur  8-3 hoe dit 
eruit ziet: 
 

 

Figuur  8-3: het maken van een apparaat 

Stap 4: U kunt nu uw apparaat een code en een naam geven. Druk op <Enter> om uw invoer te 
bevestigen. Het apparaar is aangemaakt. 
 
Let op: bij synchronisatie is het belangrijk dat apparaten precies dezelfde code krijgen op andere 
plaatsen (databases) in het systeem.  
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   Naam: (zichtbaar in de Webber) kunt u invullen om de code te verduidelijken.  
Voorbeelden van waarden bij Naam: Video1, Beamer1, Laptop1, Computer1 etcetera.  

   Gelijktijdige activiteiten: of het apparaat bij meerdere activiteiten gebruikt kan worden. Dit is 
handig voor voorzieningen zoals bijvoorbeeld catering, waar conflictmelding niet gewenst is. 

   Model: van het apparaat.  

   Mobiliteit: of het apparaat verplaatsbaar is of niet.  

   Foto: van het apparaat.  
 
De relaties van het object Apparaat zijn: 

   Apparaattype: geeft aan in welk apparaattype het apparaat kan worden ingedeeld 

   Standplaats: relatie met de ruimte waar het apparaat zich bevindt.  

   Organisaties: vertakte relatie met één of meerdere organisaties die de ruimte of deelruimte in 
bezit hebben.  

   Specificaties: vertakte relatie met specificaties waarin de ruimte voorkomt. De relatie met de 
ruimte wordt automatisch gemaakt.  

 

8.1.2 Een apparaattype maken? 

Het object Apparaattype is een bepaalde classificatie voor een groep apparaten met 
gemeenschappelijke eigenschappen. U kunt een apparaat aan één of meerdere apparaattypes 
relateren. Apparaattypes zijn handig om aan te geven dat bepaalde activiteiten met een bepaald 
apparaattype geroosterd dient te worden. U kunt een apparaattype maken of schrappen vanaf 
Apparatuurbeheer. In Figuur  8-4 ziet u hoe het geactiveerde object Apparaattype eruit ziet: 
 

 
 

Figuur  8-4: het object Apparaattype 

 
 
Stap 1: Een nieuw apparaattype maakt u aan via Apparaatbeheer. Klik daar op de ‘M’ (van Maken) en 
u ziet het volgende venster met twee mogelijkheden (zie Figuur  8-5): 
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Figuur  8-5: het maken van een apparaattype 

Stap 2: Kies nu voor Apparaattype en volg de verbindingslijn tussen Apparaatbeheer en Apparaattype. 
U kunt nu bij het object Apparaattype uw code en naam van het nieuwe apparaattype invoeren. 
Bevestig uw invoer steeds met <Enter>. U heeft nu een nieuw ruimtetype aangemaakt. 
 
Het object Apparaattype heeft de volgende kenmerken: 

   Code: voorbeeld van waarden bij Code: TV en beamer. 

   Naam: kunt u invullen om de code te verduidelijken. 

   Gelijktijdige activiteiten: hier kunt u aangeven of een apparaat gelijktijdig gebruikt kan 
worden; de opties zijn: Item specifiek, één of meerdere). 

 

8.1.3 Hoe leg ik een relatie tussen apparaat en apparaattype? 

Stap 3: Indien u een relatie wilt leggen tussen apparaat en apparaattype, laat u het object 
Apparaattype actief. Ga dan terug naar het apparaat en klik op de basisoperatie ‘T’ (van Toevoegen).   
Stap 4: Kies nu weer voor Apparaattype.  
Stap 5: Navigeer naar apparaattype zodat u uw laatste ruimtetype kunt zien en druk dan op <Enter> 
om dit apparaattype te bevestigen. 
 
Om een goed beeld te krijgen van de apparaten die onder dit apparaattype vallen kan een formulier 
van de ruimten gemaakt worden door in het object Apparaattype op de ‘F’ (van Formulier) te klikken. 
Nu ziet u het volgende venster in beeld verschijnen (zie Figuur  8-6): 
 

 

Figuur  8-6: het overzicht Attribuut vanuit ‘ F’ van Apparatuurtype 

Zodra u klikt op ‘Apparaattype.Apparaten’ verschijnt er een formulier in beeld. Een voorbeeld is in 
Figuur  8-7 te zien. Door te bladeren door dit formulier, kunt u alle apparaten van dit type bekijken. 
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Figuur  8-7: het formulier van Apparatuurtype BeamerVideo 
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8.1.4 Overzichten van apparaten maken 

In Figuur  8-8 ziet u hoe het object apparatenoverzicht eruit ziet: 
 

 

Figuur  8-8: het object apparatenoverzicht 

Het object apparatenoverzicht kunt u gebruiken om overzichten te krijgen van alle apparaten. Zet eerst 
de kenmerken (hieronder) op de gewenste instelling en druk vervolgens op ‘Genereer Webweergave 
per Type/Object’. 
 
De kenmerken van het object Plaatsoverzicht zijn: 

 Naam: de code van het overzicht. Het systeem maakt automatisch een naam voor het 
plaatsoverzicht, wanneer u opstart. 

 Formaat: hier kunt u kiezen voor de formaten “HTML tabellen” (web-pagina) en “Spreadsheet 
tabellen” (bijvoorbeeld Excel). 

 Filter: hier kunt u de filter waarmee u de gegevens wilt filteren instellen. 

   Werkjaar: van de werkperiode waarvan u het ruimterooster wilt uitprinten.  

   Werkperiode: waarvan u het ruimterooster wilt uitprinten.  
 
Zodra u de juiste instellingen heeft gekozen voor formaat, filter, werkjaar en werkperiode dan kiest u 
de juiste weergave: 

 Genereer Webweergave per Type: zodra u deze functie activeert, geeft de Web-Pro u de 
keuze om een weergave te genereren van het type apparaat (uw data wordt weergegeven en 
gesorteerd naar apparaat) of het type apparaattype (uw data wordt weergegeven en 
gesorteerd naar apparaattype). 

 Genereer Webweergave per Object: zodra u deze functie activeert, geeft de Web-Pro u de 
keuze om een weergave te genereren per specifiek object (code) van de volgende types: 
apparaat en apparaattype. U navigeert voorafgaand aan het genereren naar het juiste object 
(apparaat en apparaattype) en vervolgens klikt u het gewenste object aan en drukt u op 
<Enter> om de generatie van de weergave te starten.  

 
In Figuur  8-9 ziet u het verschil in de keuze bij een weergave per type of object: 
 

Weergave per Type Weergave per Object 

  

Figuur  8-9: weergave per Type of per Object 
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8.2 Tips bij apparaten 

Enkele tips voor het roosterproces:  
 

 Werk zoveel mogelijk met apparaattypes. Het is niet altijd nodig om precies hetzelfde apparaat 
te gebruiken.  

 

 Het is mogelijk om in een vereiste zowel specifieke apparaten als apparaattypes aan te geven. 
De Web-Pro zal eerst naar de eerst ingevoerde kijken. Dus als een apparaat eerst wordt 
ingevoerd en daarna het apparaattype zal de Web-Pro eerst het specifieke apparaat proberen 
te alloceren.  

 

 Het is goed om te begrijpen dat een apparaat met aanduiding ‘vast’ niet van lokaal kan 
worden gewisseld. 

 

 Als bij het invoeren van een vereiste een bepaald vast apparaat of apparaattype wordt vereist, 
moet deze wel in de aangegeven ruimte of in één van de ruimtes in het ruimtetype aanwezig 
zijn. 

 

 Als een apparaat niet uit een ruimte komt / onverplaatsbaar is, kan dit ook worden 
aangegeven als een specifiek ruimtetype. Bijvoorbeeld een beamerlokaal. 
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9 Index 

 

A 

Activiteit 
definitie · 5-3 
maken · 5-8 

Activiteitenbeheer 
definitie · 5-2 

Activiteitenoverzicht 
definitie · 5-4 

Activiteitsbasis 
definitie · 5-2 
maken · 5-7 

Afdeling 
definitie · 7-2 
maken · 7-5 
schrappen · 7-5 

Apparaat 
maken · 4 
overzicht · 8 

Apparaattype 
maken · 5 

C 

Consument 
definitie · 4-2 
maken · 4-9 
schrappen · 4-9 

Consumententtyp 
maken · 4-9 

Consumenttype 
definitie · 4-3 

D 

Deelactiviteitsbasis 
definitie · 5-2 

Deelprogramma 
definitie · 5-3 

Deelprogrammabasis 
definitie · 5-2 
maken · 5-6 

Dienstverlener 
definitie · 4-3 
maken · 4-8 
schrappen · 4-8 

Dienstverlenertype 
definitie · 4-3 
maken · 4-7 
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G 

Gebouw 
definitie · 3-2 
maken · 3-4 
verwijderen · 3-4 

Groep 
maken · 6-3 
overzichten · 6-5 
subgroepen maken · 6-4 
verwijderen · 6-4 

O 

Organisati 
schrappen · 7-4 

Organisatie 
definitie · 7-2 
maken · 7-4 
overzicht · 7-7 

Organisatiebeheer 
definitie · 7-2 

Organisatieoverzicht 
definitie · 7-2 

P 

Personenbeheer 
definitie · 4-3 

Personenindex 
maken · 4-5 

Persoon 
definitie · 4-2 
maken · 4-5, 4-6 
overzichten · 4-10 
verwijderen · 4-6 

Persoonsindex 
definitie · 4-3 

Plaatsbeheer 
definitie · 3-2 

Plaatsoverzicht 
definitie · 3-2 

Programma 
definitie · 5-3 

Programmabasis 
definitie · 5-2 
maken · 5-5 

R 

Roostervrije tijd 
definitie · 2-5 
maken · 2-12 

Ruimte 
definitie · 3-3 
maken · 3-6 
overzichten · 3-10 
verwijderen · 3-7 
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Ruimtetype 
definitie · 3-3 
maken · 3-7 
verwijderen · 3-8 

S 

Sectie 
definitie · 7-2 
maken · 7-6 
verwijderen · 7-6 

T 

Tijdbeheer · 2-3, 2-4 
definitie · 2-5 

V 

Verdieping 
definitie · 3-2 
maken · 3-5 
verwijderen · 3-5 

W 

Werkdag 
definitie · 2-4 
maken · 2-10 

Werkdag-type 
definitie · 2-4 

werkjaar · See 
Werkjaar · 2-2 

definitie · 2-4 
maken · 2-6 

Werklast 
dienstverlenertype · 4-7 
groep · 6-3 

werkperiode 
maken · 2-9 

Werkperiode 
definitie · 2-4 

Werktijd 
overzichten maken · 2-15 

Werkuur 
definitie · 2-4 
maken · 2-11 

Werkuur-type 
definitie · 2-5 

Werkweek 
definitie · 2-4 
maken · 2-10 

 
 


