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1 Inleiding 

Dit document is bedoeld voor het beheren van een speciale IRIS Client, namelijk de IRIS Client 
Synchronisator. De IRIS Client Synchronisator maakt het mogelijk om meerdere IRIS-Planning 
Engines en/of IRIS Clients te koppelen. Hierdoor kunnen middelen en boekingen worden gedeeld. 
Bijvoorbeeld: 
Er bestaan binnen een instelling meerdere afdelingen en elke afdeling heeft haar eigen IRIS-Planning 
Engine. Zou er nu een ruimte  ‘aula’ zijn, die door meerdere afdelingen gebruikt wordt, dan kan dat 
een probleem zijn als meerdere afdelingen gebruik willen maken van deze ruimte.  
 
De Synchronisator biedt hiervoor een oplossing, door de gebruiker de mogelijkheid te geven om 
middelen en boekingen te synchroniseren. Middelen zijn ruimten, activiteiten (vakken), apparaten, 
dienstverleners (docenten), consumenten (studenten) en groepen. Boekingen zijn roosteringen, dat 
wil zeggen een inroostering van bijvoorbeeld een docent voor een bepaald vak op een bepaald tijdstip 
in een bepaalde ruimte. In het voorbeeld van de ‘aula’ kan het handig zijn om boekingen te 
synchroniseren, zodat afdelingen weten wanneer de ‘aula’ nog vrij is. 
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2 IRIS Client Synchronisator 

De IRIS Client Synchronisator (Synchronisator) koppelt verschillende IRIS-Planning Engines aan 
elkaar, zie Figuur 1. 
 

 
 
 
De Synchronisator is, net als de normale IRIS Clients, toegankelijk via een gebruikersinterface. In 
Figuur 1 is dit voor de overzichtelijkheid weggelaten.  
 

IRIS–Planning 
Engine 1 
(database) 
 

IRIS–Planning 
Web-Pro 
 
 

IRIS–Planning 
Engine 3 
(database) 
 

IRIS–Planning 
Engine 2 
(database) 
 
 

IRIS–Planning 
Web-Pro 
 
 

IRIS–Planning 
Web-Pro 
 
 

IRIS 
Client 
Synchronisator 

IRIS 
Client 
(kopie 
database) 

Figuur 1: Schematische weergave van verschillende IRIS-Planning Engines die gekoppeld zijn aan de IRIS Client Synchronisator. 
De IRIS-Planning Webber bestaat uit IRIS Web View en IRIS Web Planboard. 

 
IRIS-Planning 
Webber 
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IRIS Client Synchronisator 

 
 

IRIS Client 

 
 

2.1 Welke IRIS-Planning Engines zijn gekoppeld aan de Synchronisator? 

Om te bekijken welke IRIS-Planning Engines (Engine) zijn gekoppeld aan de Synchronisator, opent u 
de IRIS Web-Services, waarin de Engines, Synchronisator en Clients staan (Figuur 2). 
 

  

Figuur 2: Het IRIS-Planning Web-Services scherm waarin de IRIS Client Synchronisator, IRIS-Planning Engines en IRIS 
Clients staan 

Door vervolgens bij de Synchronisator op Admin te klikken, komt u uit bij het admin scherm van de 
Synchronisator (Figuur 3). 
 

 

Figuur 3: Admin scherm van IRIS Client Synchronisator 

Klik vervolgens op ‘Make it so’ achter Show Synchronization configuration. Dan ziet u een scherm. 
Scroll naar beneden tot bij ‘User management’. U ziet nu een scherm zoals in Figuur 4.  

IRIS-Planning Engine 
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Figuur 4: User/Group configuration scherm van IRIS Client Synchronisator 

U ziet nu per middel, welke Engines zijn gekoppeld aan deze Synchronisator. Bijvoorbeeld in Figuur 4: 
 
Space_production_pissarro_0708_IRIS_SERVER_DB_SPOP_ROS_1 
 
Nu is duidelijk welke Engines zijn gekoppeld aan de Synchronisator. Het is ook van belang om te 
controleren of de Engines wel zo staan ingesteld dat ze synchroniseren met de Synchronisator. Dit 

wordt besproken in Hoofdstuk  2.2. 
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2.2 Welke IRIS-Planning Engines synchroniseren met de Synchronisator?  

Als u weet welke Engines gekoppeld zijn aan de Synchronisator is het ook belangrijk om te weten of 
de Engines ook daadwerkelijk synchroniseren met de Synchronisator. 
 
Ga naar de IRIS-Planning Web-Pro van een Engine die gekoppeld is aan de Synchronisator, zie 
Figuur 5, door op Web-Pro te klikken. 
 

 

Figuur 5: Het IRIS-Planning Web-Services scherm waarin de IRIS-Planning Engines staan, die gekoppeld zijn aan de 
Client Synchronisator 

Er verschijnt een scherm. Klik hierin linksboven op de knop Application Manager. Er verschijnt nu een 
scherm als in Figuur 6.  
 
Klik op ‘Onderhoudsmode’. Er verschijnt een ‘>’ achter ‘Uit’. Klik op ‘>’. 
Selecteer: ‘Aan’ en druk op <Enter>. Er verschijnen nu veel meer opties voor de Application Manager.  
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Figuur 6: IRIS-Planning Web-Pro  > Application Manager 

 
In de linkerkant moet 1 veld zijn ingevuld: 
 

 Mijn remote synchronisator-applicatie 
 
Deze moet gevuld zijn met tekst van de vorm: <domein>@<server>@<synchronisator_referentie>. 
Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met Bitbybit Support. 
 
We gaan er nu vanuit dat het veld ‘Mijn remote synchronisator-applicatie’ gevuld is. 
 
Om te achterhalen of de Engine ook daadwerkelijk synchroniseert moet er gekeken worden naar de 
Regulierjobstatus (2

e
 kolom in het midden), Regulierjobinstelling en naar ‘IrisRoster-specifieke 

regulierjob-modus’. 
 

 Regulierjobstatus: Als dit staat op: Niet Toegestaan, dan worden er geen taken uitgevoerd. Als 
er iets anders staat, dan worden er wel taken uitgevoerd. Welke taken dat zijn, hangt af van 
‘IrisRoster-specifieke regulierjob-modus’ en ‘Algemene regulierjob-modus’.  

 Regulierjobinstelling: iets van de vorm begintijd(hh:mm) eindtijd(hh:mm) frequentie(hh:mm), 
bijvoorbeeld 08:24 17:24 00:30 betekent: tussen 8:24 en 17:24 elke 30 minuten de taken 
uitvoeren. Welke taken dat zijn, hangt af van ‘IrisRoster-specifieke regulierjob-modus’ en 
‘Algemene regulierjob-modus’. 

 IrisRoster-specifieke regulierjob-modus: Dit moet staan op ‘Alleen synchroniseren’ of op ‘Alle 
taken’  

 Algemene regulierjob-modus: Deze staat meestal op ‘Geen taken’ voor een Iris-Planning 
Web-Pro applicatie. 

 
Het kan ook zijn dat er alleen ’s nachts wordt gesynchroniseerd. Dan staan deze instellingen bij 
Nachtjobtijd (2

e
 kolom in het midden), Nachtjobstatus en ‘IrisRoster-specifieke nachtjob-modus’. 

Hiervoor gelden ongeveer dezelfde regels als voor de reguliere jobs: 
 

 Nachtjobtijd: iets van de vorm tijd(hh:mm), bijvoorbeeld 21:00 betekent: start om 21:00u met 
de Nachtjob. Welke taken dat zijn, hangt af van ‘IrisRoster-specifieke nachtjob-modus’ en 
‘Algemene nachtjob-modus’. 
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 Nachtjobstatus: Als dit staat op: Niet Toegestaan, dan worden er geen taken uitgevoerd. Als 
er iets anders staat, dan worden er wel taken uitgevoerd. Welke taken dat zijn, hangt af van 
‘IrisRoster-specifieke nachtjob-modus’ en ‘Algemene nachtjob-modus’. 

 IrisRoster-specifieke nachtjob-modus: Dit moet staan op ‘Alleen synchroniseren’ of op ‘Alle 
taken’  

 Algemene nachtjob-modus: Deze staat meestal op ‘Alle taken’ voor een Iris-Planning Web-Pro 
applicatie. 

 
Controleer ook de volgende instellingen om te bepalen of de Engine synchroniseert met de 
Synchronisator: 
 
Ga naar de rechterkant van het Application Manager scherm, zie Figuur 7. 
  

 

Figuur 7: IRIS Client > Application Manager scherm 

 
Klik op ‘Toon window’. 
Klik op ‘>’ naast ‘Toon window’. 
Klik op Perspective-DB Framework. 
U ziet nu het volgende scherm: 
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Figuur 8: Perspective-DB Framework scherm 

 
Navigeer met de mini-map rechtsonder naar ‘Adminbeheer’. ‘Adminbeheer’ bevindt zich linksonder in 
de mini-map. U kunt met de muis in de mini-map klikken om naar de gewenste plek te navigeren. 
Als u bij de juiste plek bent aangekomen, klikt u op de ‘W’ in Adminbeheer. U ziet dan een scherm 
zoals in Figuur 9. 
 

 

Figuur 9: Perspective-DB Framework, Adminbeheer 

 

mini-map 
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De volgende instellingen in Adminbeheer moet u controleren: 
 

 Synchronisatie ingeschakeld: Ja 

 Synchronisatortype: Synchroniseert met vele applicaties 

 Is synchronisator: Nee (in de Synchronisator zelf staat dit op Ja) 
 

Herhaal de stappen in Hoofdstuk  2.2 voor elke Engine die in de gevonden lijst (zie Hoofdstuk  2.1) van 

gekoppelde Engines voor komt.. Op deze manier wordt duidelijk welke Engines zijn gekoppeld aan de 
Synchronisator en welke Engines ook echt synchroniseren. 
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3 Bekijken en wijzigen van gesynchroniseerde middelen 

Het is mogelijk om de middelen die gesynchroniseerd worden tussen de IRIS-Planning Engines te 
bekijken en te wijzigen. Dit gebeurd op een centrale plek, de IRIS Client Synchronisator 
(Synchronisator).  
 
Klik op de knop Admin van de Synchronisator in het Web-Services scherm, zie Figuur 10. 
 

 

Figuur 10: Het IRIS-Planning Web-Services scherm waarin een IRIS Client Synchronisator staat 

 
Klik vervolgens op ‘Make it so’ achter Show Synchronization configuration. Dan ziet u een scherm als 
in Figuur 11. 
 

 

Figuur 11: Admin scherm van IRIS Client Synchronisator 

Scroll naar beneden tot bij ‘User management, u ziet nu een scherm zoals in Figuur 12.  
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Figuur 12: 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_production_pissarro_0708_IRIS_SERVER_DB_DOS_ROS_1’ om de ruimten te bekijken die 
gesynchroniseerd worden tussen de Engine 0708_IRIS_SERVER_DB_DOS_ROS_1 en de 
synchronisator. 
 
U ziet dan een scherm als in Figuur 13. 
 

 

Figuur 13: Voorbeeld van gesynchroniseerde ruimten van een IRIS-Planning Engine 
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Als u naar beneden scrollt ziet u twee rijen van twee kolommen, de betekenis van de kolommen: 
 

 Bron middelen (linkerkolom): alle ruimten die in de Synchronisator bekend zijn 

 Type_1 Configuratie (rechterkolom boven): boeking en middel synchroniseren 
o Als in het voorbeeld een ruimte is deze kolom staat worden de boekingen voor deze 

ruimte en de ruimte zelf gesynchroniseerd tussen de Engines.  

 Type_2 Configuratie (rechterkolom onder): alleen middel synchroniseren 
o Als in het voorbeeld een ruimte in deze kolom staat wordt alleen de ruimte zelf 

gesynchroniseerd tussen de Engines. Er wordt geen informatie over boekingen 
uitgewisseld tussen de Engines, wel bijvoorbeeld de ruimtenaam en -capaciteit.  

 
Verplaats de gewenste ruimte van de Bron middelen naar of van de type 1 of type 2 kolom met behulp 
van de knoppen add en del. Als u klaar bent met de configuratie klikt u vervolgens onderaan de 
pagina op ‘Save it so’. 
 
Let op: Om de synchronisatie van middelen te wijzigen, dient u in alle Engines die het middel 
delen de configuratie van het middel aan te passen. De instellingen worden niet automatisch 
overgenomen in de andere Engines, omdat het middel niet noodzakelijkerwijs met iedere 
Engine gedeeld moet worden. 
 
De volgende alinea geeft een voorbeeld van een instelling die wel vaker wordt gebruikt: 
 
Gebruik 1 middeltype (meestal ruimte) om de boekingen te synchroniseren. Alle ruimten staan dan in 
de type 1 kolom. Vervolgens worden alle andere middelen ingesteld als type 2. Zo worden de 
boekingen synchroon gehouden in de ruimten, maar ook alle andere middelen. Alleen de ruimte 
bepaald in dit voorbeeld dus of een bepaalde boeking wordt gesynchroniseerd. Een boeking bestaat 
altijd uit meerdere middelen. Deze middelen worden ook meegesynchroniseerd voorzover ze 
geconfigureerd zijn als gedeeld (type 1 of 2), bijvoorbeeld de docent die in de ruimte een college geeft 
is niet meer beschikbaar om een vak te geven in dezelfde tijd. Dit geldt ook voor andere middelen. Als 
tenminste een van de middelen in een boeking niet gedeeld wordt met een bepaalde Engine, dan  
komt  die boeking in de betreffende Engine op ‘vast’ te staan, omdat zijn middelinformatie incompleet 
is. 
 
Een speciaal geval zijn de docenten en studenten. Deze zijn te vinden in één middel:  
 

 

Figuur 14: User/Group configuration scherm van IRIS Client Synchronisator 

 
Om de docenten en studenten te bekijken, klikt u op Personnel_<IRIS-Planning Engine>. U ziet dan 
hetzelfde scherm als in Figuur 13, alleen dan vier rijen in plaats van twee. In de eerste twee rijen staan 
de Docenten, in de volgende twee rijen de Studenten. 
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IRIS Client Synchronisator 

 
 
IRIS-Planning Engine 

 
 

Hier geldt weer dat om de instelling in alle Engines te wijzigen,  u dit voor de gewenste docent/student 
dient te doen in elke gesynchroniseerde Engine. Klik op ‘Save it so’ onderaan de pagina om de 
wijzigingen te bewaren. 

4 IRIS-Planning Engine koppelen aan Synchronisator 

Dit hoofdstuk beschrijft het koppelen van een IRIS-Planning Engine (Engine) aan een IRIS Client 
Synchronisator (Synchronisator). Er wordt vanuit gegaan dat de Engine en Synchronisator die 
gekoppeld moet worden in het IRIS-Planning Web-Services (Web-Services) scherm staan (Figuur 15). 
 
 

 

Figuur 15: Het IRIS-Planning Web-Services scherm waarin de te koppelen IRIS-Planning Engine en een IRIS Client 
Synchronisator staat 

 
Om een IRIS-Planning Engine aan een IRIS Client Synchronisator te koppelen moeten er een aantal 
stappen uitgevoerd worden. 
 

1. Stel de IRIS-Planning Engine in voor synchronisatie 
2. Stel de IRIS Client Synchronisator in voor synchronisatie met de IRIS-Planning Engine 
3. Controleer de synchronisatie 
4. Herstel de instellingen voor het synchroniseren 
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4.1 Bereid de IRIS-Planning Engine voor op synchronisatie 

Open de te koppelen IRIS-Planning Web-Pro via het Web-Services scherm. 
Klik vervolgens op ‘Application Manager’ bovenaan het scherm.  
Klik op ‘Onderhoudsmode’, er verschijnt een ‘>’ achter ‘Uit’. Klik op ‘>’. 
Selecteer: ‘Aan’ en druk op <Enter>. Er verschijnen nu veel meer opties voor de Application Manager 
(Figuur 16). 
 

 

Figuur 16: IRIS-Planning Engine > Application Manager, waarin de Onderhoudsmode op 'Aan' staat 

 
Klik op ‘Nachtjobstatus’, er verschijnt een ‘>’. Klik op ‘>’. Selecteer: ‘Niet Toegestaan’ en druk op 
<Enter>. 
Klik op ‘Regulierjobstatus’, er verschijnt een ‘>’. Klik op ‘>’. Selecteer: ‘Niet Toegestaan’ en druk op 
<Enter>. 
 
Klik op ‘Toon window’, er verschijnt een ‘>’ achter ‘Uit’. Klik op ‘>’. Selecteer: ‘Perspective DB-
Framework’ en druk op <Enter>. Er verschijnt nu een scherm zoals in Figuur 17. 
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Figuur 17: Perspective-DB Framework scherm 

 
Navigeer met de mini-map rechtsonder naar ‘Adminbeheer’. Dit bevindt zich linksonder in de mini-
map. U kunt met de muis in de mini-map klikken om naar de gewenste plek te navigeren. 
Als u bij de juiste plek bent aangekomen, klikt u op de ‘W’ in Adminbeheer. U ziet dan een scherm 
zoals in Figuur 18. 
 

 

Figuur 18: Perspective-DB Framework, Adminbeheer 

 
Drie opties moeten gezet worden in Adminbeheer: 
 

mini-map 
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1. Klik op ‘Synchronisatie ingeschakeld’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Aan’ en bevestig met <Enter>. 
2. Klik op ‘Synchronisatortype, Klik op ‘>’, selecteer ‘Synchroniseert met vele applicaties’ en 

bevestig met <Enter>. 
3. Klik op ‘Is Synchronisator’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Nee’ en bevestig met <Enter>. 

 
Sluit dit scherm en ga terug naar de Application Manager. Het kan zijn dat de Onderhoudsmode weer 
is gereset naar ‘Uit’, zet deze weer op ‘Aan’. 
 
Klik op ‘Mijn remote synchronisator-applicatie’. Vul vervolgens de Synchronisator in waarmee 
gesynchroniseerd moet worden. Bijvoorbeeld: 
bitbybit-is.nl@fabritius@0708_IRIS_CLIENT_DB_HHS_SYNC_1  
Dit is af te leiden uit de naam van de Synchronisator (zie Figuur 15), waarin de naam van de machine 
(fabritius in dit geval) staat. Vervolgens komt er een ‘@’ teken achter, gevolgd door de naam van de 
Synchronisator (0708_IRIS_CLIENT_DB_HHS_SYNC_1). Dit wordt voorafgegaan door de 
domeinnaam ‘bitbybit-is.nl@’. 
 
Vul voor ‘Mijn remote applicatie’ dezelfde waarde in als in ‘Mijn remote synchronisator-applicatie’ staat 
en klik op ‘Evalueer remote applicatie contact’ om te controleren of de Synchronisator gevonden kan 
worden. 
 
LET OP: Als dit niet werkt, controleer dan de spelling van de naam die u ingevuld heeft bij ‘Mijn 
remote applicatie’. De letters zijn case-sensitive.  
 
Klik nu op ‘Haal sync-ids opnieuw op’ onderin in het midden van de Application Manager. Als de 
operatie gelukt is, verschijnt er ‘Geslaagd’. 
 
LET OP: Als dit niet werkt, controleer dan de spelling van de naam die u ingevuld heeft bij ‘Mijn 
remote synchronisator-applicatie’. De letters zijn case-sensitive.  
 
Nu gaan we de configuratie-informatie van de middelen synchroniseren met de Synchronisator: 
 
Klik op ‘Itemtype voor synchronisatie’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Middelen’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Itemsubtype voor synchronisatie’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Alle subtypen’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Synchroniseer met remote applicatie’, druk twee keer op <Enter>. 
 
Omdat er nog geen synchronisatie-configuratie voor deze Engine ingesteld is, worden de middelen 
zelf nog niet daadwerkelijk gesynchroniseerd. In plaats daarvan wordt de configuratie-informatie voor 
die de middelen geinitialiseerd. Synchroniseer deze informatie vervolgens als volgt met de 
synchronisator: 
Klik op ‘Itemtype voor synchronisatie’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Gebruikersgroepen’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Itemsubtype voor synchronisatie’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Irrelevant’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Synchroniseer met remote applicatie’, druk twee keer op <Enter>. 
Klik op ‘Itemtype voor synchronisatie’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Logingebruikers’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Itemsubtype voor synchronisatie’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Irrelevant’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Synchroniseer met remote applicatie’, druk twee keer op <Enter>. 
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4.2 Bereid de IRIS Client Synchronisator voor op synchronisatie 

Open de Java-GUI van de Synchronisator via het Web-Services scherm.  
Klik vervolgens op ‘Application Manager’ bovenaan het scherm.  
Klik op ‘Onderhoudsmode’, er verschijnt een ‘>’ achter ‘Uit’. Klik op ‘>’. 
Selecteer: ‘Aan’ en druk op <Enter>. Er verschijnen nu veel meer opties voor de Application Manager 
(Figuur 19). 
 
 

  
 

Figuur 19: IRIS-Planning Synchronisator > Application Manager, waarin de Onderhoudsmode op 'Aan' staat 

 
Klik op ‘Nachtjobstatus’, er verschijnt een ‘>’. Klik op ‘>’. Selecteer: ‘Niet Toegestaan’ en druk op 
<Enter>. 
Klik op ‘Regulierjobstatus’, er verschijnt een ‘>’. Klik op ‘>’. Selecteer: ‘Niet Toegestaan’ en druk op 
<Enter>. 
 
Klik op ‘Toon window’, er verschijnt een ‘>’ achter ‘Uit’. Klik op ‘>’. Selecteer: ‘Perspective DB-
Framework’ en druk op <Enter>. Er verschijnt nu een scherm zoals in Figuur 20. 
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Figuur 20: Perspective-DB Framework scherm 

Navigeer met de mini-map rechtsonder naar ‘Adminbeheer’. Dit bevindt zich linksonder in de mini-
map. U kunt met de muis in de mini-map klikken om naar de gewenste plek te navigeren. 
Als u bij de juiste plek bent aangekomen, klikt u op de ‘W’ in Adminbeheer. U ziet dan een scherm 
zoals in Figuur 21. 
 

 

Figuur 21: Perspective-DB Framework, Adminbeheer 

 

mini-map 



 

22 
Handleiding Synchronisator Functioneel Beheer 

© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

Drie opties moeten gezet worden in Adminbeheer: 
 

1. Klik op ‘Synchronisatie ingeschakeld’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Aan’ en bevestig met <Enter>. 
2. Klik op ‘Synchronisatortype, Klik op ‘>’, selecteer ‘Synchroniseert met vele applicaties’ en 

bevestig met <Enter>. 
3. Klik op ‘Is Synchronisator’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Ja’ en bevestig met <Enter>. 
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IRIS Client Synchronisator 
 
 

4.3 Controleer de synchronisatie 

Ga via het Web-Services scherm naar het Admin scherm van de Synchronisator (Figuur 22).  
 

 

Figuur 22: Het IRIS-Planning Web-Services scherm waarin een IRIS Client Synchronisator staat 

Vervolgens klikt u op ‘Make it so’ na ‘Show Synchronization Configuration’. Vervolgens zou de nieuwe 
Engine in het scherm wat nu verschijnt moeten voorkomen (Figuur 23). 
 

 

Figuur 23: Synchronisator > Admin > Show Synchronization Configuration. U ziet een lijst met gekoppelde Engines. 

Voor verdere uitleg en het instellen van de middelen die gesynchroniseerd moeten worden, zie 

Hoofdstuk  3.  

 
Nu gaan we de middelen en boekingen synchroniseren met de Engine: 
Open de Application Manager van de Engine en zet Onderhoudsmode op ‘Aan’. 
Klik op ‘Itemtype voor synchronisatie’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Alle typen’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Itemsubtype voor synchronisatie’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Alle subtypen’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Synchroniseer met remote applicatie’, druk twee keer op <Enter>. 
 
Er verschijnt nu een scherm waarin de voorgang van het synchroniseren staat weergegeven. Dit kan 
een tijdje duren, soms wel 5 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die gesynchroniseerd 
wordt. 
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4.4 Herstel de instellingen voor het synchroniseren 

In de Engine en Synchronisator zijn een aantal instellingen veranderd die weer teruggezet moeten 
worden. Voer de volgende stappen voor de Engine en de Synchronisator die nu aan elkaar zijn 
gekoppeld uit: 
 
Klik op ‘Web-Pro in het Web-Services scherm bij de Engine/Synchronisator. 
Klik vervolgens op ‘Application Manager’ bovenaan het scherm.  
Klik op ‘Onderhoudsmode’, er verschijnt een ‘>’ achter ‘Uit’. Klik op ‘>’. 
Selecteer: ‘Aan’ en druk op <Enter>. Er verschijnen nu veel meer opties voor de Application Manager 
(Figuur 24). 
 

 

Figuur 24: IRIS-Planning Engine > Application Manager, waarin de Onderhoudsmode op 'Aan' staat 

Klik op ‘Nachtjobstatus’, er verschijnt een ‘>’. Klik op ‘>’. Selecteer ‘Voorbereid’ en druk op <Enter>. 
Klik op ‘Regulierjobstatus’, er verschijnt een ‘>’. Klik op ‘>’. Selecteer ‘Voorbereid’ en druk op <Enter>. 
 
Controleer voor de Engine dat ‘IrisRoster-specifieke regulierjob-modus’ op ‘Alleen synchroniseren’ 
staat. 
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5 IRIS-Planning Engine loskoppelen van Synchronisator 

Als u een IRIS-Planning Engine (Engine) wilt loskoppelen van een Synchronisator, dient u een aantal 
instellingen in de Engine te wijzigen. 
 
Ga naar de IRIS-Planning Web-Pro van de Engine die u wilt loskoppelen van de Synchronisator, zie 
Figuur 25, door op Web-Pro te klikken. 
 

 

Figuur 25: Het IRIS-Planning Web-Services scherm waarin de IRIS-Planning Engines staat, die u wilt loskoppelen van 
de Client Synchronisator 

Er verschijnt een scherm. Klik hierin linksboven op de knop Application Manager. Er verschijnt nu een 
scherm als in Figuur 26. 
Klik op ‘Onderhoudsmode’, er verschijnt een ‘>’ achter ‘Uit’. Klik op ‘>’. 
Selecteer: ‘Aan’ en druk op <Enter>. Er verschijnen nu veel meer opties voor de Application Manager.  
 
 

 

Figuur 26: IRIS-Planning Web-Pro  > Application Manager 
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Om de Engine los te koppelen van de Synchronisator, dient u te kijken naar de Regulierjobstatus (2

e
 

kolom in het midden), ‘IrisRoster-specifieke regulierjob-modus’, Nachtjobtijd (2
e
 kolom in het midden) 

en ‘IrisRoster-specifieke nachtjob-modus’. 
 

 Regulierjobstatus: Als dit staat op: Niet Toegestaan, dan worden er geen taken uitgevoerd. Als 
er iets anders staat, dan worden er wel taken uitgevoerd. Welke taken dat zijn, hangt af van 
‘IrisRoster-specifieke regulierjob-modus’.  

 IrisRoster-specifieke regulierjob-modus: Als er wel regulierjobs worden uitgevoerd 
(Regulierjobstatus staat niet op ‘Niet Toegestaan’) dan moet dit gezet worden op ‘Geen taken’ 
of op ‘Alleen roosterweergaven schrijven’ of op ‘Alleen notificaties sturen’.  

 
Het kan ook zijn dat er alleen ’s nachts wordt gesynchroniseerd. Dan staan deze instellingen bij 
Nachtjobtijd (2

e
 kolom in het midden), Nachtjobstatus en ‘IrisRoster-specifieke nachtjob-modus’. 

Hiervoor gelden ongeveer dezelfde regels als voor de reguliere jobs: 
 

 Nachtjobstatus: Als dit staat op: Niet Toegestaan, dan worden er geen taken uitgevoerd. Als 
er iets anders staat, dan worden er wel taken uitgevoerd. Welke taken dat zijn, hangt af van 
‘IrisRoster-specifieke nachtjob-modus’. 

 IrisRoster-specifieke nachtjob-modus: Als er wel nachtjobs worden uitgevoerd 
(Nachtjobstatus staat niet op ‘Niet Toegestaan’) dan moet dit gezet worden op ‘Geen taken’ of 
op ‘Alleen roosterweergaven schrijven’ of op ‘Alleen notificaties sturen’. 
 
Om helemaal zeker te weten dat de Engine niet meer zal synchroniseren met de 
synchronisator, kunt u het veld ‘Mijn Remote synchronisator-applicatie’ leegmaken. 
 

Controleer ook de volgende instellingen om te bepalen of de Engine synchroniseert met de 
Synchronisator: 
 
Ga naar de rechterkant van het Application Manager scherm, zie Figuur 27.  
 

 

Figuur 27: IRIS Client > Application Manager scherm 
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Klik op ‘Toon window’. 
Klik op ‘>’ naast ‘Toon window’. 
Klik op Perspective-DB Framework. 
U ziet nu het volgende scherm: 
 

 

Figuur 28: Perspective-DB Framework scherm 

 
Navigeer met de mini-map rechtsonder naar ‘Adminbeheer’. ‘Adminbeheer’ bevindt zich linksonder in 
de mini-map. U kunt met de muis in de mini-map klikken om naar de gewenste plek te navigeren. 
Als u bij de juiste plek bent aangekomen, klikt u op de ‘W’ in Adminbeheer. U ziet dan een scherm 
zoals in Figuur 29. 
 

mini-map 



 

28 
Handleiding Synchronisator Functioneel Beheer 

© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

 

Figuur 29: Perspective-DB Framework, Adminbeheer 

 
De volgende instelling in Adminbeheer moet u veranderen: 
 

 Klik op ‘Synchronisatie ingeschakeld’, Klik op ‘>’, selecteer ‘Nee’ en bevestig met <Enter>. 
 
De Engine synchroniseert nu niet meer met de Synchronisator. 
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6 Synchronisatie configuratie herinitialiseren 

In sommige gevallen kan het handig zijn om de gehele configuratie te herinitialiseren. Dit kan 
bijvoorbeeld zo zijn als er op grote schaal codes van middelen zijn gewijzigd. De synchronisatie komt 
dan vol te staan met zowel oude als nieuwe codes, wat verwarrend kan zijn. 
 
Let op: Voer deze operatie alleen uit wanneer dit strikt noodzakelijk is. 
 
Om dit uit te voeren dient u de volgende stappen uit te voeren: 
 
1. Zet alle regular jobs en nachtjobs uit van de Web-Pro’s die momenteel synchroniseren met de 

Synchronisator. Zet ook de regular job en nachtjob van de Synchronisator tijdelijk uit. 
2. Doe "Herinitialiseer synchronisatie-configuratiegroepen" in Frame Admin in de Synchronisator. 
3. Doe "Herinitialiseer synchronisatie-configuratiegroepen" in Frame Admin in alle 

gesynchroniseerde Web-Pro’s. 
4. Doe een volledige synchronisatie van alle Web-Pro’s met de Synchronisator. 
5. Zet alle regular jobs en nachtjobs weer aan. Het is van uitzonderlijk belang dat er tussen stap 2) 

en 4) geen tussentijdse synchronisaties plaatsvinden, en ook dat de synchronisatie-configuratie in 
de Web_Services Admin niet gebruikt wordt. Dat zal namelijk de synchronisatie-configuratie 
verpesten (zelfs alleen bekijken van synchronisatie-configuratie in de Web_Services Admin kan 
ervoor zorgen  dat alles gedeselecteerd wordt!). 

 


