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1 Introductie Dynamische Schermen
1.1 Inleiding
In de MA!N applicatie worden dynamische schermen gebruikt om de informatiebehoefte van het
management en de gebruikers specifiek af te stemmen op de eisen en wensen binnen het bedrijf. Met
dynamische schermen worden schermen op maat ontwikkeld en voorzien van toegespitste data en
eventueel extra functionaliteiten.
Voordat een dynamisch scherm wordt ontwikkeld is het noodzakelijk om:
ü Een goede inventarisatie te maken van de eisen en wensen van de informatiebehoefte;
ü Deze eisen en wensen af te stemmen en te prioriteren met de doelgroep;
ü Het concept (grafisch) ontwerp en de realisatie van het dynamische scherm te plannen;
ü Deze planning te communiceren;
ü Een beheer- of onderhoudsplan te maken;
ü Een introductie- en trainingssessie te organiseren.
Deze handleiding is specifiek geschreven voor de (technische) medewerker die het dynamische scherm
gaat realiseren en “live” gaat plaatsen.

Attentie:
Stel altijd de vraag voordat een dynamisch scherm wordt ontwikkeld of de eisen en wensen
zodanig zijn dat een dynamisch scherm toegevoegde waarde geeft. Mogelijk is de
gevraagde informatiebehoefte al beschikbaar via een standaard MA!N scherm.

Autorisatie en MA!N versie
MA!N bevat een uitgebreide autorisatiestructuur; alleen als specifieke autorisatie is toegekend kan een
dynamisch scherm worden gemaakt. Ook werkt de complete interpretatie van dynamische schermen niet
met iedere MA!N versie; de voorbeelden in deze handleiding zijn gemaakt met MA!N versie 2.0.1.129.

1.2 XML tags en SQL commando’s
De opdrachten die gebruikt worden om een dynamisch scherm te maken bestaan uit XML opdrachten (via
XML tags) vaak in combinatie met SQL commando’s. Deze handleiding gaat er vanuit dat de
ontwerper/bouwer kennis heeft van MA!N, de bijbehorende database en van deze beide “talen”.
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XML wordt onder andere gebruikt om de algemene schermstructuur op te zetten en de locatie en de
grootte van het nieuwe scherm te bepalen. SQL wordt gebruikt om in het scherm data te selecteren uit
de MA!N database of om data bij te werken of te verwijderen (CRUD: Create - Read - Update - Delete).
Onder andere wordt via SQL commando’s de dataoverzichten (DataGrid) gevuld.

Afbeelding: Overzicht samenwerking XML, SQL en de MA!N database.

1.3 Lay-out, stijl
De XML of SQL die voor het dynamische scherm wordt gecodeerd wordt niet gebruikt om het
dynamische scherm te “stylen”; van een lay-out te voorzien.
De lay-out instellingen worden door de gebruiker van MA!N zelf bepaald nadat het dynamische scherm is
ontwikkeld. De gebruiker heeft hiervoor twee mogelijkheden; voor het dynamische scherm als geheel of
voor bijvoorbeeld een individuele DataGrid (kolommenoverzicht).
Voor het (dynamische) scherm als geheel
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de “DevExpress”

functionaliteit, dit is een third-party tool.

Door in een leeg gedeelte van het venster een rechter muisklik te geven en te kiezen voor “Customize
Layout”. Daarna opent een aparte pop-up “Customization” waarin het betreffende scherm geheel
“gestileerd” kan worden. Let er wel op dat de styling wordt bewaard*.
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Meer instellings- en achtergrond informatie is te raadplegen via de website van DevExpress onderdeel
“Customization Form Capabilities” .

Afbeelding: Rechter muisklik in scherm opent een menu met DevExpress functionaliteit “Customize Layout”.

Afbeelding: Na klikken op menu-item “Customize Layout” opent het aparte scherm “Customization”.

* Bewaren lay-out na “Customization”:
In de MA!N database staat in SQL tabel [Features] de blauwdruk (de lay-out, de stijl) van (o.a.)
dynamisch schermen; het bevat de bewaarde standaard lay-out. Ook kan de via “DevExpress
customization” aangepaste lay-out in deze tabel worden bewaard door in het menu van het
dynamische scherm te kiezen voor “Save Group”. Ook kan de “DevExpress customization” in een
apart “.xml” bestand (niet in de MA!N database) worden bewaard.
Voor een individuele DataGrid (kolommenoverzicht)

MA!N Dynamische Schermen v1.4

6/71

Klik met de rechter muisknop in de gewenste DataGrid en kies “Layout à Adjust layout”. Nu zal een
apart scherm openen waarmee wordt ingesteld hoe de DataGrid getoond moet worden; of er
bijvoorbeeld filter iconen in de diverse kolommen moet staan, een “Group By” sectie moet komen etc.
Enorm veel mogelijkheden zijn te ontdekken, in deze handleiding noemen we slechts een paar
instellingen die soms gebruikt worden bij het instellen van een DataGrid. Selecteer hiervoor in het
geopende lay-out scherm voor:
•

•

DisplayLayout à Bands à 0 à Override:
o

à AllowRowFiltering, zet de waarde op “False”;

o

à AllowRowSummaries, zet de waarde op “False” of op “BasedOnDataType”;

o

à FixedHeaderIndicator, zet de waarde op “None”;

o

à FixedRowIndicator, zet de waarde op “None”;

DisplayLayout à GroupByBox à Hidden, zet de waarde op “True”.

Klik hierna op het rode kruisje rechts bovenin van het lay-out venster om deze te sluiten. Vergeet nu niet
om de instellingen te bewaren! Klik hiervoor nogmaals met de rechter muisknop in de gewenste
DataGrid en kies “Layout à Save Group Control”; de lay-out is nu bewaard.

Attentie:
Maak er een gewoonte van om per DataGrid die wordt toegevoegd (bijvoorbeeld meerdere
in 1 scherm) of per lay-out instelling “Layout à Save Group Control” te kiezen om de layout tussentijds correct op te slaan als default voor de group.
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Afbeelding: Aanpassen lay-out van bijvoorbeeld een DataGrid, klik in dit geopende scherm op “DisplayLayout”.

Standaard wordt een DataGrid als een kolommenoverzicht getoond met de kolommen horizontaal. Door
bij de “CardView” optie waarde “True” te kiezen worden de kolommen verticaal onder elkaar getoond. Ga
hiervoor naar DisplayLayout à Bands à 0 - Data à CardView.
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Afbeelding: Aanpassen DataGrid lay-out van horizontalen- naar verticale kolommen, zet “CardView” op waarde “True”.

1.4 Interpretatie XML tags en SQL commando’s, de “code-behind”
Alle XML tags en de bijbehorende attributen/waarden die in die XML tags staan en de geïntegreerde SQL
commando’s worden geïnterpreteerd door de zogenaamde “code-behind”; de geprogrammeerde kern van
MA!N. Dit is bepaald door de ontwikkelaars van MA!N.
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2

Dynamische schermen; eerste verkenning

2.1 Inleiding
We gaan er vanuit dat de eisen en wensen voor het dynamische scherm bekend zijn en dat het grafische
ontwerp is goedgekeurd.
Log in bij MA!N met de juiste autorisaties en vink via het MA!N menu het menu-item “Beeld à
Configuratie à Opdrachten” aan zodat dit venster wordt getoond in het MA!N hoofdscherm.
Dit “Opdrachten” venster is dé basis om dynamische schermen te maken.

Afbeelding: Aan- of uitzetten van het “Opdrachten” venster via het MA!N menu.

Attentie:
Tijdens de installatie of later door de administrator is bepaald welke vensters, functies e.d.
beschikbaar zijn voor de MA!N gebruikers.

MA!N Dynamische Schermen v1.4

10/71

2.2 Opdrachten venster; dé basis voor de dynamische schermen
Zodra het “Opdrachten” venster is aangevinkt via het MA!N menu is dit onderdeel in het MA!N
hoofdscherm te zien als een apart venster of tabblad.

Afbeelding: Voorbeeld van het MA!N “Opdrachten” venster.

In het volgende hoofdstuk worden diverse voorbeelden getoond van dynamisch schermen en een
overzicht van de XML tags.
Attentie:
Mogelijk staan in het “Opdrachten” venster al meer opdrachten met een eigen - uniek - ID
en met een door de “auteur” van deze opdracht bepaalde “Omschrijving”.

2.3 Voorbereiding
Klik op “Nieuw/New” in het “Opdrachten” venster. Hierdoor opent MA!N een apart (pop-up) scherm
“Opdrachten bewerken”. Voor het juiste begrip van dit scherm worden alleen de volgende secties
behandeld in deze handleiding:
•

Opdracht ID;

•

Omschrijving;

•

Actief;

•

Opdracht.

MA!N Dynamische Schermen v1.4

11/71

De andere secties binnen het scherm zijn voor het begrip van dynamische schermen op dit moment niet
noodzakelijk.

Typ in dit “Opdracht” tekst vak
de XML tags en de geïntegreerde
SQL commando’s.

Bepaal een zelf verklarende,
logische omschrijving/naam voor
het dynamische scherm en
gebruik een standaard prefix.
Maak het scherm ook gelijk
“actief”.

Afbeelding: Venster “Opdrachten bewerken” met de diverse secties.

Opdracht ID (Command ID)
Ieder dynamisch scherm heeft een uniek Opdracht ID. Met dit ID kan dit scherm bijvoorbeeld ook
vanuit een ander dynamisch scherm of vanuit een specifieke opdracht worden aangeroepen. Bij
een nieuw aan te maken dynamisch scherm wordt in veld “Opdracht ID” standaard waarde 0
(nul) getoond, dit is in dit venster niet aan te passen. Na op “Accepteer” te hebben geklikt kent
MA!N automatisch het juiste ID toe aan dit nieuwe dynamische scherm.
Omschrijving (Description)
Neem in de omschrijving een herkenbare naam van het nieuwe dynamische scherm op. Deze
naam verschijnt in de lijst met opdrachten, het is dus niet de titel (in de titelbalk) van een
dynamisch scherm en het is ook niet de titel in het MA!N menu via menu-item “Beeld”. Later in
dit document wordt uitgelegd waar deze twee titels wel vandaan komen.
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Gebruik als omschrijving de volgende standaard:
o

“Dynamic Form: Form_[functionele_naam].”:
Voor [functionele_naam] wordt een logische functienaam gebruikt, bijvoorbeeld
“ZoekKlant”, de omschrijving wordt dan “Dynamic Form: Form_ZoekKlant.”

Attentie:
De “Omschrijving” is zeer belangrijk; deze zelf gekozen omschrijving moet een logische
beschrijving geven wat de opdracht betreft en welke logische functionaliteit deze opdracht
heeft. Het moet duidelijk zijn voor de MA!N “opdrachtenbeheerder”.

Actief
Door dit onderdeel aan te vinken wordt het dynamische scherm - na bewaard te hebben - aangemerkt als
actief (te gebruiken) in de MA!N database.
Opdracht (Command)
Het opdracht tekst vak is dé plek waarin alle XML tags en SQL commando’s worden getypt. MA!N
zal op basis van al deze opdrachten het dynamische scherm opbouwen en tonen. De beschrijving
van de opdrachten voor een dynamisch scherm is opgenomen in het volgende hoofdstuk.

Tip:
Als een al bestaand dynamisch scherm moet worden aangepast selecteer dan de regel van
dit dynamische scherm in het venster “Opdrachten” en klik op “Edit”.

2.4 Live plaatsen
In het volgende hoofdstuk worden de stappen uitgelegd die het dynamische scherm “live” plaatsen in
MA!N voor bepaalde gebruikers (rollen).

MA!N Dynamische Schermen v1.4

13/71

3

Dynamische schermen; initialiseren en coderen

3.1 Inleiding
De programma code van een dynamisch schermen wordt ingevoerd via het MA!N opdracht tekst vak in
tabblad of venster “Opdrachten”. In dit opdracht tekst vak komen alle XML tags en de geïntegreerde SQL
commando’s waarmee het dynamische scherm wordt opgebouwd.

Tip:
De programma code kan ook eerst bijvoorbeeld in Notepad of in Visual Studio worden
geprogrammeerd en daarna worden gekopieerd en geplakt in het opdracht tekst vak.
Kies bijvoorbeeld in Visual Studio voor een nieuw XML document. Een voordeel is dat op
deze manier ook de uitlijning van de code gestructureerd is en Visual Studio maakt ook
gebruik van gekleurde tekst en regelnummers, zo is e.e.a. duidelijker te onderscheiden.

3.2 Coderen dynamisch scherm - het opdracht tekst vak
Nadat MA!N is gestart worden via tabblad/venster “Opdrachten” de XML tags en de geïntegreerde SQL
commando’s gecodeerd voor het (nieuwe) dynamische scherm. Als dit venster nog niet zichtbaar is in het
MA!N hoofdscherm vink deze dan aan via het MA!N menu via menu-item “Beeld à Configuratie à
Opdrachten”.
Alle opdrachten in het “Opdracht” tekst vak worden ingetypt in het XML formaat met behulp van
zogenaamde XML “tags”. Meer achtergrond over XML staat op de website van het World Wide Web
Consortium (W3C), zie http://www.w3.org/standards/xml/core.
Iedere XML tag kent - gesimplificeerd - het volgende formaat:
<XMLtagnaam>[inhoud]</XMLtagnaam>

XML tags zijn hoofdletter gevoelig (case sensitive) en iedere XML tag moet een start- én de
bijbehorende eind tag hebben. In sommige gevallen kan een XML tag ook in één keer “afgesloten”
worden op deze manier:
<XMLtagnaam [inhoud] />
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Tip:
Maak er een goede gewoonte van de opdrachten (ruim) te voorzien van commentaar. In
het XML gedeelte start een commentaarregel met <!-- en eindig met -->.
Een voorbeeld: <!-- Dit is commentaar binnen het XML gedeelte. -->.
Als binnen de XML tag SQL commando’s staan dan wordt binnen dit SQL gedeelte
commentaar toegepast met deze tekens als prefix: --.
Een voorbeeld: -- Dit is commentaar voor SQL commando’s.

•

Iedere “Opdracht” start altijd eenmalig met de verplichte XML declaratie:
<?xml version='1.0'?>

•

Daarna wordt eenmalig de verplichte formulier “container” gecodeerd die straks alle andere XML
tags/SQL commando’s zal bevatten. Dit is de XML tag <Form> met een uniek ID. Let op dat dit ID
een ander ID is dan het “Opdracht ID” in het “Opdrachten bewerken” scherm:
<Form ID='[uniek form ID]'>
[alle andere XML tags]
</Form>

3.3 Initialiseren dynamisch scherm, in twee stappen
Voordat een dynamisch scherm gebruikt kan worden moeten een aantal initiële stappen worden
gecodeerd om het dynamische scherm bekend te maken aan MA!N.

Attentie:
Maak eerst de programma code voor het dynamische scherm en volg daarna deel I en deel
II in deze paragraaf.

DEEL I
Het dynamische scherm moet aan MA!N bekend worden gemaakt. Dit vindt plaats door het rechtstreeks
in de MA!N database coderen van diverse SQL commando’s met behulp van de Microsoft SQL Server
Management Studio (SSMS) tool. De versie van de SQL Server is 2000 of hoger, onderstaande is
geschreven met versie SQL Server 2008R2.
De tabellen die worden aangepast zijn:
[Commands]
[Controls]
[Security controls]
[Security role controls]
MA!N Dynamische Schermen v1.4
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Start de SSMS tool, maak connectie met de juiste “server name”, klik op het + teken bij “Databases” en
op de gewenste MA!N database in de “Object Explorer”. Klik op het + teken bij “Tables”. Iedere tabel die
via de SSMS tool wordt aangepast wordt op deze manier benaderd:

•

o

Klik met de rechter muisknop op de betreffende tabel;

o

Kies “Script Table as à INSERT to à New Query Editor Window;

o

De SSMS tool opent een query venster met een aantal standaard SQL commando’s;

o

Wijzig deze gehele SQL code in de code bij onderstaande aandachtspunten.

Tabel [Commands] aanpassen:
Het activeren in MA!N van het dynamische scherm en haar code. Dit kan handmatig via
onderstaande SQL opdracht of automatisch door eerst een dynamisch scherm te coderen in MA!N
via het “Opdracht bewerken” scherm. In de meeste gevallen is het handmatig aanpassen van deze
tabel niet nodig omdat het dynamische scherm eerst gecodeerd wordt en al op de juiste manier in
deze [Commands] tabel wordt bewaard.
INSERT INTO [Commands]
([Description], [Active], [Command])
VALUES

•

('[uit MA!N opdracht omschrijving]', 1, '[XML uit MA!N opdracht tekst vak]')

Tabel [Controls] aanpassen:
Het handmatig bekend maken aan MA!N van het dynamische scherm met het scherm ID. Let op dat
voor de [Control name] een verplichte prefix “Form_Dynamic” gebruikt moet worden, na de
verplichte prefix moet een uniek nummer zijn voor dit dynamische scherm. Dit zijn voorbeelden van
juiste waarden voor [Control name]: Form_Dynamic1, Form_Dynamic2, Form_Dynamic99,
Form_Dynamic12567, Form_Dynamic97654 etc.
INSERT INTO [Controls]
([Control name], [Command ID Select])
VALUES

('[unieke naam van de form met verplichte prefix bijv. Form_Dynamic1234]',
[Opdracht ID uit MAIN opdrachten venster, zie tabel hieronder])

•

Tabel [Security controls] aanpassen:
Het handmatig onder regie van MA!N brengen en het activeren van het dynamische scherm.
INSERT INTO [Security controls]
([Security control ID], [Active])
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VALUES

•

('Form_Dynamic1234, zie tabel hieronder', 1)

Tabel [Security role controls] aanpassen:
Het handmatig bekend maken aan MA!N wie het dynamische scherm mag gebruiken. Per rol
(Security role ID) bevat deze tabel een entry voor het opgegeven dynamische scherm. Let op dat de
onderstaande SQL code alle in MA!N gedefinieerde rollen toegang geeft.
INSERT INTO [Security role controls]
([Security role ID], [Active], [Security control ID])
SELECT

[Security roles].[Security role ID], 1, 'Form_Dynamic1234' AS [Control name]

FROM

[Security roles]

De MA!N database is nu gereed om dit specifieke dynamische scherm te gaan gebruiken.

Attentie:
Als een dynamisch scherm alleen als pop-up wordt geopend als reactie op een ander
dynamisch scherm dan is het niet expliciet nodig om voor dit pop-up scherm de tabellen
[Controls], [Security controls] en [Security role controls] aan te passen. Ook tabel
[Commands] hoeft niet te worden aangepast, deze tabel is namelijk al automatisch tijdens
het coderen van deze pop-up bijgewerkt.

MA!N Dynamische Schermen v1.4

17/71

Voor de overzichtelijkheid tonen we de relatie tussen het MA!N opdrachten scherm en de SQL tabellen
[Commands] en [Controls]:
MA!N opdrachten

[Commands] / column

[Controls] / column

scherm
Opdracht ID

à

Command ID

à Command ID Select

à

Description

à Geen relatie

à

Command

à Geen relatie

à

Active

à Geen relatie

(bijv. 116)

Opdracht omschrijving
(bijv. Dynamic Form:
Form_TestOpenPopUp)

Opdracht
(inhoud van complete tekstvak)

Actief
(aangevinkt of niet)

(1 of 0)

En de relatie tussen de SQL tabellen [Controls], [Security controls] en [Security role controls]:
[Controls] / column
Control name

[Security controls] /

[Security role controls] /

column

column

à

Security Control ID

à Security Control ID

(bijv. Form_Dynamic17)

DEEL II
Aanzetten en tonen dynamische scherm in MA!N voor bepaalde gebruikers (rollen).
Aanzetten dynamisch scherm in MA!N
Als de MA!N applicatie geopend is sluit deze dan eerst af en start MA!N opnieuw op en log in als
administrator.
Kies in het MA!N menu het menu-item “Beeld à Configuratie à Functie bestuurselementen” zodat dit
venster wordt getoond in het MA!N hoofdscherm. Dit venster is gesplitst in twee gedeeltes, het bovenste
deel bevat de diverse functie codes binnen MA!N (de rollen) en of deze actief zijn. Selecteer een functie
code; in het onderste deel van het venster worden dan de MA!N besturingselementen getoond die
gekoppeld zijn aan deze functie code.
Stel dat we voor functie code “Administrators” willen controleren of het “Besturingselement code”
Form_Dynamic17 die we zojuist in DEEL I hebben geactiveerd gebruikt kan worden. Selecteer dan de in
het bovenste deel de regel met functie code “Administrators”, het onderste deel van het venster toont nu
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diverse “Besturingselement codes”. Zoek in het onderste deel van het venster (door bijvoorbeeld de
filteroptie te gebruiken) “Form_Dynamic17” en controleer of deze actief is voor de administrator.
Tonen dynamisch scherm in MA!N
Kies in het MA!N menu het menu-item “Beeld” en vink het gewenste dynamische scherm aan*. Op het
moment dat dit scherm is aangevinkt staat deze op een bepaalde plek in het MA!N hoofdscherm, het
scherm is mogelijk nog niet te zien. Klik in het MA!N menu op menu-item “Bestand” en vink “Docking
Lock” uit. Pak nu één voor één de diverse - al wel zichtbare - schermen/vensters op en beweeg deze
heen en weer. Het dynamische scherm staat namelijk mogelijk ergens onder één van de al zichtbare
schermen/vensters.
Zodra het dynamische scherm gelokaliseerd is positioneer deze dan op de gewenste plek in het MA!N
hoofdscherm, vink daarna “Docking Lock” weer aan en bewaar de instelling via bijvoorbeeld “Docking
Save Group”. De volgende keer dat MA!N wordt gestart wordt deze positie getoond.
*Attentie:
In het opdracht tekst vak wordt in de <Caption> XML tag die direct staat na de <Form> XML tag een
titel opgegeven, dit is de titel die zichtbaar is in:
•

Het MA!N menu via menu-item “Beeld”;

•

De titelbalk van het dynamische scherm zelf.

3.4 Voorbeeld; dynamisch scherm met één knop
We geven direct een voorbeeld met diverse XML tags en een enkel SQL statement. Dit voorbeeld wordt in
logische blokken uitgewerkt.
De uiteindelijke werking van dit scherm is als volgt; zodra het nieuwe scherm in MA!N is geactiveerd en
wordt getoond dan is onderstaand (extra) scherm/venster te zien. Eenmaal klikken op knop “Nieuw
scherm” opent een nieuw scherm met een bepaald formaat en op een bepaalde positie.
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Titel van het dynamische
scherm, zoals ook staat in het
MA!N menu “Beeld”.

Dit voorbeeld heeft één knop.

Dit voorbeeld heeft twee
“groepen”.

Afbeelding: Het gecodeerde voorbeeld in deze paragraaf resulteert in dit dynamische MA!N scherm/venster.
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3.4.1

Bijlage; codebestand

Hoewel we adviseren de code zelf handmatig in te typen in het opdracht tekst vak is de gebruikte code
beschikbaar als download via Dynamic Form - Form_TestOpenPopUp.xml.
3.4.2

Stap 1: Invoeren XML/SQL code in het opdracht tekst vak

Let op, de regelnummers zijn slechts om het voorbeeld te verduidelijken en worden niet gecodeerd.

001)<?xml version='1.0'?>
002)<!-- Opdracht ID:

116.

-->

003)<!-- Omschrijving:

Dynamic Form: Form_TestOpenPopUp.

-->

004)<!-- Auteur:

CE-iT B.V.

-->

005)
006)<Form ID="FormDynamicScreen_Sample01">
007)
008)

<Caption>
<Select>SELECT 'Titel dyn. scherm in MAIN menu en titelbalk venster'</Select>

009)

</Caption>

010)

<Group ID="GroupGroup01">

011)
012)

<Caption>
<Select>SELECT 'Eerste groep met button'</Select>

013)

</Caption>

014)

<Controls>

015)

<Control ID="ButtonOpenNewScreen">

016)

<Type>Button</Type>

017)

<Caption>

018)

<Select>SELECT 'Nieuw scherm'</Select>

019)

</Caption>

020)

<Click>

021)
022)

<NewForm>
<Select>

023)

SELECT [Command]

024)

FROM [Commands]

025)

WHERE [Command ID] = 117

026)
027)

</Select>
</NewForm>

028)

</Click>

029)

</Control>

030)

</Controls>
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031)

</Group>

032)

<Group ID="GroupGroup02">

033)
034
035)
036)

<Caption>
<Select>SELECT 'Tweede groep (leeg)'</Select>
</Caption>
</Group>

037)</Form>
Codevoorbeeld: Voorbeeld XML tags en SQL commando’s zoals ingetypt in het “Opdracht” tekst vak. Voor de duidelijkheid
werkt dit voorbeeld met regelnummers en kleuren, dat wordt niet getoond in het MA!N opdracht tekst vak.
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Regel 1:

De verplichte eenmalige XML declaratie volgens de W3C standaarden.

Regel 2 - 4:

XML commentaar regels.

Regel 6:

De verplichte eenmalige formulier “container” met een uniek ID die alle andere XML
tags/SQL commando’s zal bevatten.

Attentie:
Let op dat binnen de <Form> XML tag het ID altijd uniek blijft, ook als meerdere
dynamische schermen worden gemaakt binnen de MA!N applicatie!

Regel 7 - 36:

Alle specifieke XML tags met eventueel geïntegreerde SQL commando’s om het
dynamische scherm op te bouwen.

Regel 7 - 9:

Het dynamische scherm als geheel krijgt met de <Caption> XML tag een titel. Deze
gekozen titel is zeer belangrijk omdat iedere gebruiker met voldoende autorisatie dit
scherm - nadat het dynamische scherm “live” is geplaatst - kan kiezen via menu item
“Beeld” in het MA!N menu. Opvallend in de titel in dit voorbeeld is dat een SQL “SELECT”
commando wordt gebruikt; de titel kan ook toegekend worden zonder gebruik te maken
van SQL. De achterliggende gedachte van het SQL gebruik is dat vanuit de MA!N
database de titel van het dynamische scherm met SQL opgehaald kan worden. Deze titel
“lift” dan mee met de taalinstelling van de gebruiker; dit geeft flexibiliteit.

Regel 10, 32:

Het dynamische scherm is opgebouwd uit één of meer groepen met ieder een uniek ID
en een eigen titel. Binnen deze groepen komen weer diverse XML tags die meer specifiek
van aard zijn, denk aan een XML tag die een knop of een dataoverzicht definieert. In het
voorbeeld zijn twee groepen gedefinieerd, groep 1 bevat een titel en één knop, groep
twee bevat alleen een titel. Beide groepen worden respectievelijk in regel 31 en 36
afgesloten met de XML eind tag.

Regel 11 - 13: De titel van de eerste groep, deze titel wordt getoond in het dynamische scherm.
Regel 14 - 30: Bevat alle XML tags met eventueel aanvullende SQL commando’s om zogenaamde
“Controls” in het dynamische scherm op te bouwen. “Controls” zijn bijvoorbeeld knoppen,
keuzelijsten, vink boxen, dataoverzichten etc. Binnen de XML tag <Controls> kunnen één
of meer <Control> XML tags worden geplaatst. In het voorbeeld is één “Control”
gedefinieerd namelijk een knop.
Regel 15:

Start van de eerste “Control” in de “Controls” groep.
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Regel 16:

Deze “Control” is een knop door deze XML tags <Type>Button</Type>.

Regel 17 - 19: De knop heeft een tekst, deze tekst wordt bepaald in XML tag <Caption>.
Regel 20:

De knop heeft een “aanklik” functionaliteit, dit wordt uitgewerkt in regel 20 t/m 28. De
<Click> XML tag maakt aan MA!N kenbaar dat zodra de gebruiker op de knop klikt dat
dan het commando in regel 21 - 27 moet worden uitgevoerd.

Regel 21 - 27: Na het klikken op de knop gebeurt dit: Een nieuw formulier (pop-up scherm) wordt
geopend door gebruik te maken van XML tag <NewForm>.
Regel 22:

In de <Select> XML tag staat welk nieuw formulier (pop-up scherm) wordt geopend, in
het voorbeeld is dat het formulier met een nog te bepalen Command ID (t.b.d. – to be
determined). Als hier een echt ID zou staan, bijvoorbeeld “120” dan zou deze opdracht
m.b.v. het SQL SELECT commando worden geactiveerd (let op dat SQL SELECT iets
anders is dan de XML <Select> tag). Stel dat ID 120 een opdracht is met daarin ook XML
tags voor een ander dynamisch scherm dan zou met deze opdracht dit andere
dynamische scherm worden geopend in het MA!N hoofdscherm.
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3.4.3

Stap 2: Bewaren ingevoerde code

Klik op de “Accepteer” knop van het “Opdrachten bewerken” venster nadat de complete bovenstaande
code is ingevoerd in het opdracht tekst. MA!N kent automatisch het Opdracht ID toe als dit een nieuw
dynamisch scherm betreft.

Attentie:
In de voorbeelden wordt gebruik gemaakt van een enkele of een dubbele quote (‘ of “).
Het juiste gebruik hiervan is zeer belangrijk. Indien niet de juiste quote wordt gebruikt
zal het dynamische scherm niet functioneren zoals verwacht.

3.4.4

Stap 3: Activeren en tonen (nieuwe) dynamische scherm in MA!N

Zie paragraaf 3.3, “Initialiseren dynamisch scherm, in twee stappen”.
3.4.5

Stap 4: Klikken op knop “Nieuw scherm”, reactie

Het nieuwe venster/scherm wordt nu getoond in het MA!N hoofdscherm. Zodra nu geklikt wordt op knop
“Nieuw scherm” zal een ander dynamisch scherm (een zogenaamde pop-up) worden geopend, ook dit
scherm heeft eigen opmaak en eigen functionaliteit.

Het zojuist gecodeerde en actief
gemaakte dynamische scherm
met één knop.

Na klikken op de knop opent een
nieuw dynamisch scherm, een
zogenaamde pop-up.

Afbeelding: Klikken op knop “Nieuw scherm” opent een nieuwe pop-up met eigen opmaak en functionaliteit.
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3.4.6

Rechten op knoppen onderhouden, autorisatie

Iedere knop (button) die op een dynamisch scherm gedefinieerd wordt is in beginsel door iedere
gebruiker van het dynamische scherm aan te klikken cq. te gebruiken. Om het gebruik van een knop af
te schermen is voorzien in aanvullende XML code, een zogenaamde autorisatieschil voor knoppen op
dynamische schermen.
De autorisatieschil wordt ingesteld via de XML tags <Process> en <AdjustControls>. In het te
coderen/gecodeerde dynamische scherm wordt de “knop autorisatie” stap als laatste toegevoegd aan de
code, net voor de afsluitende <Form> XML tag. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de <Process> XML
tag “loopt” nadat het scherm is opgebouwd, zie onderstaande voorbeelden.
Voorbeeld 1:
‘ButtonTest’ op een dynamisch formulier moet ‘beschikbaar’ zijn (Enabled, hier kan ook Visible staan om
de knop wel of niet zichtbaar te maken). Als de ingelogde user in een groep zit die “functie
bestuurselement” 'Licensing: User' heeft dan is deze knop beschikbaar, anders niet.
Met behulp van de <AdjustControls> XML tag kan een “control” (zoals een knop/button)
aangezet/zichtbaar gemaakt worden (Enabled, Visible):
-

In de <Select> XML tag wordt in SQL veld [Control ID] het ID opgenomen van de control die
aangepast moet worden qua autorisatie, in dit geval ‘ButtonTest’;

-

In het SQL veld [Enabled] staat de waarde ‘True’ of ‘False’, als de waarde hierin meer dan 5 posities
is wordt gekeken of deze waarde in de security voor de gebruiker staat.

In het voorbeeld wordt in de <Select> XML tag via het SQL commando gecontroleerd of men de
‘Licensing: User' autorisatie heeft.
<Form>
[...alle voorgaande XML commando’s]
<Group>
[...alle XML commando’s binnen 1 of meer groepen]
</Group>
<Process>
<AdjustControls>
<Select>
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SELECT 'ButtonTest' AS [Control ID], 'Licensing: User' AS [Enabled]
</Select>
</AdjustControls>
</Process>
</Form>

Voorbeeld 2
In dit voorbeeld wordt de knop alleen zichtbaar als het de eerste van een maand is.
<Form>
[...alle voorgaande XML commando’s]
<Group>
[...alle XML commando’s binnen 1 of meer groepen]
</Group>
<Process>
<AdjustControls>
<Select>
SELECT 'ButtonTest' AS [Control ID]
,
CASE
WHEN DAY(GETDATE()) = 1 THEN 'True' ELSE 'False'
END
AS [Visible]
</Select>
</AdjustControls>
</Process>
</Form>
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4

Voorbeelden

4.1 Inleiding
MA!N werkt met diverse - ook door de ontwikkelaars van MA!N zelf gedefinieerde - XML tags die in
bijlage “Bijlage: XML tags” zijn opgesomd. In dit hoofdstuk worden een aantal voorbeelden van
dynamische schermen uitgewerkt met de bijbehorende XML/SQL code.

4.2 Voorbeeld dynamisch scherm - Standaard data selectie tonen in
DataGrid
In deze paragraaf wordt een dynamisch scherm gecodeerd die een standaard selectie van de top 10
debiteuren uitvoert. Deze top 10 wordt getoond in een DataGrid control en die is gesorteerd op kolom
“Open balance” (Openstaand saldo).
Voor een duidelijk beeld, dit is het resultaat van de ingevoerde XML/SQL code:

Afbeelding: Het gecodeerde voorbeeld in deze paragraaf resulteert in dit dynamische MA!N scherm/venster.

4.2.1

Bijlage; codebestand

Hoewel we adviseren de code zelf handmatig in te typen in het opdracht tekst vak is de gebruikte code
beschikbaar als download via Dynamic Form - Form_TestSelTop10Customers.xml.
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4.2.2

Code en toelichting

Let op, de regelnummers zijn slechts om het voorbeeld te verduidelijken en worden niet gecodeerd.

001)<?xml version='1.0'?>
002)<!-- Opdracht ID:

19.

-->

003)<!-- Omschrijving:

Dynamic Form: Form_TestSelTop10Customers. -->

004)<!-- Auteur:

CE-iT B.V.

-->

005)
006)<Form ID='FormDynamicScreen_Sample03'>
007)

<!-- Titel van het scherm en vensternaam in het MAIN menu. -->

008)

<Caption>Selectie top 10 debiteuren</Caption>

009)
010)

<!-- Grootte en locatie van dit geopende scherm. -->

011)

<Size>

012)

<Width>1168</Width>

013)

<Height>661</Height>

014)

</Size>

015)

<Location>

016)

<X>150</X>

017)

<Y>150</Y>

018)

</Location>

019)
020)

<!-- Groep met selectie van data, datagrid control en een button control. -->

021)

<Group ID='GroupCustomers'>

022)

<Caption>Debiteuren overzicht</Caption>

023)
024)

<!-- Selectie van data, de data is beschikbaar via de naam van het ID. -->

025)

<Data ID='DataCustomers'>

026)

<Select>

027)

SELECT TOP 10 [Administration ID] as 'Administratie code'

028)

,[Name] as 'Debiteurnaam'

029)

,[Open balance] as 'Openstaand saldo'

030)

,[Due balance] as 'Vervallen saldo'

031)

,[Local currency] as 'Lokale valuta'

032)

,[Language ID] as 'Conversatietaal'

033)

FROM [Customers]

034)

ORDER BY [Open balance] DESC
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035)

</Select>

036)

<Columns>

037)

<AddControl>False</AddControl>

038)

<ReadOnly>True</ReadOnly>

039)

</Columns>

040)

</Data>

041)
042)

<Controls>

043)

<!-- Datagrid control met daarin data die via het DataID gekoppeld is. --4>

044)

<Control ID='GridCustomers'>

045)

<Type>DataGrid</Type>

046)

<DataID>DataCustomers</DataID>

047)

<Caption>Debiteuren</Caption>

048)

<!-- Door ReadOnly = True kan de griddata niet gewijzigd worden. -->

049)

<ReadOnly>True</ReadOnly>

050)

</Control>

051)
052)

</Controls>
</Group>

053)</Form>
Codevoorbeeld: Voorbeeld XML tags en SQL commando’s zoals ingetypt in het “Opdracht” tekst vak. Voor de duidelijkheid
werkt dit voorbeeld met regelnummers en kleuren, dat wordt niet getoond in het MA!N opdracht tekst vak.

Regel 1:

De verplichte eenmalige XML declaratie volgens de W3C standaarden.

Regel 2 - 4:

XML commentaar regels.

Regel 6:

De verplichte eenmalige formulier “container” met een uniek ID die alle andere XML
tags/SQL commando’s zal bevatten.

Regel 7 - 53:

Alle specifieke XML tags met eventueel geïntegreerde SQL commando’s om het
dynamische scherm op te bouwen.

Regel 7 - 18:

Het dynamische scherm als geheel krijgt met de <Caption> XML tag een titel. Met de
<Size> en <Location> XML tags krijgt het scherm een bepaald formaat en positie.

Regel 21:

Dit dynamische scherm is opgebouwd uit één groep met een uniek ID en een eigen titel.
Binnen deze groep komen diverse specifieke XML tags voor. De groep wordt in regel 52
afgesloten met de XML eind tag.

Regel 22:

De titel van de groep, deze titel wordt getoond in het dynamische scherm.
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Regel 25 – 40: Bevat de XML tags met aanvullende SQL commando’s om de data te selecteren uit de
MA!N database. De data van de SQL selectie is beschikbaar via het ID van de <Data
ID=‘…’> XML tag. Het <Columns> gedeelte in dit voorbeeld heeft twee extra XML tags
<AddControl> en <ReadOnly>, in de opsomming van de XML tags aan het begin van dit
hoofdstuk wordt de werking van deze extra XML tags toegelicht.
Regel 42 - 51: De “Controls” groep met één <Control> namelijk een DataGrid. Er wordt via <DataID>
gerefereerd aan ID ‘DataCustomers’, dit is de data die in regel 25 - 40 geselecteerd is. De
data wordt getoond in een kolommenoverzicht waarbij de data niet te wijzigen is door de
<ReadOnly> XML tag op “True” te zetten.
Extra opmerking bij de <ReadOnly> XML tags in regel 38 en 49, zie de toelichting bij deze XML tag in de
opsomming van de XML tags aan het begin van dit hoofdstuk.
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4.3 Voorbeeld dynamisch scherm - Zoekresultaat tonen in DataGrid (en
styling)
In deze paragraaf wordt een dynamisch scherm gecodeerd waarin de gebruiker een aantal zoekvelden
heeft en een zoekknop. Na het klikken van deze knop wordt m.b.v. de opgegeven zoekwaarden een
selectie van debiteuren uitgevoerd. Het resultaat wordt getoond in een DataGrid control die gesorteerd is
op kolom “Open balance” (Openstaand saldo).
Voor een duidelijk beeld, dit is het resultaat van de ingevoerde XML/SQL code zonder styling:

Afbeelding: Het gecodeerde voorbeeld in deze paragraaf resulteert in dit dynamische MA!N scherm/venster - zonder styling.
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En dit is het scherm nadat het “gestileerd” is via de DevExpress mogelijkheid “Customize Layout”, zie
paragraaf 1.3 “Lay-out, stijl”.

Afbeelding: Het gecodeerde voorbeeld in deze paragraaf resulteert in dit dynamische MA!N scherm/venster - met styling.

4.3.1

Bijlage; codebestand

Hoewel we adviseren de code zelf handmatig in te typen in het opdracht tekst vak is de gebruikte code
beschikbaar als download via Dynamic Form - Form_TestZoekGenericExample.xml.
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4.3.2

Code en toelichting

Zowel het gestileerde als het niet-gestileerde scherm heeft dezelfde XML/SQL code in het opdracht tekst
vak. Vanwege de leesbaarheid wordt de code getoond in een aantal codevoorbeelden. Let op, de
regelnummers zijn slechts om het voorbeeld te verduidelijken en worden niet gecodeerd.

001)<?xml version='1.0'?>
002)<!-- Opdracht ID:

21.

-->

003)<!-- Omschrijving:

Dynamic Form: Form_TestZoekGenericExample.

-->

004)<!-- Auteur:

CE-iT B.V.

-->

005)
006)<Form ID='FormDynamicScreen_Sample05'>
007)

<!-- Titel van het scherm en vensternaam in het MAIN menu. -->

008)

<Caption>Zoeken - algemeen voorbeeld</Caption>

009)
010)

<!-- Grootte en locatie van dit geopende scherm. -->

011)

<Size>...</Size>

015)

<Location>...</Location>

019)
020)

<!--

021)

Achtereenvolgens wordt nu een groep gecodeerd met:

022)

- Een data tag met de invulvelden waarmee de gebruiker kan zoeken;

023)

- Een control van het type button die de zoekopdracht start.

024)
025)

En een groep met:

026)
027)

- Een control van het type datagrid waarin de zoekresultaten komen.
-->

028)
029)

<Group ID='GroupSearchParms'>...</Group>

075)
076)

<Group ID='GroupSearchResult'>...</Group>

114)
115)</Form>
Codevoorbeeld: Deel I - Overzicht met “ingeklapte” XML tags.

Regel 1 - 27:

Diverse XML tags en commentaarregels zoals al gebruikt in de eerdere voorbeelden.
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Regel 29 - 74: Start van de eerste groeps XML tag met ID ‘GroupSearchParm’ met daarbinnen een
complete set XML tags, zie toelichting bij afbeelding deel II. Let op: Op de afbeelding
staat een dubbele quote bij het ID, in werkelijkheid is het een enkele quote.
Regel 76 - 113: Start van de tweede groeps XML tag met ID ‘GroupSearchResult’ met daarbinnen een
complete set XML tags, zie toelichting bij afbeelding deel III. Let op: Op de afbeelding
staat een dubbele quote bij het ID, in werkelijkheid is het een enkele quote.
Regel 115:

De afsluit XML tag van dit formulier.
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En het volgende code voorbeeld:
029)

<Group ID='GroupSearchParms'>

030)

<Caption>Geef zoekwaarden en klik op "Zoeken"</Caption>

031)

<Data ID='DataSearch'>

032)

<!-- Select tag zorgt dat invulvelden worden getoond op scherm. -->

033)

<Select>

034)

SELECT

035)

CONVERT(NVARCHAR(20), NULL) AS [AdministratieID]

036)

,CONVERT(NVARCHAR(75), NULL) AS [Debiteurnaam]

037)

</Select>

038)

<Columns>

039)

<!-- Zet <AddControl> op True anders worden zoekvelden niet getoond. -->

040)

<AddControl>True</AddControl>

041)

<!-- Zet <ReadOnly> op False anders kan de gebruiker niets intypen. -->

042)

<ReadOnly>False</ReadOnly>

043)

<!-- Validatie op ingevoerde tekens voor invulveld "Debiteurnaam". -->

044)

<Column ID='Debiteurnaam'>

045)

<Type>MaskedEditor</Type>

046)

<!--

047)

Mask "AAA": Drie karakters/cijfers moeten opgegeven worden.

048)

Zolang niet gedaan zal de zoek button niet de zoek gaan uitvoeren.

049)

-->

050)

<InputMask>AAA</InputMask>

051)

<PromptCharacter>_</PromptCharacter>

052)
053)

</Column>
</Columns>

054)

</Data>

055)

<Controls>

056)

<Control ID='ButtonSearch'>

057)

<Type>Button</Type>

058)

<Caption>Zoeken</Caption>

059)

<Click>

060)

<!--

061)

Zoeken vindt plaats met de waarden in de zoekvelden

062)

die gekoppeld zijn via Data ID='DataSearch'.

063)

-->

064)

<DataID>DataSearch</DataID>

065)

<!-- En na het zoeken wordt het volgende DataID volledig ververst. -->
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066)

<All>

067)

<Refresh>

068)

<DataID>DataSearchResult</DataID>

069)

</Refresh>

070)

</All>

071)

</Click>

072)

</Control>

073)
074)

</Controls>
</Group>

Codevoorbeeld: Deel II - GroupSearchParms.

Regel 29 - 30: Start van de groeps XML tag en de titel van deze groep.
Regel 31 - 54: Bevat de XML tags met aanvullende SQL commando’s en XML tags om een aantal
invulvelden met opmaak aan de gebruiker te presenteren waarin zoekwaarden kunnen
worden ingevuld. De data van de zoekwaarden is beschikbaar via het ID van de <Data
ID=‘…’> XML tag.
Regel 33 - 37: Binnen de <Select> XML tag wordt door SQL commando’s twee “lege” velden
gedefinieerd met ieder een eigen “titel” (AdministratieID en Debiteurnaam). Deze titels
en de lege invulvelden met de eventuele opmaakregels ziet de gebruiker op het scherm.
De data die wordt ingetypt door de gebruiker wordt gebruikt als op de zoek knop wordt
geklikt om de SQL selectie in de MA!N database uit te voeren.
Regel 38 - 53: De <Columns> XML tag is een groeps tag waarbinnen op hoofdniveau een aantal “stuur”
XML tags kunnen komen, zie zijn dan geldig voor alle <Column> XML tags binnen deze
groeps tag. Binnen de <Columns> XML tag kunnen één of meer <Column> XML tags
voorkomen. in dit voorbeeld zijn op hoofdniveau de twee XML tags <AddControl> en
<ReadOnly> opgenomen, in de afbeelding staat respectievelijk in regel 39 en 41 de
uitleg bij deze tags.
Regel 44 - 52: Voor één specifieke kolom is de <Column> XML tag opgenomen met extra
eisen/opmaak, namelijk voor “Debiteurnaam”. Let op dat deze naam (het ID van de
<Column> tag) exact hetzelfde is als in het (SQL) zoekveld in regel 36. Voor deze
specifieke kolom is een opmaakvalidatie opgenomen (type = MaskedEditor en InputMask
= AAA, zie “Bijlage: Mask - waarde bereik”). Verder wordt een specifiek karakter (_) in
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het zoekveld getoond ter indicatie dat het systeem “wacht” op input van de gebruiker
(PromptCharacter).
Regel 55 - 73: De “Controls” groep met één <Control> namelijk een knop met titel “Zoeken”. Voor deze
knop is de <Click> XML groeps tag opgenomen waarin is gecodeerd wat het systeem
gaat doen nadat op de knop is geklikt. Belangrijk: Via <DataID> binnen de <Click>
XML tag wordt gerefereerd aan ID ‘DataSearch’, dit is de data die in regel 31 - 54
“gekoppeld” is. Met deze data zal de zoekknop de selectie in gang zetten.
Regel 66 - 70: In deze regels is gecodeerd hoe het systeem verder reageert nadat de zoekselectie is
uitgevoerd op de database (zie deel III). In het voorbeeld wordt een complete (<All>)
verversing (<Refresh>) uitgevoerd. Op welk gekoppeld onderdeel die verversing plaats
vindt staat vermeld in XML tag <DataID>, in het voorbeeld is dat ‘DataSearchResult’. In
de uitleg bij deel III wordt getoond dat dit een DataGrid is.
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En het volgende code voorbeeld:
076)

<Group ID='GroupSearchResult'>

077)

<Caption>Zoekresultaat</Caption>

078)

<!--

079)

In onderstaand Data ID komt de dataset met het zoekresultaat. Let op dat

080)

de select XML tag zelf ook in een DataID XML tag besloten is, dit betekent

081)

dat deze select gebruik maakt van de waarden uit de zoekvelden.

082)

-->

083)

<Data ID='DataSearchResult'>

084)

<DataID>DataSearch</DataID>

085)

<!-- SQL SELECT gebruikt zoekvelden uit XML tag Data ID='DataSearch'. -->

086)

<Select>

087)

SELECT [Administration ID] as 'Administratie code'

088)

,[Name] as 'Debiteur'

089)

,[Open balance] as 'Openstaand saldo'

090)

,[Due balance] as 'Vervallen saldo'

091)

,[Local currency] as 'Lokale valuta'

092)

,[Language ID] as 'Conversatietaal'

093)

FROM [MA!N Default].[dbo].[Customers]

094)

WHERE (@AdministratieID IS NOT NULL

095)

OR @Debiteurnaam IS NOT NULL)

096)

AND (@AdministratieID IS NULL OR [Administration ID] LIKE '%' +
@AdministratieID + '%' )

097)

AND (@Debiteurnaam IS NULL OR [Name] LIKE '%' + @Debiteurnaam + '%')

098)

ORDER BY [Open balance] DESC

099)

</Select>

100)

<Columns>

101)

<AddControl>False</AddControl>

102)

<ReadOnly>True</ReadOnly>

103)

</Columns>

104)

</Data>

105)

<Controls>

106)

<Control ID='GridSearchResult'>

107)

<Type>DataGrid</Type>

108)

<!-- Resultatengrid gekoppeld aan XML tag Data ID='DataSearchResult'! -->

109)

<DataID>DataSearchResult</DataID>

110)

<Caption>Gevonden klanten</Caption>

111)

</Control>
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112)
113)

</Controls>
</Group>

Codevoorbeeld: Deel III - GroupSearchResult.

Regel 76 - 113: Start van de tweede groeps XML tag waarbinnen de “echte” select op de MA!N database
wordt uitgevoerd en waar een DataGrid is gedefinieerd voor de presentatie van de
resultaten.
Regel 83 - 84: Belangrijk: Twee soorten Data ID tags zijn opgenomen; de eerste in regel 83 is de
“container” waarin het resultaat van de <Select> uit regel 86 - 99 in zal komen. De
tweede data tag bevat de verwijzing naar ID ‘DataSearch’, dit ID is in deel II
gemaakt/gedefinieerd en hierin staat de door de gebruiker ingevoerde zoekopdracht.
Regel 86 - 99: In het SQL SELECT commando worden in de WHERE clause parameters gebruikt vanuit
de door de gebruiker ingevoerde zoekopdracht. Deze parameters hebben in de SQL
commando’s de prefix “@”, dus bijvoorbeeld @Debiteurnaam.
Regel 100 - 103:
Ook hier (zie deel II) de <Columns> XML tag met een aantal “stuur” XML tags. In dit
voorbeeld zijn de twee XML tags <AddControl> en <ReadOnly> opgenomen, dit “zegt”
iets over hoe de kolommen straks worden getoond en of ze aangepast kunnen worden.
Regel 105 - 112:
Ook hier een “Controls” groep met één <Control> en in dit geval een DataGrid, dit is een
kolommenoverzicht waar het zoekresultaat in wordt getoond. Belangrijk: De data die
wordt getoond in dit grid is de data die via <DataID> ‘DataSearchResult’ beschikbaar is,
dit is de data die in regel 86 - 99 “gekoppeld” is.

4.4 Voorbeeld dynamisch scherm - Zoekresultaat selecteren, extra
informatie tonen
In deze paragraaf breiden we het vorige voorbeeld iets uit; door de gebruiker wordt een zoekresultaat in
de DataGrid geselecteerd. Hiermee wordt in een ander scherm binnen MA!N - met behulp van een aantal
parameters - extra informatie uit de MA!N database geselecteerd en via een DataGrid getoond.
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Deel III uit het vorige voorbeeld krijgt hiervoor binnen de <Controls> XML tag een uitbreiding met de
<Selection> XML tag binnen <Control ID=‘GridSearchResult’>…</Control>. Naast het aanpassen van
deel III wordt ook een nieuw dynamisch scherm gecodeerd met een DataGrid waarin de aanvullende
informatie wordt getoond. Dit nieuwe dynamische scherm maakt voor de eigen selectie van data namelijk
gebruik van de parameters die beschikbaar komen door het selecteren van een regel in het
zoekresultaten scherm.

Selecteer een regel in het
zoekresultaat en extra informatie
wordt getoond in een apart
dynamisch scherm

Afbeelding: Eén geselecteerd zoekresultaat “triggert” een ander scherm tot het tonen van aanvullende informatie.

MA!N Dynamische Schermen v1.4

41/71

4.4.1

Bijlage; codebestand

Hoewel we adviseren de code zelf handmatig in te typen in het opdracht tekst vak is de gebruikte code
beschikbaar als download via Dynamic Form - Form_TestZoekGenericAndUpdateFormExample.xml.
En de link naar de code van het extra venster/scherm: Dynamic Form - Form_TestUpdateFormInfo.xml.
4.4.2

Code en toelichting

Hieronder staat de bijbehorende code met de uitleg, dus van het complete vorige voorbeeld zijn deel I en
deel II volledig hetzelfde gebleven en is alleen van deel III het < Controls> deel aangepast.

105)
106)

<Controls>
<Control ID='GridSearchResult'>

107)

<Type>DataGrid</Type>

108)

<!-- Resultatengrid gekoppeld aan XML tag Data ID='DataSearchResult'! -->

109)

<DataID>DataSearchResult</DataID>

110)

<Caption>Gevonden klanten - selectie parameters</Caption>

111)

<!--

112)

Uitbreiding van dit zoekscherm om met een selectie van een regel uit

113)

de gevonden resultaten een ander form die op het scherm staat (met

114)

een eigen DataGrid) te updaten.

115)

-->

116)

<Selection>

117)
118)

<Parameter ID='Customers'>
<!--

119)

Let op; Als SQL SELECT met "As" statement is gebruikt, gebruik dan

120)

binnen de <Column> XML tags de omgevormde namen en niet de echte

121)

kolomnamen van de tabel.

122)

-->

123)

<Column>Administratie code</Column>

124)

<Column>Klantcode</Column>

125)

<!--

126)

Als gebruiker een regel in de zoekresultaten DataGrid aanklikt dan

127)

zijn bovenstaande kolommen als parameters beschikbaar voor andere
forms.

128)

De parameternamen krijgen respectievelijk de (gestandaardiseerde)
naam:

129)

- Arr_Administration_ID;
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130)

- Arr_Customer_ID.

131)

Parameternamen volgen de echte kolomnamen van een tabel en krijgen

132)

prefix "Arr_" en elke spatie in de echte kolomnaam wordt vervangen

133)

door een underscore.

134)
135)
136)
137)
138)

-->
</Parameter>
</Selection>
</Control>
</Controls>

Codevoorbeeld: Deel III - Aangepaste <Controls> XML tag met commentaar.

Naast deze aanpassing moet ook een scherm worden gemaakt waar de extra informatie in wordt
getoond.

Afbeelding: Extra dynamisch scherm voor het tonen van aanvullende informatie na selectie zoekresultaat.

En de bijbehorende XML/SQL code voor dit nieuwe dynamische scherm. Dit scherm moet aan MA!N
bekend worden gemaakt en door de gebruiker van MA!N op het hoofdscherm worden geplaatst, zie
onder andere paragraaf 3.3 “Initialiseren dynamisch scherm, in twee stappen”.

001)<?xml version='1.0'?>
002)<!-- Opdracht ID:

22.

-->

003)<!-- Omschrijving:

Dynamic Form: Form_TestUpdateScreenInfo.

-->
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004)<!-- Auteur:

CE-iT B.V.

-->

005)
006)<Form ID='FormDynamicScreen_Sample06'>
007)

<!-- Titel van het scherm en vensternaam in het MAIN menu. -->

008)

<Caption>Open factuur informatie na klikken regel in popup
"TestZoekGenericExample"</Caption>

009)
010)

<!-- Groep met een selectie van data en een datagrid control. -->

011)

<Group ID='GroupAdditionalInfo'>

012)

<Caption>Extra informatie geselecteerde debiteur</Caption>

013)
014)

<!-- Selectie van data, de data is beschikbaar via de naam van het ID. -->

015)

<Data ID='DataCustomerOpenInvoices'>

016)

<!--

017)

Let op: In onderstaande <Select> XML tag zit alleen het SELECT en FROM

018)

SQL commando. De WHERE clause wordt apart gecodeerd in XML tag <Where>.

019)

Betreft een selectie van openstaande facturen bij een bepaalde debiteur.

020)

-->

021)

<Select>

022)

SELECT [Administration ID] as 'Administratie code'

023)

,[Customer ID] as 'Debiteurcode'

024)

,[Invoice code] as 'Factuurcode'

025)

,[Due date] as 'Vervaldatum'

026)

,[Currency] as 'Lokale valuta'

027)

,[Amount] as 'Factuurbedrag'

028)

,[Amount paid] as 'Al betaald'

029)

FROM [Invoices open]

030)

</Select>

031)

<!--

032)

In deze <Where> tag worden de 2 parameters gebruikt die in het
zoekscherm

033)

beschikbaar komen nadat de gebruiker een regel heeft geselecteerd.

034)

-->

035)

<Where>

036)

(CONVERT(NVARCHAR(20), [Invoices open].[Administration ID]) =
'Arr_Administration_ID' AND

037)
038)

CONVERT(NVARCHAR(20), [Invoices open].[Customer ID]) = 'Arr_Customer_ID')
</Where>
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039)

<Columns>

040)

<AddControl>False</AddControl>

041)

<ReadOnly>True</ReadOnly>

042)

</Columns>

043)

</Data>

044)

<Controls>

045)

<!-- Datagrid control waarin de data die via het DataID gekoppeld is. -->

046)

<Control ID='GridCustomersOpenInvoices'>

047)

<Type>DataGrid</Type>

048)

<DataID>DataCustomerOpenInvoices</DataID>

049)

<Caption>Open facturen</Caption>

050)

<!-- Door ReadOnly = True kan de griddata niet gewijzigd worden. -->

051)

<ReadOnly>True</ReadOnly>

052)
053)
054)

</Control>
</Controls>
</Group>

055)</Form>
Codevoorbeeld: XML/SQL code voor het extra dynamisch scherm voor het tonen van aanvullende informatie na selectie
zoekresultaat.
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4.5 Voorbeeld dynamisch scherm - Toevoegen data
In deze paragraaf wordt een dynamisch scherm gecodeerd waarin de gebruiker de mogelijkheid heeft om
van vooraf geselecteerde data de klantstatus te wijzigen. Dit kan voor een enkele klant via een apart
invulveld of voor meer klanten via de cellen van de DataGrid in kolom “Klantstatus”. Na het klikken op de
bijwerken knop wordt eerst een bevestiging gevraagd en daarna wordt eventueel de database bijgewerkt
met de ingevoerde waarde(n). Het resultaat wordt getoond in een DataGrid control.
Voor een duidelijk beeld, dit is het resultaat van de ingevoerde XML/SQL code met styling via de
DevExpress mogelijkheid “Customize Layout”, zie paragraaf 1.3 “Lay-out, stijl”:

Afbeelding: Het gecodeerde voorbeeld in deze paragraaf resulteert in dit dynamische MA!N scherm/venster - met styling.

4.5.1

Bijlage; codebestand

Hoewel we adviseren de code zelf handmatig in te typen in het opdracht tekst vak is de gebruikte code
beschikbaar als download via Dynamic Form - Form_TestUpdateDatabase.xml.
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4.5.2

Code en toelichting

Vanwege de leesbaarheid wordt de XML/SQL code in het opdracht tekst getoond in een aantal
codevoorbeelden. Let op, de regelnummers zijn slechts om het voorbeeld te verduidelijken en worden
niet gecodeerd.

001)<?xml version='1.0'?>
002)<!-- Opdracht ID:

23.

-->

003)<!-- Omschrijving:

Dynamic Form: Form_TestUpdateDatabase.

-->

004)<!-- Auteur:

CE-iT B.V.

-->

005)
006)<Form ID='FormDynamicScreen_Sample07'>
007)

<!-- Titel van het scherm en vensternaam in het MAIN menu. -->

008)

<Caption>Ophalen en updaten data</Caption>

009)
010)

<!-- Grootte en locatie van dit geopende scherm. -->

011)

<Size>...</Size>

015)

<Location>...</Location>

019)
020)

<!--

021)

Achtereenvolgens wordt binnen de groep het volgende gecodeerd:

022)

- Data tag met een ID waarin het resultaat van de SELECT beschikbaar is;

023)

- Control van type datagrid waarin data uit het ID van de data tag komt;

024)

- Control van type button die update van 1 dataveld in de DB verzorgd;

025)

- Control van type button die datareload in het ID van data tag verzorgd.

026)

-->

027)
028)
029)

<Group ID='GroupSelectDataAndUpdate'>
<Caption>Extra informatie geselecteerde debiteur</Caption>

030)
031)

<!-- Selectie van data, de data is beschikbaar via de naam van het ID. -->

032)

<Data ID='DataCustomerInformation'>...</Data>

054)
055)

<Controls>

056)
057)

<!-- Datagrid control met daarin data die via het DataID gekoppeld is. -->

058)

<Control ID='GridCustomersInformation'>...</Control>

070)
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071)

<!-- Button die een update van 1 dataveld in de DB verzorgd. -->

072)

<Control ID='ButtonUpdKlantstatus'>...</Control>

103)
104)

<!-- Button die reload op de data in het ID van de data tag verzorgd. -->

105)

<Control ID='ButtonReload'>...</Control>

115)
116)
117)

</Controls>
</Group>

118)</Form>
Codevoorbeeld: Deel I - Overzicht “ingeklapte” XML tags.

Regel 1 - 26:

Diverse XML tags en commentaarregels zoals al gebruikt in de eerdere voorbeelden.

Regel 28 - 117: Start van de groeps XML tag ‘GroupSelectDataAndUpdate’ met daarbinnen een complete
set XML tags, zie toelichting bij afbeelding deel II tot en met deel V.
Regel 118:

De afsluit XML tag van dit formulier.
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En het volgende code voorbeeld:
031)

<!-- Selectie van data, de data is beschikbaar via de naam van het ID. -->

032)

<Data ID='DataCustomerInformation'>

033)

<Select>

034)

SELECT [Administration id]

035)

,[Collector ID]

AS [Debiteurbeheerder]

036)

,[Customer id]

AS [Dossier]

037)

,[Reference field 2]

038)

,[Open balance]

039)

,[Reference field 1]

AS [Klantstatus]

040)

,[Reference field 3]

AS [Stadium]

041)

FROM [Customers]

042)

AS [Administration id]

AS [Type]
AS [Saldo]

</Select>

043)
044)
045)
046)

<Where>
[Collector ID] = 1
</Where>

047)
048)

<!-- AddControl true: Kolommen in SELECT als losse velden in scherm
beschikbaar. -->

049)

<Columns>

050)

<AddControl>True</AddControl>

051)

<ReadOnly>False</ReadOnly>

052)
053)

</Columns>
</Data>

Codevoorbeeld: Deel II - GroupSelectDataAndUpdate, onderdeel <DataID=‘DataCustomerInformation’>…</Data>.

Regel 32 - 53: Bevat de XML tags met aanvullende SQL commando’s om bepaalde klantdata te
selecteren uit de MA!N database bij een bepaalde debiteurenbeheerder ([Collector ID] =
1). De data van de SQL selectie is beschikbaar via het ID van de <Data ID=‘…’> XML
tag. Het <Columns> gedeelte in dit voorbeeld heeft twee extra XML tags <AddControl>
en <ReadOnly>, in de opsomming van de XML tags aan het begin van dit hoofdstuk
wordt de werking van deze extra XML tags toegelicht.
En het volgende code voorbeeld:
057)

<!-- Datagrid control met de data die via het DataID gekoppeld is. -->

058)

<Control ID='GridCustomersInformation'>
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059)

<Type>DataGrid</Type>

060)

<DataID>DataCustomerInformation</DataID>

061)

<Caption>Divers klantinformatie</Caption>

062)

<Selection>

063)

<Parameter ID='Customers'>

064)

<!-- <Column> tags voor later gebruik beschikbaar als parameter. -->

065)

<Column>Klantstatus</Column>

066)

<Column>Dossier</Column>

067)
068)
069)

</Parameter>
</Selection>
</Control>

Codevoorbeeld: Deel III - GroupSelectDataAndUpdate, onderdeel <Control ID=‘GridCustomerInformation’>…</Control>.

Regel 58 - 69: Binnen de “Controls” groep een <Control> als DataGrid, dit is een kolommenoverzicht
waar het resultaat uit de SQL SELECT in wordt getoond. Belangrijk: Twee kolommen
zijn als parameter aangemerkt waarbij de naam van de parameter de naam volgt zoals
na het “AS” statement in het SQL commando is opgenomen. In Parameter ID staat de
naam van de betrokken tabel uit de MA!N database. De parameters zijn voor later
gebruik beschikbaar (zie deel IV).
En het volgende code voorbeeld:
071)

<!-- Button die een update van 1 dataveld in de DB verzorgd. -->

072)

<Control ID='ButtonUpdKlantstatus'>

073)

<Type>Button</Type>

074)

<Caption>Bijwerken klantstatus</Caption>

075)

<Click>

076)

<DataID>DataCustomerInformation</DataID>

077)

<!-- Bevestigingsscherm met Ja/Nee knop om wel/niet bijwerken data. -->

078)

<Check>

079)

<Caption>Bevestiging</Caption>

080)

<Query>

081)
082)

<Select>SELECT 'YESNO: Klantstatus bijwerken?'</Select>
</Query>

083)

</Check>

084)

<!--

085)

Aangepaste klantstatus velden worden verwerkt door <Modified> te
kiezen.
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086)

Status kan nl. ook worden aangepast via de grid voor meer dan 1
klant.

087)

-->

088)

<Modified>

089)

<!--

090)

@Klantstatus en @Dossier zijn als parameter beschikbaar doordat

091)

deze zijn gedeclareerd in de parameter <Selection> tag in

092)

<Control ID='GridCustomersInformation'>.

093)

-->

094)

<NonQuery>

095)

UPDATE

[Customers]

096)

SET

[Reference field 1] = @Klantstatus

097)

WHERE

[Customer ID] = @Dossier

098)

</NonQuery>

099)

</Modified>

100)

<Close>False</Close>

101)

</Click>

102)

</Control>

Codevoorbeeld: Deel IV - GroupSelectDataAndUpdate, onderdeel <Control ID=‘ButtonUpdKlantstatus’>…</Control>.

Regel 72 - 83: Binnen de “Controls” groep een <Control> als Button met een bevestigingsscherm. Na
het klikken op de button en het bevestigen van de update wordt de MA!N database
bijgewerkt, anders niet.
Regel 88 - 99: Als de database wordt bijgewerkt dan worden alleen de aangepaste velden bijgewerkt
(aangegeven door XML tag <Modified>, zie ook de tabel met de opsomming van XML
tags). Tussen de <NonQuery> XML tag staat het bijbehorende SQL commando waarbij
ook gebruik wordt gemaakt van de eerder gedeclareerde parameternamen (met een @
als prefix).
Regel 100:

XML tag <Close> zorgt er hier voor dat het venster niet wordt gesloten (False) nadat op
de bijwerk button is geklikt. Bij waarde True wordt het venster wel gesloten.

En het laatste code voorbeeld:
104)

<!-- Button die reload op de data in het ID van de data tag verzorgd. -->

105)

<Control ID='ButtonReload'>

106)

<Type>Button</Type>
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107)

<Caption>Reload</Caption>

108)

<Click>

109)

<!-- Reload zorgt ook dat naar 1e record in de grid wordt gegaan. -->

110)

<Reload>

111)
112)

<DataID>DataCustomerInformation</DataID>
</Reload>

113)

</Click>

114)

</Control>

Codevoorbeeld: Deel V - GroupSelectDataAndUpdate, onderdeel <Control ID=‘ButtonReload’>…</Control>.

En de laatste <Control> van het type Button binnen de “Controls” groep. Door op deze “Reload” button
te klikken wordt de complete set aan data die gelinkt is via XML tag <DataID> (dat is de eerder
geselecteerde data via het SQL SELECT commando) opnieuw geladen en getoond in de Datagrid. Dit is
nu een handmatige “reload” van de data, in het volgende voorbeeld wordt een automatische “reload”
gebruikt.

4.6 Voorbeeld dynamisch scherm - Verwijderen data
In deze paragraaf wordt een dynamisch scherm gecodeerd waarin de gebruiker de mogelijkheid heeft om
van vooraf geselecteerde data een complete - door de gebruiker geselecteerde - data regel te
verwijderen waarna een automatische “reload” van de te tonen data plaats vindt.
Voor een duidelijk beeld, dit is het resultaat van de ingevoerde XML/SQL code met styling via de
DevExpress mogelijkheid “Customize Layout” en een gestileerde DataGrid, zie paragraaf 1.3 “Lay-out,
stijl”:
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Afbeelding: Het gecodeerde voorbeeld in deze paragraaf resulteert in dit dynamische MA!N scherm/venster - met styling.

In het scherm heeft de gebruiker één record geselecteerd om te verwijderen.

Attentie:
Let op dat de regel is geselecteerd als in de eerste kolom het u symbool staat; de regel
hoeft niet ook nog oranje gekleurd te zijn zoals in het voorbeeld.

4.6.1

Bijlage; codebestand

Hoewel we adviseren de code zelf handmatig in te typen in het opdracht tekst vak is de gebruikte code
beschikbaar als download via Dynamic Form - Form_TestDeleteRecord.xml.
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4.6.2

Code en toelichting

Vanwege de leesbaarheid wordt de XML/SQL code in het opdracht tekst getoond in een aantal
codevoorbeelden. Let op, de regelnummers zijn slechts om het voorbeeld te verduidelijken en worden
niet gecodeerd.

001)<?xml version='1.0'?>
002)<!-- Opdracht ID:

25.

-->

003)<!-- Omschrijving:

Dynamic Form: Form_TestDeleteRecord2. -->

004)<!-- Auteur:

CE-iT B.V.

-->

005)
006)<Form ID='Form Test Delete Record 02'>
007)

<!-- Titel van het scherm en vensternaam in het MAIN menu. -->

008)

<Caption>Ophalen gesloten acties en evt. verwijderen record</Caption>

009)
010)

<!-- Grootte en locatie van dit geopende scherm. -->

011)

<Size>...</Size>

015)

<Location>...</Location>

019)
020)

<!--

021)

Achtereenvolgens wordt binnen de groep het volgende gecodeerd:

022)

- Data tag met een ID waarin het resultaat van de SELECT beschikbaar is;

023)

- Control van type datagrid waarin data uit het ID van de data tag komt;

024)

- Control van type button die delete van 1 dataregel in de DB verzorgd.

025)

-->

026)
027)
028)

<Group ID='GroupActionsClosedSelectAndDelete'>
<Caption>Informatie over gesloten acties bij administratie 1</Caption>

029)
030)

<!-- Selectie van data; data beschikbaar via de naam van het Data ID. -->

031)

<Data ID='DataActionsClosed'>...</Data>

051)
052)

<Controls>

053)
054)

<!-- Datagrid control waarin data die via het DataID gekoppeld is. -->

055)

<Control ID='GridActionsClosed'>...</Control>

072)
073)

<!-- Button die het geselecteerde record in de DB zal verwijderen. -->
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074)

<Control ID='ButtonDeleteActionClosed'>...</Control>

104)
105)
106)

</Controls>
</Group>

107)</Form>
Codevoorbeeld: Deel I - Overzicht “ingeklapte” XML tags.

Regel 1 - 25:

Diverse XML tags en commentaarregels zoals al gebruikt in de eerdere voorbeelden.

Regel 27 - 106: Start van de groeps XML tag ‘GroupActionsClosedSelectAndDelete’ met daarbinnen een
complete set XML tags, zie toelichting bij afbeelding deel II tot en met deel IV.
Regel 107:

De afsluit XML tag van dit formulier.
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En het volgende code voorbeeld:
027)
028)

<Group ID='GroupActionsClosedSelectAndDelete'>
<Caption>Informatie over gesloten acties bij administratie 1</Caption>

029)
030)

<!-- Selectie van data; data is beschikbaar via de naam van het Data ID. -->

031)

<Data ID='DataActionsClosed'>

032)

<Select>

033)

SELECT [ID]

034)

,[Administration ID]

035)

,[Customer ID]

036)

,[Action ID]

037)

,[Memo]

038)

,[Closing date]

039)

,[Closing reason]

040)

FROM [Actions closed]

041)

WHERE [Administration ID] = 1

042)

ORDER BY [Closing date] ASC

043)

</Select>

044)
045)

<!-- Met AddControl = True zijn de kolommen in de SELECT beschikbaar als
losse velden in het scherm. -->

046)

<Columns>

047)

<AddControl>False</AddControl>

048)

<ReadOnly>True</ReadOnly>

049)
050)

</Columns>
</Data>

Codevoorbeeld: Deel II - GroupActionsClosedSelectAndDelete, onderdeel <DataID=‘DataActionsClosed’>…</Data>.

Regel 31 - 50: Bevat de XML tags met aanvullende SQL commando’s om gesloten acties van klanten te
selecteren uit de MA!N database bij een bepaalde administratie ([Administration ID] = 1).
De data van de SQL selectie is beschikbaar via het ID van de <Data ID=‘…’> XML tag.
Het <Columns> gedeelte in dit voorbeeld heeft twee extra XML tags <AddControl> en
<ReadOnly>, in de opsomming van de XML tags aan het begin van dit hoofdstuk wordt
de werking van deze extra XML tags toegelicht.
En het volgende code voorbeeld:
054)

<!-- Datagrid control waarin de data die via het DataID gekoppeld is. -->
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055)

<Control ID='GridActionsClosed'>

056)

<Type>DataGrid</Type>

057)

<DataID>DataActionsClosed</DataID>

058)

<Caption>Gesloten acties</Caption>

059)

<!-- Door ReadOnly = True kan de griddata niet gewijzigd worden. -->

060)

<ReadOnly>True</ReadOnly>

061)

<Selection>

062)

<!-- In <Parameter> staat de exacte naam van de tabel. -->

063)

<Parameter ID='Actions closed'>

064)

<!--

065)

Dataveld in <Column> tag; voor later gebruik beschikbaar als
parameter

066)

en volgt de naam zoals gebruikt in de <Select> tag in <Data
ID='DataActionsClosed'>.

067)

-->

068)

<Column>ID</Column>

069)
070)
071)

</Parameter>
</Selection>
</Control>

Codevoorbeeld: Deel III - GroupActionsClosedSelectAndDelete, onderdeel <Control ID=‘GridActionsClosed’>…</Control>.

Regel 55 - 71: Binnen de “Controls” groep een <Control> als DataGrid, dit is een kolommenoverzicht
waar het resultaat uit de SQL SELECT in wordt getoond. Belangrijk: Eén kolom is als
parameter aangemerkt waarbij de naam van de parameter de naam volgt zoals in het
SQL SELECT commando is opgenomen. In Parameter ID staat de exacte naam van de
betrokken tabel uit de MA!N database. De parameters zijn voor later gebruik beschikbaar
en worden gebruikt om het geselecteerde record te verwijderen (zie deel IV).
En het laatste code voorbeeld:
073)

<!-- Button die het geselecteerde record in de DB zal verwijderen. -->

074)

<Control ID='ButtonDeleteActionClosed'>

075)

<Type>Button</Type>

076)

<Caption>Verwijder</Caption>

077)

<Click>

078)

<DataID>DataActionsClosed</DataID>

079)

<!-- Alleen het actieve record wordt betrokken in de delete. -->

080)

<Active>
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081)

<!-- Bevestigingsscherm Ja/Nee; record wel/niet te verwijderen. -->

082)

<Check>

083)

<Query>

084)

<Select>SELECT 'YESNO: Geselecteerde record verwijderen?'</Select>

085)

</Query>

086)

<Caption>Verwijderen</Caption>

087)

</Check>

088)

<!--

089)

@ID als parameter beschikbaar doordat deze is gedeclareerd in de

090)

parameter <Selection> tag in <Control ID='GridActionsClosed'>.

091)

-->

092)

<NonQuery>

093)
094)

DELETE FROM [Actions closed] WHERE [ID] = @ID
</NonQuery>

095)

</Active>

096)

<!-- En de data automatisch reloaden in het ID van de data tag. -->

097)

<Reload>

098)

<DataID>DataActionsClosed</DataID>

099)

</Reload>

100)

<!-- Venster niet sluiten nadat op de button is geklikt. -->

101)

<Close>False</Close>

102)

</Click>

103)

</Control>

Codevoorbeeld: Deel IV - GroupActionsClosedSelectAndDelete, onderdeel <Control
ID=‘ButtonDeleteActionClosed’>…</Control>.

Regel 74 - 103: Binnen de “Controls” groep een <Control> als Button met een bevestigingsscherm. Na
het klikken op de button en het bevestigen van de delete wordt de MA!N database
bijgewerkt, anders niet.
Regel 82 - 87: De code voor het aparte bevestigingsscherm.
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Regel 80 - 95: Als de database wordt bijgewerkt dan wordt alleen de actieve regel verwijderd
(aangegeven door XML tag <Active>, zie ook de tabel met de opsomming van XML tags).
De <NonQuery> XML tag bevat het SQL commando om het record te verwijderen
waarbij gebruikt wordt gemaakt van de eerder gedeclareerde parameternaam met een @
als prefix: @ID.
Regel 97 - 99: XML tag <Reload> zorgt dat de complete set aan data die gelinkt is via XML tag
<DataID> (dat is de eerder geselecteerde data via het SQL SELECT commando) opnieuw
wordt geladen en getoond in de DataGrid. Dit is nu een automatische “reload” van de
data.
Regel 101:

XML tag <Close> zorgt dat het venster niet wordt gesloten (False) nadat op de verwijder
button is geklikt. Bij waarde True wordt het venster wel gesloten.

4.7 Losse voorbeelden
In deze paragraaf worden een aantal “losse” voorbeelden getoond van bijvoorbeeld <Controls> die
gebruikt worden binnen een dynamisch scherm.

4.7.1

Voorbeeld - keuzelijst (ComboBox)

Een standaard keuzelijst wordt getoond waarin de selectie een concatenatie is van een aantal datavelden.
Dit maakt de keuzelijst leesbaarder voor de gebruiker doordat naast een afgekorte klant code ook de
naam van de klant aan de keuzelijst wordt toegevoegd gescheiden van de code door gebruik te maken
van “ - “.
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Afbeelding: Keuzelijst; concatenatie.

Voor de uitleg zie regel 19 tot en met 41 in het codebestand: Dynamic Form - Form_TestDivers001.xml.
4.7.2

Voorbeeld - tekst vak met meerdere tekstregels (MultiLine)

Met de <Multiline> XML tag wordt aangegeven of een bepaald invoerveld op het scherm gebruikt kan
worden als een veld waarin meerdere regels tekst kan voorkomen. Stel dat een selectie van data is
uitgevoerd met daarbinnen een tekstveld genaamd [Motivatie memo]. Door nu de <Column> XML tag
toe te passen voor dit specifieke veld kan de Multiline modus worden aangezet:

<Data ID='DataVoorbeeldMultiline'>
<DataID>GridVoorbeeldMultiline</DataID>
<Select>SELECT [Motivatie memo] FROM [Tabel ABC] WHERE [Voorwaarde]</Select>
<Columns>
<AddControl>True</AddControl>
<ReadOnly>False</ReadOnly>
<Column ID='Motivatie memo'>
<Multiline>True</Multiline>
</Column>
</Columns>
</Data>
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5

Bijlage: XML tags

Deze bijlage geeft een opsomming van veelgebruikte XML tags die kunnen worden gebruikt binnen het
“Opdracht” venster waarin het dynamische scherm wordt gecodeerd. Diverse XML tags “horen” bij elkaar
of worden in een bepaalde sequentie gebruikt, zie hiervoor de voorbeelden in dit document.

Attentie:
XML tags die niet bekend zijn in de code-behind worden door deze code-behind genegeerd.
Een tag kan bijvoorbeeld in testsituaties “onbekend” gemaakt worden door een “x” als
prefix voor de echte tag naam te gebruiken, bijvoorbeeld <xControl> etc. Hierdoor wordt
de interpretatie van deze tag en de mogelijk achterliggende functionaliteit “geskipt”.

XML tag

Beschrijving
De XML declaratie en de verplichte eerste XML tag (op de eerste actieve regel) binnen ieder

1.

<?xml version='1.0'?>

2.

<!--...-->

3.

--

Commentaar bij SQL op 1 regel, let op dat dit anders is dan commentaar bij XML tags.

4.

/* ... */

Commentaar bij SQL over meerdere regels.

XML document.
Commentaar bij XML tags, let op dat dit anders is dan commentaar bij SQL statements in een
XML tag.

De CDATA constructie komt o.a. voor bij de <Select> of de <NonQuery> XML tags waarbij SQL
commando’s worden gecodeerd met speciale karakters (<, >, & e.d.). Met CDATA wordt
namelijk tekst aan de XML parser aangeboden die niet door de XML parser zal worden

5.

<![CDATA[...]]>

geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld “<” en “&” zijn karakters die niet gebruikt mogen worden binnen
de XML start- en eind tag. Door de tekststring met deze karakters binnen de CDATA constructie
te plaatsen worden deze tekens genegeerd door de XML parser. Binnen CDATA mag geen
geneste CDATA of de afsluitstring “]]>” voorkomen.
Stel een update op een dataset wordt uitgevoerd; met <Active> wordt aangeven dat dit alleen

6.

<Active>

geldt voor de actieve records uit de dataset. Wordt o.a. gebruikt binnen de <Click> XML tag bij

</Active>

een <Control> van <Type>Button</Type>. Ook bestaan XML tag <Modified> en <All>, zie de
beschrijving daar.
Wordt gebruikt om de activiteitenlijst* bij te werken, deze tag wordt gebruikt in combinatie met
de <Refresh> of de <Reload> XML tag zonder verdere parameters:
<Reload>

7.

<ActivityList>
</ActivityList>

<ActivityList></ActivityList>
</Reload>
* Binnen MA!N is de activiteitenlijst een aparte pop-up met activiteiten voor de
debiteurenbeheerder die een opvolgdatum hebben van vandaag of eerder dan vandaag.

8.

<AddControl>

Bij een <Control> van type DataGrid wordt hiermee bepaald of behalve de DataGrid zelf ook alle

</AddControl>

losse velden apart worden getoond. De tag wordt o.a. gebruikt binnen de <Columns> XML tag.
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XML tag

Beschrijving
Waarde bereik:
True

Bij de DataGrid worden ook alle losse velden getoond.

False

Bij de DataGrid wordt alleen de

DataGrid en niet de losse velden getoond.

Deze XML tag kan op verschillende plekken voorkomen, bijvoorbeeld bij een klik op een knop of
een change van een veld (de <Changed> XML tag in een <Column> XML tag). Vervolgens
kunnen de eigenschappen van een control worden aanpast.

9.

<AdjustControls>

Via de select moet [Control ID] én een van de volgende velden worden “teruggegeven”:

</AdjustControls>

-

[Xml]: Past de xml aan van een control, hierin staat bijvoorbeeld wat er gedaan moet
worden als op een wordt knop geklikt;

-

[Enabled]: True of False of iets uit de security tabel;

-

[Visible]: True of False of iets uit de security tabel;

-

[Text]: Past de text van een control aan (textbox of checkbox vinkje aan/uit).

Wordt o.a. gebruikt binnen de <Control> XML tag voor <Type>DataGrid</Type>, de

10.

<AfterSelectChange>
</AfterSelectChange>

opdrachten die tussen deze XML tag staan worden uitgevoerd na de Select op een record in de
DataGrid.
Waarde bereik: True, False
Stel een update op een dataset wordt uitgevoerd; met <All> wordt aangeven dat de update

11.

<All>

geldt voor alle records uit de dataset. Wordt o.a. gebruikt binnen de <Click> XML tag bij een

</All>

<Control> van <Type>Button</Type>, vaak i.c.m. de <NonQuery> tag. Ook bestaan XML tag
<Active> en <Modified>, zie de beschrijving daar.
Wordt bijvoorbeeld gebruikt om de schermtitel of de titel van een knop in te stellen, zie de

12.

<Caption>

diverse code voorbeelden in dit document. De <Caption> kan dynamisch worden opgebouwd

</Caption>

met het SQL SELECT commando; de titelnaam wordt dan uit de database gehaald met de juiste
taalinstelling of veld concatenatie.

13.

<Changed>

Wordt o.a. gebruikt binnen de <Column> XML tag. Indien een control (column) wijzigt, dan

</Changed>

wordt deze code doorlopen.
Wordt gebruikt als bevestigingsvraag via een apart pop-up scherm bij bijvoorbeeld een wijziging.

14.

<Check>

O.a. in gebruik i.c.m. de XML tags <Control>, <Type>Button</Type>, <Click> en <DataID>.

</Check>

De <Check> XML tag bevat dan de <Query> XML tag met <Select>SELECT ‘YESNO: [Weet u
het zeker tekst]’.</Select>.
Hiermee kunnen 2 datasets aan elkaar worden gekoppeld zodat een parent/child relatie ontstaat.
Wordt o.a. gebruikt binnen de <Relations> XML tag. Stel het relatietype is Adres dan kunnen er
meerdere telefoonnummers (childs) zijn.

15.

<Child>
</Child>

<Relations ID="Relation Details">
<Parent>
<DataID>Data Relations</DataID>
<Columns>
<Column ID="Relation ID"></Column>
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XML tag

Beschrijving
</Columns>
</Parent>
<Child>
<DataID>Data Relation Details</DataID>
<Columns>
<Column ID="Relation ID"></Column>
</Columns>
</Child>
</Relations>

16.

<Click>

Groeps XML tag waarin met andere XML tags is aangegeven hoe gereageerd moet worden op

</Click>

het aanklikken van een <Control> met <Type>Button</Type>.
Zorgt er binnen de <Click> XML tag voor dat na het klikken op een knop op een formulier het

17.

<Close>

formulier wel (True) of niet (False) gesloten wordt.

</Close>
Waarde bereik: True, False
Deze tag verwijst via het ID naar een (tabel)veld/kolom; als dit veld/kolom via de SQL “As”
constructie een andere naam heeft gekregen dan moet deze naam gebruikt worden voor het ID.

18.

<Column>
</Column>

Een voorbeeld van het gebruik van het ID: <Column ID=‘CustomerName’>…</Column>.
Binnen <Column>…</Column> kan ook <ReadOnly>, <Multiline>, <Type>, <InputMask> of
de <PromptCharacter> XML tag voorkomen. Dit zijn extra eigenschappen die aan de betrokken
(tabel)veld/kolom worden toegekend. Zie verder de beschrijving van deze XML tags.
Wordt gebruikt om bijvoorbeeld een dropdown control (ComboBox) te koppelen aan een Column

19.

<ColumnControl>
</ColumnControl>

in de dataset.
<ColumnControl ID=‘Contractnummer’></ColumnControl>. Deze XML tag kan meerdere keren
voorkomen binnen de <Control> XML tag.

20.

<Columns>
</Columns>

Groeps XML tag waarbinnen één of meer <Column> XML tags voorkomen. Binnen de
<Columns> XML tag kan ook de <ReadOnly> en de <AddControl> XML tag voorkomen, zie de
beschrijving daar.
Een control is bijvoorbeeld van het type DataGrid of Button. Het advies is om in de naam van het

21.

<Control>

ID als prefix de naam van het gebruikte <Type> op te nemen. Stel dat het type een DataGrid of

</Control>

een Button is gebruik dan ID=‘GridSearch’ of ID=‘ButtonSearch’: <Control
ID=‘GridSearch’>…</Control>.

22.

<Controls>
</Controls>

Groeps XML tag waarbinnen één of meer <Control> XML tags voorkomen.
Heeft betrekking op de DataSet. Het is mogelijk om hiermee de “cursor” in de DataGrid te
verzetten.

23.

<CurrencyManager>
</CurrencyManager>

Wordt als XML tag o.a. gebruikt binnen de <DataGrid> XML tag die binnen de <Click> XML tag
staat bij <Type>Button</Type>.
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XML tag

Beschrijving
Waarde bereik: First, Last

24.

<Data>
</Data>

Dit is de container/geheugendeel waar de dataset van bijvoorbeeld een SQL SELECT in
beschikbaar is, via het toegekende ID is de dataset te benaderen. Bijvoorbeeld <Data
ID=‘DataContactInformatie’>…</Data>.
Voorbeeld:
<DataGrid ID='GridLinkedDossiersRegeling'>

25.

<RowSelect>Last</RowSelect>

<DataGrid>

<RowActivate>Last</RowActivate>

</DataGrid>

<CurrencyManager>Last</CurrencyManager>
<AfterSelectChange>True</AfterSelectChange>
</DataGrid>

26.

<DataID>
</DataID>

XML tag die gebruikt wordt om een referentie te maken naar de XML tag <Data
ID=‘abc’>…</Data>. Hiermee is deze <DataID> XML tag gekoppeld aan de dataset die eerder
is opgehaald en in het geheugen staat.
Wordt gebruikt om een “tijdelijke”/nieuwe dataset te maken, om bijvoorbeeld mee te sturen naar

27.

<DataRow>

een ander scherm/venster.

</DataRow>
Bijvoorbeeld in gebruik als <DataRow ID=‘GridNewCustomer’>…</DataRow>.

28.

<DataRowID>

XML tag die gebruikt wordt voor het aanroepen van de “tijdelijke” dataset (zie <DataRow>).

</DataRowID>

Wordt als XML tag gebruikt binnen de <NewForm> XML tag.
Wordt o.a. gebruikt bij een <Type>DataGrid</Type> om gegroepeerde onderdelen van de

29.

<ExpandAll>
</ExpandAll>

DataGrid wel of niet “uitgeklapt” te tonen. De DataGrid moet dan wel van een gegroepeerd type
zijn wat wordt ingesteld via de styling van de DataGrid.
Waarde bereik: True, False

30.

31.
32.
33.

<Form>
</Form>
<Group>
</Group>

Verplichte XML tag die eenmalig voorkomt in een XML document, bevat alle andere XML tags
(behalve de XML declaratie), bijvoorbeeld <Form
ID=‘FormEersteDynamischeScherm’>…</Form>.
Groeps XML tag waarbinnen logische delen van een dynamisch scherm worden gegroepeerd,
bijvoorbeeld <Group ID=‘GroupSearchCustomer‘></Group> en <Group
ID=‘GroupEditCustomer‘></Group>.

<Height>

Onderdeel van de <Size> XML tag en bevat de hoogte van een pop-up scherm in pixels,

</Height>

bijvoorbeeld <Height>661</Height>. Zie ook <Width>.

<InputMask>

Wordt gebruikt om de mask in te stellen bij <Type>MaskedEditor</Type>. Zie “Bijlage: Mask -

</InputMask>

waarde bereik”.
Wordt als XML tag o.a. gebruikt binnen de <Click> XML tag van een button. Na klikken op de
button wordt dan een taak gestart die tussen de <Select>…</Select> staat; die taak kan weer

34.

<Job>

andere opdrachten aanroepen.

</Job>
<Control ID='ButtonABC'>
<Type>Button</Type>
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XML tag

Beschrijving
<Caption>Voer een job uit</Caption>
<Click>
...
<DataID>DataABC</DataID>
<Job>
<Select>
SELECT [Command]
FROM [Jobs]
WHERE [Active] = 1
AND [Job ID] = 17
</Select>
</Job>
...
</Click>
</Control>

35.

<Location>

Groeps XML tag voor het instellen van de locatie van een (te openen) venster, werkt samen met

</Location>

de <X> en de <Y> XML tag, zie de beschrijving daar.
Instellen van een validatie controle voor een kolom waarbij de gebruiker een waarde kan

36.

<Min>

invoeren. Stel bijvoorbeeld dat het data type van de kolom een integer is, dan kunnen ook

</Min>

negatieve waarden worden ingevoerd. Als <Min> dan op 0 (nul) staat dan worden alleen
positieve getallen geaccepteerd. Wordt als XML tag o.a. gebruikt binnen de <Column> XML tag.
Stel een update op een dataset wordt uitgevoerd; met <Modified> wordt aangeven dat dit geldt

37.

<Modified>

voor alleen de aangepaste records uit de dataset. Wordt o.a. gebruikt binnen de <Click> XML

</Modified>

tag bij een <Control> van <Type>Button</Type>, vaak i.c.m. de <NonQuery> tag. Ook
bestaan XML tag <Active> en <All>, zie de beschrijving daar.
Hiermee kan worden aangegeven of een tekst invoerveld meerdere regels bevat. Is een

38.

<Multiline>

verbijzondering binnen de <Column> XML tag.

</Multiline>
Waarde bereik: True, False

39.
40.

<NewForm>
</NewForm>
<NonQuery>
</NonQuery>

Openen van een nieuw formulier bijvoorbeeld een dynamisch scherm.

Bevat SQL commando’s zoals UPDATE, INSERT of DELETE.
Koppeling met een tabel en eventueel de velden in een tabel. Als bijvoorbeeld <Parameter
ID=‘Customers’>…</Parameter> dan zorgt deze parameter ervoor dat alle “standaard”
schermen die iets met tabel Customer “doen” ververst kunnen worden. Dit veld wordt normaal

41.

<Parameter>

bijgewerkt als bijvoorbeeld in het debiteuren scherm een klant wordt geselecteerd. Om dit veld

</Parameter>

ook te updaten vanuit een dynamisch scherm wordt deze tag gebruikt.
Wordt als XML tag o.a. gebruikt binnen de <Selection> XML tag binnen een <Control> XML tag
met <Type>DataGrid</Type>.
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XML tag
42.

<Parent>
</Parent>

Beschrijving
Wordt o.a. gebruikt binnen de <Relations> XML tag, zie ook de <Child> XML tag.
Wordt na het laden van een scherm/venster verwerkt (alle data is dan aanwezig). Hiermee wordt
er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de eerste of de laatste regel in een datagrid wordt

43.

<Process>

geselecteerd. Wordt ook gebruikt om de autorisatie van een control (zoals een knop) op een

</Process>

dynamisch scherm in te stellen.
Groeps XML tag, werkt o.a. samen met de <DataGrid> XML tag.
Karakter die aan de gebruiker getoond wordt in een invoerveld ter indicatie dat het systeem

44.

<PromptCharacter>
</PromptCharacter>

klaar is om input te ontvangen. Wordt als XML tag o.a. gebruikt binnen de <Column> XML tag
i.c.m. <Type>MaskedEditor</Type> en de <InputMask> XML tag.
Waarde bereik: _ (underscore)

45.

<Query>

Wordt o.a. gebruikt i.c.m. een reactie op een button click event. Komt ook voor met SQL

</Query>

commando’s zoals IF… NOT OK THEN ‘toon een melding’.
Wordt als XML tag o.a. gebruikt binnen de <Data ID=‘abc’><Columns>… en binnen de
<Controls><Control ID=‘abc’>… XML tags.
Waarde bereik:

46.

<ReadOnly>

Bij gebruik in de <Data ID=‘abc’><Columns>… XML tags:

</ReadOnly>

•

True zorgt ervoor dat je niets kunt intypen in de cellen van een DataGrid;

•

False zorgt ervoor dat je wel iets kunt intypen in de cellen van een DataGrid.

Let op dat <ReadOnly> ook kan voorkomen in de <Controls><Control ID=‘abc’>… XML tags.
Hierdoor wordt op <Control> niveau overruled wat in de <Data ID=…> tag staat, bijvoorbeeld
voor een <Control> van type DataGrid.

47.
48.
49.

<Refresh>
</Refresh>

Wordt gebruikt om zonder database I/O gegevens bij te werken. Wordt als XML tag o.a. gebruikt
binnen de <Click> XML tag bij <Type>Button</Type>. Vaak met daarbinnen een verwijzing via
de <DataID> XML tag.

<Relations>

<Relations ID=‘RelationContactDetails’>…</Relations>, wordt o.a. gebruikt binnen de <Data>

</Relations>

XML tag i.c.m. de <Child> of <Parent> XML tag.

<Reload>
</Reload>

Wordt gebruikt om met database I/O gegevens te herladen. Wordt als XML tag o.a. gebruikt
binnen de <Click> of de <UpdateForm> XML tags. Vaak met daarbinnen een verwijzing via de
<DataID> XML tag.
Het is mogelijk om hiermee de “cursor” in de DataGrid te verzetten of om de volgende of vorige
regel te selecteren in een DataGrid, zie ook <CurrencyManager>.

50.

<RowActivate>

E.e.a. hangt ook samen met de sortering van een DataGrid waarbij rekening moet worden

</RowActivate>

gehouden hoe de ORDER BY van het SQL commando is gecodeerd. Wordt als XML tag o.a.
gebruikt binnen de <DataGrid> XML tag die binnen de <Click> XML tag staat bij
<Type>Button</Type>.
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Beschrijving
Vier voorbeelden om de volgende/vorige regel in een datagrid te selecteren (zie de vetgedrukte
<RowActivate> regels). Let op dat waarde Up en Previous qua betekenis hetzelfde zijn, alleen de
naam is anders. Hetzelfde geldt ook voor Down/Next.
Voorbeeld 1
<Control ID="ButtonUp">
<Type>Button</Type>
<Caption><Select>SELECT 'Up'</Select></Caption>
<Click>
<DataGrid ID='GridCustomerInfoGeneric'>
<RowActivate>Up</RowActivate>
</DataGrid>
</Click>
</Control>
Voorbeeld 2
<Control ID="ButtonPrevious">
<Type>Button</Type>
<Caption><Select>SELECT 'Previous'</Select></Caption>
<Click>
<DataGrid ID='GridCustomerInfoGeneric'>
<RowActivate>Previous</RowActivate>
</DataGrid>
</Click>
</Control>
Voorbeeld 3
<Control ID="ButtonDown">
<Type>Button</Type>
<Caption><Select>SELECT 'Down'</Select></Caption>
<Click>
<DataGrid ID='GridCustomerInfoGeneric'>
<RowActivate>Down</RowActivate>
</DataGrid>
</Click>
</Control>
Voorbeeld 4
<Control ID="ButtonNext">
<Type>Button</Type>
<Caption><Select>SELECT 'Next'</Select></Caption>
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Beschrijving
<Click>
<DataGrid ID='GridCustomerInfoGeneric'>
<RowActivate>Next</RowActivate>
</DataGrid>
</Click>
</Control>
Waarde bereik: First, Last, Up (of Previous), Down (of Next)
Het is mogelijk om hiermee de “cursor” in de DataGrid te verzetten, zie ook
<CurrencyManager>.

51.

<RowSelect>
</RowSelect>

E.e.a. hangt ook samen met de sortering van een DataGrid waarbij rekening moet worden
gehouden hoe de ORDER BY van het SQL commando is gecodeerd. Wordt als XML tag o.a.
gebruikt binnen de <Click> XML tag en daarbinnen de <DataGrid> XML tag bij
<Type>DataGrid</Type>, <Type>Button</Type> of <Type>AcceptButton</Type>.
Waarde bereik: First, Last
Binnen deze XML tag wordt een compleet SQL SELECT commando gecodeerd eventueel met het
SQL WHERE commando e.d.
Het WHERE SQL commando kan ook gecodeerd worden binnen XML tag <Where> na de
<Select> XML tag:
<Select>SQL commando’s</Select>
<Where>SQL commando’s</Where>

52.

<Select>
</Select>

Dit komt voor als een MA!N variabele gebruikt wordt (b.v. {Creator Collector ID} of {Customer
ID}), in dit geval moet het WHERE SQL commando apart gecodeerd zijn binnen de <Where>
XML tag en niet als WHERE SQL commando binnen de <Select> XML tag.
Uitzondering: Stel dat men vanuit het ene scherm een Dataset stuurt naar een ander scherm,
dan mag het WHERE SQL commando wel binnen de <Select> XML tag staan met deze
constructie:
WHERE [Customer id] = @Customer_ID
(let op dat de parameter opmaak iets anders is dan in de <Where> XML tag).

53.
54.

<Selection>

Dit is wat (welke regels) de gebruiker heeft geselecteerd binnen de DataGrid. Wordt als XML tag

</Selection>

o.a. gebruikt binnen de <Control> XML tag bij <Type>DataGrid</Type>.

<Size>

Groeps XML tag voor het instellen van de breedte en hoogte van het te openen venster, werkt

</Size>

samen met de <Width> en de <Height> XML tag.
Hiermee wordt ingesteld of het te openen scherm bovenop alle andere schermen komt te liggen

55.

<TopMost>

(True). Als “False” wordt ingesteld dan blijft het geopende scherm niet altijd op de voorgrond

</TopMost>

staan, bij True wel.
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Beschrijving
Waarde bereik: True, False
Diverse types van een <Control>:

56.

<Type>

•

AcceptButton (knop die ook reageert op de [Enter] toets);

•

Button (standaard knop);

•

CancelButton (knop die ook reageert op de [Esc] toets en op het afsluitkruisje rechts
bovenin een scherm als die als pop-up is geopend);

</Type>

•

ComboBox (keuzelijst);

•

ComboDataGrid (DataGrid met een keuzelijst);

•

DataGrid (kolommenoverzicht);

•

MaskedEditor (beperken van de mogelijke invoer van karakters e.d.).

Hiermee wordt data in een bepaald scherm (form) ververst met een I/O op de database vaak na
het klikken op een knop in een pop-up scherm. Het te “verversen” scherm wordt “aangesproken”
door voor het ID het ID van dat betreffende scherm te gebruiken. Met de update wordt dan de
<Reload> XML tag gebruikt die de data daadwerkelijk “ververst”. Ook wordt vaak de <Close>
XML tag gebruikt om - na het klikken van de knop - het scherm te sluiten. Wordt als XML tag

57.

<UpdateForm>
</UpdateForm>

o.a. gebruikt binnen de <Click> XML tag bij <Type>Button</Type>.
<UpdateForm ID='FormCustomer'>
<Reload>
<DataID>DataCustomer</DataID>
</Reload>
</UpdateForm>
<Close>True</Close>

58.
59.
60.
61.

<Where>
</Where>

Deze XML tag wordt geïnterpreteerd door de achterliggende code als een “While” loop. Het is het
Where commando via de XML tag i.p.v. via het SQL “Where” commando en is bijvoorbeeld in
gebruik i.c.m. de <Data> en de <Select> XML tag.

<Width>

Onderdeel van de <Size> XML tag en bevat de breedte van een pop-up scherm in pixels,

</Width>

bijvoorbeeld <Width>1168</Width>. Zie ook <Height>.

<X>

Onderdeel van de <Location> XML tag en bevat de absolute X positie van een pop-up scherm in

</X>

pixels vanaf de linkerzijde van het scherm, bijvoorbeeld <X>150</X>.

<Y>

Onderdeel van de <Location> XML tag en bevat de absolute Y positie van een pop-up scherm in

</Y>

pixels vanaf de bovenkant van het scherm, bijvoorbeeld <Y>200</Y>.
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Bijlage: Mask - waarde bereik

In XML tags wordt soms een “mask” toegepast, dit is een afvang mechanisme/validatie op - door de
gebruiker - ingevoerde data. Een mask wordt gecodeerd door specifieke vastgestelde karakters op te
nemen. Door een combinatie van deze specifieke karakters op te nemen wordt bereikt dat een gebruiker
alleen bepaalde waardes mag invoeren met eventueel een vooraf bepaalde notatie.
Het toepassen van een mask binnen het te coderen dynamische scherm volgt de regels van DevExpress
(third-party tool), zie http://documentation.devexpress.com/#windowsforms/CustomDocument583 .
Naast deze website wordt ook veel gebruik gemaakt van onderstaande Engelstalig overzicht van
veelgebruikte mask karakters.

Character

Description

0

Digit (0 to 9, entry required, plus [+] and minus [–] signs not allowed).

9

Digit or space (entry not required, plus and minus signs not allowed).

#

Digit or space (entry not required; spaces are displayed as blanks while in Edit mode, but blanks are removed
when data is saved; plus and minus signs allowed).

L

Letter (A to Z, entry required).

?

Letter (A to Z, entry optional).

A

Letter or digit (entry required).

a

Letter or digit (entry optional).

&

Any character or a space (entry required).

C

Any character or a space (entry optional).

.,:;-/

<

Decimal placeholder and thousand, date, and time separators. (The actual character used depends on the
settings in the Regional Settings Properties dialog box in Windows Control Panel).

Causes all characters to be converted to lowercase.
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>

!

\

Description
Causes all characters to be converted to uppercase.

Causes the input mask to display from right to left, rather than from left to right. Characters typed into the
mask always fill it from left to right. You can include the exclamation point anywhere in the input mask.

Causes the character that follows to be displayed as the literal character (for example, \A is displayed as just
A).
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