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Voorwoord 
 
Voor u ligt de nieuwste handleiding ‘Web-Services Functioneel Beheer’. 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 met Web-Preplan en 
Web-Request’). 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-Pro 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 
mogelijkheden van de Web-Services. 
 
Pijnacker, juni 2017  
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1 Web-Services 

Dit hoofdstuk is bedoeld voor functionele beheerders die inzicht willen krijgen in het IRIS-Planning 
systeem en specifiek de IRIS Web-Services. Alle IRIS producten zijn te benaderen via de Web-
Services. De Web-Services houdt voor gebruikers bij tot welke producten een gebruiker toegang krijgt. 
 
Er zal eerst een beschrijving volgen van de algemene functionaliteit van de Web-Services. Vervolgens 
wordt uitgelegd hoe er nieuwe gebruikers kunnen worden toegevoegd. Daarna wordt verteld hoe de 
instellingen van een gebruiker aangepast kunnen worden om toegang tot bepaalde IRIS producten in 
te stellen. 
 
Voordat we beginnen in het belangrijk dat de volgende gegevens bekend zijn: 
 

 De URL om bij de Web-Services te komen (bv. http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/) 

 Inlognaam en wachtwoord om de Web-Services als administrator te openen 
 
Mocht dit niet bekend zijn, neem contact op met de ICT-helpdesk of Bitbybit support. 
 
Ga naar de Web-Services, u ziet nu een scherm als in Figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Inlogscherm IRIS-Planning Web-Services 

 
Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Aanmelden. De optie ‘Ververs authorisatie 
database’ laadt de inloggegevens van de achterliggende databases opnieuw in het geheugen. Tevens 
wordt de lijst met beschikbare databases opnieuw samengesteld aan de hand van de op dat moment 
draaiende databases. 
 
Als u bent ingelogd, ziet u het volgende scherm: 
 

 
 
Figuur 2: IRIS-Planning Web-Services hoofdscherm 

 
De omcirkelde delen in  
Figuur 2 worden nu toegelicht: 
 
bbb_admin 
Dit is de inlognaam waarmee is ingelogd zodat u altijd weet met welke naam er is ingelogd. 

IRIS-Planning Engine 

IRIS-Planning Synchronisator 

IRIS-Planning Client 

http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/
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Logout 
Hiermee logt u uit de Web-Services 
 
Go to user administration 

Ga naar de gebruikersadministratie. Dit wordt verder uitgelegd in Hoofdstuk  1.1 en  1.2 
 
Database Name 
Hier staat de referentie naar het IRIS product. Dat kan een IRIS-Planning Client, Synchronisator of 
Engine zijn. Deze worden verderop nog verder besproken 
 
Status 
Is het IRIS product op dit moment opgestart (Active) of niet opgestart (Passive). 
 
Type 
Welk IRIS-Planning product is het. Hier staat Iris_Roster of Reserve. Als er Iris_Roster staat is het een 
IRIS-Planning Engine. Staat er Reserve dan is het of een IRIS-Planning Synchronisator of een IRIS-
Planning Client. Dat laatste kan ook duidelijk opgemaakt worden uit de ‘Database Name’, bij 
Synchronisator eindigt dit op SYNC_<cijfer>.  
 
Process ID 
Welk Process ID heeft het IRIS-Planning product intern op de server. Niet belangrijk voor Web-
Services beheer. 
 
Admin 
Als de gebruiker toegang heeft tot het admin gedeelte van het IRIS-Planning product dan staat er een 
button in deze kolom. 
 
GUI 
Als de gebruiker toegang heeft tot de GUI van het IRIS-Planning product dan staat er een button in 
deze kolom. Bij een IRIS-Planning Engine geeft deze toegang tot IRIS-Planning Web-Pro. Bij een 
IRIS-Planning Client geeft deze toegang tot de IRIS-Planning Reserve. 
 
Webber 
Als er een button in deze kolom staat heeft de gebruiker toegang tot de Webber van het IRIS-Planning 
product. De Webber geeft toegang tot IRIS-Planning Web-View en Web-Planboard. 
 
Nu worden de 3 omcirkelde IRIS-Planning producten besproken als voorbeeld om inzicht te krijgen in 
wat nu de opties zijn. 
 
 

 
 
Figuur 3: IRIS-Planning Client als voorbeeld 

 
Aan de database naam is duidelijk op te maken dat het om een IRIS-Planning Client gaat. Er staat 
ook geen SYNC in de database naam, dus daaruit is op te maken dat het niet gaat om een IRIS-
Planning Synchronisator. Het IRIS product is opgestart (Active). Er is toegang tot het Admin gedeelte 
van de IRIS-Planning Client, tot de IRIS-Planning Reserve (via de button Java GUI) en tot de Webber.  
  
 

 
 
Figuur 4: IRIS-Planning Synchronisator als voorbeeld 

 
De database naam bevat SYNC in de naam. Hieraan is te zien dat het hier om een IRIS-Planning 
Synchronisator gaat. Het IRIS product is opgestart (Active). Er is toegang tot het Admin gedeelte, tot 
de IRIS-Planning Reserve (via de button Java GUI) en tot de Webber. De Webber van de 
synchronisator wordt meestal niet gebruikt. 
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Figuur 5: IRIS-Planning Engine als voorbeeld 

 
De database naam bevat de naam Server. Meestal is hieraan al gelijk te zien dat het om een IRIS-
Planning Engine gaat. IRIS-Planning Engines hebben ook geen Webber. Er is toegang tot het Admin 
gedeelte en tot IRIS-Planning Web-Pro (via de button Java GUI). 
 

1.1 Nieuwe gebruiker toevoegen en instellen 

Een nieuwe gebruiker kan toegevoegd worden door in te loggen in de Web-Services en te klikken op 
‘Go to user administration’. Er verschijnt nu een scherm als in Figuur 6.  
 

 
 

Figuur 6: IRIS-Planning Web-services > User Administration scherm 

 
In het User Administration scherm staat een lijst van alle databases. Per database staan alle 
gebruikers vermeld en daarbij staat per gebruiker aangevinkt of er toegang is tot het Admin, GUI en 
Webber gedeelte van de database. 
 
Ga naar de database waaraan de nieuwe gebruiker moet worden toegevoegd. Klik op ‘New user’ om 
een nieuwe gebruiker toe te voegen (Figuur 7).  
 
LET OP: De gebruiker wordt alleen toegevoegd aan de database waarin op ‘New user’ is geklikt. 
 

 
 
Figuur 7: IRIS-Planning Web-services > User Administration > New user scherm 

 
Vul een gebruikersnaam in (minimaal 6 tekens [a-z][A-Z][0-9]). 
Kies een wachtwoord (minimaal 6 tekens [a-z][A-Z][0-9]). 
Herhaal het wachtwoord. 
 

 
 
Figuur 8: Voeg nieuwe gebruiker toe 
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Klik op Add, de nieuwe gebruiker is nu toegevoegd. De gebruiker is nu te zien in de lijst van 
gebruikers bij de database waaraan de gebruiker is toegevoegd.  
 
Nieuwe gebruikers hebben standaard geen toegang tot het Admin gedeelte, de Java GUI en de 
Webber. Doe het volgende om dit aan te passen. Ga naar de lijst van gebruikers en zoek de nieuwe 
gebruiker. Vink de gedeeltes aan waar de nieuwe gebruiker toegang moet krijgen en klik op ‘Apply 
changes’ (Figuur 9). 
 

 
 

Figuur 9: User Administration wijzig toegang nieuwe gebruiker 

 
Als de gebruiker toegang mag krijgen tot meerdere IRIS-Planning producten, dan moet de gebruiker 
voor elke database opnieuw worden toegevoegd met de knop ‘New user’. Ook moet de toegang tot de 
drie onderdelen voor elke database apart worden ingesteld. 
 
LET OP: Neem elke keer exact dezelfde combinatie gebruikersnaam/wachtwoord als een gebruiker 
toegang krijgt tot meerdere IRIS-Producten. 
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1.2 Gebruiker wijzigen/verwijderen 

Om een gebruiker te wijzigen, ga naar de User administration van de Web-Services. 
 
Ga naar de Web-Services (bv. http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/). 
Log in. 
Klik op ‘Go to user-administration’. 
 
U ziet nu een scherm als in Figuur 10. 
 

 
 
Figuur 10: IRIS-Planning Web-services > User Administration scherm 

 
U kunt nu kiezen uit de volgende acties: 
 
Toegang instellingen wijzigen 
Scroll naar de database waarin u wijzigingen wilt aanbrengen.  
Vink het Admin, GUI en/of Webber aan of uit voor de gebruiker die u wilt wijzigen. 
Klik op ‘Apply Changes’. Indien rechten voor meerdere databases aangepast moeten worden, dienen 
de stappen herhaald te worden voor de andere databases. 
 
Gebruiker verwijderen 
Ga naar de database waarvan u een gebruiker wilt verwijderen. 
Klik op edit voor de gebruikersnaam.  
Klik op delete. 
Als de gebruikersnaam in meerdere databases voorkomt, dan moet u deze ook in de andere 
databases verwijderen. 
 
Gebruikerswachtwoord wijzigen 
Ga naar de database waarvan u een gebruikerswachtwoord wilt wijzigen. 
Klik op edit voor de gebruikersnaam.  
Vul een nieuw wachtwoord in (minimaal 6 tekens [a-z][A-Z][0-9]). 
Herhaal het nieuwe wachtwoord. 
Als de gebruikersnaam in meerdere databases voorkomt, dan moet u het wachtwoord ook in de 
andere databases wijzigen. 

 

http://fabritius.bitbybit-is.nl/Web_Services/

