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 Voorwoord 
 
Voor u ligt de nieuwste handleiding ‘Web-Pro Functioneel Beheer’ release 10.0. Deze handleiding 
maakt deel uit van de documentatie van de IRIS-Planning Suite.  
 
Andere handleidingen die hierbij horen zijn de handleidingen van IRIS-Web (‘Roosters opvragen met 
Web-View’, ‘Reserveringen maken met Web-Planboard’ en ‘Roosterverzoeken’). Naast deze 
handleidingen is er voor de Web-View en Web-Planboard applicaties de handleiding ‘Web-View en 
Web-Planboard Functioneel Beheer’ beschikbaar. 
Daarnaast zijn er een aantal handleidingen van de Web-Pro die aansluiten bij de ‘Web-Pro 
Functioneel Beheer’. Dit zijn bijvoorbeeld: de ‘Web-Pro Beginners’, de ‘Web-Pro Infrastructuur’ en 
‘Web-Pro Gevorderden’. Dit zijn handleidingen die vooral geschreven zijn voor de roosteraar.  
Voor het functioneel beheer zijn ook handleidingen van de Web-Services en de synchronisator 
beschikbaar. 
 
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 er vele veranderingen in de handleidingen doorgevoerd worden, 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 en configureren van de 
vele mogelijkheden van de IRIS-Planning Web-Pro. 
 
Pijnacker, april 2018 
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1 Backup en restore procedures 

Dit hoofdstuk beschrijft de procedures voor het maken van een backup en het doen van een restore 
voor IRIS-Planning Web-Pro en IRIS-Planning Reserve. Voor beide IRIS-Planning producten werken 
de procedures op dezelfde wijze. 
 
Ga naar IRIS-Planning Web-Services (bijvoorbeeld: http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/): 
 

 
 
Figuur 1: IRIS-Planning Web-Services scherm 

 
Klik op Java GUI bij de gewenste IRIS-Planning Engine of IRIS-Planning Client. Als u alle gegevens 
wilt opslaan voor de roosteraars dan moet u een backup maken van de IRIS-Planning Engine.  
 
Er verschijnt nu een scherm als in Figuur 2. Klik vervolgens linksboven op Application Manager. 
 

 
 
Figuur 2: IRIS-Planning Web-Pro/Reserve scherm 

 
Nu verschijnt er een scherm als in Figuur 3. Wanneer u het venster via de IRIS-Planning Client heeft 
geopend, zal er boven het scherm niet Iris Beheerder staan maar Reservering Applicatiebeheer. 
 

 
 
Figuur 3: IRIS-Planning Web-Pro/Reserve > Application Manager scherm 

 

http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/
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Dit scherm is nodig voor het uitvoeren van een backup en een restore. Deze worden allebei 
behandeld in de volgende hoofdstukken. 
 

1.1 Backup 

We gaan er vanuit dat het Application Manager scherm van de IRIS-Planning Web-Pro of IRIS-
Planning Reserve is geopend. 
 
Het is aan te raden om een TOML en een SOML backup te maken. Een TOML is een moeilijk 
leesbaar formaat dat gebruikt wordt door de IRIS-Planning Web-Pro of Reserve om gegevens in te 
lezen. Een SOML is een spreadsheet formaat dat gebruikt kan worden om gegevens gemakkelijk in te 
zien en mogelijk ook te wijzigen. Om er zeker van te zijn dat er terug kan worden gegaan naar een 
ouder tijdstip is een TOML aanbevolen. Voor het toevoegen of wijzigen van gegevens is een SOML 
een handigere keus. Daarom raden we aan een TOML en een SOML backup te maken : 
 
TOML backup maken 
Klik op Bewaar. 
Klik op ‘>’ dat achter Formaat TOML verschijnt. 
Kies TOML. 
Druk op <Enter>. 
Druk nogmaals op <Enter>. 
Er wordt nu een backup gemaakt. 
 
SOML backup maken 
Klik op Bewaar. 
Klik op ‘>’ dat achter Formaat TOML verschijnt. 
Kies SOML. 
Druk op <Enter>. 
Druk nogmaals op <Enter>. 
Er wordt nu een backup gemaakt. 
 

 
 
Figuur 4: Application Manager scherm backup maken 

1.2 Restore 

Let op: Een restore uitvoeren in een Synchronisator is niet mogelijk! Deze ontvangt namelijk 
alle data van de synchroniserende Engines, waardoor een restore geen effect heeft. Zie 

hoofdstuk 1.3 voor een verdere toelichting. 

 
We gaan er vanuit dat het Application Manager scherm van de IRIS-Planning Web-Pro of IRIS-
Planning Reserve is geopend. 
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Er zijn twee manieren om een restore te doen. Het is belangrijk om goed te bedenken welke restore 
gebruikt moet worden, de meest recente backup of een specifieke backup. 
 
Restore van laatste backup 
De versie die hersteld gaat worden is te zien achter Bewaarde versie.  
 
LET OP: Hier staat alleen de datum en tijd van de laatst bewaarde TOML backup.  
 

 
 
 
Klik op Herstel 
Klik op ‘>’ achter Herstel 
Kies het formaat dat hersteld moet worden (TOML aanbevolen) 
Druk op <Enter> 
Klik op ‘>’ achter Zeker? 
Kies Ja 
Druk op <Enter> 
Het kan een aantal minuten duren voordat de restore afgerond is. Dit is afhankelijk van de 
hoeveelheid gegevens die hersteld moeten worden 
 
Restore van specifieke backup 
Druk de middelste muisknop onderin het scherm in en houdt vast. Beweeg de muis naar boven en laat 
de middelste knop los, hiermee verschuift u de inhoud van het venster. Nu zou het scherm zoals in  
Figuur 5 te zien moeten zijn. 
 

 
 
Figuur 5: Application Manager scherm specifieke backup Incrementeel 

 
Door met de linkermuisknop op Backups te klikken verschijnt er een blauwe lijn tussen Backups en 
Beheerder. Door met de rechtermuisknop op Backups te klikken kan er door de verschillende backups 
worden gebladerd. Met de middelste muisknop wordt teruggebladerd.  
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Er zijn 2 typen backups (te zien in Figuur 5 bij Soort): 

 Incrementeel – Hier staan alleen de wijzigingen t.o.v. de vorige backup 

 Volledig – Hier zijn alle gegevens bewaard 
 
LET OP: Het wordt aangeraden om alleen Volledige backups terug te zetten. 
 
Volledige backup terugzetten: 
Als er Volledig staat bij het soort backup dan kan er worden gekozen om alle modules terug te zetten 
of alleen specifieke modules (Figuur 6): 
 

 
 
Figuur 6: Application Manager scherm specifieke backup Volledig 

 
Klik op Herstel module 
Klik op ‘>’ achter Herstel module 
Kies welke module er moet worden teruggezet of kies voor Alle modulen 
Druk op <Enter>. 
Klik op ‘>’ achter overschrijven. 
Kies ‘Nee’ als de gegevens in de backup moeten worden toegevoegd aan de huidige gegevens. 
Dubbele gegevens worden dan vervangen (Aanbevolen) 
Kies ‘Ja’ als alle gegevens moeten worden gewist en alleen de gegevens die in de backup staan 
moeten worden ingeladen in de IRIS-Planning Web-Pro of IRIS-Planning Reserve (Niet aanbevolen) 
Druk op <Enter>. 
Klik op ‘>’ achter Zeker?. 
Kies Ja. 
Druk op <Enter> 
 
Incrementele backup terugzetten: 
Als er Incrementeel staat bij het soort backup dan kan er alleen worden gekozen om ‘Herstel alles’ te 
kiezen. 
 
Klik op ‘Herstel alles’. 
LET OP: Er wordt nu niet gevraagd of u het zeker weet! Druk alleen op <Enter> als u zeker bent. 
Druk op <Enter>. 
 

1.3 Restore in gesynchroniseerde Engine 

Wanneer de Engine synchroniseert met een Synchronisator, dan is het belangrijk om te bepalen of 
een restore wel nodig is. Er zijn twee gevallen die u moet onderscheiden: 
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1. U hebt iets veranderd in middelen die niet gesynchroniseerd worden tussen de Engine en de 
Synchronisator en u wilt terug naar een eerdere backup. Om te bepalen welke middelen 
worden gesynchroniseerd zie Handleiding Synchronisator (http://www.bitbybit-
is.nl/bbb/Products/NL/Iris-Planning/). In dit geval kunt u wel een restore uitvoeren, zie hiervoor 

de beschreven procedure in hoofdstuk 1.2. 

2. U heeft iets veranderd in Vereisten of Allocaties of in synchroniserende middelen en dit wilt u 
herstellen naar een eerdere versie. Om te bepalen welke middelen worden gesynchroniseerd 
zie Handleiding Synchronisator (http://www.bitbybit-is.nl/bbb/Products/NL/Iris-Planning/). In dit 
geval wordt aanbevolen om de wijzigingen ongedaan te maken zonder een restore uit te 
voeren. Wilt u wel teruggaan naar een oudere versie, dan dient u contact op te nemen met 
Bitbybit. In overleg met u worden dan alle synchroniserende Engines en de Synchronisator 
afgesloten en weer gestart met de datum waarop de systemen teruggezet moeten worden. 

 

http://www.bitbybit-is.nl/bbb/Products/NL/Iris-Planning/
http://www.bitbybit-is.nl/bbb/Products/NL/Iris-Planning/
http://www.bitbybit-is.nl/bbb/Products/NL/Iris-Planning/
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2 Import van data via SOML spreadsheets 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe er met behulp van SOML bestanden gegevens kunnen worden 
toegevoegd aan de IRIS-Planning Web-Pro. Deze manier van gegevens toevoegen wordt meestal 
gebruikt als er veel gegevens moeten worden ingevoegd in de IRIS-Planning Web-Pro en dit te veel 
tijd zou kosten om handmatig te doen. 
 
LET OP: Het wijzigen van bestaande gegevens via SOML zorgt voor grote problemen. Wijzig dus 
nooit gegevens via de SOML. Controleer dit dus altijd goed!  
 
SOML bestanden zijn spreadsheets die worden gemaakt door een SOML backup te maken, zie 

Hoofdstuk 1.1. 

 
Ga naar IRIS-Planning Web-Services (bijvoorbeeld http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/): 
 

 
 
Figuur 7: IRIS-Planning Web-Services scherm 

 
Klik op Java GUI bij de gewenste IRIS-Planning Engine. Er verschijnt nu een scherm als in Figuur 8. 
Klik vervolgens linksboven op Application Manager. 
 

 
Figuur 8: IRIS-Planning Web-Pro scherm 

 
Nu verschijnt er een scherm als in Figuur 9. 
 

http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/
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Figuur 9: IRIS-Planning Web-Pro > Application Manager scherm 

 
Dit scherm is nodig voor het opslaan van de SOML bestanden en het later weer inlezen van de 
bestanden. Deze stappen worden behandeld in de volgende hoofdstukken. 
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2.1 Opslaan van SOML bestanden 

We gaan er vanuit dat het Application Manager scherm van de IRIS-Planning Web-Pro is geopend. 
 
Druk de middelste muisknop onderin het scherm in en houdt vast. Beweeg de muis naar boven en laat 
de middelste knop los. Nu zou het scherm zoals in Figuur 10  te zien moeten zijn. 
 
 

 
 
Figuur 10: Application Manager scherm backup Volledig 

 
Door met de linkermuisknop op Backups te klikken ontstaat er een blauwe lijn tussen Backups en 
Beheerder. Door met de rechtermuisknop op Backups te klikken kan er door de verschillende backups 
worden gebladerd. Met de middelste muisknop wordt teruggebladerd. 
 
Kies een backup met Soort: Volledig en Formaat: SOML. (Er kan ook een nieuwe SOML backup 

worden aangemaakt, zie hoofdstuk 1.1) 

 
Klik op Module afbeelden. 
Klik op ‘>’ naast Alle modulen (zie Figuur 11). 
Kies de module(n) waaraan gegevens toegevoegd moeten worden. 
Druk op <Enter>. 
Er wordt nu een Internet browser geopend met daarin een downloadvenster. 
Sla de bestanden op. 
 
LET OP: Aanbevolen is om de SOML bestanden te openen en te wijzigen met Open Office. Van 
Microsoft Excel is het bekend dat na het aanbrengen van wijzigen het inladen vaak problemen geeft. 
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2.2 Wijzigen van SOML bestanden 

LET OP: Aanbevolen is om de SOML bestanden te openen en te wijzigen met Open Office. Van 
Microsoft Excel is het bekend dat na het aanbrengen van wijzigen het inladen vaak problemen geeft. 
 
LET OP: Het wijzigen van bestaande gegevens via SOML zorgt voor grote problemen. Wijzig dus 
nooit gegevens via de SOML. Nieuwe gegeven toevoegen is geen probleem. Controleer dit dus altijd 
goed!  
 
De SOML bestanden hebben een bepaald indeling en deze mag niet gewijzigd worden. Alle 
kolommen moeten hetzelfde blijven en de rijen 1 t/m 9 mogen niet gewijzigd worden. Hier staan 
allerlei gegevens voor het inlezen van het SOML bestand (zie Figuur 11). 
 

 
 
Figuur 11: SOML bestand voorbeeld 

 
Vaak kunnen gewijzigde SOML bestanden niet meer worden ingelezen: 
 

 Kolomindeling is veranderd 

 Rij 1 t/m 9 is gewijzigd 

 Dubbele indexen (bijvoorbeeld Twee keer dezelfde apparatuurcode in hetzelfde SOML 
bestand) 
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2.3 Inlezen van SOML bestanden 

Nadat de SOML bestanden zijn gewijzigd moeten ze ook weer worden neergezet op een plek 
waarvan de IRIS-Planning Web-Pro ze kan inlezen. 
 
Ga naar de server waarop IRIS-Planning Web-Pro draait. Dit kan, afhankelijk van welke instellingen 
voor u gelden, via Windows Explorer of via een Samba verbinding. Mocht u niet weten hoe u de IRIS-
Planning Web-Pro server kunt bereiken, neem dan contact op met uw ICT helpdesk of met Bitbybit 
Support. 
 
Als u de server heeft gevonden, gaat u naar de volgende map: 
 
/Run_Site/Iris_Roster/<IRIS-Planning Web-Pro>/Workspace/SOML/Instance/00000000-000001/ 
 
<IRIS-Planning Web-Pro> is bijvoorbeeld 0708_IRIS_SERVER_DB_HHS_ROS_1 
 
Kopieer uw SOML bestanden naar deze locatie. Het is nu mogelijk om de SOML bestanden in te lezen 
via IRIS-Planning Web-Pro. De bestandsnamen moeten hetzelfde zijn om terug gelezen te kunnen 
worden. 
  

Open het Application Manager scherm van de IRIS-Planning Web-Pro (zie begin Hoofdstuk 1). 

 
Druk de middelste muisknop onderin het scherm in en houdt vast. Beweeg de muis naar boven en laat 
de middelste knop los. Nu zou het scherm zoals in Figuur 12 te zien moeten zijn. 
 
Door met de linkermuisknop op Backups te klikken ontstaat er een blauwe lijn tussen Backups en 
Beheerder. Door met de rechtermuisknop op Backups te klikken kan er door de verschillende backups 
worden gebladerd. Met de middelste muisknop wordt teruggebladerd. 
 
Blader naar backup nummer 2. Dit is versie 00000000-000001. Van hieruit worden altijd de SOML 
bestanden ingelezen. 
 

 
 
Figuur 12: Inlezen gewijzigde SOML in backup 00000000-000001 

 
Klik op Herstel module. 
Klik op ‘>’ achter het lege blauwe vak. 
Kies de module waarvan er een gewijzigde SOML is. 
Druk op <Enter>. 
Klik op ‘>’ achter overschrijven. 
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Kies ‘Nee’ als de gegevens in de SOML moeten worden toegevoegd aan de huidige gegevens 
(Aanbevolen) 
Kies ‘Ja’ als alle gegevens moeten worden gewist en alleen de gegevens die in de SOML staan 
moeten worden ingeladen in de IRIS-Planning Web-Pro (Niet aanbevolen, wel soms gebruikt) 
 
LET OP: Als de IRIS-Planning Web-Pro synchroniseert met een IRIS-Planning Synchronisator, dan 
mag hier nooit ‘Ja’ worden gekozen 
 
Druk op <Enter>. 
Klik op ‘>’ achter Zeker?. 
Kies Ja. 
Druk op <Enter> 
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3 Invoer gegevens bij gesynchroniseerde Engine 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een middel (bijvoorbeeld een Ruimte) kan worden toegevoegd 
aan een gesynchroniseerde Engine. Het middel hoeft slechts in één Engine ingevoerd te worden en 
wordt, na het instellen van dit middel in de Synchronisator gedeeld met de gewenste andere Engines 
en verschijnt dan vervolgens ook in deze Engines. Middelen zijn vakken, docenten, studenten, 
ruimten, apparaten en groepen. Door het hele hoofdstuk heen wordt een ruimte als voorbeeld 
gegeven, maar dezelfde handelingen dienen uitgevoerd te worden bij het toevoegen van een ander 
middel dat gesynchroniseerd moet worden tussen verschillende Engines. 
 
Dit hoofdstuk is ingedeeld in drie componenten, waarbij eerst wordt beschreven hoe een middel 
toegevoegd kan worden. Daarna wordt beschreven hoe de Synchronisator ingesteld moet worden om 
het middel correct te synchroniseren tussen de gewenste Engines. Er wordt afgesloten met een 
nacontrole waarbij gecontroleerd kan worden dat het middel correct wordt gesynchroniseerd. 
 
Ga naar IRIS-Planning Web-Services (bijvoorbeeld: http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/) om te 
beginnen: 
 

 
 
Figuur 13: IRIS-Planning Web-Services scherm 

 
Dit scherm gebruikt u bij alle onderdelen van dit hoofdstuk. 
 

3.1 Invoeren van een middel  

Klik op Java GUI bij de gewenste IRIS-Planning Engine die synchroniseert. Er verschijnt nu een 
scherm als in Figuur 13. Klik vervolgens rechtsboven op Plaatsbeheer. 
 

http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/
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Figuur 14: IRIS-Planning Web-Pro scherm 

 
Kies het juiste Gebouw waar u een Ruimte aan wilt toevoegen. Klik op Gebouwen met de 
linkermuisknop. U kunt bladeren door de gebouwen via de rechtermuisknop en de middelste 
muisknop.  
 
Kies vervolgens de Verdieping waaraan u de Ruimte wilt toevoegen. Klik op Verdieping met de 
linkermuisknop. U kunt bladeren door de verdiepingen via de rechtermuisknop en de middelste 
muisknop.  
 
Wanneer u de Verdieping heeft gevonden waaraan u een Ruimte wilt toevoegen, dan klikt u op F in 
Verdieping en vervolgens op Ruimte. 
 
Er verschijnt nu een Formulier. Klik op M om een nieuwe Ruimte toe te voegen. Geef de Ruimte een 
naam en vul de aanvullende informatie over de Ruimte in. Voeg ook een Ruimtetype toe door op ‘>’ 
achter Ruimtetypes te klikken en het correcte Ruimtetype aan te klikken. Zie Figuur 15. 
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Figuur 15: het toevoegen van een nieuwe Ruimte via een Formulier 

3.2 Instellen van de Synchronisator 

Let op: Het kan enige tijd duren (tot maximaal het synchronisatie-interval) voordat de 
toegevoegde Ruimte is opgemerkt door de Synchronisator en is toegevoegd door de 
Synchronisator. 
 
Wanneer de ruimte is toegevoegd wordt dit door de Synchronisator opgemerkt en wordt deze 
toegevoegd aan de lijst van te delen ruimten in de andere Engines.  
 
Klik op de knop Admin van de Synchronisator in het Web-Services scherm, zie Figuur 16. 
 

 
 
Figuur 16: Het IRIS-Planning Web-Services scherm waarin een IRIS Client Synchronisator staat 

 
Klik vervolgens op ‘Make it so’ achter Show User/Group configuration. Dan ziet u een scherm als in  
Figuur 17. 
 

IRIS Client Synchronisator 
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Figuur 17: Admin scherm van IRIS Client Synchronisator 

 
Scroll naar beneden tot bij ‘User management, u ziet nu een scherm zoals in Figuur 18: 
 

 
 
Figuur 18: User/Group configuration scherm van IRIS Client Synchronisator 

 
Nu volgt een vertaling van de verschillende middelen: 

 Space - ruimten 

 Device - apparaten 

 Activity - vakken 

 Personnel - docenten en studenten 

 Group - groepen 
 
Klik bijvoorbeeld op Bekijk achter ‘Space_bitbybit-is.nl_fabritius_0708_IRIS_SERVER_DB_G_ROS_1’ 
om de ruimten te bekijken die gesynchroniseerd worden door de Engine 
0708_IRIS_SERVER_DB_G_ROS_1. 
 
U ziet dan een scherm als in Figuur 19. 
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Figuur 19: Voorbeeld van gesynchroniseerde ruimten van een IRIS-Planning Engine 

 
De betekenis van de kolommen: 
 

 <Middel>_Type_1: boeking en middel synchroniseren 
o Als in het voorbeeld een ruimte is aangevinkt in deze kolom worden de boekingen 

voor deze ruimte en de ruimte zelf gesynchroniseerd tussen de Engines.  

 <Middel>_Type_2: alleen middel synchroniseren 
o Als in het voorbeeld een ruimte is aangevinkt in deze kolom wordt alleen de ruimte 

zelf gesynchroniseerd tussen de Engines. Er wordt geen informatie over boekingen 
uitgewisseld tussen de Engines.  

 
Let op: Als beide kolommen zijn aangevinkt, geldt dat boekingen en het middel zelf worden 
gesynchroniseerd! 
 
Vink bij de gewenste ruimte de juiste kolom(men) aan of uit om de synchronisatie van ruimtes te 
wijzigen. 
Klik vervolgens onderaan de pagina op ‘Save it so’. 
 
Let op: Om de synchronisatie van middelen te wijzigen, dient u in alle Engines het middel aan 
te passen. De instellingen worden niet automatisch overgenomen in de andere Engines. 
 

3.3 Controle van de synchronisatie 

Let op: Het kan enige tijd duren (tot 2 keer het synchronisatie-interval) voordat de Ruimte is 
toegevoegd aan de andere synchroniserende Engines. 
 
Om er zeker van te zijn dat het delen van de Ruimte nu goed is ingesteld, kunt u controleren of de 
Ruimte die u nu synchroniseert tussen verschillende Engines ook daadwerkelijk in de andere Engines 
staan. 
 
Klik op Java GUI bij de gewenste IRIS-Planning Engine waarin u wilt controleren of de Ruimte is 
toegevoegd. Er verschijnt nu een scherm als in Figuur 20. Klik vervolgens rechtsboven op 
Plaatsbeheer. 
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Figuur 20: IRIS-Planning Web-Pro scherm 

 
Kies het juiste Gebouw waar u een Ruimte aan wilt toevoegen. Klik op Gebouwen met de 
linkermuisknop. U kunt bladeren door de gebouwen via de rechtermuisknop en de middelste 
muisknop.  
 
Kies vervolgens de Verdieping waaraan u de Ruimte wilt toevoegen. Klik op Verdieping met de 
linkermuisknop. U kunt bladeren door de verdiepingen via de rechtermuisknop en de middelste 
muisknop.  
 
Wanneer u de Verdieping heeft gevonden waarop de Ruimte zich bevindt, dan klikt u op Ruimten met 
de linkermuisknop. U kunt bladeren door de verdiepingen via de rechtermuisknop en de middelste 
muisknop. Wanneer u de Ruimte gevonden heeft, weet u zeker dat deze correct synchroniseert. 
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4 Configureren backup settings 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de backup jobs kunnen worden ingesteld en wat de 
verschillende instellingen inhouden. Er wordt in dit hoofdstuk een onderverdeling gemaakt in Night job, 
Regulier job en Incrementele job. De backup instellingen zijn in te stellen voor: IRIS-Planning Web-
Pro, IRIS-Planning Synchronisator en IRIS-Planning Reserve. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
kort overzicht van de aanbevolen instellingen voor elk IRIS-Planning product. 
 
Voordat u echter deze instellingen kunt wijzigen, moet u de volgende stappen uitvoeren. 
 
Allereerst moet de gebruiker naar de Application manager gaan van het gewenste IRIS-Planning 
product. Ga naar uw IRIS-Planning Web-Services (bijvoorbeeld http://fabritius.bitbybit-
is.nl/Web_Services/) en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord: 
 

 
 
Figuur 21: IRIS-Planning Web-Services scherm 

 
Klik op Java GUI bij het gewenste IRIS-Planning product. Er verschijnt nu een scherm zoals in  
Figuur 22. In dit voorbeeld wordt een IRIS-Planning Web-Pro ingesteld, de instellingen voor de andere 
IRIS-Planning producten werkt exact hetzelfde. Klik vervolgens linksboven op Application Manager. 
 

 
 
Figuur 22: IRIS-Planning Web-Pro scherm 

 
Klik nu op het grijze knopje naast Onderhoudsmode. Selecteer ‘Ja’ en druk op <Enter>. Nu verschijnt 
er een scherm als in Figuur 23. 
 

http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/
http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/
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Figuur 23:  IRIS-Planning Web-Pro > Application Manager scherm 

 
Nu kunt u de verschillende backup instellingen instellen. 
 

4.1 Night Job Configureren 

De Night job is bedoeld voor het maken van nachtelijke backups. Night Jobs zijn alleen in te stellen 
voor: IRIS-Planning Web-Pro, IRIS-Planning Synchronisator en IRIS-Planning Reserve. Telkens wordt 
aangegeven welke instellingen voor welk product worden aanbevolen. 
 
Er zijn een aantal instellingen voor de Nacht job die ingesteld kunnen worden: 
 
Nachtjobtijd [hh:mm] 
De begintijd van de nachtjob. Aanbevolen (alle producten) wordt om dit tussen 21.00u en 03.00u te 
doen, omdat de systemen dan niet gebruikt worden. 
 
Klik op het tekstveld om te wijzigen en pas de begintijd aan. 
 
Nachtjobstatus 

 Niet Toegestaan – Nachtjob staat uitgeschakeld 

 Voorbereid (Aanbevolen, alle producten) – Nachtjob staat ingeschakeld  

 Voltooid – Nachtjob staat ingeschakeld 
 
Klik op Nachtjobstatus om te wijzigen, er verschijnt een ‘>’. 
Selecteer de nieuwe status (Niet Toegestaan of Voorbereid). 
Druk op <Enter>. 
 
Nachtjobcomponent 

 Night_Job.toml – deze waarde niet veranderen 
 
Algemene nachtjob-modus 

 Alle taken (Aanbevolen, Web-Pro en Reserve) – Voer alle onderstaande taken uit, behalve 
‘Geen taken’.  
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 Alleen de taken in Nachtjobcomponent – Voer alleen de taken uit die staan in 
Night_Job.toml, dit wordt meestal niet gebruikt als instelling voor de Nacht job. 

 Geen taken – Er worden geen algemene Night job taken uitgevoerd. 

 Alleen volledig bewaren (Aanbevolen, Synchronisator) – Een backup maken van alle 
gegevens. 

 Alleen schoonmaken – Overbodige gegevens weggooien. 
 
Klik op Algemene nachtjobmodus om te wijzigen, er verschijnt een ‘>’. 
Selecteer de nieuwe modus. 
Druk op <Enter>. 
 
IrisRoster-specifieke nachtjob-modus 

 Alle taken (Aanbevolen, Web-Pro en Reserve) – Voer alle onderstaande taken uit, behalve 
‘Geen taken’. 

 Geen taken (Aanbevolen, Synchronisator) – Voer geen IrisRoster-specifieke taken uit. 

 Alleen roosterweergaven schrijven – Maak nieuwe roosterweergaven als er wijzigingen zijn. 

 Alleen notificaties sturen – stuur alleen notificaties 

 Alleen synchroniseren – Als dit IRIS-Planning product synchroniseert met een IRIS-Planning 
Synchronisator, dan kan deze waarde gezet worden. 
 

Klik op IrisRoster-specifieke nachtjobmodus om te wijzigen, er verschijnt een ‘>’. 
Selecteer de nieuwe modus. 
Druk op <Enter>. 

4.2 Regulier Job Configureren 

De Regulier job is bedoeld voor het maken van backups tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Zo kan 
er eenvoudig terug worden gegaan naar eerdere data als dat nodig blijkt te zijn. Reguliere jobs zijn 
alleen in te stellen voor: IRIS-Planning Web-Pro, IRIS-Planning Synchronisator en IRIS-Planning 
Reserve. Telkens wordt aangegeven welke instellingen voor welk product worden aanbevolen. 
 
Er zijn een aantal instellingen voor de Regulier job die ingesteld kunnen worden: 
 
Regulierjobtijd [hh:mm] 
Hier staat de tijd waarop de volgende Regulierjob wordt uitgevoerd. U hoeft hier niets in te vullen. 
 
Regulerjobstatus 

 Niet Toegestaan – Regulierjob staat uitgeschakeld 

 Voorbereid (Aanbevolen, alle producten) – Regulierjob staat ingeschakeld  

 Voltooid – Regulierjob staat ingeschakeld 
 
Klik op Regulierjobstatus om te wijzigen, er verschijnt een ‘>’. 
Selecteer de nieuwe status (Niet Toegestaan of Voorbereid). 
Druk op <Enter>. 
 
Regulierjobcomponent 

 Night_Job.toml – deze waarde niet veranderen 
 
Regulierjobinstelling [hh:mm hh:mm hh:mm] 
Hier dient u respectievelijk de begintijd, eindtijd en de frequentie waarmee deze job wordt uitgevoerd 
in te stellen. Aanbevolen wordt om dit ieder uur tijdens kantooruren te doen. 
  
Klik op het tekstveld om te wijzigen en pas de begintijd, eindtijd en frequentie aan. Dus bijvoorbeeld: 
09:00 17:00 01:00 (Aanbevolen, alle producten). 
 
 
Algemene regulierjob-modus 

 Alle taken (Aanbevolen, Web-Pro en Reserve) – Voer alle onderstaande taken uit, behalve 
‘Geen taken’.  



 

24 
Handleiding Web-Pro Functioneel Beheer 

© 2018 Bitbybit Information Systems 
 

 Alleen de taken in Regulierjobcomponent – Voer alleen de taken uit die staan in 
Regulier_Job.toml, dit wordt meestal niet gebruikt als instelling voor de Regulier job. 

 Geen taken (Aanbevolen, Synchronisator) – Er worden geen algemene Regulier job taken 
uitgevoerd. 

 Alleen volledig bewaren – Een backup maken van alle gegevens. 

 Alleen schoonmaken – Overbodige gegevens weggooien. 
 
Klik op Algemene regulierjobmodus om te wijzigen, er verschijnt een ‘>’. 
Selecteer de nieuwe modus. 
Druk op <Enter>. 
 
IrisRoster-specifieke regulierjob-modus 

 Alle taken – Voer alle onderstaande taken uit, behalve ‘Geen taken’. (Aanbevolen) 

 Geen taken – Voer geen IrisRoster-specifieke taken uit. 

 Alleen roosterweergaven schrijven – Maak nieuwe roosterweergaven als er wijzigingen zijn. 

 Alleen notificaties sturen – stuur alleen notificaties 

 Alleen synchroniseren (Aanbevolen, alle producten) – Als dit IRIS-Planning product 
synchroniseert met een IRIS-Planning Synchronisator, dan kan deze waarde gezet worden.  
 

Klik op IrisRoster-specifieke regulierjobmodus om te wijzigen, er verschijnt een ‘>’. 
Selecteer de nieuwe modus. 
Druk op <Enter>. 

4.3 Incrementele Job Configureren 

De Incrementele Job kan ook gebruikt worden voor het maken van backups, maar deze houdt alleen 
de laatste wijzigingen van de gegevens. Incrementele jobs zijn alleen in te stellen voor: IRIS-Planning 
Web-Pro, IRIS-Planning Synchronisator en IRIS-Planning Reserve. Telkens wordt aangegeven welke 
instellingen voor welk product worden aanbevolen. 
 
Er zijn een aantal instellingen voor de Incrementele job die ingesteld kunnen worden: 
 
Incrementele jobtijd [hh:mm] 
Hier staat de tijd waarop de volgende Incrementele job wordt uitgevoerd. U hoeft hier niets in te vullen. 
 
Incrementeel savestatus 

 Niet Toegestaan – Incrementele job staat uitgeschakeld 

 Voorbereid (Aanbevolen, alle producten) – Incrementele job staat ingeschakeld  

 Voltooid – Incrementele job staat ingeschakeld 
 
Klik op Incrementeel savestatus om te wijzigen, er verschijnt een ‘>’. 
Selecteer de nieuwe status (Niet Toegestaan of Voorbereid). 
Druk op <Enter>. 
 
Incrementele jobinstelling [hh:mm hh:mm hh:mm] 
Hier dient u respectievelijk de begintijd, eindtijd en de frequentie waarmee deze job wordt uitgevoerd 
in te stellen. Aanbevolen wordt om dit ieder uur tijdens kantooruren te doen. 
  
Klik op het tekstveld om te wijzigen en pas de begintijd, eindtijd en frequentie aan. Dus bijvoorbeeld: 
09:00 17:00 01:00 (Aanbevolen, alle producten). 
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4.4 Backup Instellingen Overzicht 

Tabel 1: Overzicht aanbevolen backup instellingen 

 

Instelling IRIS-Planning Web-
Pro 

IRIS-Planning 
Reserve 

IRIS-Planning 
Synchronisator 

Nachtjobtijd [hh:mm] 
 

Tussen 21.00 en 03.00 Tussen 21.00 en 03.00 Tussen 21.00 en 03.00 

Nachtjobstatus Voorbereid Voorbereid Voorbereid 
Algemene nachtjob-
modus 

Alle Taken Alle Taken Alleen volledig 
bewaren 

IrisRoster-specfieke 
nachtjob-modus 

Alle Taken Alle Taken Geen Taken 

Regulerjobstatus Voorbereid Voorbereid Voorbereid 
Regulierjobinstelling  09:00 17:00 01:00 09:00 17:00 01:00 09:00 17:00 01:00 
Algemene 
regulierjob-modus 

Alle Taken Alle Taken Geen taken 

IrisRoster-specfieke 
regulierjob-modus 

Alleen synchroniseren Alleen synchroniseren Alleen synchroniseren 

Incrementeel 
savestatus 

Voorbereid Voorbereid Voorbereid 

Incrementele 
jobinstelling  

09:00 17:00 01:00 09:00 17:00 01:00 09:00 17:00 01:00 
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5 Gebruikersconfiguratie instellen 

Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop het mogelijk is in de Web-Pro om gebruikers bepaalde 
velden niet te laten zien. Hiervoor dienen eerst een voorbereiding gemaakt te worden. Daarna dient u 
zelf de configuratie in TOML formaat in bestanden te zetten per gebruiker. 

5.1 Voorbereiding 

Ga met behulp van een terminal of een andere SSH verbinding naar de server waarop de database 
draait. Ga naar de directory waar de database zich bevindt, deze bevindt zicht altijd in de map: 
 
/Run_Site/Iris_Roster/<database> 
 
Of: 
 
/Run_Site/Iris_Roster/<academie_faculteit>/<database> 
 
Ga vervolgens in de database naar de volgende map: 
 
Workspace/TOML 
 
Maak de volgende map aan (als deze niet bestaat): 
 
00000000-000004 
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5.2 Gebruikersconfiguratie aanmaken 

Wanneer er vanuit de IRIS Web-Services een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd wordt er op dit 
moment NIET automatisch een gebruikersconfiguratie bestand aangemaakt. Zie voor het toevoegen 
van een gebruiker aan een IRIS-Planning Web-Pro de handleiding IRIS-Planning Web-Services 
beheer op:  
 
http://www.bitbybit-is.nl/bbb/Products/NL/Iris-Planning/CURRENT_VERSIONS/Handleiding_Web-
Services_current_version.pdf 
 
Om een configuratie voor een nieuwe gebruiker in te stellen, gaat u naar de map: 
 
/Run_Site/Iris_Roster/<database>/Workspace/TOML/00000000-000004 
 
Of: 
 
/Run_Site/Iris_Roster/<academie_faculteit>/<database>/Workspace/TOML/00000000-000004 
 
Afhankelijk waar deze zich bevindt. 
 
Vervolgens maakt u het bestand: 
 
<nieuwe_gebruiker>_GUI_Config.toml door middel van het commando: 
 
vi test_GUI_Config.toml 
 
U zet vervolgens de volgende regels in het bestand: 
 
Goml_Manager.Configurations:<nieuwe_gebruiker> GUI_Config_Root Object GUI 

Instantiation 

{ 

        <Configuratie_blok> 

} 

 
Voor <nieuwe_gebruiker> vult u de naam in van de gebruiker waarvan u de configuratie wilt wijzigen. 
Dus bijvoorbeeld: 
 
Goml_Manager.Configurations:test GUI_Config_Root Object GUI Instantiation 

{ 

        <Configuratie_blok> 

} 

 
 
Om dan daadwerkelijk de configuratie in te stellen, voegt u configuratieblokken toe. Op de plaats van 
<Configuratie_blok> 
 
        // omschrijving van restrictie 

        1 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: 

"IrisRoster_Application_Manager.Maintenance_Enabled" Member { } 

        } 

 

Of: 
        // omschrijving van restrictie 

        2 GUI_Data_Storage Object 

        { 

http://www.bitbybit-is.nl/bbb/Products/NL/Iris-Planning/CURRENT_VERSIONS/Handleiding_Web-Services_current_version.pdf
http://www.bitbybit-is.nl/bbb/Products/NL/Iris-Planning/CURRENT_VERSIONS/Handleiding_Web-Services_current_version.pdf
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               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: "Infra_Space_Manager" Member { } 

        } 

 
Dit wordt dan bijvoorbeeld (inclusief eerste deel): 
 
Goml_Manager.Configurations:test GUI_Config_Root Object GUI Instantiation 

{ 

        //Ruimte Beheerder niet veranderen 

        1 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: "Infra_Space_Manager" Member { } 

        } 

        //Niet toestaan om de applicatie te sluiten 

        2 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: 

        "IrisRoster_Application_Manager.Allow_Exit" Member { } 

        } 

        //Niet toestaan om de applicatieknop sluiten weer te geven 

        3 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: 

        "IrisRoster_Application_Manager.Exit" Member { } 

        } 

} 

 

Voor de Relative_ID wordt teksten gebruikt uit de Web-Pro. Om zelf te bepalen welke onderdelen van 
de Web-Pro u niet wilt tonen aan een gebruiker, dient u naar een Web-Pro te gaan en vervolgens naar 
de Application Manager, zie Figuur 24. Vervolgens moet u op Taal klikken en in plaats van NL, typt u 
hier INT in en drukt op enter. Vervolgens verandert de taal naar een soort interne referentie. 
 

 
Figuur 24 IRIS-Planning Web-Pro > Application Manager 
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Er zijn twee mogelijkheden voor restricties, U kunt hele objecten verbergen of knoppen in de objecten. 
In het voorbeeld staan allebei de voorbeelden: 
 
Relative_ID: "Infra_Space_Manager" Member { } : 
 
De Ruimte beheerder wordt verborgen. 
 
"IrisRoster_Application_Manager.Allow_Exit" Member { } : 
 
Het knopje Mag Beëindigen wordt verborgen. 
 
Hieronder volgt een lijstje met namen zoals die voor de objecten, de grijze vlakken, worden gebruikt: 
 

NL INT 

Activiteiten-Beheer Infra_Activity_Manager 

Apparatuurbeheer Infra_Device_Manager 

Application Manager IrisRoster_Application_Manager 

Groepsbeheer Infra_Group_Manager 

Lokatiebeheer Infra_Location_Manager 

Organisatiebeheer Infra_Organization_Manager 

Personenbeheer Infra_Personnel_Manager 

Plaatsbeheer Infra_Space_Manager 

Rooster Beheerder Rost_Schedule_Manager 

Tijdbeheer Infra_Time_Manager 

Topologiebeheer Infra_Topology_Manager 

 
Voor de INT namen van de knoppen, dient u de Taal op INT zetten, zie Figuur 24. 
 
Nadat u klaar bent met het bepalen van welke opties niet getoond mogen worden aan bepaalde 
gebruikers, dient u de taal van de Web-Pro weer op NL te zetten. Dit doet u door in de Application 
Manager bij Language, NL in te typen en op enter te drukken. 
 
U voegt de opties die u niet wilt laten zien aan bepaalde gebruikers toe door het toevoegen van de 
configuratieblokken zoals in het hierboven beschreven voorbeeld aan de file. 
 
LET OP: U dient dus één bestand per gebruiker aan te maken als u deze bepaalde restricties op 
wilt leggen. 
 
Het is wel mogelijk dat u één bestand maakt en deze kopieert naar de namen van andere gebruikers. 
Let u er dan wel op dat u in de eerste regel van het bestand de naam van de gebruiker aanpast. 
 
Bijvoorbeeld u heeft het bestand test_GUI_Config.toml en u maakt het bestand test3_GUI_Config.toml 
 
U dient vervolgens de volgende regel te veranderen: 
 
Goml_Manager.Configurations:test GUI_Config_Root Object GUI Instantiation 
 
In  
 
Goml_Manager.Configurations:test3 GUI_Config_Root Object GUI Instantiation 
 
Nadat het bestand gemaakt is kunt u inloggen in de Web-Services met de gebruikersnaam en 
bijbehorend wachtwoord waarvan u zojuist de configuratie heeft gewijzigd. U start de Web-Pro op en 
de onderdelen die niet getoond moeten worden, staan er niet meer bij. 
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5.3 Voorbeeldconfiguratie 

De volgende file is een voorbeeld van een configuratie voor gebruiker test, geplaatst in het volgende 
bestand: 
 
Run_Site/Iris_Roster/<database>/Workspace/TOML/00000000-000004/test_GUI_Config.toml 
 
Deze file bevat: 
 
Goml_Manager.Configurations:test GUI_Config_Root Object GUI Instantiation 

{ 

        //Onderhoudsmode mag niet aan gezet worden 

        1 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: 

"IrisRoster_Application_Manager.Maintenance_Enabled" Member { } 

        } 

        //Niet toestaan om de applicatie te sluiten 

        1a GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: 

        "IrisRoster_Application_Manager.Allow_Exit" Member { } 

        } 

        //Niet toestaan om de applicatieknop sluiten weer te geven 

        1b GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: 

        "IrisRoster_Application_Manager.Exit" Member { } 

        } 

        //Mogen geen oude backups teruggezet worden door gebruikers 

        2 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: 

"IrisRoster_Application_Manager.Restore_From_Format" Member { } 

        } 

        //Mogen geen periode schappen 

        3 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: "Rost_Schedule_Manager.Destroy_Period" Member { 

} 

        } 

        //Mogen geen specificaties schappen 

        4 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 
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               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: "Rost_Period_Scheduler.Destroy_Specifications" 

Member { } 

        } 

        //Mogen niet schrappen 

        5 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: "Rost_Period_Scheduler.May_Destroy" Member { } 

        } 

        //Mogen geen wegingsfactoren bepalen 

        6 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: "Rost_Weight" Member { } 

        } 

        //Mogen niet het specificatie-overzicht veranderen 

        7 GUI_Data_Storage Object 

        { 

               Members: "Hide" Member { } 

               // if 1 then hide is true 

               Values: "1" Member { } 

               Relative_ID: "Rost_Print_Roster" Member { } 

        } 

} 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


