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1. Release Notes1. Release Notes
1.1 Nieuwe functies
Uitgebreide Responsive Email Editor ( 'REE')Uitgebreide Responsive Email Editor ( 'REE')

De Responsive Email Editor is op een aantal manieren uitgebreid.

Volgorde van logische rijen verplaatsen (LG-2110)Volgorde van logische rijen verplaatsen (LG-2110)

De gebruikers kunnen een rij nu naar een andere plek slepen.

Verticaal u it lijnen in een rij (LG-2070)Vert icaal u it lijnen in een rij (LG-2070)

De lengte van een rij wordt bepaald door de bijbehorende inhoud. Hoe meer inhoud de kolom bevat, hoe langer deze is. De
gebruikers kunnen nu de verticale uitlijning van elk kolom configureren voor een vloeiende overgang naar de volgende of vorige
rij.



Een kolom verwijderen (LG-2065)Een kolom verwijderen (LG-2065)

De gebruikers kunnen nu een kolom die toegevoegd was aan een rij verwijderen.

Een kolom verplaatsen (LG-2059)Een kolom verplaatsen (LG-2059)

De gebruikers kunnen een rij nu naar een andere plek in een rij slepen.

Statische URL in koppelingsknop (LG-2075)Statische URL in koppelingsknop (LG-2075)

De gebruikers kunnen nu een statische URL toevoegen aan een koppelingsknop, in plaats van enkel variabele koppelingen.



Loops maken (LG-1960)Loops maken (LG-1960)

De gebruikers kunnen nu loops maken in responsive e-mailmodellen (.cem). In eerdere versies werd dit enkel ondersteund in
logische modellen (.lgm).

Zes n ieuwe taalmodeltalen (LG-2195)Zes n ieuwe taalmodeltalen (LG-2195)

De gebruikers kunnen nu taalmodellen maken in zes extra talen: Deens, Zweeds, Fins, Noors, Lets en Pools.

1.2 Verbeteringen
Verbeterd Connective-logo (LG-2213)Verbeterd Connective-logo (LG-2213)

Het Connective-logo in Sketch is gewijzigd zodat het beter zichtbaar is in de Windows-taakbalk.

Verbeterde schuifregelaar voor het wijzigen van de kolomgrootte (LG-2236)Verbeterde schuifregelaar voor het wijzigen van de kolomgrootte (LG-2236)

De schuifregelaar voor het wijzigen van de grootte van de kolommen is verbeterd en werkt nauwkeuriger in Sketch 6.3.

1.3 Verwijderde functies
N.v.t.

1.4 Opgeloste problemen
JIR A-
COD E PR OB LEEMCOD E B ES CHR IJV ING

Lg-2321 / Bij het meer dan één keer invoegen van een fragment - dat een dynamische afbeelding bevat – in een
hoofdmodel werkte de dynamische afbeelding niet.

Lg-2307 / Wanneer u een taalmodel kopieert dat dynamische afbeeldingen bevat, worden de previews van de
dynamische afbeeldingen niet correct weergegeven in de kopie van model.

Lg-2306 / Bij het genereren van PDF-documenten werden soms conditietags weergegeven in het gegenereerde
document.

Lg-2265 / Soms was het niet mogelijk om algemene condities te maken.



Lg-2251 / Soms werden er foutief witte regels toegevoegd onder kolommen.

Lg-2247 / Ontgrendelings- en goedkeuringsprobleem in Writer-documenten met beveiligd deel is opgelost.

Lg-2245 / Tekst onder een Variabele koppeling-knop in de REE werd soms voor de knop geplaatst.

Lg-2235 / Speciale tekens, zoals apostrofs, haakjes enz. werden niet altijd correct weergegeven in e-mails
gegenereerd door de REE.

Lg-2233 / Afbeeldingen werden niet altijd correct weergegeven in e-mails gegenereerd door de REE.

Lg-2211 / Eerste letter achter ingevoegd fragment verdween in Writer-documenten.

Lg-2208 / Door het toevoegen van een conditie aan de eerste regel van een lijst met opsommingstekens of een
genummerde lijst werd de hele lijst voorwaardelijk.

Lg-2190 / Soms was het niet mogelijk om verwijderde modellen terug te zetten uit de lokale geschiedenis.

Lg-2171,
Lg-2173 / Kwetsbaarheidsprobleem van LibreOffice is opgelost.

Lg-2171 / Kwetsbaarheidsproblemen van Eclipse Jetty zijn opgelost.

Lg-2093 / Het was niet mogelijk om een responsive e-mailmodel op te slaan na het verwijderen van één of
meerdere enters. Dit werd niet als een wijziging gezien.

JIR A-
COD E PR OB LEEMCOD E B ES CHR IJV ING

1.5 Bekende problemen
JIR A-
COD E PR OB LEEMCOD E B ES CHR IJV ING

Lg-
2248,
Lg-
2194

/ Momenteel worden het wijzigen van de tekenstijl van variabelen in de Responsive Email Editor en het opslaan
ervan niet ondersteund.

Lg-
2360 /

Tekst wordt niet correct afgebroken in de rijen in de Responsive Email Editor. Als de tekst het einde van de rij
bereikt, dan wordt deze willekeurig afgebroken in de editor en in de preview. De tekst zal echter wel correct
afgebroken worden in de uitvoer.

Lg-
1959 / De aangepaste kleuren die u toepast in een kolom in de Responsive Email Editor worden momenteel niet

opgeslagen. De kleurcode moet ingevuld worden telkens als u het model uitcheckt.

Lg-
2344 / Wanneer u een eerdere versie van een model probeert te openen, dan wordt altijd de laatste versie geopend

in plaats van de eerdere versie.

Lg-
1965 / Knop voor annuleren werkt niet altijd

Lg-
2180 / REE – Logische blokken in Sketch reageren niet zoals verwacht op geselecteerde acties



Lg-
2186 / Sketch – Wizard-titels worden onder het Connective-logo geplaatst

Lg-
2170 / REE – Lay-out editor op schermen met verschillende grootte

Lg-
2138 / Sketch – Algemene conditie in loop retourneert fout

/ /
Vermijd het gebruik van .svg-afbeeldingen. Deze worden niet ondersteund door bepaalde grote
mailprogramma's. Als er .svg-afbeeldingen gebruikt moeten worden, converteer deze dan eerst naar bitmap.
Het is ten zeerste aanbevolen om de meest ondersteunde afbeeldingstypes te gebruiken: .jpeg, .png en .gif.

JIR A-
COD E PR OB LEEMCOD E B ES CHR IJV ING



GebruikersdocumentatieGebruikersdocumentatie
Welkom bij de gebruikersdocumentatie voor Sketch 6.3.

Deze gebruikersdocumentatie maakt duidelijk hoe u Sketch opent, configureert en gebruikt.

Wij wijzen u erop dat de onlinedocumentatie de meest up-to-date documentatie is en voorrang heeft op de versie in de applicatie.



RevisiesRevisies
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23-03-2012 NTA Documentaanmaak

13-04-2012 THH Eerste herziening

13-03-2014 NTA Documentaanmaak

31-07-2014 NVA Rebranding Connective

24-02-2015 NVA Update release Sketch 3.3

19-08-2015 NVA Update release Sketch 4.0

20-09-2017 DGI Update release Sketch 5.2

26-02-2018 DGI Update release Sketch 5.4

05-04-2018 DGI Update release Sketch 5.5

31-05-2018 DGI Variabele koppelingen in de e-maileditor

29-08-2018 DGI Update release Sketch 6.0

22-10-2018 DGI Correctie responsive e-mail

31-10-2018 DGI Update release Sketch 6.1

17-12-2018 DGI Toevoeging paragrafen 19.3.9 en 19.3.10

01-04-2019 DGI Update release Sketch 6.2

16-05-2019 DGI Update release Sketch 6.3



Copyright en juridische kennisgevingCopyright en juridische kennisgeving

6.3-28062019-01

Deze documentatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Connective en zijn leveranciers geven in deze documentatie geen
enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet. De informatie in deze documentatie, met inbegrip van de URL's (Uniform Resource
Locators) en andere verwijzingen naar websites, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De gebruiker
neemt het volledige risico op zich voor het gebruik van deze documentatie en de daaruit voortvloeiende resultaten.

Behoudens andersluidend beding zijn de hierin vermelde bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen,
personen, plaatsen en gebeurtenissen fictief. Deze worden uitsluitend weergegeven als voorbeeld en ter illustratie, en zijn niet
bedoeld als daadwerkelijke associatie of relatie, noch wordt deze geïmpliceerd. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om
alle toepasselijke auteursrechtwetgeving na te leven. Zonder afbreuk te doen aan de reikwijdte van de auteursrechten, mag niets
uit deze documentatie worden verveelvoudigd, opgeslagen of ingevoerd in een terugzoek- of retrievalsysteem, noch in enige
vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins) of voor welk doel ook openbaar
worden gemaakt tenzij Connective uitdrukkelijk schriftelijke toestemming daartoe verleent.

© 2019 Connective. Alle rechten voorbehouden.

Alle andere in deze documentatie vermelde bedrijfs- en productnamen kunnen beschermde en/of geregistreerde handelsmerken
zijn. De vermelding van producten van derden is uitsluitend ter informatie bedoeld en houdt geen goedkeuring noch aanbeveling
in. Connective wijst elke verantwoordelijkheid af voor de prestaties of het gebruik van deze producten.



Woord voorafWoord vooraf

Dit document verduidelijkt de functionaliteit en terminologie van Sketch. Sketch is de module voor documentontwerp van Smart
Documents.

Smart Documents is een flexibel, procesgestuurde en servicegerichte toepassingssuite om zakelijke documenten te maken en te
verwerken in een multiplatformomgeving. De flexibele aanpak garandeert een snelle time-to-market en biedt de mogelijkheid
documenten met een wisselende complexiteit in diverse volumes te genereren zonder de bestaande IT-infrastructuur te wijzigen.

Met Sketch kunt u dynamische modellen opbouwen in een tekstverwerkingsomgeving. De in Sketch aangemaakte templates
hebben een ingebouwde logica die zorgt voor de nodige flexibiliteit om op basis van aangeleverde gegevens aangepaste
documenten met dynamische inhoud te maken. In Sketch kunt u ook een preview bekijken van het resultaat van een of meer
gegenereerde voorbeelden van het modelontwerp.



1. Kennismaking met Sketch1. Kennismaking met Sketch
In dit hoofdstuk vindt u uitleg over de toepassing en maakt u kennis met enige basisbegrippen en terminologie. Als u hiermee al
vertrouwd bent en direct aan de slag wilt gaan, kunt u dit hoofdstuk overslaan.

1.1 Wat is Sketch?

1.2 Grafische gebruikersinterface van Sketch

1.3 Terminologie



1.1 Wat is Sketch?
Sketch is de module voor documentontwerp van Smart Documents.

Smart Documents is een toepassingssuite waarmee u aangepaste zakelijke documenten kunt maken en verwerken.

In deze toepassingssuite vindt u diverse toepassingen om verschillende taken uit te voeren. De documenten worden gegenereerd
door de volgende toepassingen:

Sketch: hiermee kunt u documenttemplates met tekst en interne logica maken en wijzigen.
Generator: produceert in een oogwenk complexe en zeer gepersonaliseerde documenten met behulp van de in Sketch
gemaakte templates en aangeleverde gegevens.

Het systeem is gebaseerd op templates en gegevens. Merk op dat templates in Sketch "modellen" worden genoemd.

Een model is een verzameling teksverwerkingsdocumenten waarin tekst wordt gecombineerd met de aangeleverde variabele
gegevens. Een model bevat ook de nodige logica om tekstgedeelten af te drukken op basis van bepaalde gegevens. U kunt elke
tekst opmaken om te zorgen voor een samenhangende lay-out in het volledige document.

De gegevens bepalen welke tekstgedeelten in verschillende scenario's worden afgedrukt. Deze gegevens worden aangeleverd bij
het genereren. Voorbeeld: soms wordt de variabele Voornaam vervangen door "Kristien" en in andere gevallen door "Stijn".

Sketch gebruikt LibreOffice Writer, zodat u beschikt over alle toepassingsmogelijkheden van deze multifunctionele
tekstverwerker. Dit betekent dat u door de beschikbare opmaakstijlen en -profielen te gebruiken zowel eenvoudige als complexe
documenten kunt maken met tekst en grafische elementen, tabellen en kolommen, ingevoegde objecten, documentverwijzingen
enz.

Met Sketch kunnen zakenmensen bijvoorbeeld specifieke wijzigingen in documenten aanbrengen voor juridische of
marketingdoeleinden. Om deze wijzigingen toe te passen, is geen uitgebreide IT-kennis of ervaring op computergebied nodig. Zo
kan elke organisatie het volledige proces snel en flexibel laten verlopen.

Elke auteur kan de grafische gebruikersinterface (GUI) in de gewenste taal instellen.

U kunt documenten maken in de taal van uw keuze. Zo beschikt u over gestroomlijnde documenten in verschillende talen, wat
ideaal is voor internationale marketingactiviteiten.

De documenten worden gegenereerd op basis van het Open Document Format (ODF), zodat u ze eenvoudig kunt doorsturen of
omzetten, als e-mailbijlage opnemen, afdrukken of archiveren. U kunt de gegenereerde documenten ook verzenden naar
eSignatures om ze elektronisch te laten ondertekenen. Dit garandeert een 100% digitale documentenstroom, van ontwerp tot
ondertekening.



1.2 Grafische gebruikersinterface van Sketch
Sketch is een toepassing met vier schermgebieden die de verschillende onderdelen voorstellen. In elk schermgebied kunt u
specifieke taken uitvoeren.

1. Sketch Navigator/ModelStore
2. Structuuroverzicht
3. Editorgebied met de modeleditor
4. Informatiegebied
5. Objectenpalet

Schematisch overzicht van de schermgebieden in Sketch

In elk schermgebied van een onderdeel vindt u tabbladen met items of informatie. U kunt de tabbladen van het bijbehorende
onderdeel ontkoppelen en/of naar een ander schermgebied slepen. U kunt zelfs de schermgebieden verplaatsen of de grootte
ervan aanpassen. Dit alles is bedoeld om u vlotter te laten werken met Sketch.

Hieronder gaan we dieper in op de verschillende schermgebieden van de onderdelen zoals u die in de standaardinstellingen te
zien krijgt.

1 .2.1 Sketch Navigator1.2.1 Sketch Navigator

In het schermgebied aan de linkerkant ziet u het structuuroverzicht met alle ModelStore-verbindiingen, projecten, modellen,
huisstijlen, beslissingstabellen, datastructuren enz. die toegankelijk zijn voor een auteur.

Zodra de gebruiker zich aanmeldt bij Sketch, wordt de workspace weergegeven. De auteur kan nu met een of meer ModelStores
verbinding maken. Door te klikken op de knooppunten (nodes) van de verschillende ModelStores, kan de auteur de
onderliggende structuurweergave uitvouwen. Het structuuroverzicht is vergelijkbaar met een bibliotheek waarin u alle
documentsjablonen (templates of modellen) kunt opslaan.

De verschillende items die u in de structuurweergave te zien krijgt, worden nader toegelicht in 1.3 Terminologie. Meer informatie
over het structuuroverzicht is te vinden in 2.6 Bladeren in de workspace.

1 .2.2 Structuuroverzicht1 .2.2 Structuuroverzicht

Het structuuroverzicht brengt de ModelStore anders in beeld. Hier kunt u eenvoudig zien welke bestanden in welk model worden
gebruikt. Om snel en efficiënt te werken, is het van belang dat de auteurs een totaalbeeld krijgen van de gekoppelde modellen,
XSD's/XML's, huisstijlen en beslissingstabellen. Auteurs die werken met Sketch hebben een overzicht nodig van de elementen –

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/Sketch6.3/BrowsingWorkspace.html


fragmenten, beslissingstabellen enz. – die in een sjabloon (template of model) worden gebruikt.

Het structuuroverzicht wordt weergegeven als boomstructuur. Elk blok stelt een knooppunt (node) in de hiërarchie voor. De
parent-node is de ModelStore met een lijst van modeltemplates. U kunt elke modeltemplate uitvouwen om de onderliggende
blokken zichtbaar te maken. Standaard wordt alleen de eerste node "ModelStore" uitgevouwen. In de weergave ziet u
bidirectionele verwijzingen naar elk element in een groep. U krijgt dus ook de verwijzing in de omgekeerde richting te zien.

Een blok stelt de volgende items voor:

Een groep modellen (.lgm)
Een groep gebruikte fragmenten (.lgm)
Een groep beslissingstabellen (.lgs) met een groep modellen waarin die worden gebruikt
Een groep huisstijlen (.ott) met een groep modellen waarin die worden gebruikt
Een groep Writer-bestanden (.lgw) met een groep modellen waarin die worden gebruikt en met een groep tekstblokken die
in LetterWriter-bestanden (.lgb) worden gebruikt
Een groep XSD's (.xsd) met een groep modellen waarin die worden gebruikt
Een groep XML's (.xml) met een groep modellen waarin die worden gebruikt
Een groep responsive e-mails (.cem) met een groep modellen waarin die worden gebruikt

Wanneer een gebruiker voor het eerst naar het structuuroverzicht navigeert, wordt de weergave de eerste keer ingevuld.
Afhankelijk van het aantal modellen en van de herbruikbaarheid van de onderliggende elementen, kan dit enige tijd in beslag
nemen.

De gebruiker kan de weergave vernieuwen door te klikken op de knop Vernieuwen in de werkbalk van Sketch. Hierdoor wordt de
weergave geüpdatet op basis van de in de sjablonen (templates of modellen) aangebrachte wijzigingen.

Example of the Hierarchy Navigator:

1 .2.3 Editorgebied1.2.3 Editorgebied

Het editorgebied is de kern van Sketch en neemt dan ook het grootste gedeelte van het scherm in. Hier kan de auteur modellen,
huisstijlen, beslissingstabellen, datastructuren enz. maken, wijzigen en weergeven. Wanneer u een taalmodel opent (om dit weer
te geven of te wijzigen), wordt in dit gebied de LibreOffice Writer-toepassing geopend.

Voor elk item dat bewerkt wordt, ziet u in het tabblad bovenaan in het venster de beschrijvende naam van het item en de taal. Het
actieve item wordt weergegeven met bijbehorende menu's en werkbalken.

Wanneer de auteur een model opent om dit te wijzigen, kan hij de functies van LibreOffice Writer gebruiken om dit document op
te bouwen, zoals vaste tekst, grafische objecten, secties, kolommen, tabellen, kop- en voetteksten enz. Naast deze
standaardfuncties van LibreOffice kan de auteur ook werken met Sketch-specifieke functies om variabelen uit de datastructuur in
te voegen, logica aan de tekst toe te voegen en zijn document flexibel en dynamisch te maken.

1 .2.4 Objectenpalet1 .2.4 Objectenpalet

Het objectenpalet staat rechts op het scherm. Wanneer u met modellen werkt, verschijnen de beschikbare bouwstenen
(variabelen, condities, loops enz.) onder de bijbehorende tabbladen zodat u ze in het document kunt invoegen.



Standaard wordt het tabblad Data geopend. Dit stelt de aan het model gekoppelde datastructuur (XSD) voor. XSD staat voor XML
Schema Definition. Een XSD-bestand definieert de structuur van de gegevens die door een specifieke toepassing in XML-formaat
aan de generator worden aangeleverd om het document te genereren.

Tip: om snel elementen in een XSD terug te vinden, gebruikt u het zoekveld onder het tabblad Data.

1 .2.5 Informatiegebied1.2.5 Informatiegebied

Onderaan op het scherm, direct onder het editorgebied, vindt u het informatiegebied. Standaard beschikt u daar over twee
tabbladen: Console en Eigenschappen.

Op het tabblad Console vindt u technische informatie over interne processen die worden uitgevoerd terwijl u werkt met
Sketch. Hiermee kan een technicus problemen met het programma opsporen en oplossen (bv. een slechte
netwerkverbinding).

Op het tabblad Eigenschappen vindt u informatie over een item dat de gebruiker heeft geselecteerd in het
structuuroverzicht, het objectenpalet of in de editor. Dit geldt voor projecten, verbindingen, mappen, modellen, huisstijlen,
beslissingstabellen of andere bestanden in het structuuroverzicht, of voor variabelen, condities en loops in het objectenpalet
of in het model.



1.3 Terminologie
Om beter inzicht te krijgen in de toepassing Sketch, is het van belang dat elke auteur de betekenis van een aantal veelgebruikte
begrippen kent. Lees dit gedeelte aandachtig zodat u alle mogelijkheden van Sketch optimaal kunt benutten.

1.3.1 Workspace

1.3.2 Project

1.3.3 Fase

1.3.4 ModelStore

1.3.5 PublishStore

1.3.6 Model

1.3.7 Fragment

1.3.8 Ongewijzigd (no merge) – Overerven van stijlen (merge) – Integreer met contextstijl

1.3.9 Uitchecken – Opslaan – Inchecken

1.3.10 Huisstijl (template)

1.3.11 Beslissingstabel

1.3.12 Werken met gegevens

1.3.13 XML- en XSD-(datastructuur)documenten



1 .3.1 Workspace1.3.1 Workspace

Dit is de werkomgeving van de Sketch-gebruiker. De workspace is meer in het bijzonder het bovenste niveau van het
structuuroverzicht, de verzameling van alle ModelStores en projecten.



1 .3.2 Project1 .3.2 Project

 Door met projecten te werken kunt u structuur brengen in de workspace. Een project in Sketch is een groep bestanden die
samen werden gemaakt om een bepaald doel te bereiken of eindproduct te verkrijgen. Voor alles wat te maken heeft met een
bedrijfsafdeling, productlijn of project zelf kunt u een afzonderlijk project maken.

Een project is altijd een knooppunt (node) op het hoogste niveau. Alle bestanden in een project worden lokaal opgeslagen op de
computer waarop ze werden gemaakt. Zo kunt u projecten ook offline maken en ze indien nodig naar de server verplaatsen of
kopiëren.

Als u een projectnode uitvouwt, ziet u de projectopbouw in de structuurweergave. Elk project kan mappen, modellen, huisstijlen,
beslissingstabellen, XML-schema's, XML-documenten en andere bestanden bevatten.



1 .3.3 Fase1.3.3 Fase

Sketch kan werken in fasen. Een fase stelt de ontwikkelingsstatus van een document voor. Aan elke gebruiker kunt u verschillende
rollen voor verschillende fasen toewijzen. Dit betekent dat een gebruiker al dan niet het recht kan hebben om bepaalde taken uit
te voeren, zoals Weergeven, Maken, Kopiëren, Verwijderen, Promoveren enz.



1 .3.4 ModelStore1.3.4 ModelStore

 In de workspace vindt u een of meer ModelStores, dit zijn projecten van een speciaal type. Een ModelStore is een verzameling
van alle bestanden die op één server opgeslagen zijn.

Doorgaans is er één ModelStore per ontwikkelingsfase. In een ontwikkelingssysteem met vier fasen (DTAP) krijgt u een
afzonderlijke ModelStore voor ontwikkeling, testing, aanvaarding en productie. Modellen – alsook huisstijlen, beslissingstabellen,
XML-schema's, XML-documenten en andere bestanden – die in de Development ModelStore werden gemaakt, kunt u
promoveren naar een hogere fase, zoals testing, aanvaarding en tot slot productie.

Een ModelStore is de node op het hoogste niveau van de workspace. Alle bestanden in een ModelStore worden op een server
opgeslagen. Een gebruiker kan alleen toegang krijgen tot de bestanden in een ModelStore wanneer hij verbonden is met de
server van die ModelStore.

Als u een projectnode uitvouwt, ziet u de projectopbouw in de structuurweergave. Elk project kan mappen, modellen, huisstijlen,
beslissingstabellen, XML-schema's, XML-documenten en andere bestanden bevatten.



1 .3.5 PublishStore1.3.5 PublishStore

 Een PublishStore is een verzameling bestanden die op een specifieke server werden gepublisht.

Wanneer een model klaar is voor gebruik in productie, kunt u dit publishen in een PublishStore. Dit betekent dat de template
vooraf wordt samengesteld en in die PublishStore wordt opgeslagen. Deze versie van uw template wordt dan gebruikt bij het
genereren.

Zo kunnen auteurs templates wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de documenten die bij het genereren in productie
werden gebruikt. Wanneer de auteur de nieuwe of geüpdatete template grondig heeft gecontroleerd, kan hij de versie publishen.
Pas dan wordt die gebruikt bij het genereren in productie.

De workspace kan een of meer PublishStores bevatten zodat de gebruiker verbinding kan maken met verschillende PublishStores
in zijn workspace.

U kunt afzonderlijke modellen alsook volledige mappen met modellen tegelijk publishen.

Een gebruiker kan de bestanden in een PublishStore alleen publishen of openen wanneer hij verbonden is met de server waarop
die bestanden staan.



1 .3.6 Model1 .3.6 Model

 Een template is een algemeen begrip dat naar minstens twee documenttypes kan verwijzen. Daarom worden de in Sketch
gemaakte bestanden die de vaste inhoud van het einddocument bevatten samen met de variabele inhoud en de logica, modellen
genoemd.

Documenten worden soms in verschillende talen gemaakt. Bijgevolg wordt onderscheid gemaakt tussen een taalmodel en een
logisch model. Een taalmodel is een document in een specifieke taal. Een logisch model is een verzameling die alle taalversies van
een template bevat samen met de modeleigenschappen.

Als niet duidelijk wordt aangegeven over welk model het gaat, moet u proberen dit uit de context af te leiden. Zo niet, wordt ervan
uitgegaan dat het om een logisch model gaat (dat een of meer taalmodellen bevat).

Logisch model

Het logisch model is de centrale verwijzing naar een zakelijk document. Dit bevat informatie die door alle ingesloten taalmodellen
wordt gedeeld of gebruikt. De eigenschappen van het logisch model omvatten ook "Omschrijvingen" voor alle beschikbare talen.
Logische modellen bestaan uit een bestand met verschillende taalmodellen. Dit bestand wordt geïdentificeerd op basis van een
unieke bestandsnaam.

Om het model te gebruiken met gegevens, moet u niet alleen de datastructuur eraan koppelen, maar ook een of meer
voorbeeldgegevensbestanden en beslissingstabellen.

Taalmodel

Het taalmodel stelt het eigenlijke document voor in een specifieke taal.

Wanneer u een taalmodel toevoegt, weergeeft of uitcheckt, verschijnt dit in de modeleditor. Tegelijk worden de
gegevensweergave en andere weergaven ingevuld op basis van het objectenpalet rechts van de editor.

Om een taalmodel in de modeleditor te wijzigen, beschikt u over de tekstverwerkingsfuncties van LibreOffice Writer. Bovendien
kan de auteur variabelen e.d. toevoegen via het objectenpalet rechts op het scherm. Tot slot kunt u ook logica – zoals condities en
loops – toepassen met behulp van de gekoppelde datastructuur. Dit alles maakt de template bijzonder flexibel in gebruik.

Samen met een van de gekoppelde voorbeeld-XML's kunt u een preview van het gepersonaliseerde document genereren.

Elk taalmodel is te vinden in meerdere ModelStores. Elke ModelStore kan één taalmodel bevatten per beschikbare taal.
Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, Spaans, Duits, Turks, Tsjechisch, Slowaaks, Portugees, Noors, Fins, Zweeds, Deens, Lets, Pools
en Arabisch zijn de standaardtalen in Sketch, maar u kunt eenvoudig andere talen toevoegen.

Opmerking: Arabisch wordt als taalmodel ondersteund, maar geavanceerde eigenschappen, zoals de opmaak van variabelen (bv.
cijfers in tekst), worden niet ondersteund in het Arabisch.

Voorbeeld van een taalmodel





1 .3.7 Fragment1.3.7 Fragment

Elk model kan "herbruikbaar" zijn. Dit betekent dat u het model in andere modellen kunt invoegen. Dit child-document wordt
fragment genoemd. Herbruikbaar betekent dat u een document na aanmaak telkens opnieuw in andere documenten kunt
invoegen. Het belangrijkste voordeel van het werken met herbruikbare fragmenten is dat u slechts één model hoeft bij te houden
in plaats van meerdere modellen. Als bijvoorbeeld een telefoonnummer in de voettekst van een bedrijf verandert, moet u dit
slechts op één locatie aanpassen en niet in alle templates waar het fragment wordt gebruikt. U kunt het fragment in alle
gekoppelde parent-modellen updaten door dit in de Sketch Navigator met de rechtermuisknop aan te klikken en in het snelmenu
te klikken op Publish parent.

Een fragment kan een of meer alinea's en zinnen bevatten of zelfs tekens, tabellen, logo's, handtekeningen of andere elementen.
Net als elk ander model kan een fragment ook variabelen, condities en loops bevatten. Die kunt u als zodanig gebruiken of in
combinatie met de gewenste opmaak.

Een fragment wordt aangeduid door een blauwe achtergrond.

Opmerking: responsive e-mailmodellen kunt u alleen als fragment gebruiken in andere responsive e-mailmodellen.

Voorbeeld van in een taalmodel ingevoegd fragment



1 .3.8 Ongewijzigd (no merge) – Overerven van st ijlen (merge)  – Integreer met contextst ijl1 .3.8 Ongewijzigd (no merge) – Overerven van st ijlen (merge)  – Integreer met contextst ijl

Een fragment – een taalmodel dat in een ander taalmodel is ingevoegd – kan de stijleigenschappen van het hoofddocument
overerven of zijn eigen opmaak behouden.

In Sketch zijn er drie opmaakopties:

Ongewijzigd (no merge): bij het invoegen in het hoofddocument behoudt het fragment de eigen opmaak- en
stijldefinities.
Overerven van stijlen (merge): het fragment erft de stijleigenschappen over van het hoofddocument, maar behoudt de
eigen, specifiek toegepaste opmaak.
Integreer met contextstijl: bij het invoeren in het hoofdmodel worden de opmaak- en stijldefinities van het fragment
vervangen door die van de vorige alinea.



1 .3.9 Uitchecken – Opslaan – Inchecken1.3.9 Uitchecken – Opslaan – Inchecken

Alle modellen (en de bijbehorende bestanden) die deel uitmaken van een ModelStore worden in een centrale bibliotheek
opgeslagen. Een ModelStore maakt revisiecontrole mogelijk. Hiermee kunt u bijhouden welke wijzigingen in verschillende
uitgaven (releases) van documenten worden aangebracht. Om problemen met gelijktijdige toegang te voorkomen, kunt u een
bestand vergrendelen zodat er slechts één gebruiker tegelijk schrijftoegang tot het hoofdexemplaar van dit bestand heeft. Om
wijzigingen aan te brengen, moet de auteur het document uitchecken. Dit betekent dat andere gebruikers het bestand wel nog
kunnen lezen, maar niet meer kunnen wijzigen totdat de auteur de geüpdatete versie incheckt (of de check-out ongedaan maakt
met de gelijknamige opdracht).

De auteur die het model heeft uitgecheckt, ziet een blauwe cirkel vóór de modelnaam. Dit betekent dat hij het document mag
wijzigen. Alle andere gebruikers zien vóór die modelnaam het pictogram van een slot om erop te wijzen dat dit model momenteel
wordt gewijzigd en dat ze alleen leestoegang hebben.

De gebruiker die het geselecteerde model heeft uitgecheckt staat in de lijst op het tabblad Eigenschappen in het onderste
deelvenster.

Wanneer de auteur het model wijzigt en opslaat, verschijnt vóór de modelnaam een rode cirkel.
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De gebruiker heeft het model uitgecheckt, maar er werden geen wijzigingen opgeslagen.

Het model is vergrendeld. Dit betekent dat een andere gebruiker het model heeft uitgecheckt.

De gebruiker heeft het model uitgecheckt en de wijzigingen werden lokaal opgeslagen.

Het model is ingecheckt.

Na het wijzigen checkt de auteur het model in. De bibliotheekstructuur wordt vernieuwd en de pictogrammen worden geüpdatet.
Elke gebruiker die het model nu opent, krijgt de geüpdatete versie te zien.

Als gebruiker A al een taalmodel had geopend om dit te lezen voordat dit model door gebruiker B werd bewerkt, zijn de door
gebruiker B aangebrachte wijzigingen niet zichtbaar voor gebruiker A zolang hij het model niet heeft gesloten en opnieuw
geopend.

Dit geldt ook voor een verwijdering door gebruiker B. Zolang gebruiker A het model niet sluit, blijft dit zichtbaar op zijn scherm,
zelfs wanneer gebruiker B dit model heeft verwijderd.

Als gebruiker A een model wil verwijderen dat al door gebruiker B werd verwijderd, krijgt gebruiker A de melding “Het model
'taal' 'omschrijving model' bestaat niet meer”. Het tijdsinterval tussen de verwijdering door gebruiker A en door gebruiker B is
hierbij van geen belang.

Zelfs wanneer gebruiker B één milliseconde sneller is, krijgt gebruiker A de bovenstaande melding te zien. Dit betekent dat
gebruiker A en gebruiker B hetzelfde pop-upvenster op hun scherm krijgen: "Weet u zeker dat u dit model wilt verwijderen?". De
gebruiker die het eerst bevestigt, verwijdert het model. De andere gebruiker krijgt de melding "Het model 'taal' 'omschrijving
model' bestaat niet meer!".



1 .3.10 Huisst ijl ( template)1 .3.10 Huisst ijl ( template)

 Huisstijlen zijn voorgedefinieerde templates (met de extensie .ott) die de algemene visuele presentatie van taalmodellen
bepalen. Een bedrijf kan huisstijlen aan zijn template koppelen zodat alle gegenereerde documenten de eigen bedrijfsstijl volgen.

Deze LibreOffice Writer-templates kunnen alle stijlelementen van het document bevatten: teken-, alinea-, frame-, lijst- en
paginastjil. Dit standaardiseert de opmaak van tekst, tabellen en titels alsook de lay-out van pagina's met watermerken, kop- en
voetteksten enz. Bovendien kunt u de standaardtekst voor kop- en voetteksten specificeren.

U kunt huisstijlen rechtstreeks in Sketch maken en wijzigen. Auteurs moeten dan die voorgedefinieerde huisstijlen toepassen om
taalmodellen te maken.

Bij het maken van een taalmodel kan de auteur een huisstijl daaraan koppelen. Daarna zijn alle stijlen uit de template beschikbaar
in dat document. Ook de inhoud van kop- en voetteksten wordt uit de template gekopieerd.

Wanneer u een huisstijl wijzigt, worden alle gewijzigde stijlen op de bijbehorende taalmodellen toegepast de eerstvolgende keer
dat ze worden uitgecheckt. In theorie kan elk taalmodel aan een andere huisstijl worden gekoppeld.



1 .3.11 Beslissingstabel1 .3.11 Beslissingstabel

 Beslissingstabellen zijn verzamelingen beschikbare waarden voor variabelen. Ze vertalen de inhoud van de variabele – een
interne systeemsleutel – in taalafhankelijke (beschrijvende) waarden. Voorbeeld: de waarde van de variabele Geslacht "V" wordt
"Mevr." en "M" wordt "Dhr."

Een beslissingstabel bevat met andere woorden een verzameling dataparen: een sleutel en de bijbehorende waarde. Elke sleutel in
de lijst komt overeen met één en slechts één waarde per taal. Als voor een bepaalde variabele een beslissingstabel bestaat, wordt
de sleutel die afkomstig is van de XML of die interactief door de gebruiker werd geselecteerd, automatisch in de bijbehorende
waarde vertaald. Precies die waarde wordt weergegeven in het gegenereerde document. De sleutel is identiek voor alle talen. De
bijbehorende waarde daarentegen is taalafhankelijk.

Wanneer de inhoud van de variabele geen sleutel in de beslissingstabel is, wordt die inhoud zelf in het gegenereerde document
weergegeven.

Beslissingstabellen evolueren in verschillende fasen net zoals modellen. U vindt verschillende versies ervan in de diverse
ModelStores.



1 .3.12 Werken met gegevens1.3.12 Werken met gegevens

Zoals gezegd kan de auteur via het objectenpalet variabelen toevoegen. Verder kunt u ook logica – zoals condities en loops –
toepassen met behulp van de gekoppelde datastructuur. Dit alles maakt de template bijzonder dynamisch in gebruik. Sketch
garandeert topprestaties, want u beschikt over ruim 40 functies voor datastructuurelementen.

Voorbeeld van variabelen, conditie en loop

VariabelenVariabelen

Variabelen zijn de kleinste gegevenseenheden waarmee u kunt werken. Elke variabele bevat een stukje informatie, zoals een
naam, adres, datum, productcode, prijs enz.

Variabelen worden gegroepeerd in een of meer datablokken. Zo maakt de variabele ‘Straat’ bijvoorbeeld deel uit van de variabele
‘Adres’.

Deze datablokken kunnen onderdeel zijn van een bovenliggend datablok enz. Al deze niveaus brengen "structuur" in de gegevens.
U vindt deze structuur zowel in het XSD-schema als in het voorbeeld-XML-bestand.

Condit iesCondit ies

Met condities kunt u een woord, zin, fragment of zelfs volledige documentgedeelten weergeven of verbergen. U beschikt over
diverse expressies en operatoren (bewerkingstekens) om bepaalde criteria in te stellen en zo variabelen en vaste
gegevenselementen te valideren. Auteurs kunnen condities ook opslaan om ze opnieuw te gebruiken in andere modellen.

Voorbeeld: afhankelijk van de inputgegevens wordt een specifiek adres weergegeven. Als het inputgegeven "BE" is, wordt het
adres van Connective in België weergegeven. Is het inputgegeven "NL", dan wordt het adres van Connective in Nederland
weergegeven.

Een conditie met een "R" in de openingstag wordt toegepast op de tabelrij waarin die opgenomen is. Een conditie met een "T" in
de openingstag wordt toegepast op de volledige tabel.

LoopsLoops

Een loop wordt gebruikt om herhalende elementen in de datastructuur op een bepaalde manier af te drukken. Zo kunt u



bijvoorbeeld in een productenlijst exemplaren van hetzelfde element, zoals een productcode, omschrijving, prijs enz. onder elkaar
afdrukken.

Het aantal herhalingen hangt af van het aantal keren dat hetzelfde element in de gegevens voorkomt. In loops kunt u de
herhalende gegevens ook sorteren en/of filteren.

Een loop met een "R" in de openingstag wordt toegepast op de tabelrij of zelfs op meerdere rijen.

Auteurs kunnen loops ook opslaan om ze opnieuw te gebruiken in andere modellen.



1 .3.13 XML- en XSD-(datastructuur)documenten1.3.13 XML- en XSD-(datastructuur)documenten

Om een model te laten werken met gegevens, moet u eerst enkele extra bestanden toevoegen. In deze bestanden staat informatie
over hoe de aangeleverde gegevens gestructureerd en gelabeld zijn. Wanneer u variabelen of logica aan een taalmodel toevoegt,
is het van groot belang de juiste gegevens te gebruiken. De volgende bestanden moeten dezelfde structuur hebben als de bij het
genereren aangeleverde gegevens.

Datastructuur (XSD)Datastructuur (XSD)

XSD staat voor "XML Schema Document". Een XML-schema beschrijft de structuur van een XML-document. Het XML-
schemadocument (XSD) definieert een verzameling regels waaraan een XML-document moet voldoen.

Het XSD-bestand kan ook beschrijvende gegevens bevatten. Die leggen de link tussen de XML-identificatie op elk niveau
(datablokken en variabelen) in de datastructuur met een omschrijving in een of meer talen.

In plaats van te werken met interne sleutelnamen van variabelen (bv. ‘DB_INV’), kan de auteur ervoor kiezen omschrijvingen in
verschillende talen te gebruiken.

Voorbeeld van een XML-schemadocument (XSD)

Voorbeeldgegevens (XML)Voorbeeldgegevens (XML)

XML staat voor "eXtensible Markup Language" en dient om gegevens uit te wisselen en op te slaan.

Het XML-bestand bevat een verzameling gegevens die alleen bedoeld zijn voor testdoeleinden. Het is een voorbeeld van het
resultaat dat u krijgt na het genereren. De gegevens volgen de structuur in het schemabestand.

Voorbeeld van XML-voorbeeldgegevens





2. Aan de slag2. Aan de slag
2.1 Hoe start ik Sketch?

2.2 Hoe configureer ik de netwerkverbindingen?

2.3 Hoe maak ik verbinding met een ModelStore?

2.4 Hoe maak ik een lokaal project?

2.5 Hoe beheer ik mijn account?

2.6 Bladeren in de workspace

2.7 Zoeken naar een item



2.1 Hoe start ik Sketch?
Een eerste vereiste om aan de slag te gaan met Sketch is dat uw computer met het netwerk verbonden is.

U kunt Sketch op diverse manieren starten:

Dubbelklik op het pictogram Sketch op het bureaublad.

Of

Open het menu Start en selecteer Sketch.

Of

Open het menu Start en typ Sketch in het veld Zoeken.
Klik op het pictogram Sketch.

Wanneer Sketch wordt gestart, krijgt u mogelijk een beveiligingswaarschuwing van Windows te zien (afhankelijk van de
Windows-versie en van het beveiligingsbeleid van het bedrijf). U moet toegang verlenen tot bepaalde functies van de toepassing
LibreOffice Writer. Dat doet u door te klikken op Blokkering opheffen.

Wanneer u Sketch voor het eerst start, krijgt u een lege Sketch Navigator te zien.

Heeft iemand anders al bepaalde instellingen voor u uitgevoerd, dan worden de ModelStores en projecten uitgelijst in de Sketch
Navigator links op het scherm.



2.2 Hoe configureer ik de netwerkverbindingen?
In het menu Netwerkverbindingen kunt u configureren welk verbindingstype Sketch gebruikt om toegang te krijgen tot het
internet.

Zo opent u het menu Netwerkverbindingen in Sketch:

Klik op Bestand > Voorkeuren.
Vouw het menu Algemeen uit en klik op Netwerkverbindingen.

Actieve providerActieve provider

Onder Actieve provider geeft u het instellingsprofiel op dat u bij het openen van verbindingen wilt gebruiken.

U beschikt over drie profielen:

Direct: Wanneer u Direct selecteert, worden alle verbindingen geopend zonder proxyserver te gebruiken.
Manueel: Wanneer u Manueel selecteert, moet u de Proxy-ingangen en Proxy-omleiding configureren. Wanneer die
juist geconfigureerd zijn, maakt Sketch verbinding met de proxyserver die u hier opgeeft.
Native (standaardinstelling): wanneer Native geselecteerd is, gebruikt Sketch de configuratie van de Windows-
internetopties. Merk op dat het Native profiel alleen werkt als u een proxyserver juist hebt geconfigureerd onder
Windows-internetopties.

Proxy-ingangenProxy-ingangen

Het gedeelte Proxy-ingangen is alleen relevant wanneer u Manueel in de lijst Actieve provider selecteert. De selectievakjes
naast de drie schema's zijn niet aanvinkbaar wanneer u een andere actieve provider selecteert.

U beschikt over drie types proxyschema's:

HTTP: Dit is een proxyserver voor algemeen gebruik. Deze dient voor clients die door een firewall worden beschermd en die
geen uitgaande TCP-verbindingen met servers buiten de firewall kunnen maken. Een HTTP-proxy verwerkt alleen HTTP(S)-
verkeer.
HTTPS: HTTPS werkt op dezelfde manier als HTTP, met dit verschil dat hier een veilige end-to-end verbinding wordt



gemaakt (de S in HTTPS staat voor Secure).
SOCKS: Dit is eveneens een proxyserver voor algemeen gebruik. Deze brengt voor een client een TCP-verbinding met een
andere server tot stand, en routeert al het inkomende en uitgaande verkeer tussen de client en de server. Dit werkt voor alle
netwerkprotocollen en poorten.

Zo bewerkt u een proxy-ingang:

Selecteer de Proxy-ingang die u wilt bewerken.

Klik op Bewerken.

Voer een Host in.

Voer een Poort in. Als u het veld Poort leeg laat, wordt het standaardpoortnummer gebruikt.

Hier volgen de standaardpoorten:

HTTP: 80
HTTPS: 443
SOCKS: 1080

Als authenticatie vereist is om verbinding te maken met de proxy, selecteert u Authenticatie vereist.
Voer uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in. Dit is de gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u van de proxy
gekregen hebt. Neem contact op met de systeembeheerder als u niet over deze aanmeldingsreferenties beschikt.
Klik op OK om de instellingen te sluiten.

Proxy-omleidingProxy-omleiding

In het gedeelte Proxy-omleiding kunt u configureren welke hosts geen proxy mogen gebruiken. Voor de hosts die u hier
opgeeft, wordt altijd een directe verbinding gebruikt.

Tip: doorgaans worden interne bereken overgeslagen.

Zo voegt u een host toe aan de proxy-omleiding:

Klik op Toevoegen.
Voer de hostnamen in, gescheiden door een puntkomma of spatie.

Klik op OK.



Klik op Toepassen of op Toepassen en sluiten wanneer u klaar bent.

Zo bewerkt u een host via de proxy-omleiding:

Selecteer de host die u wilt bewerken.
Klik op Bewerken.
Breng de gewenste wijzigingen aan in de host.
Klik op OK.
Klik op Toepassen of op Toepassen en sluiten wanneer u klaar bent.

Zo verwijdert u een host via de proxy-omleiding:

Selecteer de host die u wilt verwijderen.
Klik op Verwijderen.
Klik op OK.
Klik op Toepassen of op Toepassen en sluiten wanneer u klaar bent.



2.3 Hoe maak ik verbinding met een ModelStore?
Wanneer u verbinding met de ModelStore hebt gemaakt, krijgt u toegang tot de centrale bibliotheek met alle bestanden die in
deze specifieke ModelStore werden gemaakt.

U kunt op verschillende manieren verbinding maken met een ModelStore:

Klik op Bestand > Nieuw.
Vouw de map Sketch uit en klik op ModelStore-verbinding.
Klik op Volgende.

Of

Druk op [Ctrl+N] op het toetsenbord.
Typ ModelStore-verbinding.
Druk op Enter.

Of

Klik met de rechtermuisknop in het weergavegebied van de Sketch Navigator.
Klik in het snelmenu op Nieuw > ModelStore-verbinding.

Het venster Nieuwe verbinding met ModelStore wordt geopend.

Selecteer een van de gevonden servers.

Of

Vul de Host en Poort in.
Voer uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in.
Klik op Volgende.

Selecteer de ModelStores/PublishStores waarmee u verbinding wilt maken.
Klik op Voltooien.

Als u met succes bij de Sketch-server bent aangemeld, ziet u de nieuwe ModelStore-verbindingen in de Sketch Navigator links op
het scherm. Onderaan op het scherm ziet u het tabblad Eigenschappen en het tabblad Console.



De mapstructuur van een ModelStore ziet er bij voorkeur als volgt uit:

1-MasterDocuments
2-Fragments
3-DecisionTables
4-HouseStyles
5-XMLCatalog
6-Other



2.4 Hoe maak ik een lokaal project?
Met een lokaal project kunt u offline werken zonder ModelStore-verbinding.

Zo maakt u een lokaal project:

Klik met de rechtermuisknop in het weergavegebied van de Sketch Navigator.
Klik in het snelmenu op Nieuw > Project.

Selecteer in de map Algemeen de optie Project, en klik op Volgende.
Voer een naam in voor uw lokaal project.
Klik op Voltooien.

Het lokale project wordt toegevoegd aan de Sketch Navigator:



2.5 Hoe beheer ik mijn account?
In Sketch kunt u uw accounts eenvoudiger beheren: u kunt gemakkelijk een andere gebruiker aanmelden bij een specifieke
ModelStore of PublishStore.

Zo meldt u een andere gebruiker aan:

Selecteer de ModelStore/PublishStore.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Beheer mijn account.

In het venster Beheer mijn account voert u uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in.
Klik op Voltooien.



2.6 Bladeren in de workspace
2.6.1 Overzicht2.6.1 Overzicht

Wanneer u verbonden bent met een ModelStore, wordt de nieuwe ModelStore toegevoegd aan de Sketch Navigator. De
ModelStore is standaard geminimaliseerd zodat u alleen het bovenste niveau van de structuurweergave ziet. Door te klikken op
de knooppunten (nodes), kunt u de mappen uitvouwen of samenvouwen en zo de onderliggende inhoud weergeven of
verbergen:
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Klik op de node om de inhoud van de ModelStore weer te geven.

Klik op de node om de inhoud van de ModelStore te verbergen.

Klik op de node om de mapinhoud weer te geven.

Klik op de node om de mapinhoud te verbergen.

In de workspace vindt u verschillende soorten bestanden:
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ModelStore-verbinding
Zie 1.3.4. ModelStore

Project
Zie 1.3.2 Project

Map

Model
Zie 1.3.6 Model

XML-schema
Zie 1.3.13. XML- en XSD-(datastructuur)documenten.

XML-bestand
Zie 1.3.13 XML- en XSD-(datastructuur)documenten.

Huisstijl
Zie 1.3.10 Huisstijl

Beslissingstabel
Zie 1.3.11 Beslissingstabel

Tekstblokmodel
Zie 16.1 Sketch-tekstblokmodellen

Writer-model
Zie 16.2 Sketch Writer-modellen

2.6.2 Snelmenu2.6.2 Snelmenu
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Voor alle items in de workspace is een snelmenu beschikbaar. In dit snelmenu verschijnt een lijst van alle bewerkingen die u op
het item in kwestie kunt uitvoeren.

Zo opent u het snelmenu:

Klik met de rechtermuisknop op het gewenste item.
Het bijbehorende snelmenu wordt geopend.

2.6.3 Basisbewerkingen op modellen2.6.3 Basisbewerkingen op modellen

De drie belangrijkste bewerkingen die u voortdurend gebruikt in Sketch zijn Inchecken, Uitchecken en Check-out ongedaan
maken.

Alle bestanden die u in een specifieke ModelStore hebt gemaakt, worden opgeslagen in een centrale database. Om te vermijden
dat verschillende gebruikers op hetzelfde ogenblik met hetzelfde bestand werken, wordt een systeem van versiebeheer toegepast.

Wanneer u begint te werken met een model, moet u dat model uitchecken. Wanneer u uitcheckt, wordt een kopie gemaakt van de
laatste versie die in de centrale database opgeslagen is. Deze kopie wordt aan u beschikbaar gesteld zodat u de gewenste
wijzigingen kunt aanbrengen. Tegelijkertijd wordt het oorspronkelijke bestand in de database vergrendeld, zodat niemand anders
dit nog kan uitchecken. Wanneer iemand anders probeert hetzelfde model uit te checken, krijgt hij een alleen-lezen exemplaar van
het oorspronkelijke bestand te zien.

Wanneer u klaar bent met wijzigen, moet u het model inchecken. Hierdoor wordt het vergrendelde exemplaar in de database
vervangen door de geüpdatete versie. Daarna is het model beschikbaar voor de andere gebruikers.

Als u de aangebrachte wijzigingen niet wilt opslaan, kunt u de Check-out ongedaan maken voor het model. Hierdoor wordt de
check-out van het bestand ongedaan gemaakt en wordt het vergrendelde exemplaar in de database ontgrendeld zonder dit te
vervangen door een geüpdatete versie. Alle wijzigingen die u in het model hebt aangebracht, worden geannuleerd.

De status van een bestand wordt weergegeven in de ModelStore:

PICTOG R AM OMS CHR IJV ING

Het bestand is ingecheckt.
Het bestand kan door uzelf of door andere gebruikers worden uitgecheckt om wijzigingen aan te brengen.

U hebt het bestand uitgecheckt. Er zijn nog 
geen wijzigingen opgeslagen. De enige mogelijke bewerking is Check-out ongedaan maken.
Het bestand kan niet door andere gebruikers worden gewijzigd.

U hebt het bestand ingecheckt. Er zijn al 
wijzigingen lokaal opgeslagen. De volgende bewerkingen zijn dus mogelijk: Inchecken (als u de aangebrachte wijzigingen
wilt opslaan) of Check-out ongedaan maken (als u de aangebrachte wijzigingen wilt negeren).
Het bestand kan niet door andere gebruikers worden gewijzigd.



Een andere gebruiker heeft het bestand uitgecheckt.
Het bestand is vergrendeld zodat u dit niet kunt wijzigen.

PICTOG R AM OMS CHR IJV ING

2.6.4 Vern ieuwen2.6.4 Vern ieuwen

Een ModelStore is een centrale bibliotheek die door verschillende auteurs wordt gedeeld. Als auteur moet u in gedachte houden
dat u in de Sketch Navigator niet altijd de meest recente items te zien krijgt: tussen twee automatische vernieuwingsbewerkingen
kan een andere gebruiker het model in- of uitgecheckt hebben, waardoor u deze wijzigingen mogelijk niet te zien krijgt.

Om zeker te zijn dat de meest recente items te zien krijgt, kunt u ze vernieuwen. U hebt twee mogelijkheden om items manueel te
vernieuwen:

Klik met de rechtermuisknop op de map die of het bestand dat u wilt vernieuwen.
Klik in het snelmenu op Vernieuwen.

OF

Selecteer de map die of het bestand dat u wilt vernieuwen.
Druk op de functietoets F5.

U kunt alle items in de workspace vernieuwen.



2.7 Zoeken naar een item
Zo zoekt u naar een item in de workspace van Sketch:

Klik op het pictogram Bron openen.

Voer het gezochte item in.
De zoekresultaten worden onmiddellijk weergegeven.

Klik op Openen om het geselecteerde zoekresultaat te openen.

Of

Klik op Openen met en selecteer het gewenste onderdeel.



3. Logisch model3. Logisch model
De eerste stap in de opbouw van een dynamisch document is de aanmaak van een logisch model. Een logisch model bevat alle
template-eigenschappen alsook een of meer taalmodellen.

3.1 Eigenschappen van het logisch model

3.2 Hoe maak ik een model?

3.3 Hoe geef ik een model weer (alleen-lezen)?

3.4 Hoe check ik een logisch model uit?

3.5 Hoe sla ik een logisch model lokaal op?

3.6 Hoe check ik een logisch model in?

3.7 Hoe annuleer ik de wijzigingen in een logisch model?

3.8 Hoe sluit ik een logisch model?

3.9 Hoe publish ik een logisch model?

3.10 Hoe verwijder ik een model?

3.11 Hoe faseer ik een logisch model?

3.12 Hoe zet ik een logisch model terug?



3.1 Eigenschappen van het logisch model
Zoals gezegd, is het logisch model de centrale verwijzing naar een zakelijk document in alle talen en in alle fasen. Dit model bevat
de volgende informatie:

ITEM OMS CHR IJV ING

Modelnaam
De naam van het logisch model, zoals u die te zien krijgt in de Sketch Navigator. U kunt een model achteraf een andere
naam geven. Het wordt echter ten zeerste afgeraden de naam te veranderen van modellen die als fragmenten in andere
documenten worden gebruikt. Als u het model een andere naam geeft, heeft dat ook gevolgen voor de koppelingen naar
dit fragment.

Modelsleutel De sleutel van het logisch model, die uniek moet zijn. Deze sleutel wordt gebruikt om het model te publishen en om het
document bij het genereren op te roepen. U kunt de modelsleutel toevoegen op het tabblad Publish-eigenschappen.

Omschrijvingen Een omschrijving voor het logisch model wordt automatisch toegevoegd in één taal. U kunt deze omschrijving wijzigen, of
later omschrijvingen in andere talen toevoegen.

Datastructuur
(XSD)

U kunt een datastructuur koppelen aan het logisch model, maar dit is facultatief.

Opmerking: als u van plan bent te werken met variabelen of loops, dient u een datastructuur te koppelen.

Voorbeeld-
XML

Nadat u aan het logisch model een voorbeeldgegevensbestand hebt toegevoegd – dat compatibel moet zijn met de
gekoppelde XSD – kunt u een preview van het model genereren.

Taalmodellen Een logisch model kan een of meer taalmodellen bevatten.

Copy Titles Copy Titles worden gekoppeld aan het logisch model om verschillende exemplaren van een gegenereerd document aan
te maken voor diverse ontvangers.

Beslissingstabel Beslissingstabellen zijn gekoppeld aan het logisch model zodat u ze kunt gebruiken in condities of om specifieke
variabelen op te maken.

Writer Aan het logisch model kunt u Writer-modellen koppelen zodat gebruikers alinea's kunnen toevoegen aan het in Writer
gegenereerde document.



3.2 Hoe maak ik een model?
3.2.1 Een logisch model maken3.2.1 Een logisch model maken

Wanneer u een nieuw logisch model wilt toevoegen, moet u eerst beslissen waar u het model wilt plaatsen. Dit is van groot
belang. Na aanmaak van een model in een specifieke map van de structuurweergave worden koppelingen gemaakt met andere
elementen die bij dit model horen (bv. datastructuren, beslissingstabellen, fragmenten enz.). Het is af te raden de locatie van
modellen te veranderen. Als u het model verplaatst, heeft dat ook gevolgen voor de koppelingen naar dit model.

Zo voegt u een nieuw logisch model toe:

Selecteer de map waar u het logisch model wilt plaatsen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Nieuw > Model.

De wizard Nieuw model wordt geopend.
De door u geselecteerde map wordt standaard aangeduid als parent-map. Als u de locatie van het logisch model wilt
wijzigen, klikt u op de knooppunten (nodes) om de verschillende mappen uit te vouwen/samen te vouwen. Vervolgens
selecteert u de map waar u het model wilt opslaan.
Typ de modelnaam in het tekstvak Bestandsnaam. Een logisch model moet de extensie .lgm hebben.
Klik op Voltooien.

Het nieuwe logisch model wordt aangemaakt in de geselecteerde map. Het model wordt uitgecheckt en geopend in het
editorgebied.

Nu kunt u de Modeleigenschappen toevoegen.

Zo voegt u een omschrijving toe.

Klik onder Omschrijving op Toevoegen.
Selecteer de Taal. De beschikbare talen zijn Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Noors,
Zweeds, Fins, Pools, Lets, Slowaaks, Tsjechisch, Turks en Arabisch (Saoedi-Arabië, Marokko, Algerije en Tunesië).
Voeg een omschrijving toe.
Klik op OK.



Zo voegt u een XSD-bestand toe:

Klik onder Datastructuren op de knop Bladeren (...)
Zoek naar en selecteer het XSD-bestand dat u aan het logisch model wilt koppelen.
Klik op OK.

Zo voegt u een voorbeeld-XML toe:

Klik onder Datastructuren op Toevoegen.
Zoek naar en selecteer een of meer XML-bestanden die u aan het logisch model wilt toevoegen.
Klik op OK.
Als de XML niet compatibel is met de XSD, verschijnt een foutmelding.

Zo voegt u een taalmodel toe:

Klik onder Taalmodellen op Toevoegen.
Selecteer de Taal. De beschikbare talen zijn Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Noors,
Zweeds, Fins, Pools, Lets, Slowaaks, Tsjechisch, Turks en Arabisch (Saoedi-Arabië, Marokko, Algerije en Tunesië).
Selecteer een huisstijl (facultatief).
Voeg een omschrijving toe (facultatief).
Klik op OK.

Het taalmodel wordt nu op een nieuw tabblad geopend.

Zo voegt u een beslissingstabel toe:

Klik onder Beslissingstabel op Toevoegen.
Zoek naar en selecteer een of meer Beslissingstabellen die u aan het logisch model wilt toevoegen.
Klik op OK.



3.2.2 Een taalmodel maken3.2.2 Een taalmodel maken

Een logisch model kan meerdere taalmodellen bevatten. Het taalmodel stelt het eigenlijke document voor in een specifieke taal.

Wanneer u een taalmodel opent, wordt het document geopend in LibreOffice. Op die manier kunt u een document maken met
alle standaardfuncties van LibreOffice Writer, bijvoorbeeld door vaste tekst, tabellen, kop-/voetteksten in te voegen en de
documentlay-out aan te passen. Meer informatie over LibreOffice is te vinden op http://www.libreoffice.org en
http://www.libreoffice.org/get-help/documentation.

Naast deze standaardfuncties kunt u ook de functies van Sketch gebruiken, bijvoorbeeld om gegevens in te voegen en logica toe
te voegen. Zo kunt u het document dynamisch maken.

Ee n  n i e u w  t a a l m o d e l  v a n  n u l  a f  a a n  m a k e nEe n  n i e u w  t a a l m o d e l  v a n  n u l  a f  a a n  m a k e n

Zo voegt u een taalmodel van nul af aan toe:

Check het logisch model uit.

Klik onder Taalmodellen op Toevoegen...
Selecteer de gewenste taal in de lijst Taal. De beschikbare talen zijn Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans, Portugees,
Spaans, Deens, Noors, Zweeds, Fins, Pools, Lets, Slowaaks, Tsjechisch, Turks en Arabisch (Saoedi-Arabië, Marokko, Algerije
en Tunesië).
Selecteer een Huisstijl (facultatief).
Klik op OK.

Het nieuwe taalmodel wordt geopend op een nieuw tabblad en u kunt in het taalmodel beginnen werken.

Tip: de maateenheid is standaard ingesteld op inch in LibreOffice. Om deze te wijzigen in centimeter, zie Hoe wijzig ik de
maateenheid in LibreOffice?

Ee n  n i e u w  t a a l m o d e l  m a k e n  o p  b a s i s  v a n  e e n  b r o n t a a lEe n  n i e u w  t a a l m o d e l  m a k e n  o p  b a s i s  v a n  e e n  b r o n t a a l

Als u al een dynamisch document in een taal hebt gemaakt, kunt u op basis van deze taal een nieuw taalmodel maken. Het
voordeel hiervan is dat u de logica niet helemaal opnieuw moet opbouwen. U kunt direct aan de slag met een exacte kopie in de
brontaal. U hoeft dus alleen nog maar de vaste tekst te vertalen om zo te beschikken over een werkbaar dynamisch

http://www.libreoffice.org
http://www.libreoffice.org/get-help/documentation


werkdocument in een andere taal.

Zo voegt u een taalmodel toe op basis van een brontaal:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken.
Klik onder Taalmodellen op Toevoegen.
Selecteer de Taal uit de beschikbare talen in de keuzelijst.
Selecteer de Brontaal.
Selecteer een Huisstijl (facultatief).
Klik op OK.

Het nieuwe taalmodel wordt geopend op een nieuw tabblad. De inhoud ervan is een kopie van de brontaal.



3.3 Hoe geef ik een model weer (alleen-lezen)?
U kunt een logisch model en de bijbehorende taalmodellen weergeven zonder het logisch model uit te checken. In dit geval wordt
een alleen-lezen exemplaar van het model geopend. U kunt geen wijzigingen hierin aanbrengen. Wel kunt u een preview van het
taalmodel genereren of dit afdrukken.

3.3.1 Een logisch model weergeven3.3.1 Een logisch model weergeven

Zo geeft u een logisch model weer:

Selecteer het logisch model in de Sketch Navigator.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Openen.

Of

Dubbelklik op het gewenste logisch model in de Sketch Navigator.

Een alleen-lezen exemplaar van het logisch model wordt geopend. In alleen-lezen modus kunt u het model niet bewerken.
Daarom worden geen menubalken weergegeven.

Het logisch model wordt aangeduid door een grijs symbool in de ModelStore.

Tip: als er elementen ontbreken, zoals een .xsd, .xml of beslissingstabel, krijgt u een bericht te zien met de ontbrekende
elementen.



3.3.2 Een taalmodel weergeven3.3.2 Een taalmodel weergeven

Zo geeft u een taalmodel weer:

Selecteer het logisch model.
Klik met de rechtermuisknop en kies Openen in het snelmenu.

Of

Dubbelklik op het logisch model.
Selecteer het tabblad Taalmodel in de modeleditor.

Een alleen-lezen exemplaar van het taalmodel wordt geopend. In alleen-lezen modus kunt u het model niet bewerken. Daarom
worden geen menubalken weergegeven.

Het logisch model wordt aangeduid door een grijs symbool in de ModelStore.



3.4 Hoe check ik een logisch model uit?
Om wijzigingen in een logisch model of de gekoppelde taalmodellen aan te brengen, moet u het logisch model eerst uitchecken.
Zo kunt u de meest recente versie van het model wijzigen en tegelijk het model vergrendelen voor andere gebruikers.

Zo checkt u een logisch model uit:

Selecteer het logisch model.
Klik op het pictogram Uitchecken in de werkbalk.

Of

Selecteer het logisch model.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Uitchecken.

Het logisch model wordt uitgecheckt en vervolgens geopend zodat u dit kunt wijzigen. Het logisch model wordt aangeduid door
een blauw symbool  in de ModelStore.

Tip: als er elementen ontbreken, zoals een .xsd, .xml of beslissingstabel, krijgt u een bericht te zien met de ontbrekende
elementen.

Zodra het logisch model is uitgecheckt, kunt u zo nodig wijzigingen aanbrengen in het taalmodel door dit gewoon te openen.

Klik op het gewenste tabblad Taal in de modeleditor.



Het taalmodel wordt uitgecheckt en vervolgens geopend zodat u dit kunt wijzigen. Het logisch model wordt aangeduid door een
blauw symbool  in de ModelStore.



3.5 Hoe sla ik een logisch model lokaal op?
Wanneer u een dynamisch document maakt, wordt u aangeraden het document regelmatig op te slaan. Hierdoor wordt uw
model lokaal opgeslagen zonder het logisch model in te checken.

Een model dat werd gewijzigd (en dat u kunt opslaan) wordt aangegeven met een sterretje (*) naast de modelnaam:

U beschikt over drie mogelijkheden om items lokaal op te slaan:

Door te klikken op het pictogram Opslaan in de werkbalk.

Door te klikken op Bestand > Opslaan.
Door te drukken op [Ctrl+S] op het toetsenbord.

Wanneer het model met succes is opgeslagen, verdwijnt het sterretje (*) naast de modelnaam en wordt het logisch model
aangeduid met een rood symbool  in de ModelStore. Het model blijft geopend zodat u dit verder kunt wijzigen.



3.6 Hoe check ik een logisch model in?
Wanneer u klaar bent met wijzigen, moet u het model inchecken. Hierdoor wordt het vergrendelde exemplaar in de database
vervangen door de geüpdatete versie. Daarna is het model beschikbaar voor de andere gebruikers.

U beschikt over twee mogelijkheden om een logisch model in te checken:

Selecteer het logisch model.
Klik op het pictogram Inchecken in de werkbalk.

Of

Selecteer het logisch model.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Inchecken.

Voer een Opmerking in (facultatief).
Klik op OK.

Het logisch model wordt ingecheckt en aangeduid door een grijs symbool  in de ModelStore.



3.7 Hoe annuleer ik de wijzigingen in een logisch model?
Als u de aangebrachte wijzigingen niet wilt opslaan, kunt u de check-out ongedaan maken voor het model. Hierdoor wordt de
check-out van het bestand ongedaan gemaakt en wordt het vergrendelde exemplaar in de database ontgrendeld zonder dit te
vervangen door een geüpdatete versie. Alle wijzigingen die u in het model hebt aangebracht, worden geannuleerd.

Zo annuleert u de wijzigingen in een logisch model:

Selecteer het logisch model.
Klik op het pictogram Check-out ongedaan maken in de werkbalk.
Klik op Ja om te bevestigen.

Of

Selecteer het logisch model.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Check-out ongedaan maken.
Klik op Ja om te bevestigen.

Het logisch model wordt gesloten en aangeduid door een grijs symbool  in de ModelStore.



3.8 Hoe sluit ik een logisch model?
Wanneer u een logisch model sluit, wordt dit uit de modeleditor verwijderd.

U beschikt over drie mogelijkheden om een logisch model af te sluiten:

Door te klikken het pictogram Sluiten op het toepasselijke tabblad. Tip: klik niet op het pictogram "X" in de hoofdwerkbalk.
Hierdoor wordt het geselecteerde element verwijderd.

Door met de rechtermuisknop te klikken op het geopende tabblad met het model en vervolgens in het snelmenu te klikken
op Sluiten.
Door te drukken op [Ctrl+F4] op het toetsenbord.

Als u het model hebt gewijzigd, maar nog niet lokaal hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dat nu te doen.



3.9 Hoe publish ik een logisch model?
Na aanmaak van uw model in de ModelStore moet u deze template beschikbaar maken om die op de generatorserver te
genereren. Het proces waarbij u uw logisch model van een ModelStore naar een PublishStore kopieert, wordt publishen
genoemd.

3.9.1 Publish-eigenschappen3.9.1 Publish-eigenschappen

Voordat u een model kunt publishen, moet u ervoor zorgen dat de publish-eigenschappen juist ingesteld zijn. U vindt deze op het
tabblad Publish-eigenschappen van het model:

Zo voegt u een modelsleutel toe:

Typ de naam in het tekstvak Modelsleutel.
De modelsleutel moet uniek zijn.

Zo voegt u een PublishStore toe:

Selecteer Stores onder PublishStores.
Klik op Toevoegen.
Selecteer de PublishStore(s).
Klik op OK.

De geselecteerde PublishStore wordt nu toegevoegd onder Stores.

Zo voegt u een unit toe:

Selecteer de PublishStore die u hebt toegevoegd.
Klik op Toevoegen.
Selecteer de Unit.
Selecteer OK.



De geselecteerde unit wordt nu toegevoegd onder de PublishStore. U kunt een of meer units toevoegen.

Opmerking: wanneer u een unit toevoegt, wordt het bijbehorende bestand met de extensie .ldp gemaakt in de PublishStore. Een
.ldp bestand bevat machtigingen die bepalen voor wie de units toegankelijk zijn.

Zo voegt u een categorie toe:

Selecteer de unit die u hebt toegevoegd.
Klik op Toevoegen.
Selecteer de Categorie.
Klik op OK.

De geselecteerde categorie wordt nu toegevoegd onder de PublishStore. U kunt een of meer categorieën toevoegen.

Zo voegt u een zoeksleutel toe:

Klik op Toevoegen onder Zoeksleutels.
Voer de zoeksleutel in.
Klik op OK.

De zoeksleutel wordt nu toegevoegd aan de lijst van zoeksleutels. U kunt een of meer zoeksleutels toevoegen.

Opmerking:

Wanneer de optie PublishStore wordt automatisch geüpdatet bij promotie of degradatie geselecteerd is, wordt de
waarde van de PublishStore(s) vervangen door de waarden die standaard opgeslagen zijn voor de nieuwe PublishStore(s).

3.9.2 Een logisch model publishen3.9.2 Een logisch model publishen

Zo publisht u een logisch model:

Selecteer het model dat u wilt publishen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Publishen.

Selecteer een Unit/Categorie.
Selecteer indien nodig de optie LetterWriter-bestanden opnieuw publishen.



Klik op Voltooien.
Voeg een opmerking toe (facultatief).

Wanneer het model met succes werd gepublisht, vindt u de modelsleutel in de PublishStore.

U kunt nagaan wanneer een model het laatst werd gepublisht in de PublishStore. Dat kunt u doen door een van de bestanden in
de gepublishte map te selecteren en de datum te controleren in het veld Laatst gewijzigd op het tabblad Eigenschappen
onderaan in het editorgebied.



3.10 Hoe verwijder ik een model?
3.10.1 Een taalmodel verwijderen3.10.1 Een taalmodel verwijderen

Een taalmodel dat aan een logisch model gekoppeld is en dat u niet langer nodig hebt, kunt u verwijderen. Denk erom dat u
voldoende rechten moet hebben om deze bewerking uit te voeren.

Zo verwijdert u een taalmodel:

Open het tabblad Modeleigenschappen van het logisch model.
Selecteer onder Taalmodellen het taalmodel dat u wilt verwijderen.
Klik op Verwijderen.

Het tabblad van het taalmodel wordt verwijderd.

3.10.2 Een logisch model verwijderen3.10.2 Een logisch model verwijderen

Een logisch model dat u niet langer nodig hebt, kunt u uit de ModelStore verwijderen. Denk erom dat u voldoende rechten moet
hebben om deze bewerking uit te voeren.

Zo verwijdert u een logisch model:

Selecteer het logisch model.
Klik op het pictogram Verwijderen in de werkbalk.

Of

Selecteer het logisch model.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Verwijderen.

Of

Selecteer het logisch model.
Druk op de Del(ete)-toets op het toetsenbord.

Wanneer u probeert een model te verwijderen, verschijnt een waarschuwingsbericht om u erop te wijzen dat de volledige
versiegeschiedenis verloren zal gaan.



Desgewenst kunt u Sketch laten controleren of er afhankelijkheden bestaan tussen het item dat u wilt verwijderen en andere
Sketch-elementen. Dat doet u door te klikken op Controleer de afhankelijkheden van de geselecteerde items.

Als u de afhankelijkheden van het huidige structuuroverzicht wilt controleren, selecteert u de eerste optie.

Let op! Als andere gebruikers elementen toevoegen die nog niet in het structuuroverzicht staan, worden deze elementen
genegeerd.

Selecteer de tweede optie om de volledige ModelStore eerst volledig te vernieuwen en pas daarna het structuuroverzicht te
controleren.

Let op! Houd ermee rekening dat deze bewerking enige tijd kan duren afhankelijk van de omvang van de ModelStore.

Klik op Ja om door te gaan.

Als geen afhankelijkheden worden gevonden, worden de items verwijderd. Ze staan dan niet langer in de ModelStore.

Worden er wel afhankelijkheden gevonden, dan verschijnt een waarschuwingsbericht. Klik op Details om deze afhankelijkheden
te bekijken.

Als u het item wilt verwijderen, klikt u op OK.



3.11 Hoe faseer ik een logisch model?
Doorgaans wordt een document ontwikkeld in de testfase. Wanneer het document klaar is of goedgekeurd moet worden, kunt u
dit naar een hoger niveau promoveren.

Afhankelijk van wat de klant nodig heeft, zijn er twee of meer fasen mogelijk, bijvoorbeeld een test- en productiefase. Een
standaardinstelling kan DTAP zijn, waarbij de documenten de volgende fasen moeten doorlopen: ontwikkeling, testing,
aanvaarding en productie. Zo kunnen in diverse fasen gelijktijdig verschillende versies van één en hetzelfde taalmodel bestaan.

Standaard wordt het document gepromoveerd naar de volgende fase. U kunt de toepassing echter ook instellen om de gewenste
fase in een keuzelijst te selecteren.

Het omgekeerde van "promoveren" is "degraderen", waarbij taalmodellen uit de "productiefase" terugkeren naar de "testfase".

Opmerking: uw gebruikersrechten bepalen of u de bewerkingen Promoveren naar of Degraderen naar kunt uitvoeren. Deze
bewerkingen zijn evenmin beschikbaar wanneer in uw omgeving niet in verschillende fasen wordt gewerkt.

3.11 .1  Promoveren3.11 .1  Promoveren

Wanneer u een taalmodel promoveert, wordt alleen het model gekopieerd naar een andere fase. De in het model gebruikte
fragmenten worden niet gepromoveerd. Wel moeten de fragmenten in een hogere fase bestaan. Anders kunt u het taalmodel niet
promoveren en wordt een foutmelding weergegeven.

Zo promoveert u een taalmodel:

Klik met de rechtermuisknop op het logisch model en klik in het snelmenu op Promoveren naar.
Selecteer de fase waarnaar u het model wilt promoveren.

3.11 .2 Degraderen3.11 .2 Degraderen

Hiermee kunt u een taalmodel van een hogere naar een lagere fase kopiëren.

Zo degradeert u een taalmodel:

Klik met de rechtermuisknop op het logisch model en klik in het snelmenu op Degraderen naar.
Selecteer de fase waarnaar u het model wilt degraderen.



3.12 Hoe zet ik een logisch model terug?
Als u opnieuw met een eerdere versie van een logisch model wilt werken, kunt u een vorige versie terugzetten.

Zo zet u een logisch model terug:

Klik op het pictogram Versies tonen.

Selecteer het logisch model dat u wilt terugzetten.
Klik op de driehoek vóór de modelnaam.
De verschillende versies worden uitgelijst.

Klik met de rechtermuisknop op de versie die u wilt terugzetten, en klik in het snelmenu op Terugzetten.

U wordt nu gevraagd een opmerking bij het inchecken in te voeren.

Voer een opmerking in en klik op OK.

Het logisch model wordt ingecheckt en onder Modeleigenschappen ziet u de opmerking bij het inchecken.



4. Beslissingstabellen4. Beslissingstabellen
Beslissingstabellen zijn verzamelingen beschikbare waarden voor variabelen. Ze vertalen de inhoud van de variabele – een interne
systeemsleutel – in taalafhankelijke (beschrijvende) waarden. Voorbeeld: de waarde van de variabele Geslacht "V" wordt "Mevr."
en "M" wordt "Dhr."

Een beslissingstabel bevat met andere woorden een verzameling dataparen: een sleutel en de bijbehorende waarde. Elke sleutel in
de lijst komt overeen met één en slechts één waarde per taal. Als voor een bepaalde variabele een beslissingstabel bestaat, wordt
de sleutel die afkomstig is van de XML of die interactief door de gebruiker werd geselecteerd, automatisch in de bijbehorende
waarde vertaald. Precies die waarde wordt weergegeven in het gegenereerde document. De sleutel is identiek voor alle talen. De
bijbehorende waarde daarentegen is taalafhankelijk.

Wanneer de inhoud van de variabele geen sleutel in de beslissingstabel is, wordt die inhoud zelf in het gegenereerde document
weergegeven.

Wanneer u in uw dynamisch document een variabele uit de datastructuur (XSD) invoegt, kunt u een beslissingstabel aan deze
variabele koppelen. Bij het genereren van een dynamisch document staat de sleutel van de keuzelijst in de aangeleverde
gegevens. In het document wordt echter de waarde weergegeven. De sleutel kan in XML worden aangeleverd.

Hierdoor wordt de sleutel uit de voorbeeldgegevens (XML) bij het genereren vervangen door de waarde in de beslissingstabel.

Voorbeeld van beslissingstabel



4.1 Hoe maak ik een beslissingstabel?
Wanneer u een nieuwe beslissingstabel wilt toevoegen, moet u eerst bepalen waar u die wilt plaatsen. Dit is van groot belang.
Wanneer u een beslissingstabel in een specifieke map in de structuurweergave hebt gemaakt en die aan een logisch model hebt
gekoppeld, kunt u de beslissingstabel achteraf niet verplaatsen zonder de koppeling naar het logisch model te beïnvloeden.

4.1 .1  Een beslissingstabel toevoegen4.1 .1  Een beslissingstabel toevoegen

Zo maakt u een nieuwe beslissingstabel:

Selecteer de map waar u de beslissingstabel wilt plaatsen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Nieuw > Beslissingstabel.

De wizard Nieuwe beslissingstabel wordt geopend.
De door u geselecteerde map wordt standaard aangeduid als parent-map. Als u de locatie van de beslissingstabel wilt
wijzigen, klikt u op de nodes om de verschillende mappen uit te vouwen/samen te vouwen. Vervolgens selecteert u de map
waar u de beslissingstabel wilt opslaan.
Typ de naam van de beslissingstabel in het tekstvak Bestandsnaam. Een beslissingstabel moet de bestandsextensie .lgs
hebben.
Klik op Voltooien.

Uw nieuwe beslissingstabel wordt gemaakt in de geselecteerde map. De beslissingstabel wordt uitgecheckt en geopend in het
editorgebied.



4.1 .2 Basisinformatie aan een beslissingstabel toevoegen4.1 .2 Basisinformatie aan een beslissingstabel toevoegen

Na aanmaak van de beslissingstabel in de ModelStore kunt u basisinformatie over de beslissingstabel toevoegen. Dit is facultatief.

Zo voegt u basisinformatie toe:

Onder Omschrijvingen kunt u voor elke nieuwe taal een omschrijving toevoegen (facultatief).
Klik op Toevoegen.
Selecteer de Taal.
Voeg een Omschrijving toe.

4.1 .3 De referentietaal toevoegen4.1 .3 De referentietaal toevoegen

Na aanmaak van de beslissingstabel in de ModelStore moet u de beslissingstabel configureren en de sleutels met bijbehorende
waarden toevoegen in een of meer talen. De eerste taal die u toevoegt is de referentietaal.

Zo voegt u de referentietaal toe:

Klik onder Talen op Toevoegen.
Selecteer de gewenste Taal in de keuzelijst.
Klik op Voltooien.
Onderaan op het scherm wordt een nieuw tabblad Taal toegevoegd.

4.1 .4 Een rij toevoegen4.1 .4 Een rij toevoegen

Nadat u de referentietaal hebt ingesteld, kunt u de rijen en bijbehorende waarden toevoegen.

Zo voegt u een rij toe:

Klik in de eerste rij onder Sleutel.
Voer de sleutel in. Belangrijk: speciale tekens (bv. aanhalingsteken, dollar-teken, pond-teken enz.) worden niet ondersteund
in het veld Sleutel.



Om een bijbehorende Waarde toe te voegen, drukt u op de tabtoets om te schakelen tussen de kolom Sleutel en de kolom
Waarde.
Voer nu de waarde in.

Zo voegt u meerdere rijen toe:

Klik in de volgende beschikbare rij onder Sleutel of druk op de tabtoets om naar de volgende rij te gaan.
Voer de bijbehorende sleutel in.
Druk eenmaal op de tabtoets om naar de kolom Waarde te gaan.
Voer de bijbehorende waarde in.

Zo gebruikt u de functie voor kopiëren/plakken:

Selecteer de tekst die u wilt kopiëren.
Druk op Ctrl+C.
Klik in de cel waar u de tekst wilt plakken.
Druk op Ctrl+V of klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Plakken.

4.1 .5 Een rij verwijderen4.1 .5 Een rij verwijderen

Om een sleutel en de bijbehorende waarde te verwijderen, kunt u eenvoudig een rij in de beslissingstabel verwijderen.

Zo verwijdert u een rij:

Plaats de cursor naast de sleutel in de rij die u wilt verwijderen.
Klik met de rechtermuisknop en kies Verwijderen in het snelmenu.
De geselecteerde rij wordt nu uit de tabel verwijderd.

4.1 .6 Een andere taal toevoegen4.1 .6 Een andere taal toevoegen

Wanneer u de referentietaal hebt gemaakt en de sleutels met bijbehorende waarden hebt ingevoerd, kunt u meer talen
toevoegen.

Zo voegt u een andere taal toe:

Klik onder Talen op Toevoegen.

Selecteer de gewenste Taal in de keuzelijst.



Klik op Voltooien.
Onderaan op het scherm wordt een nieuw tabblad Taal toegevoegd naast de referentietaal.
De sleutel was al ingesteld, zodat u alleen nog de Waarde hoeft in te vullen.



4.2 Hoe geef ik een beslissingstabel weer (alleen-lezen)?
U kunt een beslissingstabel weergeven zonder het bestand uit te checken. In dit geval wordt een alleen-lezen exemplaar van de
beslissingstabel geopend. U kunt geen wijzigingen hierin aanbrengen.

Zo geeft u een beslissingstabel weer:

Selecteer de beslissingstabel in de Sketch Navigator.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Openen.

Of

Dubbelklik op de beslissingstabel.

Een alleen-lezen exemplaar van de beslissingstabel wordt geopend. De beslissingstabel wordt aangeduid door een grijs symbool
in de ModelStore.



4.3 Hoe check ik een beslissingstabel uit?
Om wijzigingen in een beslissingstabel aan te brengen, moet u die eerst uitchecken. Zo kunt u de meest recente versie van de
beslissingstabel wijzigen en tegelijk het bestand vergrendelen voor andere gebruikers.

Zo checkt u een beslissingstabel uit:

Selecteer de beslissingstabel.
Klik op het pictogram Uitchecken in de werkbalk.

Of

Selecteer de beslissingstabel.
Klik met de rechtermuisknop en kies Uitchecken in het snelmenu.

De beslissingstabel wordt uitgecheckt en vervolgens geopend zodat u die kunt wijzigen. De beslissingstabel wordt aangeduid
door een blauw symbool in de ModelStore.



4.4 Hoe sla ik een beslissingstabel op?
Wanneer u een beslissingstabel maakt, wordt u aangeraden het bestand regelmatig op te slaan. Door deze bewerking wordt uw
beslissingstabel lokaal opgeslagen. Het bestand wordt echter niet ingecheckt.

Een beslissingstabel die werd gewijzigd (en die u kunt opslaan) wordt aangegeven met een sterretje (*) naast de naam:

U beschikt over drie mogelijkheden om een beslissingstabel op te slaan:

Door te klikken op het pictogram Opslaan in de werkbalk.
Door te klikken op Bestand > Opslaan.
Door te drukken op [Ctrl+N] op het toetsenbord.

Wanneer de beslissingstabel met succes is opgeslagen, verdwijnt het sterretje (*) naast de naam en wordt de beslissingstabel met
een rood symbool weergegeven in de ModelStore. De beslissingstabel blijft geopend zodat u die verder kunt wijzigen.



4.5 Hoe check ik een beslissingstabel in?
Wanneer u klaar bent met wijzigen, moet u de beslissingstabel inchecken. Hierdoor wordt het vergrendelde exemplaar in de
database vervangen door de geüpdatete versie. Daarna is het bestand beschikbaar voor de andere gebruikers.

U beschikt over twee mogelijkheden om een beslissingstabel in te checken:

Selecteer de beslissingstabel.
Klik op het pictogram Inchecken in de werkbalk.

Of

Selecteer de beslissingstabel.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Inchecken.

Voer een Opmerking in (facultatief).
Klik op OK.



4.6 Hoe annuleer ik de wijzigingen in een beslissingstabel?
Als u de aangebrachte wijzigingen niet wilt opslaan, kunt u de check-out ongedaan maken voor de beslissingstabel. Hierdoor
wordt de check-out van het bestand ongedaan gemaakt en wordt het vergrendelde exemplaar in de database ontgrendeld zonder
dit te vervangen door een geüpdatete versie. Alle wijzigingen die u in de beslissingstabel hebt aangebracht, worden geannuleerd.

Zo annuleert u de wijzigingen in een beslissingstabel:

Selecteer de beslissingstabel.
Klik op het pictogram Check-out ongedaan maken in de werkbalk.
Klik op Ja om te bevestigen.

Of

Selecteer de beslissingstabel.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Check-out ongedaan maken.
Klik op Ja om te bevestigen.

De beslissingstabel wordt gesloten en aangeduid door een grijs symbool in de ModelStore.



4.7 Hoe sluit ik een beslissingstabel?
Wanneer u een beslissingstabel sluit, wordt het model uit de modeleditor verwijderd.

U beschikt over drie mogelijkheden om een beslissingstabel te sluiten:

Door te klikken op het pictogram Sluiten in de werkbalk. Tip: klik niet op het pictogram "X" in de hoofdwerkbalk. Hierdoor
wordt het geselecteerde element verwijderd.
Door met de rechtermuisknop op het geopende tabblad met het model te klikken en vervolgens in het snelmenu te klikken
op Sluiten.
Door te drukken op [Ctrl+F4] op het toetsenbord.

Als u de beslissingstabel model hebt gewijzigd, maar nog niet lokaal hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dat nu te doen.



4.8 Hoe verwijder ik een beslissingstabel?
Een beslissingstabel die u niet langer nodig hebt, kunt u uit de ModelStore verwijderen. Denk erom dat u voldoende rechten moet
hebben om deze bewerking uit te voeren.

Zo verwijdert u een beslissingstabel:

Selecteer de beslissingstabel.
Klik op het pictogram Verwijderen in de werkbalk.

Of

Klik met de rechtermuisknop op de beslissingstabel en klik in het snelmenu op Verwijderen.

Of

Selecteer de beslissingstabel.
Druk op de Verwijderen-toets op het toetsenbord.

De verwijderde beslissingstabel staat niet langer in de ModelStore.

Wanneer u probeert een beslissingstabel te verwijderen, verschijnt een waarschuwingsbericht om u erop te wijzen dat de
volledige versiegeschiedenis verloren zal gaan.

Desgewenst kunt u Sketch laten controleren of er afhankelijkheden bestaan tussen het item dat u wilt verwijderen en andere
Sketch-elementen. Dat doet u door te klikken op Controleer de afhankelijkheden van de geselecteerde items.

Als u de afhankelijkheden van het huidige structuuroverzicht wilt controleren, selecteert u de eerste optie. Let op! Als
andere gebruikers elementen toevoegen die nog niet in het structuuroverzicht staan, worden deze elementen genegeerd.

Selecteer de tweede optie om de volledige ModelStore eerst volledig te vernieuwen en pas daarna het structuuroverzicht te
controleren. Let op! Houd ermee rekening dat deze bewerking enige tijd kan duren afhankelijk van de omvang van de
ModelStore.

Klik op Ja om door te gaan.

Als geen afhankelijkheden worden gevonden, worden de items verwijderd. Ze staan dan niet langer in de ModelStore.



Worden er wel afhankelijkheden gevonden, dan verschijnt een waarschuwingsbericht. Klik op Details om deze afhankelijkheden
te bekijken.

Als u het item wilt verwijderen, klikt u op OK.



4.9 Hoe zet ik een beslissingstabel terug?
Als u opnieuw met een eerdere versie van een beslissingstabel wilt werken, kunt u een vorige versie terugzetten.

Zo zet u een beslissingstabel terug:

Klik op het pictogram Versies tonen.

Selecteer de beslissingstabel die u wilt terugzetten.
Klik op de driehoek vóór de modelnaam.
De verschillende versies worden uitgelijst.

Selecteer de versie die u wilt terugzetten.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Terugzetten.

Er wordt een nieuwe versie van de beslissingstabel gemaakt. Dit is de eerdere versie die u hebt teruggezet.



4.10 Hoe gebruik ik een beslissingstabel in een dynamisch document?
Na aanmaak kunt u de beslissingstabel toevoegen aan uw dynamisch document. Hierdoor wordt een waarde uit de
voorbeeldgegevens bij het genereren vervangen door de in de beslissingstabel gedefinieerde waarde. Indien de variabele een
sleutel bevat die niet in de beslissingstabel gedefinieerd is, wordt de inhoud ongewijzigd afgedrukt.

4.10.1 De beslissingstabel koppelen aan het dynamisch document4.10.1 De beslissingstabel koppelen aan het dynamisch document

Zo koppelt u de beslissingstabel aan het dynamisch document:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken en openen.
Klik in Modeleigenschappen onder Andere bronnen > Beslissingstabel op Toevoegen.

Selecteer de beslissingstabel in de structuurweergave.
Klik op OK.

De beslissingstabel wordt nu toegevoegd aan de Modeleigenschappen.

4.10.2 De beslissingstabel koppelen aan een variabele4.10.2 De beslissingstabel koppelen aan een variabele

Als u een waarde in de XML wilt vervangen door een waarde in de beslissingstabel, moet u de beslissingstabel koppelen aan een
in het dynamisch document gebruikte variabele.

Zo koppelt u de beslissingstabel aan een variabele:

Open het taalmodel.
Selecteer de variabele.
De wizard Eigenschappen van de variabele wordt geopend.



Vink het selectievakje Beslissingstabel aan.
Selecteer de beslissingstabel in de keuzelijst.
Klik op Voltooien.

4.10.3 Voorbeeld van een gekoppelde beslissingstabel4.10.3 Voorbeeld van een gekoppelde beslissingstabel

Wanneer geen beslissingstabel aan de variabele gekoppeld is, wordt de waarde "M" uit de voorbeeldgegevens afgedrukt.
Wanneer een beslissingstabel aan de variabele gekoppeld is, wordt de waarde "M" uit de voorbeeldgegevens vervangen door de
waarde "Dhr." die gedefinieerd werd voor de sleutel "M":



5. Huisstijlen5. Huisstijlen
Bedrijven willen graag documenten verspreiden die een soortgelijke look-and-feel hebben. Daarom moeten ze de lay-out van hun
documenten stroomlijnen. In Sketch kunt u een huisstijl aan uw dynamische documenten koppelen om templates met een
soortgelijke lay-out te maken.

In een huisstijl kunt u diverse opmaakprofielen definiëren, zoals alinea-, lijst-, paginaopmaakprofielen enz. Door de huisstijl aan
het logisch model te koppelen, kunt u die opmaakprofielen in uw document toepassen.



5.1 Hoe maak ik een huisstijl?
Wanneer u een nieuwe huisstijl wilt maken, moet u eerst beslissen waar u die wilt plaatsen. Dit is van groot belang. Wanneer u
een huisstijl in een specifieke map in de structuurweergave hebt gemaakt en die aan een logisch model hebt gekoppeld, kunt u de
huisstijl achteraf niet verplaatsen zonder de koppeling naar het logisch model te beïnvloeden.

5.1 .1  Een huisst ijl toevoegen5.1 .1  Een huisst ijl toevoegen

Zo voegt u een nieuwe huisstijl toe:

Selecteer de map waar u de huisstijl wilt plaatsen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Nieuw > Huisstijl.

De wizard Huisstijl wordt geopend.
De door u geselecteerde map wordt standaard aangeduid als parent-map. Als u de locatie van de huisstijl wilt wijzigen,
klikt u op de knooppunten (nodes) om de verschillende mappen uit te vouwen/samen te vouwen. Vervolgens selecteert u
de map waar u het model wilt opslaan.
Typ de modelnaam in het tekstvak Bestandsnaam. Een huisstijl moet de bestandsextensie .ott hebben.
Klik op Voltooien.

Uw nieuwe huisstijl wordt gemaakt in de geselecteerde map. Het model wordt uitgecheckt en geopend in het editorgebied.

5.1 .2 Een koptekst toevoegen5.1 .2 Een koptekst toevoegen

Zo voegt u een koptekst in:



Klik in de huisstijl op Opmaak > Pagina.
Klik in het venster Paginastijl op het tabblad Koptekst.

Vink het selectievakje Koptekst activeren aan.
Wijzig indien nodig de eigenschappen van de koptekst.
Klik op OK.

In de huisstijl wordt een lege koptekst ingevoegd. U kunt de koptekst naar wens aanpassen door vaste tekst, logo's,
paginanummers, datums enz. in te voegen.

5.1 .3 Een voettekst toevoegen5.1 .3 Een voettekst toevoegen

Zo voegt u een voettekst in:

Klik in de huisstijl op Opmaak > Pagina.
Klik in het venster Paginastijl op het tabblad Voettekst.
Vink het selectievakje Voettekst aan.
Wijzig indien nodig de eigenschappen van de voettekst.
Klik op OK.

In de huisstijl wordt een lege voettekst ingevoegd. U kunt de voettekst naar wens aanpassen door vaste tekst, logo's,
paginanummers, datums enz. in te voegen.

5.1 .4 Een n ieuwe alineastijl toevoegen5.1 .4 Een n ieuwe alineastijl toevoegen

Zo maakt u een nieuwe alineastijl:

Voeg in de body van de huisstijl dummytekst in.
Selecteer de dummytekst en klik op Stijlen > Stijlen en opmaak.



Klik in het deelvenster Stijlen en opmaak op het pictogram Tekenstijlen.
Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster en klik in het snelmenu op Nieuw.

Klik op het tabblad Lettertype.
Geef de lay-outeigenschappen op en klik op OK wanneer u klaar bent.

De nieuwe alineastijl wordt toegevoegd in het venster Stijlen en opmaak.



5.1 .5 Een n ieuwe paginastijl toevoegen5.1 .5 Een n ieuwe paginastijl toevoegen

Zo voegt u een nieuwe paginastijl toe:

Open de huisstijl.
Klik op Stijlen > Stijlen en opmaak.
Klik in het venster Stijlen en opmaak op het pictogram Paginastijlen.

Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Nieuw...
Geef de Lay-outeigenschappen voor de nieuwe paginastijl op.
Klik op OK.
De nieuwe paginastijl wordt toegevoegd aan het venster Stijlen en opmaak.
Klik in de huisstijl met de rechtermuisknop op Standaardstijl onderaan op de pagina.
Kies de nieuwe paginastijl in het snelmenu.
De nieuwe paginastijl wordt nu toegepast op de huisstijl.

5.1 .6 Een st ijl wijzigen5.1 .6 Een st ijl wijzigen

Zo wijzigt u een bestaande stijl:

Open de huisstijl.
Klik op Stijlen > Stijlen en opmaak.
Selecteer in het deelvenster Stijlen en opmaak de stijl die u wilt wijzigen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Wijzigen.
Wijzig de lay-outeigenschappen van de geselecteerde stijl.
Klik op OK.
De wijzigingen worden toegepast in de huisstijl.



5.2 Hoe geef ik een huisstijl weer (alleen-lezen)?
U kunt een huisstijl weergeven zonder het bestand uit te checken. In dit geval wordt een alleen-lezen exemplaar van de huisstijl
geopend. U kunt geen wijzigingen hierin aanbrengen.

Zo geeft u een huisstijl weer:

Selecteer de huisstijl in de Sketch Navigator.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Openen.

Of

Dubbelklik op de huisstijl.

Een alleen-lezen exemplaar van de huisstijl wordt geopend. De huisstijl wordt aangeduid door een grijs symbool in de
ModelStore.



5.3 Hoe check ik een huisstijl uit?
Om wijzigingen in een huisstijl aan te brengen, moet u het bestand eerst uitchecken. Zo kunt u de meest recente versie van de
huisstijl wijzigen en tegelijk het bestand vergrendelen voor andere gebruikers.

Zo checkt u een huisstijl uit:

Selecteer de huisstijl.
Klik op het pictogram Uitchecken in de werkbalk.

Of

Selecteer de huisstijl.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Uitchecken.

De huisstijl wordt uitgecheckt en vervolgens geopend zodat u die kunt wijzigen. De huisstijl wordt aangeduid door een blauw
symbool in de ModelStore.



5.4 Hoe sla ik een huisstijl op?
Wanneer u een huisstijl maakt, wordt u aangeraden het bestand regelmatig op te slaan. Door deze bewerking wordt uw huisstijl
lokaal opgeslagen. Het bestand wordt echter niet ingecheckt.

Een huisstijl die werd gewijzigd (en die u kunt opslaan) wordt aangegeven met een sterretje (*) naast de naam.

U beschikt over drie mogelijkheden om een huisstijl lokaal op te slaan:

Door te klikken op het pictogram Opslaan in de werkbalk.
Door te klikken op Bestand > Opslaan.
Door te drukken op [Ctrl+N] op het toetsenbord.

Wanneer de huisstijl met succes is opgeslagen, verdwijnt het sterretje (*) naast de naam en wordt de huisstijl met een rood
symbool weergegeven in de ModelStore. Het model blijft geopend zodat u dit verder kunt wijzigen.



5.5 Hoe check ik een huisstijl in?
Wanneer u klaar bent met wijzigen, moet u de huisstijl inchecken. Hierdoor wordt het vergrendelde exemplaar in de database
vervangen door de geüpdatete versie. Daarna is het bestand beschikbaar voor de andere gebruikers.

U hebt twee mogelijkheden om een huisstijl in te checken:

Selecteer de huisstijl.
Klik op het pictogram Inchecken in de werkbalk.

Of

Selecteer de huisstijl.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Inchecken.

Voer een Opmerking in (facultatief).
Klik op OK.

De huisstijl wordt ingecheckt en aangeduid door een grijs symbool in de ModelStore.



5.6 Hoe annuleer ik de wijzigingen in een huisstijl?
Als u de aangebrachte wijzigingen niet wilt opslaan, kunt u de check-out ongedaan maken voor de huisstijl. Hierdoor wordt de
check-out van het bestand ongedaan gemaakt en wordt het vergrendelde exemplaar in de database ontgrendeld zonder dit te
vervangen door een geüpdatete versie. Alle wijzigingen die u in de huisstijl hebt aangebracht, worden geannuleerd.

Zo annuleert u de wijzigingen in een huisstijl:

Selecteer de huisstijl.
Klik op het pictogram Check-out ongedaan maken in de werkbalk.
Klik op Ja om te bevestigen.

Of

Selecteer de huisstijl.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Check-out ongedaan maken.
Klik op Ja om te bevestigen.

De huisstijl wordt gesloten en aangeduid door een grijs symbool in de ModelStore.



5.7 Hoe sluit ik een huisstijl?
Wanneer u een huisstijl sluit, wordt het model uit de modeleditor verwijderd.

U beschikt over drie mogelijkheden om een huisstijl te sluiten:

Door te klikken het pictogram Sluiten op het toepasselijke tabblad. Tip: klik niet op het pictogram "X" in de hoofdwerkbalk.
Hierdoor wordt het geselecteerde element verwijderd.

Door met de rechtermuisknop te klikken op het geopende tabblad met het model en vervolgens in het snelmenu te klikken
op Sluiten.
Door te drukken op [Ctrl+F4] op het toetsenbord.

Als u de huisstijl hebt gewijzigd, maar nog niet lokaal hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dat nu te doen.



5.8 Hoe verwijder ik een huisstijl?
Een huisstijl die u niet langer nodig hebt, kunt u uit de ModelStore verwijderen. Denk erom dat u voldoende rechten moet hebben
om deze bewerking uit te voeren.

Zo verwijdert u een huisstijl:

Selecteer de huisstijl.
Klik op het pictogram Verwijderen in de werkbalk.

Of

Klik met de rechtermuisknop op de huisstijl en klik in het snelmenu op Verwijderen.

Of

Selecteer de huisstijl.
Druk op de Del(ete)-toets op het toetsenbord.

Wanneer u probeert een huisstijl te verwijderen, verschijnt een waarschuwingsbericht om u erop te wijzen dat de volledige
versiegeschiedenis verloren zal gaan.

Desgewenst kunt u Sketch laten controleren of er afhankelijkheden bestaan tussen het item dat u wilt verwijderen en andere
Sketch-elementen. Dat doet u door te klikken op Controleer de afhankelijkheden van de geselecteerde items.

Als u de afhankelijkheden van het huidige structuuroverzicht wilt controleren, selecteert u de eerste optie. Let op: Als
andere gebruikers elementen toevoegen die nog niet in het structuuroverzicht staan, worden deze elementen genegeerd.
Selecteer de tweede optie om de volledige ModelStore eerst volledig te vernieuwen en pas daarna het structuuroverzicht te
controleren. Let op! Houd ermee rekening dat deze bewerking enige tijd kan duren afhankelijk van de omvang van de
ModelStore.

Klik op Ja om door te gaan.



Als geen afhankelijkheden worden gevonden, worden de items verwijderd. Ze staan dan niet langer in de ModelStore.

Worden er wel afhankelijkheden gevonden, dan verschijnt een waarschuwingsbericht. Klik op Details om deze afhankelijkheden
te bekijken.

Als u het item wilt verwijderen, klikt u op OK.



5.9 Hoe zet ik een huisstijl terug?
Als u opnieuw met een eerdere versie van een huisstijl wilt werken, kunt u een vorige versie terugzetten.

Zo zet u een huisstijl terug:

Klik op het pictogram Versies tonen.

Selecteer de huisstijl die u wilt terugzetten.
Klik op de driehoek vóór de huisstijlnaam.
De verschillende versies worden uitgelijst.

Selecteer de versie die u wilt terugzetten.
Klik met de rechtermuisknop en kies Terugzetten in het snelmenu.

Er wordt een nieuwe versie van de huisstijl aangemaakt. Dit is de eerdere versie die u hebt teruggezet.



5.10 Hoe gebruik ik een huisstijl in een dynamisch document?
Na aanmaak kunt u de beslissingstabel toevoegen aan uw dynamisch document. Hierdoor wordt een waarde uit de
voorbeeldgegevens bij het genereren vervangen door de in de beslissingstabel gedefinieerde waarde. Indien de variabele een
sleutel bevat die niet in de beslissingstabel gedefinieerd is, wordt de inhoud ongewijzigd afgedrukt.

5.10.1 De huisst ijl koppelen aan het dynamisch document5.10.1 De huisst ijl koppelen aan het dynamisch document

Zo koppelt u de huisstijl aan een nieuw taalmodel:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken en openen.
Klik onder Taalmodellen op Toevoegen.

Selecteer de taal in de lijst Taal.
Klik naast Gebruik huisstijl op de knop Bladeren (...).
Selecteer de huisstijl die u aan uw taalmodel wilt koppelen.
Klik op OK.
De huisstijl is nu gekoppeld aan uw taalmodel.
Klik op OK.

Er wordt een nieuw taalmodel gemaakt. Dit is een voorgedefinieerde template die de huisstijl van het bedrijf voorstelt en die alle
aan de huisstijl gekoppelde alinea-, paginastijlen enz. bevat.

5.10.2 Controleren of een huisst ijl aan een bestaand taalmodel gekoppeld is5.10.2 Controleren of een huisst ijl aan een bestaand taalmodel gekoppeld is

Zo controleert u of een huisstijl aan een bestaand taalmodel gekoppeld is:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken en openen.
Selecteer onder Taalmodellen het taalmodel waarvoor u wilt controleren of er een huisstijl aan gekoppeld is.
Klik op Bewerken.
Als een huisstijl gekoppeld is, ziet u het bestand met de extensie .ott in het veld Gebruik huisstijl. Als geen huisstijl
gekoppeld is, blijft dit veld leeg.

5.10.3 De huisst ijl in  een bestaand taalmodel wijzigen5.10.3 De huisst ijl in  een bestaand taalmodel wijzigen

U kunt de huisstijl in een bestaand taalmodel niet zonder meer wijzigen.



Als dat toch nodig is, kunt u de volgende alternatieve oplossing gebruiken:

Maak op basis van het oorspronkelijke taalmodel een nieuw taalmodel in een andere taal en koppel de nieuwe huisstijl aan
dit taalmodel.
Verwijder het oorspronkelijke taalmodel.
Dupliceer het nieuw gemaakte taalmodel en maak opnieuw een taalmodel in de oorspronkelijke taal aan.

5.10.4 Werken met gedefin ieerde st ijlen5.10.4 Werken met gedefin ieerde st ijlen

Zo kunt u in uw dynamisch document werken met de in de huisstijl gedefinieerde stijlen:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken.
Open het gewenste taalmodel.

Open de in de huisstijl gedefinieerde stijlen:

Klik op Stijlen > Stijlen en opmaak.
Of druk op de functietoets F11.

Het deelvenster Stijlen en opmaak wordt geopend. Hier vindt u een lijst van alle beschikbare stijlen.

Zo past u een specifieke alineastijl toe:

Selecteer de alinea('s) in de editor.
Dubbelklik op de stijl in het deelvenster Stijlen en opmaak. De stijl wordt op de alinea toegepast.

In het palet Stijlen en opmaak beschikt u over verschillende pictogrammen:

PICTOG R AM OMS CHR IJV ING

Alineastijlen

Tekenstijlen

Kaderstijlen

Paginastijlen



Lijststijlen

Alineastijl toepassen om de gekozen stijl op de selectie toe te passen

Nieuwe stijl

PICTOG R AM OMS CHR IJV ING



6. Datastructuur6. Datastructuur
Wanneer u een dynamisch document aanmaakt, moet u een XSD-bestand aan uw logisch model koppelen. Zo kunt u de
variabelen in het dynamisch document invoegen, logica toevoegen enz.

Basisinformatie over XSD/XML is te vinden in 1.3.13 XML- en XSD- (datastructuur)documenten.



6.1 Hoe maak ik een XSD?
Zo maakt u een nieuw datastructuurbestand:

Selecteer de map waar u de XSD wilt plaatsen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Nieuw > Andere.

De wizard Nieuw wordt geopend:

Klik op XML > XML-schemabestand. Tip: als u de map XML niet te zien krijgt, vinkt u het selectievakje Alle wizards
tonen aan.
Klik op Volgende.
Voer de bestandsnaam in.
Klik op Voltooien.

Het nieuwe datastructuurbestand wordt gemaakt in de geselecteerde map. De XSD wordt uitgecheckt. Dubbelklik op het bestand
om de XSD in het editorgebied te openen.



6.2 Hoe bewerk ik een XSD?
Na aanmaak van een nieuwe XSD kunt u het bestand wijzigen door een eigen datastructuur op te bouwen die u in uw dynamisch
document kunt gebruiken.

Sketch heeft twee verschillende editors om een XSD te wijzigen: de Sketch XSD-editor en de XML-schema-editor.

Wanneer u een datastructuur (XSD) wijzigt, heeft dat gevolgen voor de bestaande variabelen, condities en loops die in een
bestaand taalmodel worden gebruikt.

6.2.1 Sketch XSD-editor6.2.1 Sketch XSD-editor

Met de Sketch XSD-editor kunt u eenvoudig een datastructuur opbouwen en bewerken. U kunt op goed zichtbare wijze
datablokken en variabelen toevoegen, berekende variabelen maken en business rules aan datablokken en/of variabelen
toevoegen.

Ui t g e b r e i d e  X SD - e d i t o rU i t g e b r e i d e  X SD - e d i t o r

Op het tabblad Uitgebreide XSD-editor kunt u een datastructuur maken en wijzigen:

Check het XSD-bestand dat u wilt bewerken uit in het Sketch structuuroverzicht.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Openen met > Sketch XSD-editor.

De XSD wordt geopend in het editorgebied.
Zorg dat het tabblad Uitgebreide XSD-editor (onderaan in het venster) geselecteerd is.
Klik met de rechtermuisknop op het hoofdelement.
Een snelmenu wordt geopend. Daar kunt u kiezen welke elementen u wilt toevoegen en die elementen vervolgens
bewerken.

Belangrijke opmerkingen over het bewerken van een XSD:

Wanneer u een XSD van nul af aan opbouwt, moet u een bepaalde structuur handhaven. Eerst moet u een datablok maken waarin
alle andere datablokken worden opgenomen. Na aanmaak van het hoofddatablok kunt u andere datablokken maken waaraan u
variabelen kunt toevoegen.

Een datablok is een verzameling datablokken en/of variabelen. Een variabele is een gegevenselement.

Zo voegt u een datablok toe:

Klik met de rechtermuisknop op het hoofdelement, en klik in het snelmenu op Nieuw child-element >



Elementdeclaratie.
Klk op het element dat u hebt gemaakt.
Typ in het veld Naam van het element de naam die u aan de variabele wilt geven.
Selecteer een type variabele in de vervolgkeuzelijst Datatype. Als het gewenste type niet in de lijst staat, kunt u ernaar
Zoeken.

Klik met de rechtermuisknop op het element dat u hebt gemaakt, en klik in het snelmenu op Nieuw child-element >
Complexe typedefinitie.
Het blok "Alles" wordt nu toegevoegd onder het element.
Klik met de rechtermuisknop op het blok "Alles", en klik in het snelmenu op Nieuw child-element > Elementdeclaratie.

Typ in het veld Naam van het element de naam die u aan de variabele wilt geven.
Selecteer een type variabele in de vervolgkeuzelijst Datatype. Als het gewenste type niet in de lijst staat, kunt u ernaar
Zoeken.
Vink het selectievakje Verplicht aan om aan te geven dat de variabele verplichte invoer is.
Vink het selectievakje Kan meerdere keren voorkomen aan als u de variabele wilt herhalen.



Herhaal de bovenstaande stappen om door te gaan met andere variabelen.

Zo voegt u een nieuw datablok toe op hetzelfde niveau als een bestaand datablok:

Klik met de rechtermuisknop op een datablok.
Selecteer Nieuw sibling-element > Elementdeclaratie.
Er wordt een nieuw element toegevoegd.
Klik met de rechtermuisknop op dit nieuwe element.
Kies in het snelmenu Nieuw child-element > Complexe typedefinitie.

Zo voegt u een nieuw genest datablok in een bestaand datablok in:

Klik met de rechtermuisknop op de node ALLES van een datablok.
Kies in het snelmenu Nieuw child-element > Elementdeclaratie.
Er wordt een nieuw element toegevoegd.
Klik met de rechtermuisknop op dit nieuwe element.
Kies in het snelmenu Nieuw child-element > Complexe typedefinitie.

U kunt nu de gewenste velden invullen onder Eigenschappen. Sla alles op door het bestand in te checken.

X SD - e d i t o r  v o o r  b u s i n e s s  r u l e sX SD - e d i t o r  v o o r  b u s i n e s s  r u l e s

Hiermee kunt u business rules aan datablokken en/of variabelen toevoegen.



Zo kunt u business rules toevoegen of bewerken:

Check de XSD uit.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Openen met > Sketch XSD-editor.

De XSD wordt geopend in het editorgebied.
Klik op het tabblad Editor voor business rules onderaan in het venster.

Selecteer een datablok of variabele.
De Editor voor business rules wordt geopend in het rechterdeelvenster.

Zo voegt u business rules toe:

Vink het selectievakje Inschakelen business rule aan.
Maak een conditie.
Selecteer Toepassen conditie.

De business rule is nu aangemaakt. Sla alles op door het XSD-bestand in te checken.

B e r e k e n dB e r e k e n d

In Sketch kunt u berekende variabelen maken. Een berekende variabele voert een functie uit op een bestaande variabele die in de



XSD gedefinieerd is. Voorbeeld: op basis van de variabele "Kostprijs per jaar" kunt u de berekende variabele "Kostprijs per maand"
berekenen door de kostprijs per jaar te delen door 12.

Zo voegt u een berekende variabele toe:

Check de XSD uit.
Klik met de rechtermuisknop en kies in het snelmenu Openen met > Sketch XSD-editor.

De XSD wordt geopend in het editorgebied.
Open het tabblad Berekende variabele onderaan in het venster.

Selecteer de knop met het groene plusteken ("+").
Een nieuwe variabele wordt toegevoegd met de naam "Expressie1".
Selecteer deze variabele.
In het rechterdeelvenster wordt het tabblad Eigenschappen geopend. Daar kunt u de berekende variabele een naam geven
en omschrijvingen in verschillende talen toevoegen.

Wanneer u het tabblad Expressie opent, kunt u de expressie voor de berekende variabele toevoegen.
Selecteer Expressie toepassen om te voltooien.

De berekende variabele is nu gemaakt. Sla alles op door het XSD-bestand in te checken.



6.2.2 XML-schema-editor6.2.2 XML-schema-editor

Met de XML-schema-editor kunt u snel een datastructuur maken en bewerken. U kunt datablokken en/of variabelen kopiëren en
plakken, en ze bewerken door de naam, datatypes enz. te wijzigen. Dit gebeurt op dezelfde wijze als in Kladblok of andere
tekstverwerkers. Hiermee kunt u eenvoudig grote datastructuren maken en wijzigen.

Zo opent u een XSD in de XML-schema-editor:

Check de XSD uit.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Openen met > Sketch XML-schema-editor.

Op het tabblad Ontwerp (onderaan in het venster) krijgt u een visueel overzicht van de verschillende datablokken en
elementen.
Op het tabblad Bron (onderaan in het venster) vindt u een tekstuele voorstelling van de datastructuur.

6.2.3 Een XSD koppelen aan een logisch model6.2.3 Een XSD koppelen aan een logisch model

Meer informatie over het toevoegen van een XSD/XML aan een logisch model is te vinden in 3.2.1 Een logisch model maken.

6.2.4 Een XSD ontkoppelen van een logisch model6.2.4 Een XSD ontkoppelen van een logisch model

Ga als volgt te werk om een XSD-bestand en de bijbehorende XML-bestanden van een logisch model te ontkoppelen:

Check het logisch model uit.
Klik op het tabblad Modeleigenschappen.



Klik op het pictogram Ontkoppelen naast Datastructuur (XSD).

Wanneer u de XSD ontkoppelt, moet u in gedachte houden dat dit gevolgen heeft voor de al in het document ingevoegde
variabelen en opgebouwde logica, en dat u die bijgevolg opnieuw moet checken.



6.3 Hoe maak ik een XML?
6.3.1 XML maken op basis van een XSD6.3.1 XML maken op basis van een XSD

Zo maakt u automatisch een XML op basis van een bestaand XSD-bestand:

Selecteer de XSD in het Sketch structuuroverzicht. Belangrijk: zorg ervoor dat de XSD ingecheckt is.
Klik met de rechtermuisknop en kies XML genereren in het snelmenu.

De wizard Nieuw XML-bestand wordt geopend.
Selecteer indien nodig een andere bovenliggende map.
Voer een Bestandsnaam in.
Klik op Volgende en daarna op Voltooien.

De XML wordt automatisch gemaakt en geopend in het editorgebied.

U kunt de XML zo nodig wijzigen en het bestand nadien inchecken. Nu kunt u het voorbeeldgegevensbestand in een logisch
model gebruiken.



6.3.2 Een XML koppelen aan een logisch model6.3.2 Een XML koppelen aan een logisch model

U kunt voorbeeldgegevensbestanden uit het logisch model verwijderen of vervangen door andere voorbeeldgegevens. Wanneer
u een XML verwijdert of vervangt, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe XML geldig is voor de gekoppelde XSD.



6.4 Beperkingen voor XSD's
U wordt aangeraden de ingebouwde XSD-editor van Sketch te gebruiken om XSD's te maken. Met de XSD-editor kunt u XSD-
structuren maken die in Sketch worden ondersteund.

Als u andere bedrijfstoepassingen gebruikt om XSD's te maken of als u al bestaande XSD-bestanden hebt, moet u ervoor zorgen
dat die aan de volgende beperkingen voldoen.

Gebruik alleen xs:complexType met alles als child-element. Andere attributen, zoals complexe content, eenvoudige
content, beperkingen, attributen, attribuutgroepen, groepen, sleutels, unieke/alternatieve elementen enz. worden niet
ondersteund. Het is echter niet noodzakelijk die uit de XSD te verwijderen. Als er niet naar wordt verwezen, worden ze
gewoon genegeerd. Als in ondersteunde gegevenstypes echter wordt verwezen naar niet-ondersteunde gegevenstypes, kan
Connective niet garanderen dat die juist zullen werken.

Gebruik alleen de volgende attributen voor <xs:element>:
minOccurs
maxOccurs
Name
Type:

STRING
INTEGER
INT
LONG
SHORT
UNSIGNED_INT
UNSIGNED_LONG
UNSIGNED_SHORT
UNSIGNED_BYTE
DECIMAL
FLOAT
DOUBLE
DATETIME
DATE
TIME
gYEAR_MONTH
gYEAR
gMONTH_DAY
gDAY
gMONTH
BOOLEAN



7. Sketch-specifieke bouwstenen7. Sketch-specifieke bouwstenen
In Sketch kunt u specifieke bouwstenen gebruiken om uw document dynamisch te maken. Al deze Sketch-specifieke bouwstenen
zijn beschikbaar in het objectenpalet.

Na het openen van uw taalmodel vindt u het objectenpalet rechts van de modeleditor:

De drie belangrijkste objecten zijn Data, Herbruikbaar en Berekend. Elk object heeft een afzonderlijk tabblad in het
objectenpalet.



7.1 Data
Voordat u gegevens aan uw dynamisch document toevoegt, moet u ervoor zorgen dat een datastructuurbestand aan het logisch
model gekoppeld is. Als geen datastructuur aan uw model gekoppeld is, blijft het tabblad Data in het objectenpalet leeg.

7.1 .1  XSD koppelen aan een logisch model7.1 . 1  XSD koppelen aan een logisch model

Zo koppelt u de datastructuur en geldige voorbeeldgegevens aan uw model:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken en openen.
Klik onder Datastructuren op de knop Bladeren (...)
Zoek naar en selecteer het XSD-bestand dat u aan het logisch model wilt koppelen.
Klik op OK.

Zo voegt u een voorbeeld-XML toe:

Klik onder Datastructuren op Toevoegen.
Zoek naar en selecteer een of meer XML-bestanden die u aan het logisch model wilt toevoegen.
Klik op OK.
Als de XML niet compatibel is met de XSD, verschijnt een foutmelding.

Als de XSD aan het logisch model gekoppeld is, ziet u de datastructuur op het tabblad Data rechts van de modeleditor wanneer u



een taalmodel opent. Via het zoekveld kunt u naar elementen in de gegevens zoeken. Voer het gezochte element in en druk op
Enter op het toetsenbord.

Nu kunt u de in de datastructuur gedefinieerde variabelen in uw document invoegen.

7.1 .2 Een variabele invoegen7.1 .2 Een variabele invoegen

Om uw document dynamisch te maken, kunt u variabelen invoegen. Deze variabelen werden gedefinieerd in de datastructuur
(XSD) en worden vervangen door de bijbehorende waarden die u bij het genereren of na een preview in het
voorbeeldgegevensbestand hebt vastgelegd.

U kunt een variabele in een taalmodel invoegen of in een conditie of loopfilter gebruiken:

Zo voegt u een variabele in uw document in:

Check het logisch model uit.
Open het taalmodel.
Vouw de datastructuur uit:

Klik met de rechtermuisknop op de node en klik op Alles uitvouwen.

Zo voegt u een variabele toe:
Dubbelklik op de variabele die u wilt invoegen op het tabblad Data.
De variabele wordt nu in het document ingevoegd en gemarkeerd in een geel kader.

7.1 .3 Een dynamische afbeelding invoegen7.1 .3 Een dynamische afbeelding invoegen

Een dynamische afbeelding is eigenlijk een variabele afbeelding. De grootte van de afbeelding wordt in de ontwerpfase



vastgelegd wanneer u de afbeelding invoegt. De inhoud van de afbeelding is echter variabel en wordt bij het genereren bepaald.
De variabele afbeelding komt overeen met een variabele in de datastructuur. Deze variabele moet het volledige pad bevatten naar
de afbeelding die u bij het genereren wilt invoegen.

Voorbeeld van een pad: <SIGNATURE>file:///d:/DynImages/WWilson.jpg</SIGNATURE>

Zo voegt u een dynamische afbeelding in:

Plaats de cursor in het document waar u de afbeelding wilt invoegen.
Klik met de rechtermuisknop op de variabele in de datastructuur.
Kies in het snelmenu Invoegen als dynamische afbeelding.
Klik op Voltooien.

Op de cursorpositie verschijnt een tijdelijke plaatsaanduiding ("placeholder").

Indien nodig kunt u de meeste instellingen van de afbeelding wijzigen, zoals grootte, positie, randen toevoegen enz. Deze tijdelijke
plaatsaanduiding wordt bij het genereren vervangen door de eigenlijke afbeelding.

7.1 .4 Voorstelling in de modeleditor7.1 .4 Voorstelling in de modeleditor

Een variabele wordt weergegeven in een geel kader met de omschrijving van de variabele:

U kunt de grootte van dit gele kader wijzigen. Dit is alleen bedoeld om het uiterlijk van de variabelen, condities en loops te
verfijnen: het resultaat na het genereren blijft ongewijzigd.

Zo wijzigt u de grootte van het gele kader:

Selecteer de variabele. Opmerking: dubbelklik niet op de variabele, anders wordt die tweemaal geopend.
Het venster Eigenschappen van de variabele wordt geopend.
Klik op Volgende.
Onderaan in het venster kunt u de grootte van de Weergave van de variabele wijzigen.



Klik op Voltooien.

7.1 .5 Een variabele opmaken7.1 .5 Een variabele opmaken

Wanneer u een variabele invoegt, wordt de standaardopmaak geselecteerd. U kunt echter specifieke opmaak op uw variabele
toepassen.

Zo wijzigt u de opmaak van een variabele:

Klik in uw document op het gele tekstvak dat de variabele voorstelt.
De wizard Eigenschappen van de variabele wordt geopend zodat u een andere opmaak kunt selecteren.

De beschikbare opmaakopties hangen af van het type variabele (tekenreeks of string, numeriek veld enz.). Hier volgt een overzicht
van de opmaakopties voor variabelen van elk type.

Te k e n r e e k s e n  ( s t r i n g s )Te k e n r e e k s e n  ( s t r i n g s )

Hier volgen de opmaakopties voor een tekenreeks:

OPMAAK
TEK ENR EEK S OMS CHR IJV ING

Ongewijzigd De variabele wordt ongewijzigd en zonder opmaak afgedrukt.

Kleine letters De variabele wordt in kleine letters afgedrukt.

Hoofdletters De variabele wordt in hoofdletters afgedrukt.

Als in een zin Het eerste woord van de variabele wordt met een beginhoofdletter afgedrukt. De andere woorden worden
ongewijzigd afgedrukt.

Gedwongen als in
een zin

Het eerste woord van de variabele wordt met een beginhoofdletter afgedrukt. De andere woorden worden zonder
beginhoofdletter afgedrukt.

Alles met
Beginhoofdletter De beginletter van elk woord wordt met een hoofdletter afgedrukt.



Masker Wanneer u dit opmaaktype selecteert, wordt het tekstvak Masker actief. Daar kunt u zelf de opmaak van de
variabele bepalen.

OPMAAK
TEK ENR EEK S OMS CHR IJV ING

G e t a l n o t a t i e  ( n u m e r i e k e  v e l d e n )G e t a l n o t a t i e  ( n u m e r i e k e  v e l d e n )

Hier volgen de opmaakopties voor numerieke velden:

G E TALNOTATIE OMS CHR IJV ING

Omzetten naar
tekenreeks

Als u dit selectievakje aanvinkt, wordt de variabele omgezet naar een tekenreeks (string) en worden alle
opmaakopties voor tekenreeksen beschikbaar in plaats van de opmaakopties voor numerieke velden (getalnotatie).

Volledig opmaken

De variabele wordt opgemaakt volgens de landinstellingen.

In een Nederlands taalmodel bijvoorbeeld wordt een punt "." als duizendtal-scheidingsteken gebruikt en een komma
"," als decimaalteken. In een Engels taalmodel wordt een komma "," als duizendtal-scheidingsteken gebruikt en een
punt "." als decimaalteken.

Ongewijzigd De variabele wordt ongewijzigd en zonder opmaak afgedrukt.

Voorgedefinieerde
opmaak U kunt een voorgedefinieerde opmaak selecteren in de keuzelijst.

Als tekst Het numerieke veld wordt als tekst afgedrukt. Voor deze opmaak moet u de geavanceerde modus selecteren. U
kunt de opmaak naar wens aanpassen door te klikken op Configureren...

Masker
Wanneer u dit opmaaktype selecteert, wordt het tekstvak Masker actief. Daar kunt u zelf de opmaak van de
variabele bepalen.

Voorbeeld: masker "#G##0D00", resultaat "1.235,10"

D a t u m n o t a t i eD a t u m n o t a t i e

Hier volgen de verschillende opmaakopties voor datumvelden:

D ATU MNOTATIE OMS CHR IJV ING

Omzetten naar
tekenreeks

Als u dit selectievakje aanvinkt, wordt de variabele omgezet naar een tekenreeks (string) en worden alle
opmaakopties voor tekenreeksen beschikbaar in plaats van de opmaakopties voor numerieke velden (getalnotatie).

Ongewijzigd De variabele wordt ongewijzigd en zonder opmaak afgedrukt.

Voorgedefinieerde
opmaak U kunt een voorgedefinieerde opmaak selecteren in de keuzelijst.

Masker
Wanneer u dit opmaaktype selecteert, wordt het tekstvak Masker actief. Daar kunt u zelf de opmaak van de
variabele bepalen.

Zie de onderstaande voorbeelden

Voorbeeld: masker "[D] [MN,*-3] [Y,*-2]", resultaat "31 DEC 01"

Voorbeeld: masker "[FNn,*-3][D]/[M]/[Y,*-2]", resultaat "Mon 31/12/01"



B o o l e a a n s e  o p e r a t o r e nB o o l e a a n s e  o p e r a t o r e n

Hier volgen de opmaakopties voor booleaanse operatoren:

B OOLE AANS E
OPER ATOR OMS CHR IJV ING

Omzetten
naar
tekenreeks

Als u dit selectievakje aanvinkt, wordt de variabele omgezet naar een tekenreeks (string) en worden alle opmaakopties
voor tekenreeksen beschikbaar in plaats van de opmaakopties voor numerieke velden (getalnotatie).

Nul of één De booleaanse operator wordt afgedrukt als "0" (indien FALSE of onwaar) of als "1" (indien TRUE of waar).

Als
selectievakje

De booleaanse operator wordt afgedrukt als leeg selectievakje (indien FALSE of onwaar) of als aangevinkt selectievakje
(indien TRUE of waar).

B e s l i s s i n g s t a b e lB e s l i s s i n g s t a b e l

Wanneer het selectievakje Beslissingstabel aangevinkt is, verschijnt een vervolgkeuzelijst waar u een of meer beslissingstabellen
kunt selecteren die aan het logisch model werden gekoppeld. Bij het genereren wordt de waarde uit de XML vervangen door de
waarde die in de beslissingstabel gedefinieerd is.

Meer informatie over beslissingstabellen is te vinden in hoofdstuk 4. Beslissingstabellen.



7.2 Berekend
In Sketch kunt u berekende variabelen maken. Een berekende variabele voert een functie uit op een bestaande variabele die in de
XSD gedefinieerd is. Voorbeeld: op basis van de variabele "Kostprijs per jaar" kunt u de berekende variabele "Kostprijs per maand"
berekenen door de kostprijs per jaar te delen door 12.

Zo voegt u een berekende variabele toe aan uw dynamisch document:

Maak een berekende variabele in de XSD.
Voeg de berekende variabele in uw dynamisch document in. Daartoe moet u de XSD-datastructuur met de berekende
variabelen aan het logisch model koppelen. Als geen datastructuur met berekende variabelen aan uw model is gekoppeld, is
het tabblad Berekend in het objectenpalet leeg.

7.2.1 Een berekende variabele maken in de XSD7.2.1 Een berekende variabele maken in de XSD
Eerst moet u de XSD Uitchecken.
Klik met de rechtermuisknop en kies in het snelmenu Openen met > Sketch XSD-editor.

De XSD wordt geopend in het editorgebied.
Open het tabblad Berekende variabele onderaan in het venster.

Selecteer de knop met het groene plusteken ("+").
Een nieuwe variabele wordt toegevoegd met de naam "Expressie1".
Selecteer deze variabele.
In het rechterdeelvenster wordt het tabblad Eigenschappen geopend. Daar kunt u de berekende variabele een naam geven



en omschrijvingen in verschillende talen toevoegen.

Wanneer u het tabblad Expressie opent, kunt u de expressie voor de berekende variabele toevoegen.
Selecteer Expressie toepassen om te voltooien.

De berekende variabele is nu gemaakt. Sla alles op door het XSD-bestand in te checken.

7.2.2 Een berekende variabele invoegen in een dynamisch document7.2.2 Een berekende variabele invoegen in een dynamisch document

Om uw document dynamisch te maken, moet u een berekende variabele invoegen. Zoals hierboven uitgelegd, worden berekende
variabelen gedefinieerd in de datastructuur (XSD) en worden ze bij het genereren of na een preview vervangen door een
berekende waarde.

U kunt een berekende variabele in een taalmodel invoegen of in een conditie of loopfilter gebruiken:

Zo voegt u een berekende variabele in uw document in:

Check het logisch model uit.
Open het taalmodel.
Klik op het tabblad Berekend.
Dubbelklik op de variabele die u wilt invoegen op het tabblad Data.
De variabele wordt nu in het document ingevoegd en gemarkeerd in een oranje kader.

7.2.3 Voorstelling in de modeleditor7.2.3 Voorstelling in de modeleditor

Een berekende variabele wordt weergegeven in een oranje kader met de omschrijving van de variabele:



7.3 Herbruikbaar
Op het tabblad Herbruikbaar vindt u een overzicht van de opgeslagen logica. Bij het ontwerpen van uw dynamisch document
kunt u de gemaakte condities en/of loops opslaan om ze later opnieuw te gebruiken.

Sinds Sketch 6.1 kunt u de opgeslagen condities en loops opnieuw gebruiken in alle logische modellen die aan dezelfde XSD
gekoppeld zijn. In vroegere versies kon u alleen de opgeslagen variabelen en loops in hetzelfde logisch model opnieuw
gebruiken.

7.3.1 Opgeslagen condit ie7.3.1 Opgeslagen condit ie
Ee n  c o n d i t i e  o p s l a a nEe n  c o n d i t i e  o p s l a a n

Zo slaat u een conditie op:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken.
Open het taalmodel.
Selecteer de tekst die u als conditie wilt gebruiken.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Nieuwe conditie toevoegen.

Maak de conditie in de Condition Designer.

Tip: klik op de koppeling voor meer informatie over hoe u een conditie maakt.

Klik drie keer op Volgende.



Wanneer u de laatste stap bereikt, selecteert u Conditie opslaan onder Herbruikbaarheid.
Bepaal vervolgens hoe u de conditie wilt opslaan:

Selecteer Opslaan in model als u de conditie alleen in het huidige model opnieuw wilt gebruiken.
Selecteer Overkoepelend opslaan (XSD) om de conditie in de XSD op te slaan. In dit geval kunt u de conditie
gebruiken in alle andere modellen die aan de XSD gekoppeld zijn.

Het tekstvak Naam wordt beschikbaar.
Geef de conditie een naam.

Klik op Voltooien.
De opgeslagen conditie wordt toegevoegd aan het tabblad Herbruikbaar.

Ee n  o p g e s l a g e n  c o n d i t i e  o p n i e u w  g e b r u i k e nEe n  o p g e s l a g e n  c o n d i t i e  o p n i e u w  g e b r u i k e n

Zo gebruikt u een opgeslagen conditie opnieuw:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken.
Open het taalmodel.
Selecteer de tekst die u als conditie wilt gebruiken.
Dubbelklik op de opgeslagen conditie op het tabblad Herbruikbaar.
De Condition Designer wordt geopend en u ziet de eerder opgeslagen conditie.
Klik op Voltooien.



De opgeslagen conditie wordt toegevoegd aan het dynamisch document.

Ee n  o p g e s l a g e n  c o n d i t i e  b e w e r k e nEe n  o p g e s l a g e n  c o n d i t i e  b e w e r k e n

Als u al een opgeslagen conditie hebt gemaakt, kunt u die bewerken. Houd echter in gedachte dat wanneer u een opgeslagen
conditie wijzigt, alle exemplaren van die conditie worden geüpdatet!

Zo bewerkt u een opgeslagen conditie:

Selecteer de opgeslagen conditie op het tabblad Herbruikbaar.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Bewerken.
De Condition Designer wordt geopend.
Werk de conditie bij.
Klik op Voltooien.

Ee n  o p g e s l a g e n  c o n d i t i e  d u p l i c e r e nEe n  o p g e s l a g e n  c o n d i t i e  d u p l i c e r e n

Wanneer u een complexe conditie wilt toevoegen die vergelijkbaar is met een eerder opgeslagen conditie, kan het handig zijn
deze opgeslagen conditie te dupliceren. Op die manier hoeft u alleen nog maar enkele kleine wijzigingen aan te brengen. Dat gaat
sneller dan wanneer u de complexe conditie van nul af aan moet maken.

Zo dupliceert u een opgeslagen conditie:

Selecteer de opgeslagen conditie op het tabblad Herbruikbaar.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Dupliceren.



Geef de conditie een nieuwe naam.
Klik op OK.
De gedupliceerde conditie wordt nu toegevoegd op het tabblad Herbruikbaar.
Hoe u de gedupliceerde conditie bewerkt, wordt hierboven uitgelegd in het punt Een opgeslagen conditie bewerken.

Vo o r s t e l l i n g  i n  d e  m o d e l e d i t o rVo o r s t e l l i n g  i n  d e  m o d e l e d i t o r

Een opgeslagen conditie wordt weergegeven tussen groene tags, net als een gewone conditie. Een specifiek kenmerk van de
opgeslagen conditie is de letter 'S' in de openingstag:

Ee n  o p g e s l a g e n  c o n d i t i e  v e r w i j d e r e nEe n  o p g e s l a g e n  c o n d i t i e  v e r w i j d e r e n

Wanneer u een opgeslagen conditie niet langer gebruikt, kunt u ervoor kiezen die te verwijderen.

Zo verwijdert u een opgeslagen conditie:

Selecteer de opgeslagen conditie op het tabblad Herbruikbaar.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Verwijderen.

Opmerking: als de opgeslagen conditie nog in gebruik is in een taalmodel, verschijnt een pop-upvenster met de melding dat u
de conditie niet kunt verwijderen. Zorg ervoor dat de conditie niet in andere taalmodellen wordt gebruikt.

7.3.2 Opgeslagen loop7.3.2 Opgeslagen loop
Ee n  l o o p  o p s l a a nEe n  l o o p  o p s l a a n

Zo slaat u een loop op:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken.
Open het taalmodel.
Selecteer de tekst waarop u de loop wilt toepassen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Nieuwe loop toevoegen.



Selecteer het herhalende element in de Loop Designer die wordt geopend.
Tip: alleen een herhalend element is aanklikbaar.
Klik vier keer op Volgende.

Wanneer u de laatste stap bereikt, selecteert u Loop opslaan onder Herbruikbaarheid.
Het tekstvak Naam wordt beschikbaar.
Geef de loop een naam.
Klik op Voltooien.



De opgeslagen loop wordt toegevoegd aan het tabblad Herbruikbaar.

Ee n  o p g e s l a g e n  l o o p  o p n i e u w  g e b r u i k e nEe n  o p g e s l a g e n  l o o p  o p n i e u w  g e b r u i k e n

Zo gebruikt u een opgeslagen loop opnieuw:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken.
Open het taalmodel.
Selecteer de tekst waarop u de loop wilt toepassen.
Dubbelklik op de opgeslagen loop op het tabblad Herbruikbaar.

De Loop Designer wordt geopend en u ziet de eerder opgeslagen loop.
Klik op Voltooien.



De opgeslagen loop wordt toegevoegd aan het dynamisch document.

Ee n  o p g e s l a g e n  l o o p  b e w e r k e nEe n  o p g e s l a g e n  l o o p  b e w e r k e n

Als u al een opgeslagen loop hebt gemaakt, kunt u die bewerken. Houd echter in gedachte dat wanneer u een opgeslagen loop
wijzigt, alle exemplaren van die loop worden geüpdatet!

Zo bewerkt u een opgeslagen loop:

Klik met de rechtermuisknop op de opgeslagen loop op het tabblad Herbruikbaar, en klik in het snelmenu op Bewerken.

De Loop Designer wordt geopend.
Update de loop.
Klik op Voltooien.

Ee n  o p g e s l a g e n  l o o p  d u p l i c e r e nEe n  o p g e s l a g e n  l o o p  d u p l i c e r e n

Als u al een opgeslagen loop hebt gemaakt en u hebt een vergelijkbare, maar licht gewijzigde loop nodig, dient u deze loop niet
van nul af aan opnieuw te maken om die op te slaan. U kunt de opgeslagen loop dupliceren, enkele kleine wijzigingen daarin



aanbrengen en de loop vervolgens onder een andere naam opslaan.

Zo dupliceert u een opgeslagen loop:

Klik met de rechtermuisknop op de opgeslagen loop op het tabblad Herbruikbaar, en klik in het snelmenu op Dupliceren.

Geef de loop een nieuwe naam.
Klik op OK.
De gedupliceerde loop wordt toegevoegd aan het tabblad Herbruikbaar.
Hoe u de gedupliceerde loopt bewerkt, wordt hierboven uitgelegd in het punt Een opgeslagen loop bewerken.

Vo o r s t e l l i n g  i n  d e  m o d e l e d i t o rVo o r s t e l l i n g  i n  d e  m o d e l e d i t o r

Een opgeslagen loop wordt weergegeven tussen rode tags, net als een gewone loop. Een specifiek kenmerk van de opgeslagen
loop is de letter 'S' in de openingstag:

Ee n  o p g e s l a g e n  l o o p  v e r w i j d e r e nEe n  o p g e s l a g e n  l o o p  v e r w i j d e r e n

Wanneer u een opgeslagen loop niet langer gebruikt, kunt u ervoor kiezen die te verwijderen.

Zo verwijdert u een opgeslagen loop:

Selecteer de opgeslagen loop op het tabblad Herbruikbaar.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Verwijderen.

Opmerking: als de opgeslagen loop nog in gebruik is in een taalmodel, verschijnt een pop-upvenster met de melding dat u de
loop niet kunt verwijderen. Zorg ervoor dat de loop niet in andere taalmodellen wordt gebruikt.



8. Fragmenten8. Fragmenten
Een fragment is een herbruikbaar document dat u in een of meer hoofddocumenten kunt invoegen. Het werken met fragmenten
biedt als voordeel dat u het fragment slechts op één plaats moet bijhouden en niet overal waar dit fragment voorkomt.

Een fragment is contextgebonden, wat betekent dat u dit alleen kunt invoegen wanneer de datastructuur van het fragment
identiek is aan of een deelverzameling is van die van het hoofddocument. Als dat niet het geval is, verschijnt tijdens het invoegen
een foutmelding.

Een fragment dat u in een taalmodel hebt ingevoegd, is alleen-lezen. U kunt de inhoud alleen wijzigen in het fragment zelf en
niet in het document waar u het fragment invoegt.



8.1 Hoe voeg ik een fragment in?
Zo voegt u een fragment in:

Plaats de cursor in het document waar u het fragment wilt invoegen.
Klik in de Sketch Navigator met de rechtermuisknop op het .lgm bestand dat u als fragment wilt invoegen.
Klik in het snelmenu op Invoegen als fragment.

De wizard Fragment invoegen wordt geopend.

Als geen XSD aan uw fragment gekoppeld is, ziet u een bericht in de wizard Fragment invoegen: (XSD's komen niet
overeen) Selecteer een fragment om in te voegen. Dit bericht dient alleen als waarschuwing en is geen foutmelding.
Een XSD hoeft niet noodzakelijk aan een fragment gekoppeld te zijn.

Opmerking: nu kunt u meerdere deelverzamelingen XSD's in een XSD-fragment gebruiken. Met deze functie kunt u door
fragmenten/modellen gedeelde XML-elementen eenvoudiger beheren.

Standaard wordt Overerven van parent als Taal geselecteerd. Dit betekent dat het fragment in dezelfde taal als het
hoofddocument wordt afgedrukt. Indien de taal van het hoofddocument niet beschikbaar is of als u het fragment in een
specifieke taal wilt afdrukken, kunt u in de vervolgkeuzelijst een andere taal selecteren.

Als u het fragment voorwaardelijk wilt maken, vinkt u het selectievakje Voorwaardelijk aan (zie 8.1.1 Voorwaardelijk



fragment hieronder).

Selecteer Volgende.

Als een XSD aan uw fragment gekoppeld is, kunt u de datacontext specificeren.

In de vervolgkeuzelijst Gevonden resultaten ziet u de deelverzameling datastructuren van het fragment. (Meer
informatie is te vinden in 8.1.2 Contextafhankelijk fragment hieronder.)
Selecteer een Context.
Klik op Volgende.

Het venster Stijlen en opmaak wordt geopend (zie 8.1.2 Contextafhankelijk fragment).

Selecteer of u de eigen opmaak van het fragment wilt behouden (No merge), de opmaak van het hoofddocument wilt
overnemen (Merge) of de opmaak van de vorige alinea wilt toepassen (Integreer met contextstijl).
Geef aan of u het regeleinde wilt verwijderen vóór of na het ingevoegde fragment.
Klik op Voltooien.

Het fragment wordt ingevoegd op de cursorpositie en wordt voorgesteld tegen een blauwe achtergrond:

8.1 .1  Voorwaardelijk fragment8.1 . 1  Voorwaardelijk fragment

Als u het fragment alleen wilt afdrukken wanneer aan een specifieke conditie voldaan is, kunt u het fragment voorwaardelijk
maken. Dit betekent dat het fragment alleen wordt afgedrukt wanneer voldaan is aan de conditie die u bij het invoegen van het
fragment hebt ingevoerd.

Zo voegt u een voorwaardelijk fragment in:

Plaats de cursor in het document waar u het fragment wilt invoegen.
Klik in de Sketch Navigator met de rechtermuisknop op het .lgm bestand dat u als fragment wilt invoegen en klik in het
snelmenu op Invoegen als fragment.
De wizard Fragment invoegen wordt geopend.
Vink het selectievakje Voorwaardelijk aan.
Klik twee keer op Volgende.
In het volgende venster kunt u uw Conditie maken. Wanneer aan deze conditie voldaan is, wordt het fragment afgedrukt. Is
niet aan de conditie voldaan, dan is het fragment niet zichtbaar.

Het voorwaardelijk fragment wordt ingevoerd op de cursorpositie en wordt voorgesteld tegen een groene achtergrond.



8.1 .2 Contextafhankelijk fragment8.1 .2 Contextafhankelijk fragment

Als uw fragment gekoppeld is aan een XSD met datablokken die dezelfde naam hebben als die in de XSD van het model, wordt de
stap Specificeer datacontext weergegeven.

U moet nu selecteren welk datablok u wilt gebruiken.

Ofwel kunt u een overeenstemmend datablok in de lijst Gevonden resultaten gebruiken. Als er geen context van
toepassing is, is de lijst leeg en wordt alleen het hoofdsymbool ('/') weergegeven.
Ofwel selecteert u het datablok handmatig door Manuele selectie te kiezen.

Example: Een datablok "Adres" kan in dezelfde vorm bestaan als een "factuuradres", "leveringsadres", "adres afzender", "adres
ontvanger", "magazijnadres" enz. Om ze herbruikbaar te maken, moet u alle datablokken "Adres" met dezelfde structuur
omschrijven, bv. "naam, straat, nummer, postcode, plaats".

8.1 .3 St ijlen en opmaak8.1 .3 St ijlen en opmaak

Bij het invoegen van een fragment kunt u meerdere opties voor Stijlen en opmaak selecteren.

Ongewijzigd (no merge)

Het fragment behoudt de eigen alineastijlen en opmaak. De alineastijlen en opmaak van het hoofddocument worden niet
toegepast op het fragment. Dit is de standaardinstelling.

De achtergrondkleur van een "Ongewijzigd" ingevoegd fragment is lichtblauw.

Voorbeeld:



VOOR B EELD OMS CHR IJV ING

**Vóór ** het genereren:

Hoofddocument: lettertype Arial

Fragment: lettertype Times New Roman

Na het genereren:

Hoofddocument: lettertype Arial

Fragment: lettertype Times New Roman

Overerven van stijlen (merge) Als u deze optie kiest, worden de alineastijlen en opmaak van het hoofddocument overgenomen
in het fragment. Deze optie werkt echter alleen wanneer de alineastijl in uw hoofddocument en uw fragment dezelfde naam
hebben.

De achtergrondkleur van een met de optie "Merge" ingevoegd fragment is donkerblauw.

Voorbeeld:

VOOR B EELD OMS CHR IJV ING

**Vóór ** het genereren:

Hoofddocument: lettertype Arial

Fragment: lettertype Times New Roman

Na het genereren:

Hoofddocument: lettertype Arial

Fragment: lettertype Arial

Integreer met contextstijl

In dit geval neemt het fragment de alineastijl en opmaak van de vorige alinea over. De achtergrondkleur van een fragment dat
met de optie "Integreer met contextstijl" wordt ingevoegd is ook donkerblauw.

Voorbeeld:

VOOR B EELD OMS CHR IJV ING

Vóór het genereren:

Vorige alinea: lettertype Arial cursief

Fragment: lettertype Arial cursief

Na het genereren:

Vorige alinea: lettertype Arial cursief

Fragment: lettertype Arial cursief

Regeleinde vóór en/of na fragment verwijderen



Wanneer u een van beide selectievakjes of ze allebei aanvinkt, wordt het desbetreffende regeleinde bij het genereren verwijderd.
Op die manier kunt u fragmenten invoegen die doorlopen in de tekst.

Regeleinde vóór fragment verwijderen:

VOOR B EELD OMS CHR IJV ING

Vóór het genereren:

Regeleinde vóór fragment

Regeleinde na fragment

Na het genereren:

GEEN regeleinde vóór fragment

Regeleinde na fragment

Regeleinde na fragment verwijderen:

VOOR B EELD OMS CHR IJV ING

Vóór het genereren:

Regeleinde vóór fragment

Regeleinde na fragment

Na het genereren:

Regeleinde vóór fragment

GEEN regeleinde na fragment

Regeleinde vóór en na fragment verwijderen:

VOOR B EELD OMS CHR IJV ING

Vóór het genereren:

Regeleinde vóór fragment

Regeleinde na fragment

Na het genereren:

GEEN regeleinde vóór fragment

GEEN regeleinde na fragment



8.2 Hoe wijzig ik een fragment?
Een fragment dat u in een taalmodel hebt ingevoegd, is alleen-lezen. U kunt de inhoud alleen wijzigen in het fragment zelf en niet
in het document waar u het fragment invoegt.

Als u de inhoud van een fragment wilt wijzigen, moet u de wijzigingen aanbrengen in het model van het fragment zelf. Dit
betekent dat u het logisch model moet uitchecken en het (de) taalmodel(len) moet wijzigen. Meer informatie en uitvoerige
instructies zijn te vinden in 3.4 Hoe check ik een logisch model uit?.

Denk erom dat wanneer u het fragment updatet, de veranderingen in alle exemplaren van dit fragment worden toegepast.



8.3 Hoe verwijder ik een fragment?
Om een fragment te verwijderen, moet u eerst het hoofddocument uitchecken. Meer informatie en uitvoerige instructies zijn te
vinden in 3.4 Hoe check ik een logisch model uit?.

Zo verwijdert u een fragment:

Plaats in de modeleditor de cursor in het document waarvan u het fragment wilt ontkoppelen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Fragment verwijderen.

Het fragment staat niet langer in het hoofddocument.

Met deze bewerking hebt u het fragment uit het taalmodel verwijderd. Het logisch model van het fragment blijft echter bestaan in
de bibliotheek. Wanneer u een fragment verwijdert, wordt het in het hoofddocument gebruikte exemplaar van dit fragment
verwijderd, maar niet het logisch model van het fragment zelf. Om een fragment volledig te verwijderen, gaat u te werk zoals
aangegeven in 3.10 Hoe verwijder ik een model?.



8.4 Hoe ontkoppel ik een fragment?
Wanneer u een fragment ontkoppelt, wordt de koppeling tussen het exemplaar van het fragment in het hoofddocument en het
logisch model van het fragment verbroken: latere wijzigingen die u in het fragment aanbrengt, worden dan niet toegepast in het
hoofddocument.

Zo ontkoppelt u een fragment van het hoofddocument:

Plaats in de modeleditor de cursor in het document waarvan u het fragment wilt ontkoppelen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Fragment ontkoppelen.

De inhoud van het fragment staat nog in het hoofddocument, maar de blauwe achtergrond is verdwenen:



8.5 Hoe update ik een fragment?
Wanneer u een taalmodel opent, worden de fragmenten niet automatisch geüpdatet. Als een document meerdere fragmenten
bevat, kunt u ervoor kiezen alle fragmenten in het document of slechts één fragment tegelijk te updaten.

8.5.1 Eén fragment updaten8.5.1 Eén fragment updaten

Zo updatet u één fragment:

Zorg dat het hoofddocument is uitgecheckt.
Plaats in de modeleditor de cursor in het document waarvan u het fragment wilt updaten.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Fragment updaten.

Het geselecteerde fragment wordt geüpdatet. De andere fragmenten blijven ongewijzigd.

8.5.2 Alle fragmenten updaten8.5.2 Alle fragmenten updaten

De knop Fragmenten updaten is beschikbaar wanneer het hoofddocument zowel ingecheckt als uitgecheckt is.

Hoofddocument uitgecheckt

Wanneer u alle fragmenten updatet en het model wordt uitgecheckt, worden de fragmenten inhoudelijk geüpdatet. Wanneer u
het model nadien opslaat en incheckt, worden de geüpdatete versies van de fragmenten opgeslagen. De volgende keer dat u het
document opent, krijgt u zo de geüpdatete inhoud van de fragmenten te zien.

Zo updatet u alle fragmenten:

Zorg dat het hoofddocument is uitgecheckt.
Klik in de linkerbovenhoek op het pictogram Fragmenten updaten.
Klik op Ja om te bevestigen.

Alle fragmenten worden tegelijk geüpdatet.

Hoofddocument ingecheckt

Wanneer u alle fragmenten updatet terwijl het model ingecheckt is, worden alle fragmenten inhoudelijk geüpdatet zodat u de
juiste documentinhoud te zien krijgt. Deze geüpdatete versie van de fragmenten wordt echter niet opgeslagen. De volgende keer
dat u het hoofddocument uitcheckt, krijgt u nog steeds de vorige versie van de fragmenten te zien.

Zo updatet u alle fragmenten:

Open het taalmodel.
Klik in de linkerbovenhoek op het pictogram Fragmenten updaten.



Klik op Ja om te bevestigen.

Alle fragmenten worden tegelijk geüpdatet.



8.6 Hoe publish ik parent-modellen van fragmenten?
Wanneer u een fragment updatet dat in meerdere parent-modellen wordt gebruikt, moet u alle parent-modellen opnieuw
publishen. In Sketch 6.1 hoeft u niet langer manueel te controleren in welke modellen een fragment wordt gebruikt en de
gekoppelde parent-modellen afzonderlijk te publishen: voortaan kunt u dat in één keer doen.

Hiervoor gaat u als volgt te werk:

Update een fragment dat in meerdere modellen wordt gebruikt en check dit in.
Klik met de rechtermuisknop op het fragment dat u in de Sketch Navigator hebt geüpdatet, en klik in het snelmenu op
Publish parent.

U wordt nu gevraagd of u het structuuroverzicht wilt updaten. Deze functie werkt alleen wanneer het structuuroverzicht up-
to-date is. Als het structuuroverzicht niet up-to-date is, worden mogelijk niet alle bijbehorende modellen gepublisht.
Wij raden u aan het keuzerondje Eerst de hiërarchie controleren om vervolgens de afhankelijkheden te controleren
in de vernieuwde boomstructuur te selecteren en daarna te klikken op OK. Houd ermee rekening dat deze bewerking
enige tijd kan duren afhankelijk van de omvang van de ModelStore.

Selecteer de parent-modellen die u wilt publishen.
Voer een opmerking over de publicatie in en klik op Voltooien.



9. Logica toevoegen: Condities9. Logica toevoegen: Condities
Om uw document dynamisch te maken, kunt u in Sketch eenvoudig condities maken. Deze logische bouwstenen zijn bijzonder
eenvoudig toe te voegen dankzij een wizard-achtige interface.

Met een conditie kunt u een woord, zin, fragment of zelfs een volledig document weergeven of verbergen. U beschikt over diverse
operators om bepaalde criteria in te stellen en zo variabelen en vaste gegevenselementen te valideren.

U kunt een loop combineren met een ingesloten conditie. In dit geval moet u wel van binnen naar buiten te werk gaan, dat wil
zeggen eerst de conditie samenstellen en dan de loop eromheen plaatsen.



9.1 Hoe maak ik een conditie?
Zo maakt u een conditie:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.
Open het taalmodel.
Selecteer de tekst die u als conditie wilt gebruiken.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Nieuwe conditie toevoegen.

Of

Klik op het pictogram Conditie in de werkbalk.

De Condition Designer wordt geopend op de plaats waar u de conditie hebt gemaakt.

Standaard wordt de operator Is gelijk aan geselecteerd.
U kunt functies, (berekende) variabelen en vaste waarden gebruiken om de conditie te maken.
Klik op Voltooien.



De conditietags worden toegevoegd rond de geselecteerde tekst.

Tip: als u moeilijkheden ondervindt om de tekst met de muis te selecteren, probeer het dan met het toetsenbord: houd de [Shift]-
toets ingedrukt terwijl u op de toetsen Pijl naar links of Pijl naar rechts drukt. Als het nog steeds niet lukt, probeer dan te
selecteren van het einde naar het begin.

Zorg dat er tekst of spaties staan op de positie waar u met de rechtermuisknop klikt. Anders kan het zijn dat Nieuwe conditie
toevoegen niet wordt weergegeven.



9.2 Weergave van de conditie
9.2.1 Voorstelling in de modeleditor9.2.1 Voorstelling in de modeleditor

Een conditie wordt weergegeven tussen een groene begin- en eindtag.

Alles wat tussen deze tags staat, maakt deel uit van de conditie. Voorwaardelijke gegevens zijn bijvoorbeeld variabelen,
fragmenten, afbeeldingen, woorden, zinnen, alinea's of zelfs volledige documenten met meerdere pagina's.

U kunt de grootte van de objecten tussen de groene tags aanpassen. Dit is alleen bedoeld om het uiterlijk van de condities te
verfijnen: het resultaat na het genereren blijft ongewijzigd.

Zo past u de grootte van het object tussen de groene tags aan:

Open de conditie door te dubbelklikken op de begintag.

De Condition Designer wordt geopend.
Klik drie keer op Volgende.
Onderaan in het venster kunt u de Tekengrootte onder Weergave van de conditie wijzigen.



9.2.2 Een voorwaarde markeren9.2.2 Een voorwaarde markeren

Zo kunt u zien waar een conditie begint en eindigt:

Klik op de begintag van de conditie .
De tekst tussen de tags wordt in het groen gemarkeerd. Dit is de voorwaardeljke tekst.

9.2.3 Regeleinde verwijderen wanneer n iet aan de condit ie voldaan is9.2.3 Regeleinde verwijderen wanneer n iet aan de condit ie voldaan is

Wanneer een conditie slechts op één alinea werd toegepast, beschikt u over een optie om de voorwaardelijke alinea te
verwijderen als niet aan de conditie voldaan is (FALSE of onwaar). Op die manier vermijdt u lege alinea's na de preview of na het
genereren.

Zo verwijdert u het regeleinde als niet aan de conditie voldaan is:

Dubbelklik op de begintag van de conditie.
De Condition Designer wordt geopend.
Vink het selectievakje Regeleinde verwijderen (indien conditie 1 alinea bevat) onder in het venster aan.



Wanneer het selectievakje niet aangevinkt is, ziet het resultaat na de preview er als volgt uit:

Wanneer het selectievakje aangevinkt is, ziet het resultaat na de preview er als volgt uit:



9.3 Logische condities
Met de wizard Condition Designer kunt u de condities zo eenvoudig of complex maken als u maar wilt. Wanneer u een conditie
maakt, wordt standaard het gelijkteken (=) geselecteerd en krijgt u twee argumenten te zien in de vorm van lege
tekenreekswaarden.

De standaardconditie bij het openen van de Condition Designer ziet er als volgt uit:



9.3.1 Operatoren9.3.1 Operatoren

In de Condition Designer beschikt u over diverse operatoren of bewerkingstekens. Ga als volgt te werk om alle operatoren te
bekijken:

Klik met de rechtermuisknop op de operator Is gelijk aan.
Een vervolgkeuzelijst van alle operatoren wordt geopend. Hierin kunt u een andere operator selecteren.

De volgende operatoren zijn beschikbaar:

OPER ATOR OMS CHR IJV ING

Is groter dan of gelijk aan
(>=) Vergelijkt twee waarden

Is groter dan (>) Vergelijkt twee waarden

Is gelijk aan (=) Vergelijkt twee waarden

Is kleiner dan of gelijk
aan (<=) Vergelijkt twee waarden

Is kleiner dan (<) Vergelijkt twee waarden

Is verschillend van (<>) Vergelijkt twee waarden

OF Combineert twee of meer expressies, waarbij minstens één expressie geldig moet zijn om aan de conditie te
voldoen (TRUE of waar).

EN Combineert twee of meer expressies, waarbij alle expressies geldig moet zijn om aan de conditie te voldoen
(TRUE of waar).



9.3.2 Argumenten9.3.2 Argumenten

Een conditie bestaat uit minstens twee argumenten: het ene argument wordt vergeleken met het andere en gecontroleerd op
basis van de operator. Wanneer u een nieuwe conditie maakt, wordt standaard het argument Vaste waarde geselecteerd.

Naast het argument Vaste waarde, zijn er drie andere types beschikbaar:

Selecteer een van de argumenten in de Condition Designer. Onder Elementeigenschappen ziet u de verschillende
argumenttypes:

Functie
Variabele
Vaste waarde
Berekend

Standaard wordt het argument Vaste waarde geselecteerd.

Zo selecteert u een ander argumenttype:

Selecteer het gewenste tabblad onder Elementeigenschappen in de Condition Designer.

Of

Klik met de rechtermuisknop en selecteer het nieuwe argumenttype dat u wilt gebruiken.
Het bijbehorende tabblad wordt automatisch geactiveerd in het venster Elementeigenschappen.



9.3.3 Argumenttype 1 :  VASTE WAARDE9.3.3 Argumenttype 1 :  VASTE WAARDE

De gebruiker kan rechtstreeks een waarde invoeren. In een conditie wordt een variabele/berekende variabele/functie vaak
vergeleken met een vaste waarde.

Zo gebruikt u een vaste waarde in een conditie:

Selecteer het argument.
Onder Elementeigenschappen wordt het tabblad Vaste waarde automatisch geselecteerd.

Selecteer het gewenste datatype in de lijst.

Voer in het tekstvak de waarde in die u wilt vergelijken.

Selecteer het andere argument als u klaar bent.

Of

Druk op Enter.

De vaste waarde wordt nu toegevoegd als argument.





9.3.4 Argumenttype 2:  VARIABELE9.3.4 Argumenttype 2:  VARIABELE

Als u een variabele in een conditie wilt gebruiken, moet u de datastructuur aan uw logisch model koppelen. Meer informatie en
uitvoerige instructies zijn te vinden in 3.2.1 Een logisch model maken.

Wanneer u het tabblad Variabele selecteert, wordt de boomstructuur van de gekoppelde datastructuur (XSD) weergegeven. U
kunt deze boomstructuur eenvoudig samenvouwen/uitvouwen door te klikken op de driehoeken naast de verschillende
datablokken. Alleen de leaf-elementen zijn actief en kunnen worden ingevoegd. De andere elementen (nodes) zijn inactief.

Zo gebruikt u een variabele in een conditie:

Selecteer het argument.
Onder Elementeigenschappen wordt het tabblad Vaste waarde automatisch geselecteerd.

Klik op het tabblad Variabele in het gebied Elementeigenschappen.
Dubbelklik in de datastructuur op de variabele die u met het andere argument wilt vergelijken.
De variabele wordt nu toegevoegd als argument.



9.3.5 Argumenttype 3:  BEREKENDE VARIABELE9.3.5 Argumenttype 3:  BEREKENDE VARIABELE

Als u een berekende variabele in een conditie wilt gebruiken, moet u een datastructuur aan uw logisch model koppelen. Meer
informatie en uitvoerige instructies zijn te vinden in 3.2.1 Een logisch model maken. In deze datastructuur moet u minstens één
berekende variabele definiëren. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in 7.2 Berekend.

Wanneer het tabblad Berekend is geselecteerd, worden de in de XSD gemaakte berekende variabelen uitgelijst.

Zo gebruikt u een van deze berekende variabelen in een conditie:

Selecteer het argument.
Onder Elementeigenschappen wordt het tabblad Vaste waarde automatisch geselecteerd.

Klik op het tabblad Berekend in het gebied Elementeigenschappen.
Dubbelklik in de datastructuur op de berekende variabele die u met het andere argument wilt vergelijken.
De berekende variabele wordt nu toegevoegd als argument.





9.3.6 Argumenttype 4:  FUNCTIE9.3.6 Argumenttype 4:  FUNCTIE

Er zijn drie belangrijke functietypes: Booleaanse functies, functies op tekenreeksen en functies op getallen. Hieronder vindt u een
overzicht van alle beschikbare functies.

Zo gebruikt u een functie in een conditie:

Selecteer het argument.
Onder Elementeigenschappen wordt het tabblad Vaste waarde automatisch geselecteerd.

Klik op het tabblad Functie in het gebied Elementeigenschappen.
Klik op de driehoek vóór het functietype dat u wilt gebruiken.
De functie wordt nu toegevoegd als argument.

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  B O O L E A NB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  B O O L E A N

Deze functie geeft als resultaat een Booleaanse waarde voor een getal, tekenreeks of nodeset en geeft aan of het element al dan
niet in de voorbeeldgegevens aanwezig is.

Voor deze functie hebt u geen andere parameter nodig.



Als de variabele aanwezig is in de XML, is de conditie waar (TRUE).
Is de variabele niet aanwezig in de XML, dan is de conditie onwaar (TRUE).

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  F I R STB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  F I R ST

Deze functie wordt toegepast op een herhalend element en controleert de huidige positie van het herhalende datablok in een
loop. Met deze functie kunt u nagaan of dit de eerste keer is dat een specifiek element voorkomt. Het resultaat van deze functie is
een Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).

Voor deze functie hebt u geen andere parameter nodig.

Als de huidige positie de eerste keer is dat het element voorkomt, is de conditie waar (TRUE).
Is de huidige positie niet de eerste keer dat het element voorkomt, dan is de conditie onwaar (FALSE).

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  L A STB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  L A ST

Deze functie wordt toegepast op een herhalend element en controleert de huidige positie van het herhalende datablok in een
loop. Met deze functie kunt u nagaan of dit de laatste keer is dat een specifiek element voorkomt. Het resultaat van deze functie is
een Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).

Voor deze functie hebt u geen andere parameter nodig.

Als de huidige positie de laatste keer is dat het element voorkomt, is de conditie waar (TRUE).
Is de huidige positie niet de laatste keer dat het element voorkomt, dan is de conditie onwaar (FALSE).

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  E V E NB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  E V E N

Deze functie wordt toegepast op een herhalend element en controleert de huidige positie van het herhalende datablok in een



loop. Met deze functie kunt u nagaan of het element een even aantal keer voorkomt (d.w.z. twee keer, vier keer, zes keer enz.). Het
resultaat van deze functie is een Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).

Voor deze functie hebt u geen andere parameter nodig.

Als het element op de huidige positie een even aantal keer voorkomt, is de conditie waar (TRUE).
Komt het element op de huidige positie een oneven aantal keer voor, dan is de conditie onwaar (FALSE).

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  O D DB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  O D D

Deze functie wordt toegepast op een herhalend element en controleert de huidige positie van het herhalende datablok in een
loop. Met deze functie kunt u nagaan of het element een oneven aantal keer voorkomt (d.w.z. één keer, drie keer, vijf keer enz.).
Het resultaat van deze functie is een Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).

Voor deze functie hebt u geen andere parameter nodig.

Als het element op de huidige positie een oneven aantal keer voorkomt, is de conditie waar (TRUE).
Komt het element op de huidige positie een even aantal keer voor, dan is de conditie onwaar (FALSE).

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  M U LT I P L EB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  I S  M U LT I P L E

Deze functie wordt toegepast op een herhalend element en controleert de huidige positie van het herhalende datablok in een
loop. Met deze functie kunt u nagaan of het aantal keer dat een specifiek element voorkomt een veelvoud is van een bepaald
getal. Het resultaat van deze functie is een Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).

Voor deze functie hebt u een parameter nodig. Dit kan elke vaste waarde, variabele of andere functie zijn die een numerieke
waarde (getal) als resultaat geeft.

Als het aantal keer dat het element op de huidige positie voorkomt een veelvoud is van het in de parameter gedefinieerde
getal, is de conditie waar (TRUE).
Is het aantal keer dat het element op de huidige positie voorkomt geen veelvoud van het in de parameter gedefinieerde
getal, dan is de conditie onwaar (FALSE).



B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  STA R T S W I T HB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  STA R T S W I T H

Met deze functie controleert u of een tekenreeksvariabele met een specifieke tekenreeks begint. Het resultaat van deze functie is
een Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).

Voor deze functie hebt u twee parameters nodig. De eerste parameter is de brontekenreeks. De tweede parameter is de
tekenreeks die daarmee moet overeenkomen. Beide parameters kunnen een vaste waarde, (berekende) variabele of andere
functie zijn die een tekenreekswaarde als resultaat geeft.

Als de brontekenreeks begint met de als tweede parameter gedefinieerde tekenreeks, is de conditie waar (TRUE).
Als de brontekenreeks niet begint met de als tweede parameter gedefinieerde tekenreeks, is de conditie onwaar (FALSE).

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  E N D S W I T HB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  E N D S W I T H

Met deze functie controleert u of een tekenreeksvariabele met een specifieke tekenreeks eindigt. Het resultaat van deze functie is
een Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).

Voor deze functie hebt u twee parameters nodig. De eerste parameter is de brontekenreeks. De tweede parameter is de
tekenreeks die daarmee moet overeenkomen. Beide parameters kunnen een vaste waarde, (berekende) variabele of andere
functie zijn die een tekenreekswaarde als resultaat geeft.

Als de brontekenreeks eindigt met de als tweede parameter gedefinieerde tekenreeks, is de conditie waar (TRUE).
Als de brontekenreeks niet eindigt met de als tweede parameter gedefinieerde tekensreeks, is de conditie onwaar (FALSE).

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  C O N TA I N SB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  C O N TA I N S

Met deze functie controleert u of een tekenreeksvariabele een specifieke tekenreeks bevat. Het resultaat van deze functie is een
Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).



Voor deze functie hebt u twee parameters nodig. De eerste parameter is de brontekenreeks. De tweede parameter is de
tekenreeks die daarmee moet overeenkomen. Beide parameters kunnen een vaste waarde, (berekende) variabele of andere
functie zijn die een tekenreekswaarde als resultaat geeft.

Als de brontekenreeks de als tweede parameter gedefinieerde tekenreeks bevat, is de conditie waar (TRUE).
Als de brontekenreeks de als tweede parameter gedefinieerde tekenreeks niet bevat, is de conditie onwaar (FALSE).

B o o l e aan s e  f u n c t i e s :  E X I ST SB o o l e aan s e  f u n c t i e s :  E X I ST S

Met deze functie controleert u of een variabele bestaat. Het resultaat van deze functie is een Booleaanse waarde (TRUE/FALSE).

Voor deze functie hebt u een parameter nodig waarvan het bestaan wordt gecontroleerd. Deze parameter kan een variabele of
een berekende variabele zijn.

Als de variabele bestaat (d.w.z. een waarde bevat of leeg is), is de conditie waar (TRUE).
Als de variabele niet bestaat (d.w.z. niet bestaat in de voorbeeldgegevens, maar wel in de datastructuur omschreven is), is
de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  ST R I N GF u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  ST R I N G

Met deze functie kunt u elke waarde als tekenreeks voorstellen.

Voor deze functie hebt u een parameter nodig waarvan de waarde als tekenreeks wordt voorgesteld. Deze parameter kan een
vaste waarde, een (berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als de tekenreeksvoorstelling van de parameter gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde tekenreekswaarde,
is de conditie waar (TRUE).
Als de tekenreeksvoorstelling van de parameter niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie onwaar (FALSE).



F u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  U P P E R  C A SEF u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  U P P E R  C A SE

Met deze functie kunt u een tekenreeks in hoofdletters omzetten.

Voor deze functie hebt u een tekenreeksparameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of een
andere functie zijn.

Als de voorstelling in hoofdletters van de parameter gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie waar (TRUE).
Als de voorstelling in hoofdletters van de parameter niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  L O W E R  C A SEF u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  L O W E R  C A SE

Met deze functie kunt u een tekenreeks in kleine letters omzetten.

Voor deze functie hebt u een tekenreeksparameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of een
andere functie zijn.

Als de voorstelling in kleine letters van de parameter gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie waar (TRUE).
Als de voorstelling in kleine letters van de parameter niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie onwaar (FALSE).



F u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  SU B  ST R I N GF u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  SU B  ST R I N G

Met deze functie kunt u een deel van een tekenreeksvariabele extraheren (subtekenreeks).

Voor deze functie hebt u drie parameters nodig. De eerste parameter is de brontekenreeks en kan een vaste waarde, een
(berekende) variabele of een andere functie zijn. De tweede parameter is een geheel getal dat de beginpositie voor de extractie
aanduidt. De derde (facultatieve) parameter is een geheel getal dat de eindpositie voor de extractie aanduidt.

Example: substring('Beatles',1,4) -> Geeft als resultaat 'Beat'

Example: substring('Beatles',2) -> Geeft als resultaat 'eatles'

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde tekenreekswaarde, is de conditie waar
(TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde tekenreekswaarde, is de conditie
onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  M I N  ST R I N GF u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  M I N  ST R I N G

Met deze functie kunt u de laagste waarde van een tekenreeksvariabele in een herhalend datablok krijgen zonder een loop voor
deze variabele te maken.

Example: STRING_1 maakt deel uit van een herhalend datablok. Deze variabele komt drie keer voor. De verschillende waarden zijn
'm', 's' en 'a'. De laagste waarde van STRING_1 is dus 'a'.

Voor deze functie hebt u een tekenreeksparameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of een
andere functie zijn.

Als de laagste waarde van de tekenreeksvariabele gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie waar (TRUE).
Als de laagste waarde van de tekenreeksvariabele niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  M A X  ST R I N GF u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  M A X  ST R I N G

Met deze functie kunt u de hoogste waarde van een tekenreeksvariabele in een herhalend datablok krijgen zonder een loop voor
deze variabele te maken.

Example: STRING_1 maakt deel uit van een herhalend datablok. Deze variabele komt drie keer voor. De verschillende waarden zijn
'm', 's' en 'a'. De hoogste waarde van STRING_1 is dus 's'.



Voor deze functie hebt u een tekenreeksparameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of een
andere functie zijn.

Als de hoogste waarde van de tekenreeksvariabele gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie waar (TRUE).
Als de hoogste waarde van de tekenreeksvariabele niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  C O N C ATF u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  C O N C AT

Met deze functie kunt u twee tekenreeksvariabelen samenvoegen en het resultaat van deze samenvoeging vergelijken.

Voor deze functie hebt u twee parameters nodig. Deze parameters zijn de waarden die u wilt samenvoegen.

Als de samenvoeging van de parameters gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde tekenreekswaarde, is de
conditie waar (TRUE).
Als de samenvoeging van de parameters niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde tekenreekswaarde, is
de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  I N D E X  O F  F U N C T I O NF u n c t i e s  o p  t e k e n r e e k s e n :  I N D E X  O F  F U N C T I O N

Met deze functie kunt u een waarde in een tekenreeksvariabele zoeken.

Voor deze functie hebt u twee parameters nodig. De eerste parameter is de zoektekenreeks, dat wil zeggen de tekenreeks die u
zoekt. De tweede parameter is facultatief en bepaalt de positie waar u wilt beginnen te zoeken.

Als de zoektekenreeks aanwezig is in de eerste parameter, is de conditie waar (TRUE).
Als de zoektekenreeks niet aanwezig is in de eerste parameter, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M O DF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M O D



Deze functie geeft als resultaat de rest van een deling. Het tweede argument van de conditie is een getal.

Voor deze functie hebt u twee parameters nodig die allebei numerieke waarden (getallen) zijn.

Als de rest van de eerste parameter gedeeld door de tweede parameter gelijk is aan de waarde van het tweede argument,
is de conditie waar (TRUE).
Als de rest van de eerste parameter gedeeld door de tweede parameter niet gelijk is aan de waarde van het tweede
argument, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  ST R I N G  L E N G T HF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  ST R I N G  L E N G T H

Met deze functie kunt u de lengte van een specifiek tekenreeksveld krijgen. Het tweede argument van de conditie is een getal.

Voor deze functie hebt u een parameter nodig. Dit kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als de tekenreekslengte van de parameter gelijk is aan de waarde van het tweede argument, is de conditie waar (TRUE).
Als de tekenreekslengte van de parameter niet gelijk is aan de waarde van het tweede argument, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  C O U N TF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  C O U N T

Met deze functie kunt u het aantal herhalingen of iteraties in een loop bepalen. Deze functie geeft met andere woorden als
resultaat het aantal keer dat een herhalend datablok in de voorbeeldgegevens voorkomt. Het tweede argument van de conditie
moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter nodig, zijnde het herhalende datablok.

Als het aantal keer dat een herhalend datablok voorkomt gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is
de conditie waar (TRUE).
Als het aantal keer dat een herhalend datablok voorkomt niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal,
is de conditie onwaar (FALSE).



F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  AV E R A G EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  AV E R A G E

Deze functie geeft als resultaat het numerieke gemiddelde van de geselecteerde variabele in een herhalend blok zonder dat u een
loop moet maken. Het tweede argument van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter nodig, zijnde de variabele die deel uitmaakt van een herhalend datablok.

Als het aantal keer dat de geselecteerde variabele in een herhalend datablok voorkomt gelijk is aan het in het tweede
argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als het aantal keer dat de geselecteerde variabele in een herhalend datablok voorkomt niet gelijk is aan het in het tweede
argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  SU MF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  SU M

Deze functie geeft als resultaat de numerieke som (totaal) van de geselecteerde variabele in een herhalend blok zonder dat u een
loop moet maken. Het tweede argument van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter nodig, zijnde de variabele die deel uitmaakt van een herhalend datablok.

Als de som van de geselecteerde variabele in een herhalend datablok gelijk is aan het in het tweede argument
gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de som van de geselecteerde variabele in een herhalend datablok niet gelijk is aan het in het tweede argument
gedefinieerde getal, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M I N  N U M B E RF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M I N  N U M B E R

Met deze functie kunt u de laagste waarde van een numerieke variabele in een herhalend datablok krijgen zonder een loop voor
deze variabele te maken. Het tweede argument van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.



Example: NUM_1 maakt deel uit van een herhalend datablok. Deze variabele komt drie keer voor. De verschillende waarden zijn
'4', '7' en '3'. De laagste waarde van NUM_1 is dus '3'.

Voor deze functie hebt u een numerieke parameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of
een andere functie zijn.

Als de laagste waarde van de numerieke variabele gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke
waarde, is de conditie waar (TRUE).
Als de laagste waarde van de numerieke variabele niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke
waarde, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M A X  N U M B E RF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M A X  N U M B E R

Met deze functie kunt u de hoogste waarde van een numerieke variabele in een herhalend datablok krijgen zonder een loop voor
deze variabele te maken. Het tweede argument van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Example: NUM_1 maakt deel uit van een herhalend datablok. Deze variabele komt drie keer voor. De verschillende waarden zijn
'4', '7' en '3'. De hoogste waarde van NUM_1 is dus '7'.

Voor deze functie hebt u een numerieke parameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of
een andere functie zijn.

Als de hoogste waarde van de numerieke variabele gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke
waarde, is de conditie waar (TRUE).
Als de hoogste waarde van de numerieke variabele niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke
waarde, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  N U M B E RF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  N U M B E R

Met deze functie kunt u een variabele omzetten in een getal, voor zover de om te zetten variabele geldig is. Het tweede argument
van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter nodig waarvan de waarde als getal wordt voorgesteld. Deze parameter kan een vaste
waarde, een (berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als het door de parameter voorgestelde getal gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke waarde, is
de conditie waar (TRUE).
Als het door de parameter voorgestelde getal niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
tekenreekswaarde, is de conditie onwaar (FALSE).



F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  A B SO L U T E  VA L U EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  A B SO L U T E  VA L U E

Met deze functie kunt u de absolute waarde, d.w.z. de positieve waarde, van een numerieke variabele krijgen. Het tweede
argument van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u een numerieke parameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of
een andere functie zijn.

Als de absolute waarde van de parameter gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke waarde, is de
conditie waar (TRUE).
Als de absolute waarde van de parameter niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke waarde, is
de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  C E I L I N GF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  C E I L I N G

Met deze functie kunt u het kleinste gehele getal krijgen dat groter is dan de geselecteerde decimale waarde. Het tweede
argument van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u een numerieke parameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of
een andere functie zijn.

Als de plafondwaarde (bovengrens) van de parameter gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke
waarde, is de conditie waar (TRUE).
Als de plafondwaarde (bovengrens) van de parameter niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
numerieke waarde, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  F L O O RF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  F L O O R

Met deze functie kunt u het grootste gehele getal krijgen dat kleiner is dan de geselecteerde decimale waarde. Het tweede
argument van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.



Voor deze functie hebt u een numerieke parameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of
een andere functie zijn.

Als de bodemwaarde (ondergrens) van de parameter gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke
waarde, is de conditie waar (TRUE).
Als de bodemwaarde (ondergrens) van de parameter niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde
numerieke waarde, is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  R O U N DF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  R O U N D

Met deze functie kunt u de geselecteerde decimale variabele afronden naar het dichtstbijgelegen gehele getal. Het tweede
argument van de conditie moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u een numerieke parameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of
een andere functie zijn.

Als de afgeronde waarde van de parameter gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke waarde, is de
conditie waar (TRUE).
Als de afgeronde waarde van de parameter niet gelijk is aan de in het tweede argument gedefinieerde numerieke waarde,
is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  P O S I T I O NF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  P O S I T I O N

Met deze functie kunt u de huidige positie van een herhaling of iteratie in een loop bepalen. Het tweede argument van de conditie
moet een numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u geen parameter nodig.

Als de positie van het herhalend datablok gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar
(TRUE).
Als de positie van het herhalend datablok niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie
onwaar (FALSE).



F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  L A STF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  L A ST

Met deze functie kunt u bepalen hoeveel keer een herhalend datablok voorkomt. Het tweede argument van de conditie moet een
numerieke waarde (getal) zijn.

Voor deze functie hebt u geen parameter nodig.

Als het aantal keer dat een herhalend datablok voorkomt gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is
de conditie waar (TRUE).
Als het aantal keer dat een herhalend datablok voorkomt niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal,
is de conditie onwaar (FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  Y E A R  F R O M  D AT EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  Y E A R  F R O M  D AT E

Met deze functie kunt u het jaar extraheren van een variabele van het datatype 'Datum'. Het tweede argument van de conditie
moet een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'Datum' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende)
variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  Y E A R  F R O M  D AT E T I M EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  Y E A R  F R O M  D AT E T I M E

Met deze functie kunt u het jaar extraheren van een variabele van het datatype 'DatumTijd'. Het tweede argument van de conditie
moet een geheel getal zijn.



Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'DatumTijd' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een
(berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M O N T H  F R O M  D AT EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M O N T H  F R O M  D AT E

Met deze functie kunt u de maand extraheren van een variabele van het datatype 'Datum'. Het tweede argument van de conditie
moet een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'Datum' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende)
variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M O N T H  F R O M  D AT E T I M EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M O N T H  F R O M  D AT E T I M E

Met deze functie kunt u de maand extraheren van een variabele van het datatype 'DatumTijd'. Het tweede argument van de
conditie moet een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'DatumTijd' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een
(berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).



F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  D AY  F R O M  D AT EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  D AY  F R O M  D AT E

Met deze functie kunt u de dag extraheren van een variabele van het datatype 'Datum'. Het tweede argument van de conditie
moet een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'Datum' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende)
variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  D AY  F R O M  D AT E T I M EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  D AY  F R O M  D AT E T I M E

Met deze functie kunt u de dag extraheren van een variabele van het datatype 'DatumTijd'. Het tweede argument van de conditie
moet een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'DatumTijd' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een
(berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  H O U R S F R O M  D AT E T I M EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  H O U R S F R O M  D AT E T I M E

Met deze functie kunt u de uren extraheren van een variabele van het datatype 'DatumTijd'. Het tweede argument van de conditie
moet een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'DatumTijd' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een



(berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M I N U T E S F R O M  D AT E T I M EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  M I N U T E S F R O M  D AT E T I M E

Met deze functie kunt u de minuten extraheren van een variabele van het datatype 'DatumTijd'. Het tweede argument van de
conditie moet een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'DatumTijd' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een
(berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  SE C O N D S F R O M  D AT E T I M EF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  SE C O N D S F R O M  D AT E T I M E

Met deze functie kunt u de seconden extraheren van een variabele van het datatype 'DatumTijd'. Het tweede argument van de
conditie moet een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een parameter van het datatype 'DatumTijd' nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een
(berekende) variabele of een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).



F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  I N T E G R A L  PA R TF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  I N T E G R A L  PA R T

Met deze functie kunt u het gehele deel van een numerieke variabele extraheren. Het tweede argument van de conditie moet een
geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een numerieke parameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of
een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).

F u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  D E C I M A L  PA R TF u n c t i e s  o p  g e t a l l e n :  D E C I M A L  PA R T

Met deze functie kunt u het decimale deel van een numerieke variabele extraheren. Het tweede argument van de conditie moet
een geheel getal zijn.

Voor deze functie hebt u een numerieke parameter nodig. Deze parameter kan een vaste waarde, een (berekende) variabele of
een andere functie zijn.

Als de geëxtraheerde waarde gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie waar (TRUE).
Als de geëxtraheerde waarde niet gelijk is aan het in het tweede argument gedefinieerde getal, is de conditie onwaar
(FALSE).



9.3.7 De weergave van voorwaardelijke tekst aanpassen9.3.7 De weergave van voorwaardelijke tekst aanpassen

Standaard worden condities gebruikt om een tekstselectie weer te geven wanneer aan de conditie voldaan is (TRUE of waar). U
kunt de weergave van de voorwaardelijke tekst echter aanpassen. Deze wijzigingen worden aangebracht in de Condition
Designer.

Structuur van de Condition Designer

De Condition Designer is als volgt opgebouwd: IF (expressie), THEN (actie), ELSE (andere actie):

IF

De Condition Designer toont standaard het venster waar u de logica van condities moet invoeren.

Klik op Volgende.

THEN

Acties wanneer het resultaat van de conditie waar (TRUE) is.
Klik op Volgende.



ELSE

Acties wanneer het resultaat van de conditie onwaar (FALSE) is.

De acties voor een conditie instellen

Hier hebt u dezelfde opties als voor de THEN- en ELSE-clausule en dus ook dezelfde opties als voor een conditie die waar (TRUE)
of onwaar (FALSE) is.

Beschikbare instellingen voor de voorwaardelijke tekst:

Tekstselectie
Geen actie: de selectie is zichtbaar (standaard voor de THEN-clausule).
Verwijder selectie: de geselecteerde tekst wordt verwijderd (standaard voor de IF-clausule).
Oproepen subconditie: u kunt een opgeslagen conditie selecteren in de vervolgkeuzelijst. Deze aanvullende conditie
wordt dan op de selectie toegepast.
Vervang met een waarde uit de beslissingstabel: u kunt een beslissingstabel in de vervolgkeuzelijst selecteren. De
waarde van de geselecteerde sleutel worden dan afgedrukt.

Actie Pagina-einde
Geen actie: er wordt geen pagina-einde ingevoegd (standaardinstelling).
Invoegen vóór selectie: er wordt een pagina-einde vóór de geselecteerde tekst ingevoegd.
Invoegen achter selectie: er wordt een pagina-einde na de geselecteerde tekst ingevoegd.

Actie Lay-out
Geen actie: de lay-out wordt niet gewijzigd (standaardinstelling).
Alineastijl: er wordt een andere alineastijl op de geselecteerde tekst toegepast.
Individuele eigenschappen: de eigenschappen van het lettertype (vet, cursief, onderstrepen, tekstkleur,
achtergrondkleur) worden gewijzigd.



9.4 Hoe wijzig ik een conditie?
Zo wijzigt u een bestaande conditie:

Dubbelklik op de begintag van de conditie .
De wizard Condition Designer wordt geopend.
U kunt de conditie nu wijzigen.



9.5 Hoe ontkoppel een conditie?
Dubbelklik op de begintag van de conditie .
De wizard Condition Designer wordt geopend.
Klik drie keer op Volgende.
Klik op Ontkoppelen. Let op! Om de conditie opnieuw te gebruiken, moet u die eerst weer opslaan.



9.6 Hoe verwijder ik een conditie?
Zo verwijdert u een conditie:

Verwijder de eindtag van de conditie .
Klik op OK om te bevestigen.
De conditie wordt uit het document verwijderd.



9.7 Herbruikbaarheid van een conditie
U kunt condities in een logisch model opslaan om die eenvoudig opnieuw te gebruiken op andere plaatsen in het document.
Meer informatie en uitvoerige instructies zijn te vinden in 7.3.1 Opgeslagen conditie.



9.8 Voorwaardelijke fragmenten
Wanneer u fragmenten in uw document invoegt, kunt u die voorwaardelijk maken. Meer informatie en uitvoerige instructies zijn
te vinden in 8.1.1 Voorwaardelijk fragment.



10. Logica toevoegen: Loop10. Logica toevoegen: Loop
Om uw document dynamisch te maken, kunt u in Sketch eenvoudig loops maken. Deze logische bouwstenen zijn bijzonder
eenvoudig toe te voegen dankzij een wizard-achtige interface.

Met een loop kunt u herhalende gegevens voorstellen die opgenomen zijn in de aan het logisch model gekoppelde datastructuur.

In de XSD herkent u een herhalend element wanneer de parameter maxOccurs > 1:

U kunt een loop combineren met een ingesloten conditie. In dit geval moet u wel van binnen naar buiten te werk gaan, dat wil
zeggen eerst de conditie samenstellen en dan de loop eromheen plaatsen.



10.1 Hoe maak ik een loop?
10.1 . 1  Een loop maken met de Data Navigator10.1 . 1  Een loop maken met de Data Navigator

Zo maakt u een loop met de Data Navigator:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.
Open het taalmodel.
Selecteer de tekst waarop u de loop wilt toepassen.
Vouw de datastructuur uit in de Data Navigator rechts op het scherm.
Klik met de rechtermuisknop op het herhalend element en klik in het snelmenu op Definieer het herhalend blok.

Er wordt een standaardloop toegevoegd rond de geselecteerde tekst.
De Loop Designer wordt niet weergegeven.

10.1 .2 Een loop maken met de Loop Designer10.1 .2 Een loop maken met de Loop Designer

Zo maakt u een loop met de Loop Designer:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.
Open het taalmodel.
Selecteer de tekst waarop u de loop wilt toepassen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Nieuwe loop toevoegen.

Of

Klik op het pictogram Loop  in de werkbalk.



De Loop Designer wordt geopend.
Klik met de rechtermuisknop op de datastructuur en klik in het snelmenu op Alles uitvouwen.
Selecteer het herhalend element. U ziet dat alleen de herhaalbare elementen aanklikbaar zijn.

Klik op Voltooien.

De looptags worden toegevoegd rond de geselecteerde tekst.

Tip: als u moeilijkheden ondervindt om de tekst met de muis te selecteren, probeer het dan met het toetsenbord: houd de
[Shift]-toets ingedrukt terwijl u de cursor met de pijltoetsen verplaatst. Als het nog steeds niet lukt, probeer dan te
selecteren van het einde naar het begin.

Zorg dat er tekst of spaties staan op de positie waar u met de rechtermuisknop klikt. Anders kan het zijn dat Nieuwe loop
toevoegen niet wordt weergegeven.



10.2 Weergave van de loop
10.2.1 Voorstelling in de modeleditor10.2.1 Voorstelling in de modeleditor

Standaardloop

Een loop wordt weergegeven tussen een rode begin- en eindtag.

Alles wat tussen deze tags staat, maakt deel uit van de loop. Mogelijke gegevens zijn variabelen, fragmenten, afbeeldingen,
woorden, zinnen, alinea's of zelfs volledige documenten met meerdere pagina's.

U kunt de grootte van de objecten tussen de rode tags aanpassen. Dit is alleen bedoeld om het uiterlijk van de loops te verfijnen:
het resultaat na het genereren blijft ongewijzigd.

Zo past u de grootte van het object tussen de rode tags aan:

Open de loop door te dubbelklikken op de begintag.
De Loop Designer wordt geopend.
Klik drie keer op Volgende.

Onderaan in het venster kunt u de Tekengrootte onder Weergave van de loop wijzigen.

Loop in tabel (rij)

Wanneer u een loop in een tabel gebruikt, kan het aantal tabelrijen toenemen afhankelijk van het aantal keren dat de loop
voorkomt. Een loop in een tabel staat tussen rode tags. Aan de openingstag wordt de letter 'R' (voor rij) toegevoegd.



Tip: in verband met de lay-out geldt het als goede praktijk loops in een tabelstructuur te maken met de koptekst/titels in rij 1 en
de dynamische inhoud in rij 2. Op die manier kunt u de lay-out van de loop beter beheren.

Selecteer de volledige tweede rij om de loop te maken zoals hierboven uitgelegd. Als de loop echter op één element wordt
toegepast in een tabel met één kolom, dient u alleen de variabele te selecteren en niet de volledige rij.

10.2.2 Een loop markeren10.2.2 Een loop markeren

Zo kunt u zien waar een loop begint en eindigt:

Selecteer de begintag van de loop.
De tekst tussen de tags wordt in het rood gemarkeerd: dit zijn de herhalende gegevens.

10.2.3 Een regeleinde invoegen na elk voorkomen10.2.3 Een regeleinde invoegen na elk voorkomen

Wanneer een loop slechts op één alinea werd toegepast, beschikt u over een optie om na elk voorkomen een regeleinde in te
voegen. Zo hoeft u na een herhalende alinea niet telkens manueel een regeleinde in te voegen.

Zo voegt u een regeleinde in elke keer dat één alinea voorkomt:

Dubbelklik op de begintag van de loop.
De Loop Designer wordt geopend.
Vink het selectievakje Regeleinde invoegen onderaan in het venster aan.

VOOR B EELD B ES CHR IJV ING

Resultaat na preview wanneer het selectievakje
niet aangevinkt is.

Resultaat na preview wanneer het selectievakje
aangevinkt is.



10.3 Logica van loops
10.3.1 Filter10.3.1 Filter

U kunt een loop combineren met een filter. Op die manier wordt alleen een selectie van herhalende elementen afgedrukt. Het
filter wordt gedefinieerd als een conditie (met een operator en argumenten gedefinieerd als functie, (berekende) variabele of
vaste waarde).

Zo voegt u een filter aan de loop toe:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.
Open het taalmodel.
Dubbelklik op de begintag van de loop om de Loop Designer te openen.
Selecteer het datablok waarop u het filter wilt toepassen, en klik vervolgens op de knop Filter.

De Loop Filter Builder wordt geopend. Deze functie is grosso modo identiek aan de Condition Designer.
Maak de conditie. Meer informatie is te vinden in 9.1 Hoe maak ik een conditie en 9.3 Logica van condities.
Klik op Voltooien. U ziet het filter nu onder het geselecteerde datablok.

Klik op Voltooien.

10.3.2 Sorteren10.3.2 Sorteren

U kunt een loop sorteren. Op die manier worden herhalende gegevens niet als voorbeeldgegevens weergegeven, maar



gesorteerd op het door u geselecteerde element. U kunt oplopend en aflopend sorteren.

Zo sorteert u een loop:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.
Open het taalmodel.
Dubbelklik op de begintag van de loop om de Loop Designer te openen.
Klik op Volgende.
Vouw de datastructuur uit en selecteer het element waarop u wilt sorteren.

Selecteer de Sorteervolgorde (oplopend of aflopend). Standaard wordt oplopend gesorteerd.
Klik op Toevoegen. Het element wordt toegevoegd in het vak onder de knop Toevoegen en de sorteervolgorde wordt
aangeduid.

Klik op Voltooien.

10.3.3 Onderscheidende sleutel10.3.3 Onderscheidende sleutel

U kunt een loop ook filteren met een onderscheidende sleutel. In dit geval wordt alleen rekening gehouden met herhalende
gegevens waarvan de variabele een unieke waarde heeft. Dit betekent dat u niet de volledige lijst van herhalende elementen als
resultaat krijgt, maar wel afzonderlijke records. Dubbele records worden verwijderd.

Voorbeeld: distinct-values((1, 2, 3, 1, 2)) > Resultaat: (1, 2, 3)

Zo filtert u een loop met een onderscheidende sleutel:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.
Open het taalmodel.
Dubbelklik op de begintag van de loop om de Loop Designer te openen.
Klik twee keer op Volgende.
Vouw de datastructuur uit.
Selecteer de onderscheidende sleutel die u wilt gebruiken, en klik op Sleutel instellen.



Klik op Voltooien.

10.3.4 Herhalende variabele10.3.4 Herhalende variabele

Wanneer een auteur met een gefilterde loop werkt, kan hij ook een herhalende variabele gebruiken om de gefilterde waarde in
een berekende variabele op te slaan. Op die manier kunt u bijvoorbeeld onthouden waar een bepaalde waarde staat en die
waarde in andere condities als berekende variabele gebruiken.

Zo maakt u een herhalende variabele:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.
Open het taalmodel.
Dubbelklik op de begintag van de loop om de Loop Designer te openen.
Selecteer het datablok dat u wilt gebruiken.
Selecteer Ken de huidige iteratie toe aan een variabele.
Voer de Naam voor de variabele in.
Selecteer in de lijst Herhalende variabele de berekende variabele die u wilt gebruiken.





10.4 Een loop wijzigen
Zo wijzigt u een bestaande loop:

Dubbelklik op de begintag van de loop.
De Loop Designer wordt geopend.
U kunt nu de loop wijzigen.



10.5 Hoe verwijder ik een loop?
Zo verwijdert u een loop:

Verwijder de eindtag van de loop.

Klik op OK om te bevestigen.
De loop is verwijderd.



10.6 Herbruikbaarheid van loops
U kunt loops in een logisch model opslaan om die eenvoudig opnieuw te gebruiken op andere plaatsen in het document. Meer
informatie en uitvoerige instructies zijn te vinden in 7.3.2 Opgeslagen loop.



11. Een stapje verder: geneste condities, loops en fragmenten11. Een stapje verder: geneste condities, loops en fragmenten
In de vorige hoofdstukken hebt u meer geleerd over de basisfuncties in Sketch. Om complexere dynamische documenten te
maken, kunt u deze functies combineren, bv. een combinatie van loops, condities, variabelen en fragmenten.

11.1 Geneste condities

11.2 Geneste loops

11.3 Geneste fragmenten



11.1 Geneste condities
Hieronder verstaat men het gebruik van een conditie die ingesloten is in een andere conditie. Op die manier kunt u condities
aaneenschakelen om een bepaalde alinea alleen weer te geven wanneer aan de voorwaarde voldaan is (TRUE of waar). In deze
voorwaardelijke alinea kan een deelverzameling tekst staan die afhangt van een andere conditie. Alleen wanneer aan de eerste
conditie voldaan is (TRUE), wordt de tweede conditie gecontroleerd.

Geneste condities worden van binnen naar buiten opgebouwd. U voegt eerst een conditie toe aan de binnenste alinea. Vervolgens
voegt u de conditie toe aan de buitenste alinea, waarin de binnenste alinea opgenomen is.

Example:



11.2 Geneste loops
Hieronder verstaat men een loop die ingesloten is in een andere loop.

In dit geval wordt precies dezelfde logica toegepast als voor condities: de loops worden altijd opgebouwd van binnen naar buiten.

Example:



11.3 Geneste fragmenten
Hieronder verstaat men het gebruik van een fragment dat ingesloten is in een ander fragment.

Wanneer u met geneste fragmenten werkt, moet u rekening houden met de mogelijke gevolgen van het wijzigen, verwijderen
en/of ontkoppelen van geneste fragmenten. Als u geneste fragmenten wijzigt, worden de wijzigingen achtereenvolgens op alle
afhankelijke fragmenten toegepast. Als u de inhoud in het binnenste fragment wijzigt, verandert ook de inhoud van elk fragment
en/of model dat dit fragment gebruikt.

Example:

11 .3.1 Gekoppelde geneste fragmenten inhoudelijk wijzigen11.3.1 Gekoppelde geneste fragmenten inhoudelijk wijzigen

U kunt de inhoud van gekoppelde fragmenten alleen in het fragment zelf wijzigen. De wijzigingen die u in dit fragment aanbrengt,
worden toegepast op alle andere documenten die ditzelfde fragment gebruiken.

Wijzigingen in fragmenten beïnvloeden ook andere fragmenten. Dit gaat altijd van binnen naar buiten in die zin dat de
wijzigingen die u in het binnenste fragment aanbrengt gevolgen hebben voor de buitenste fragmenten waarin dit gebruikt wordt.

Als u de inhoud van het fragment alleen voor één specifiek document wilt wijzigen, moet u eerst het fragment ontkoppelen.

11 .3.2 Niet-gekoppelde geneste fragmenten inhoudelijk wijzigen11.3.2 Niet-gekoppelde geneste fragmenten inhoudelijk wijzigen

Zodra u een fragment ontkoppelt, maakt dit niet langer deel uit van het hoofddocument. Alleen de inhoud van het fragment blijft
aanwezig in het hoofddocument; de koppeling tussen het fragment en het hoofddocument wordt verbroken.

Wanneer u dit vroegere fragment inhoudelijk wijzigt, wordt deze wijziging alleen op het hoofddocument toegepast. Dit heeft geen
gevolgen voor andere documenten die dit fragment gebruiken.



12. Copy Titles12. Copy Titles
Met de functie Copy Titles kunt u meerdere – aangepaste – exemplaren van één en hetzelfde document aanmaken. Het gebeurt
zeer vaak dat u meerdere partijen een vrijwel identiek document moet bezorgen, bv. een exemplaar bestemd voor de klant, voor
de bank en voor de archiefafdeling van de bank. Elk exemplaar bevat echter specifieke elementen die niet in de andere
exemplaren nodig zijn.

Om deze verschillende exemplaren eenvoudiger te genereren, kunt u in Sketch Copy Title-afhankelijke tekstblokken aan uw
dynamische documenten toevoegen. Deze voorwaardelijke bouwstenen worden alleen afgedrukt voor de Copy Title-specifieke
exemplaren. Zo kunt u in een te archiveren exemplaar bijvoorbeeld een barcode of QR-code opnemen om dit eenvoudiger te
bewaren en later gemakkelijker terug te vinden. Deze barcode of QR-code is alleen zichtbaar op het exemplaar dat bestemd is
voor de archiefafdeling.



12.1 Hoe beheer ik Copy Titles?
12.1 . 1  Copy Tit les defin iëren12.1 . 1  Copy Tit les defin iëren

Belangrijk: Copy Titles moet u definiëren op het niveau van de Connective-server. Vraag uw systeembeheerder of u wel degelijk
toegang hebt tot de Connective-server.

Zo definieert u Copy Titles:

Open de installatiemap van de Connective-server.
Klik met de rechtermuisknop op het bestand configuration.xml en klik in het snelmenu op Bewerken.
De lijst van Copy Titles voor een specifieke ModelStore wordt gedefinieerd in het bestand configuration.xml. Elke Copy Title
heeft een taalafhankelijke omschrijving.

Hieronder vindt u voorbeelden van hoe Copy Titles eruit kunnen zien:

Example:

<CopyTitles>
<CopyTitle Code="kopie cliënt">
<Description Code="nl">kopie cliënt</Description>
<Description Code="fr">copie client</Description>
<Description Code="en">copy client</Description>
<Description Code="de">Kopie Kunde</Description>
</CopyTitle>
<CopyTitle Code="kopie kantoor">
<Description Code="nl">kopie kantoor</Description>
<Description Code="fr">copie agence</Description>
<Description Code="en">copy office</Description>
<Description Code="de">Kopie Zweigstelle</Description>
</CopyTitle>
<CopyTitle Code="kopie dossier">
<Description Code="nl">kopie dossier</Description>
<Description Code="fr">copie dossier</Description>
<Description Code="en">copy file</Description>
<Description Code="de">Kopie Dossier</Description>
</CopyTitle>
</CopyTitles>

12.1 .2 Copy Tit les toewijzen aan een logisch model12.1 .2 Copy Tit les toewijzen aan een logisch model

Na het definiëren van de Copy Titles op serverniveau, moet u (een selectie van) die Copy Titles toevoegen aan het logisch model.

Zo voegt u Copy Titles toe aan een logisch model:

Check het logisch model uit.

Vouw op het tabblad Modeleigenschappen het deelvenster Andere bronnen uit.

Onder Copy Titles worden de beschikbare Copy Titles uitgelijst zoals die in configuration.xml werden gedefinieerd.

Opmerking: als hier geen Copy Titles worden uitgelijst, betekent dit dat ze niet juist werden gedefinieerd in het .xml
bestand.



Zo voegt u een specifieke Copy Title toe aan uw logisch model:

Selecteer de Copy Title onder Beschikbare Copy Titles.
Klik op de knop >.

Zo voegt u meerdere Copy Titles toe aan uw logisch model:

Selecteer de Copy Titles onder Beschikbare Copy Titles.
Klik op de knop >>.

De geselecteerde Copy Titles zijn nu beschikbaar voor het logisch model en voor alle gekoppelde taalmodellen.

12.1 .3 De Copy Tit le-variabele invoegen in het taalmodel12.1 .3 De Copy Tit le-variabele invoegen in het taalmodel

Wanneer u de Copy Titles aan het logisch model hebt toegevoegd, moet u een Copy Title-variabele in het document invoegen op
de plaats waar u na het genereren de Copy Title-omschrijving wilt opnemen.

Zo voegt u een Copy Title-variabele in het taalmodel in:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.

Open het taalmodel.

Ga met de cursor naar de plaats waar de Copy Title-variabele wilt opnemen.

Klik op het menu Bewerken > Copy Title invoegen.



Er wordt een dialoogvenster geopend waarin u de opmaak van de Copy Title-variabele kunt selecteren.

Selecteer de opmaak.
Klik op OK.

De Copy Title-variabele wordt in uw dynamisch document ingevoegd.

Een Copy Title-variabele wordt voorgesteld door een paars kader.

Na de preview wordt de Copy Title-variabele nog steeds weergegeven als paars kader.
Na het genereren wordt de Copy Title-variabele vervangen door een (taalafhankelijke) omschrijving, zoals die op
serverniveau werd gedefinieerd in het bestand configuration.xml.



12.2 Hoe voeg ik een Copy Title-afhankelijk tekstblok in?
Afgezien van de Copy Title-omschrijving (zoals gedefinieerd in configuration.xml op de Connective-server), kunt u Copy Title-
afhankelijke tekstblokken aan uw dynamisch document toevoegen. Dit tekstblok wordt alleen afgedrukt in een specifieke versie
van de Copy Title.

Zo voegt u Copy Title-afhankelijke tekst in:

Zorg dat het logisch model is uitgecheckt.
Open het taalmodel.
Selecteer de tekst die u Copy Title-afhankelijk wilt maken.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Copy Title-afhankelijkheid.

De wizard Copy Title-afhankelijkheid wordt geopend.
Selecteer de Copy Titles waarvoor u het tekstblok wilt weergeven.
Voeg een omschrijving toe in het tekstvak Omschrijving.
Klik op OK.

De Copy Title-afhankelijkheden worden uitgevoerd na het genereren. Dit betekent dat eerst de variabelen en de logica worden
gegenereerd en daarna de Copy Title-afhankelijkheden worden verwerkt.



13. Preview van uw dynamisch document genereren13. Preview van uw dynamisch document genereren
Wanneer u een dynamisch document maakt door logica aan de template toe te voegen, kan het zeer handig zijn nu en dan een
voorbeeld (preview) van uw document te bekijken. Zo kunt u het resultaat controleren en waar nodig wijzigingen aanbrengen.

Voordat u een preview van uw document genereert, moet u een of meer voorbeeldgegevensbestanden toevoegen op het tabblad
Modeleigenschappen van uw logisch model. Meer informatie is te vinden in 3.2.1 Een logisch model maken.

De hier uiteengezette functie verschilt van de functie Preview van pagina in het menu Bestand (of het pictogram Preview van
pagina in de werkbalk) in ontwerpweergave. Deze functie toont hoe de afdruk van het niet-verwerkte taalmodel eruitziet in
ontwerpweergave.



13.1 Hoe genereer ik een preview van een taalmodel?
13.1 . 1  Preview met één gekoppelde XML13.1 .1  Preview met één gekoppelde XML

Zo genereert u een preview van een taalmodel wanneer er slechts één voorbeeldgegevensbestand aan het logisch
model gekoppeld is:

Open een taalmodel.

Klik op het pictogram Preview in de werkbalk.

Als het logisch model is uitgecheckt en intussen werd gewijzigd, wordt u gevraagd het document op te slaan voordat de
preview wordt gegenereerd. Klik op Ja om het model lokaal op te slaan.
Klik op Volgende.
Zorg dat Op het scherm geselecteerd is om de preview op het scherm weer te geven.

Of

Selecteer Naar schijf om de preview op de schijf op te slaan.
Klik op de knop Bladeren en selecteer de map waar u de preview wilt opslaan.
Selecteer het uitvoerformaat van de preview.



Klik op Voltooien.

De preview wordt in alleen-lezen modus weergegeven. U kunt de gegevens niet bewerken.

13.1 .2 Preview met meerdere gekoppelde XML's13.1 .2 Preview met meerdere gekoppelde XML's

Zo genereert u een preview van een taalmodel wanneer er meerdere voorbeeldgegevensbestanden aan het logisch
model gekoppeld zijn:

Open een taalmodel.
Klik op het pictogram Preview in de werkbalk.
Als het logisch model is uitgecheckt en intussen werd gewijzigd, wordt u gevraagd het document op te slaan voordat de
preview wordt gegenereerd. Klik op Ja om het model lokaal op te slaan.
Selecteer in het scherm Eigenschappen van de preview een of meer voorbeeld-XML's en klik op Volgende.



Zorg dat Op het scherm geselecteerd is om de preview op het scherm weer te geven.

Of

Selecteer Naar schijf om de preview op de schijf op te slaan.
Klik op de knop Bladeren en selecteer de map waar u de preview wilt opslaan.
Selecteer het uitvoerformaat van de preview.

Klik op Voltooien. De preview wordt in alleen-lezen modus weergegeven. U kunt de gegevens niet bewerken.



13.2 Hoe wijzig ik voorbeeldgegevens?
In een dynamisch document staat voorwaardelijke inhoud, worden loops gemaakt, variabelen ingevoegd enz. Nu en dan moet u
nagaan of de logica die u hebt toegevoegd geldig is voor alle verschillende scenario's.

U kunt eenvoudig de voorbeeldgegevens wijzigen die aan uw logisch model gekoppeld zijn om die verschillende scenario's te
controleren.

Zo wijzigt u de voorbeeldgegevens:

Selecteer het XML-bestand in de Sketch Navigator
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Uitchecken.

Klik nu met de rechtermuisknop op het uitgecheckte XML-bestand in de Sketch Navigator.
Klik op Openen met > Sketch XML-editor.

Klik op het tabblad Ontwerp.
Klik op de knooppunten (nodes) om de datastructuur uit te vouwen/samen te vouwen.
Bewerk de waarde volgens het verwachte scenario.
Sla de voorbeeldgegevens op.



Zorg ervoor dat u de juiste gegevensopmaak invoert afhankelijk van het type variabele.



14. Importeren en exporteren14. Importeren en exporteren
14.1 Importeren

14.2 Exporteren



14.1 Importeren
Zo importeert u een of meer bestanden, of de volledige bestandsstructuur:

Selecteer de map waar u de items wilt importeren.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Importeren.

De wizard Importeren wordt geopend.
Selecteer Algemeen > Bestandssysteem.
Klik op Volgende.
Blader naar en selecteer de bestanden en/of mappen die u wilt importeren.
Klik op Voltooien.



De geïmporteerde map/bestanden zijn nu zichtbaar in de bibliotheek en worden uitgecheckt.

In plaats van de wizard Importeren te gebruiken, kunt u bestanden ook rechtstreeks via een venster van Windows Explorer
kopiëren en plakken in de Sketch ModelStore.



14.2 Exporteren
Exporteren is een eenvoudige manier om een back-up (reservekopie) te maken in Sketch. U kunt alle bestanden in de ModelStore
exporteren: logische modellen, voorbeeld-XML's, XSD-bestanden, huisstijlen, beslissingstabellen enz.

Zo voert u een exportbewerking uit:

Selecteer het bestand dat of de map die u wilt exporteren.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Exporteren.

De wizard Exporteren wordt geopend.
Klik op Algemeen > Bestandssysteem (of op Archiefbestand als u een back-up van een grote map wilt maken)
Klik op Volgende.
Selecteer de bestanden en/of mappen die u wilt exporteren.
Selecteer de map (directory) waarnaar u de bestanden wilt exporteren.
Klik op Voltooien.





15. Werken met variabelen in diagrammen15. Werken met variabelen in diagrammen
In Sketch kunt u op talloze manieren werken met variabelen. U kunt zelfs diagrammen maken met beschikbare XML-gegevens.

Dat doet u op dezelfde manier als in een LibreOffice Writer-document, maar hier gebruikt u de variabelen in de datastructuur in
plaats van de labels en gegevens manueel in de cellen in te voeren.

Maak eerst een tabel aan waarin de labels en gegevens worden opgenomen. Het is de bedoeling dat u de labels in de bovenste rij
en in de eerste kolom plaatst, terwijl u in de andere cellen de gegevens invult. Probeer dit eerst uit met een aantal cijfers om
vertrouwd te raken met de diagramfunctionaliteit.

Voorbeeld van een kolomdiagram en voorbeeld van een X/Y-diagram

In plaats van de labels en cijfers te typen, kunt u ze invoegen met behulp van de variabelen in de datastructuur, zoals uitgelegd in
7.1 Gegevens.

Voorbeeld van een kolomdiagram en voorbeeld van een X/Y-diagram

Na het plaatsen van de variabelen kunt u het diagram maken:

Selecteer het tabelgedeelte dat u in het diagram wilt gebruiken. Meestal wilt u eventuele rijen met totalen uitsluiten.

Klik op Diagram ... in het menu Invoegen.
Gebruik de wizard om het diagramtype en andere instellingen te definiëren.

U hebt de keuze uit: Kolomdiagram, Staafdiagram, Cirkeldiagram, Ringdiagram, Vlakdiagram, Lijndiagram, X/Y-diagram
(spreidingsdiagram), Bellendiagram, Typediagram alsook gecombineerde kolom- en lijndiagrammen. Elk onderdeel van het
diagram kunt u afzonderlijk instellen.

Aangezien de cijfers in het diagram afhangen van de XML-gegevens, krijgt u het resultaat alleen te zien wanneer u een preview of
het document genereert.

Voorbeeld van een 3D kolomdiagram - voorbeeld van een X/Y-diagram



Wanneer u klaar bent, kunt u de plaats en lay-outinstellingen van het diagram aanpassen. Als u de tabel niet in het gegenereerde
document wilt weergeven, selecteert u de tabel en verbergt u die door de eigenschap "verborgen" eraan toe te kennen.

Let op de volgende aandachtspunten om met succes diagrammen te maken:

Het duizendtal-scheidingsteken en het decimaalteken (decimale punt) moeten overeenkomen met de landinstelling voor de
taal van LibreOffice Writer.

Gebruik in de gegevens geen "hardcoded" duizendtal-scheidingsteken. Gebruik in plaats daarvan Tabel > Getalnotatie....



16. Writer16. Writer
Writer is een aparte toepassing die losstaat van Sketch. Wanneer u die als Microsoft Word-invoegtoepassing (plug-in) installeert,
kunt u in Sketch gemaakte dynamische documenten wijzigen.

Om een dynamisch document te maken dat compatibel is met Writer, moet u een Writer-model (.lgw) maken in Sketch. Een
Writer-model kan meerdere tekstblokmodellen (met de extensie .lgb) bevatten. Tekstblokmodellen zijn voor Writer-modellen wat
fragmenten voor logische modellen zijn: herbruikbare bouwstenen.

Na aanmaak moet u het Writer-model publishen en daarna genereren in een Writer-workflow (bijvoorbeeld via DataManager).
Daarna wordt een document met extensie .lde gemaakt. U kunt dit .lde document openen en wijzigen in Word via de Writer-
invoegtoepassing (plug-in).

Zo opent u een document in Writer:

Dubbelklik op het .lde document dat u hebt gemaakt. Dit wordt standaard geopend in Word.
Wanneer Writer juist geïnstalleerd is, ziet u het tabblad LetterTools in de bovenste werkbalk van Word.
Klik op het tabblad LetterTools om de Writer-functies weer te geven.

Als uw documenten (in Sketch gemaakte) tekstblokmodellen bevatten, verschijnen die in het linkerdeelvenster.

Om aan de slag te gaan met uw document, klikt u op Document ontgrendelen.
U kunt nu voorgedefinieerde tekstblokken toevoegen of verwijderen en vrije tekst bewerken net als in een gewoon Word-
document. Het voordeel van Writer is dat uw document nooit uit de documentenstroom verdwijnt. Na het aanbrengen van
de gewenste wijzigingen kunt u het document naar de volgende verwerkingsfase overbrengen, bijvoorbeeld om dit door
uw manager te laten goedkeuren.

Meer bijzonderheden over het gebruik van Writer zijn te vinden in de aparte Gebruikershandleiding Writer.



Hieronder worden de volgende bewerkingen nader toegelicht:

Tekstblokmodellen maken
Writer-modellen maken
Tekstblokmodellen koppelen aan een Writer-model
Het Writer-model publishen

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/Sketch6.3/HowtoCreateaTextBlockModel.html


16.1 Sketch tekstblokmodellen
Tekstblokmodellen zijn voor Writer-modellen wat fragmenten voor logische modellen zijn: herbruikbare bouwstenen.

Tekstblokken worden net als gewone fragmenten in de Sketch modeleditor gemaakt en gebruiken de tekstverwerkingsfuncties
van LibreOffice Writer. Een tekstblokdocument kan een of meer alinea's en zinnen bevatten of zelfs tekens, tabellen, logo's,
handtekeningen of andere elementen.

Na aanmaak kunt u een tekstblokmodel in een Writer-model gebruiken.



16.1 . 1  Een tekstblokmodel maken16.1 .1  Een tekstblokmodel maken

Net als een logisch model bestaat een tekstblokmodel uit een of meer taaldocumenten. Deze taaldocumenten worden
taaltekstblokken genoemd en zijn de fysieke documenten in een specifieke taal.

Zo maakt u een nieuw tekstblokmodel:

Klik met de rechtermuisknop in het Sketch structuuroverzicht en klik in het snelmenu op Nieuw > Tekstblokmodel.

Voer een bestandsnaam in. Zorg ervoor dat de extensie .lgb behouden blijft.
Klik op Voltooien.

Zo voegt u een taal toe:

Klik onder Beschrijvingen op Toevoegen om een taal toe te voegen.
Selecteer de gewenste taal in de lijst.
Voer een omschrijving in.
Klik op OK.

Zo maakt u een taaltekstblok:

Klik op Toevoegen onder Taaltekstblok.
Selecteer de gewenste taal in de lijst Taal. Opmerking: de lijst Bron is alleen beschikbaar als u al een ander taaltekstblok
hebt gemaakt.
U kunt ervoor kiezen een Huisstijl toe te voegen (facultatief).
Klik op OK.



Het taaltekstblok wordt uitgecheckt om dit te wijzigen en wordt geopend in de editor.
In de editor kunt u de inhoud van uw document toevoegen. Alle functies van LibreOffice worden ondersteund.

Na het definiëren van de inhoud kunt u het tekstblokmodel opslaan en inchecken.



16.1 .2 Een tekstblokmodel opslaan16.1 .2 Een tekstblokmodel opslaan

Denk erom de aangebrachte wijzigingen regelmatig op te slaan. Bij het opslaan worden de gegevens alleen lokaal opgeslagen
zonder het document in te checken. Dit betekent dat de meest recente documentversie nog niet beschikbaar is voor andere
gebruikers.

U beschikt over drie mogelijkheden om items lokaal op te slaan:

Door te klikken op het pictogram Opslaan in de werkbalk.

Door te klikken op Bestand > Opslaan.
Door te drukken op [Ctrl+S] op het toetsenbord.

Na het opslaan blijft het model geopend in het editorgebied zodat u dit verder kunt wijzigen.



16.1 .3 Een tekstblokmodel inchecken16.1 .3 Een tekstblokmodel inchecken
Selecteer het tekstblokmodel.
Klik op het pictogram Inchecken in de werkbalk.

Of

Klik met de rechtermuisknop op het tekstblokmodel en klik in het snelmenu op Inchecken.
Voer een Opmerking in (facultatief).
Klik op OK.

Na het inchecken kunt u het tekstblokmodel aan een Writer-model koppelen.



16.1 .4 Een tekstblokmodel slu iten16.1 .4 Een tekstblokmodel slu iten

Wanneer u een geopend tekstblokmodel hebt opgeslagen of ingecheckt, blijft dit zichtbaar in het editorgebied. Zo kunt u
doorgaan met werken. Als u niets hebt gewijzigd, kunt u voor een geopend model de opdracht "Check-out ongedaan maken"
selecteren om dit te sluiten in het editorgebied.

U beschikt over drie mogelijkheden om een tekstblokmodel te sluiten:

Door te klikken op het pictogram Sluiten in de werkbalk.

Door met de rechtermuisknop te klikken op het geopende tabblad met het model en vervolgens in het snelmenu te klikken
op Sluiten.
Door te drukken op [Ctrl+F4] op het toetsenbord.

Als u het tekstblokmodel hebt gewijzigd, maar nog niet lokaal hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dat nu te doen.

Net als modellen delen huisstijlen en beslissingstabellen dezelfde titelbalk. De volgende tips zijn van toepassing op al deze items:

U kunt ze allemaal tegelijk sluiten door met de rechtermuisknop te klikken in de titelbalk van het document en Alles sluiten
te kiezen in het snelmenu.
Als u alle items op één na wilt sluiten, activeert u het document dat u wilt behouden, en selecteert u Andere sluiten.

Als u meerdere documenten hebt gewijzigd zonder ze op te slaan, krijgt u het volgende dialoogvenster te zien:

U wordt gevraagd te selecteren welke documenten u wilt opslaan alvorens ze te sluiten.



16.1 .5 Een tekstblokmodel weergeven16.1 .5 Een tekstblokmodel weergeven

U kunt een tekstblokmodel weergeven zonder dit uit de ModelStore-server uit te checken. Het tekstblokmodel en de bijbehorende
taalmodellen zijn alleen-lezen en dus niet wijzigbaar.

Zo geeft u een tekstblokmodel weer:

Klik met de rechtermuisknop op het tekstblokmodel in de Sketch Navigator en klik in het snelmenu op Openen. U kunt ook
dubbelklikken op het model.
Open het gewenste taalmodel.

Er wordt automatisch een taaltekstblok geopend in alleen-lezen modus. Het model is niet wijzigbaar. Wel kunt u bepaalde taken
uitvoeren, zoals afdrukken of een preview genereren.



16.1 .6 Een taaltekstblok wijzigen16.1 .6 Een taaltekstblok wijzigen

Om een taaltekstblok te wijzigen, moet de auteur het tekstblokmodel uitchecken. Op die manier wordt hij als enige bevoegd om
de inhoud en opmaak van het taaltekstblok te wijzigen.

Zo checkt u een tekstblokmodel uit:

Selecteer het tekstblokmodel.
Klik op het pictogram Uitchecken in de werkbalk.

Of

Klik met de rechtermuisknop op het tekstblokmodel en klik in het snelmenu op Uitchecken.

U kunt het tekstblokmodel ook als volgt uitchecken:

Selecteer het tekstblokmodel.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Openen.

Of

Dubbelklik op het tekstblokmodel.



16.1 .7 Een tekstblokmodel openen16.1 .7 Een tekstblokmodel openen

Als u een tekstblokmodel hebt gesloten zonder dit in te checken, kunt u dit later opnieuw openen om verder te werken.

Er zijn twee manieren om een tekstblokmodel te openen:

Klik in de Sketch Navigator met de rechtermuisknop op het gewenste tekstblokmodel en klik in het snelmenu op Openen.

Of

Dubbelklik op het gewenste tekstblokmodel in de Sketch Navigator.



16.1 .8 Wijzigingen toepassen op een tekstblokmodel16.1 .8 Wijzigingen toepassen op een tekstblokmodel

Alle wijzigingen worden opgeslagen en het tekstblokmodel wordt ingecheckt. De laatste versie wordt opnieuw beschikbaar voor
andere gebruikers.

Zo checkt u een tekstblokmodel in:

Selecteer het tekstblokmodel.
Klik op het pictogram Inchecken in de werkbalk.

Of

Klik met de rechtermuisknop op het tekstblokmodel en klik in het snelmenu op Inchecken.

Na het inchecken blijft het tekstblokmodel zichtbaar in het editorgebied. Deze bewerking heeft hetzelfde resultaat als de opdracht
Model weergeven. (Zie 16.1.5 Een tekstblokmodel weergeven hierboven voor meer informatie).



16.1 .9 Wijzigingen in een tekstblokmodel annuleren16.1 .9 Wijzigingen in een tekstblokmodel annuleren

Het uitchecken wordt ongedaan gemaakt en alle in het taaltekstblok aangebrachte wijzigingen worden geannuleerd. Alle
gegevens worden teruggezet op de vorige versie van het document.

Zo annuleert u de wijzigingen in een tekstblokmodel:

Selecteer het tekstblokmodel.
Klik op het pictogram Check-out ongedaan maken in de werkbalk.
Klik op Ja om te bevestigen.

Of

Klik met de rechtermuisknop op het teksblok en klik in het snelmenu op Check-out ongedaan maken.
Klik op Ja om te bevestigen.



16.1 . 10 Een tekstblokmodel verwijderen16.1 . 10 Een tekstblokmodel verwijderen

Met deze bewerking verwijdert u een tekstblokmodel.

Zo verwijdert u een tekstblokmodel:

Selecteer het tekstblokmodel.
Klik op het pictogram Verwijderen in de werkbalk.

Of

Selecteer het tekstblokmodel.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Verwijderen.

Of

Selecteer het tekstblokmodel.
Druk op de Verwijderen-toets op het toetsenbord.
Klik op Ja of op Ja op alles om te bevestigen.



16.1 . 11 Een tekstblokmodel terugzetten16.1 . 11 Een tekstblokmodel terugzetten

De auteur kan terugkeren naar een vorige versie van een tekstblokmodel (of beslissingstabel, huisstijl enz.). Het weergavegebied
van het structuuroverzicht/de ModelStore werkt zoals een bestandssysteem met versiebeheer (versioning): u beschikt over
mappen of directory's waarin bestanden staan. De bestandsversies worden lineair beheerd. Telkens wanneer u incheckt, wordt de
bestandsversie verhoogd.

Zo zet u een tekstblokmodel terug:

Klik op het pictogram van de driehoek om het menu Weergave te openen.
Klik op Versies tonen.

Selecteer het tekstblokmodel dat u wilt terugzetten.
Klik op de driehoek vóór de modelnaam.
De verschillende versies worden uitgelijst.
Klik met de rechtermuisknop op de versie die u wilt terugzetten, en klik in het snelmenu op Terugzetten.



16.2 Hoe maak ik een Writer-model?
Om een document te genereren dat u in Writer kunt openen, hebt u een Writer-model nodig (.lgw). Na aanmaak van het Writer-
model kunt u tekstblokmodellen en de ingesloten taalmodellen aan het Writer-model koppelen. Daarna moet u het Writer-model
koppelen aan een logisch model.



16.2.1 Een Writer-model maken16.2.1 Een Writer-model maken

Een Writer-model kan uit een of meer tekstblokmodellen bestaan. Zoals in het vorige gedeelte werd uitgelegd, zijn
tekstblokmodellen vergelijkbaar met fragmenten: het zijn herbruikbare bouwstenen in een Writer-model.

U kunt verschillende tekstblokmodellen op gestructureerde wijze aan elkaar koppelen in een groep.

Zo maakt u een nieuw Writer-model:

Klik met de rechtermuisknop in de Sketch Navigator en klik in het snelmenu op Nieuw > Andere.
Klik in de Wizard op Sketch > Writer-model.

Klik op Volgende.
Voer een naam in voor het Writer-model. Zorg ervoor dat de extensie .lgw behouden blijft.
Klik op Voltooien. Een nieuw Writer-model wordt uitgecheckt en weergegeven in het editorgebied:

Klik met de rechtermuisknop in het editorgebied en klik in het snelmenu op Nieuw child-element > Model.



Zo voegt u een structuurgroep toe:

Vouw het hoofdelement uit.
Klik met de rechtermuisknop op de node Model en klik in het snelmenu op Nieuw child-element > Groep.

U kunt nu de gewenste velden invullen onder Groep.

Klik onder Naam op Toevoegen.
Selecteer de taal.
Voeg een omschrijving toe.
Klik op OK.
Klik onder Omschrijving op Toevoegen.
Selecteer de taal.
Voeg een omschrijving toe.
Klik op OK.
Vink het selectievakje Wederzijds exclusief aan als u slechts één van de tekstblokken van de groep tegelijk in het
document wilt gebruiken.
Vink het selectievakje Verplicht alleen aan wanneer u een van de tekstblokken van de groep aan het document moet
toevoegen.





16.2.2 Een tekstblokmodel koppelen aan een Writer-model16.2.2 Een tekstblokmodel koppelen aan een Writer-model
Zorg dat u de stappen in 16.2.1 Een Writer-model maken hierboven hebt uitgevoerd.
Klik met de rechtermuisknop op de node Groep in het editorgebied en klik in het snelmenu op Nieuw child-element >
Fragment.

U kunt nu de gewenste velden invullen in het gedeelte Fragment.

Klik onder Naam op Toevoegen.
Selecteer de taal.
Voeg een omschrijving toe.
Klik op OK.
Klik onder Omschrijving op Toevoegen.
Selecteer de taal.
Voeg een omschrijving toe.
Klik op OK.

Zo koppelt u het fragment aan het gemaakte tekstblokmodel:

Klik op de knop Bladeren (...) naast de knop Fragment URI onder Andere.
Zoek naar het .lgb bestand dat u eerder hebt gemaakt.

Klik op OK. Het bestand wordt nu gekoppeld.
Vink het selectievakje Verplicht alleen aan wanneer u een van de tekstblokken van de groep aan het document moet
toevoegen.
Vink het selectievakje Meerdere toevoegingen toelaten aan als u wilt toestaan dat het tekstblok meermaals in het
document voorkomt.
Vink het selectievakje Alleen-lezen (vergrendeld) aan om te voorkomen dat het tekstblokfragment in het document



wordt gewijzigd.

Voer de bovenstaande stappen opnieuw uit om meerdere fragmenten toe te voegen.



16.2.3 Een Writer-model koppelen aan een logisch model16.2.3 Een Writer-model koppelen aan een logisch model

Om een Writer-model (met de extensie .lgw) te gebruiken, moet u dit aan een logisch model koppelen.

Zo koppelt u een Writer-model aan een logisch model:

Check het logisch model uit.
Klik op het tabblad Modeleigenschappen.
Klik onder Andere bronnen > Writer op Toevoegen.
Selecteer het gewenste bestand met de extensie .lgw, en klik op OK. Het Writer-bestand is nu gekoppeld.



16.2.4 Een logisch model publishen met een Writer-model16.2.4 Een logisch model publishen met een Writer-model

Voordat u Writer in een gegenereerd Word-document kunt gebruiken, moet u minstens één Writer-model publishen.

Zo definieert u de publish-eigenschappen:

Eerst moet u het logisch model Uitchecken.
Bepaal vervolgens de Publish-eigenschappen. Meer informatie is te vinden in 3.9 Hoe publish ik een logisch model?.
Vink het selectievakje Letterform URI aan om het bijbehorende webformulier te genereren en te publishen.
Vervolgens moet u het logisch model Inchecken.
Klik met de rechtermuisknop op het logisch model in de Sketch Navigator en klik in het snelmenu op Publishen.

Selecteer een Unit/Categorie.
Selecteer indien nodig de optie Writer-bestanden opnieuw publishen.
Selecteer de optie Tekstblokbestanden opnieuw publishen om de wijzigingen opnieuw te publishen.
Klik op Voltooien.
Voeg een opmerking toe (facultatief).
Klik op OK.

U kunt nagaan wanneer een model het laatst werd gepublisht in de PublishStore. Dat kunt u doen door een van de bestanden in
de gepublishte map te selecteren en de datum te controleren in het veld Laatst gewijzigd op het tabblad Eigenschappen onderaan
in het editorgebied.

Na het publishen kunt u het model genereren in een Writer-workflow (bijvoorbeeld via DataManager). Daarna wordt een
document met extensie .lde gemaakt. U kunt dit .lde document openen en wijzigen in Word via de Writer-invoegtoepassing (plug-
in).



17. Responsive e-mail17. Responsive e-mail
In Sketch kunt u responsive e-mails maken. Een responsive e-mail is een bericht waarvan de inhoud wordt aangepast aan de
grootte van het scherm waarop het wordt weergegeven.

In Sketch worden responsive e-mails op vergelijkbare wijze als logische modellen gemaakt. U kunt met andere woorden de
Sketch-specifieke bouwstenen, logica, condities enz. in de e-mail gebruiken om die dynamisch te maken.

17.1 Hoe maak ik een responsive e-mail?

17.2 Hoe publish ik een responsive e-mailmodel?



17.1 Hoe maak ik een responsive e-mail?
Wanneer u een nieuwe responsive e-mail wilt maken, moet u eerst beslissen waar u het e-mailmodel wilt plaatsen. Dit is van
groot belang. Na aanmaak van een e-mailmodel in een specifieke map van de Sketch Navigator worden koppelingen gemaakt
met andere elementen die bij dit model horen (bv. een .xsd datastructuur, beslissingstabellen, fragmenten enz.). Het is af te raden
de locatie van modellen te veranderen. Als u het model verplaatst, heeft dat ook gevolgen voor de koppelingen naar dit model.

17.1.1 Een responsive e-mail maken

17.1.2 De inhoud van een responsive e-mail maken

17.1.3 Voorbeelden van variabelen



17.1 . 1  Een responsive e-mail maken17.1 . 1  Een responsive e-mail maken

Wanneer u een nieuwe responsive e-mail wilt maken, moet u eerst beslissen waar u het e-mailmodel wilt plaatsen. Dit is van
groot belang. Na aanmaak van een e-mailmodel in een specifieke map van de Sketch Navigator worden koppelingen gemaakt
met andere elementen die bij dit model horen (bv. een .xsd datastructuur, beslissingstabellen, fragmenten enz.). Het is af te raden
de locatie van modellen te wijzigen. Als u het model verplaatst, heeft dat ook gevolgen voor de koppelingen naar dit model.

Zo maakt u een nieuwe responsive e-mail:

Selecteer de map waar u de responsive e-mail wilt plaatsen.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Nieuw > Responsive e-mail.

De wizard Responsive e-mail wordt geopend.
De door u geselecteerde map wordt standaard aangeduid als parent-map. Om de locatie van het e-mailmodel te wijzigen,
klikt u op de knooppunten (nodes) om de diverse mappen uit te vouwen/samen te vouwen. Vervolgens selecteert u de map
waar u het e-mailmodel wilt opslaan.
Typ de e-mailnaam in het tekstvak Bestandsnaam. Een e-mailmodel moet de extensie .cem hebben.
Klik op Voltooien.

Het nieuwe e-mailmodel wordt gemaakt in de geselecteerde map. Het model wordt uitgecheckt en geopend in het editorgebied.

Nu kunt u de Modeleigenschappen toevoegen.

ModeleigenschappenModeleigenschappen

Net als elk ander Sketch-model moet u de Modeleigenschappen in de juiste volgorde instellen om het responsive e-mailmodel
te maken.

Zo voegt u een omschrijving toe.

Klik onder Omschrijving op Toevoegen.
Selecteer de Taal.
Voeg een Omschrijving toe.
Klik op OK.



XSD-bestandXSD-bestand

Zo voegt u een XSD-bestand toe:

Klik onder Datastructuren op de knop Bladeren (...)
Zoek naar en selecteer het XSD-bestand dat u aan het logisch model wilt koppelen.
Klik op OK.

XML-bestandXML-bestand

Zo voegt u een voorbeeld-XML toe:

Klik onder Datastructuren op Toevoegen.
Zoek naar en selecteer een of meer XML-bestanden die u aan het e-mailmodel wilt toevoegen.
Klik op OK.
Als de XML niet compatibel is met de XSD, verschijnt een foutmelding.

Taalmodel van responsive e-mailTaalmodel van responsive e-mail

Een e-mailmodel kan meerdere taalmodellen bevatten. Het taalmodel stelt het eigenlijke document voor in een specifieke taal.

Anders dan logische modellen en fragmenten die in de Libre Office teksteditor worden geopend, worden responsive e-
mailmodellen geopend in een Internet Explorer-omgeving. Zo kunt u de op HTML gebaseerde structuur van deze modellen
bewerken. Dit houdt in dat de communicatie tussen Internet Explorer en Sketch beperkt blijft tot JavaScript-functies.

Een nieuw taalmodel van nul af aan maken



Klik onder Taalmodel responsive e-mail op Toevoegen...
Selecteer de gewenste taal in de lijst Taal.
Voeg een Omschrijving toe (facultatief).
Klik op OK.

Het nieuwe taalmodel wordt geopend op een nieuw tabblad en u kunt in het taalmodel beginnen werken. Hoe u dat doet, wordt
uitgelegd in 17.1.2 De inhoud van een responsive e-mail maken.

Een nieuw taalmodel maken op basis van een brontaal

Als u al een dynamisch document in een taal hebt gemaakt, kunt u op basis van deze taal een nieuw taalmodel maken. Het
voordeel hiervan is dat u de logica niet helemaal opnieuw moet opbouwen. U kunt direct aan de slag met een exacte kopie in de
brontaal. U hoeft dus alleen nog maar de vaste tekst te vertalen om zo te beschikken over een werkbaar dynamisch
werkdocument in een andere taal.

Zo voegt u een taalmodel toe op basis van een brontaal:

Eerst moet u het logisch model uitchecken en openen.
Klik onder Taalmodel responsive e-mail op Toevoegen.
Selecteer de gewenste taal in de lijst Taal.
Selecteer de Brontaal. Opmerking: de lijst Brontaal is alleen beschikbaar als al een andere taal werd geselecteerd.
Voeg een Omschrijving toe (facultatief).
Klik op OK.

Het nieuwe taalmodel wordt geopend op een nieuw tabblad. De inhoud ervan is een kopie van de brontaal. Hoe u de inhoud
maakt, wordt uitgelegd in 17.1.2 De inhoud van een responsive e-mail maken.

BeslissingstabelBeslissingstabel

Zo voegt u een beslissingstabel toe (facultatief):

Klik op Toevoegen naast Beslissingstabel.
Zoek naar en selecteer een of meer Beslissingstabellen die u aan het e-mailmodel wilt toevoegen.
Klik op OK.

Publish-eigenschappenPublish-eigenschappen

Net als voor elk ander Sketch-model moet u de Publish-eigenschappen instellen voordat u het responsive e-mailmodel kunt
publishen.

Meer informatie is te vinden in 17.2 Hoe publish ik een responsive e-mail?.



17.1 .2 De inhoud van een responsive e-mail maken17.1 .2 De inhoud van een responsive e-mail maken

Zo maakt u de inhoud van een responsive e-mail:

Check het responsive e-mailmodel uit.
Open het gemaakte taalmodel van de responsive e-mail.

Opmerking: als u nog geen taalmodel hebt gemaakt, ga dan te werk zoals beschreven in 17.1.1 Een responsive e-mail maken >
Taalmodel responsive e-mail.

Het taalmodel bestaat uit twee delen in een Internet Explorer-omgeving (HTML):

De Content Editor aan de linkerkant.
De Design Editor aan de rechterkant.

Design EditorDesign Editor

Met de Design Editor kunt u de vormgeving van de e-mailinhoud ontwerpen. De wijzigingen die u aanbrengt in de Design Editor
worden meteen toegepast in de Content Editor.

Als u een nieuwe responsive e-mail aanmaakt, dan bestaat deze uit één rij, die uit één kolom bestaat. U kunt nu rijen en
kolommen toevoegen en de vormgeving ervan ontwerpen.

Een rij toevoegen

Om een rij toe te voegen, klikt u op Rij toevoegen. Een rij wordt standaard altijd onder de laatste rij toegevoegd.

Een rij verplaatsen

Zo verplaatst u een rij naar een andere plek:

Selecteer deze in de Design Editor. De geselecteerde rij wordt aangegeven met een blauw kader.
Sleep deze naar de gewenste plek.



Een rij verwijderen

Om een rij te verwijderen, klikt u op het kruisje X ernaast.

Wij wijzen u erop dat een rij standaard uit één kolom bestaat. Het is echter mogelijk om kolommen toe te voegen.

Een kolom toevoegen

Om een kolom toe te voegen, klikt u op Kolom toevoegen.

Een kolom wordt altijd toegevoegd aan de momenteel geselecteerde rij.

De grootte van een kolom wijzigen

Om de grootte van een kolom te wijzigen, verplaatst u de schuifregelaar naar links of naar rechts.

Het effect is onmiddellijk zichtbaar in de Content Editor.

Een kolom verplaatsen

Zo verplaatst u een kolom naar een andere plek:

Selecteer de kolom in de rij.
Sleep deze naar de gewenste plek.

Een kolom verwijderen

Om een kolom te verwijderen, klikt u op het kruisje X ernaast.

Kolommen verticaal uitlijnen

De lengte van een kolom wordt bepaald door de bijbehorende inhoud. Hoe meer inhoud de kolom bevat, hoe langer deze is.



U kunt nu de verticale uitlijning van elk kolom configureren voor een vloeiende overgang naar de volgende of vorige rij.

Standaard staat elke kolom ingesteld op Boven verticaal uitlijnen .
Om te wijzigen in Gecentreerd verticaal uitlijnen, selecteert u de gewenste kolom en klikt u op het pictogram voor
centreren .
Om te wijzigen in Onder verticaal uitlijnen, selecteert u de gewenste kolom en klikt u op het pictogram voor onder .



Een fragment toevoegen

Om een Sketch e-mailfragment toe te voegen, klikt u op Fragment toevoegen.

Klik op Selecteren om een fragment te zoeken.

Belangrijk: alleen responsive e-mailmodellen zijn als fragment compatibel met andere responsive e-mailmodellen.
Logische modellen met de extensie .lgm kunt u niet als fragment toevoegen. Alleen responsive e-mailmodellen (met de
extensie .cem) kunt u als fragment gebruiken in andere responsive e-mailmodellen.

Selecteer de Taal.

Als u het fragment voorwaardelijk wilt maken, vinkt u het selectievakje Voorwaardelijk aan (zie 8.1.1 Voorwaardelijk
fragment).

Merk op dat een fragment altijd aan het einde van het hoofdmodel van de e-mail wordt toegevoegd.

De werkwijze om fragmenten aan een responsive e-mail toe te voegen is vergelijkbaar met die om fragmenten aan een logisch
model toe te voegen. Meer informatie is te vinden in het algemene hoofdstuk 8. Fragmenten.

Een fragment updaten

Om alle fragmenten te updaten, klikt u op Alle fragmenten updaten. Hierdoor worden alle in de responsive e-mail ingevoegde
fragmenten geüpdatet.

Een rij verwijderen

Om een rij te verwijderen, klikt u op de knop X naast de rij die u wilt verwijderen.

Content EditorContent Editor

In de Content Editor wordt standaard één rij weergegeven.

Zo voegt u inhoud aan een rij toe:



Klik in de rij. De werkbalk verschijnt. In deze werkbalk selecteert u het lettertype en de tekengrootte van uw tekst alsook
alineastijlen, regelhoogte, uitlijning enz.
Voer de gewenste inhoud in.

In de werkbalk kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

Afbeeldingen invoegen 
Hyperlinks maken 
Variabelen invoegen 
Condities invoegen 
Loops maken 
Een variabele koppeling maken
Een koppelingsknop maken
De HTML-broncode bewerken (*)
De verticale uitlijning van kolommen instellen

(*) De configuratie bepaalt of deze functie beschikbaar is.

Let op! U mag HTML-inhoud niet kopiëren en plakken. Als u dat toch doet, gaan stijl- en andere eigenschappen van de
responsive e-mail verloren omdat de eigenschappen van de bron mee worden gekopieerd.

Tekst toevoegen

Klik in de rij om inhoud toe te voegen.
Typ de tekst. Gebruik de werkbalk om de tekst naar wens op te maken.

Een afbeelding toevoegen

Klik in een rij.

Klik op het afbeeldingspictogram  in de werkbalk.

Voer de Bron van de afbeelding in. Merk op dat u de afbeelding moet invoegen uit een openbare bron, bv. een URL



(Uniform Resource Locator). Voorbeeld: http://www.connective.eu/wp-
content/uploads/2016/05/Connective_logo_FULL_MONO_BLACK.jpg

 Belangrijke opmerkingen:

Vermijd het gebruik van .svg-afbeeldingen. Deze worden niet ondersteund door bepaalde grote mailprogramma's. Als
er .svg-afbeeldingen gebruikt moeten worden, converteer deze dan eerst naar bitmap.
Het is ten zeerste aanbevolen om de meest ondersteunde afbeeldingstypes te gebruiken: .jpeg, .png en .gif.

Voer een omschrijving voor de afbeelding in (facultatief).

De afmetingen (in pixels) worden automatisch ingevuld wanneer u een geldige bron invoert.

Als u de afbeeldingsgrootte wilt wijzigen, kunt u de Afmetingen manueel invoeren.
De optie Verhoudingen beperken is standaard geselecteerd. Zo behoudt de afbeelding de juiste verhouding
wanneer u de grootte wijzigt.

Klik op OK.

Tip: u kunt de eigenschappen van een afbeelding nadien wijzigen door die te selecteren en nogmaals op het
afbeeldingspictogram te klikken.

Een hyperlink toevoegen

Klik in een rij.
Plaats de cursor op de positie waar u de hyperlink wilt invoegen.

Of

Selecteer de tekst of afbeelding waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.
Klik op het hyperlinkpictogram  in de werkbalk.

Voer een geldige URL in. Dit is de koppeling naar de website waarnaar u wilt doorlinken.

Weer te geven tekst wordt automatisch ingevuld wanneer u de URL invoert. Als u andere tekst wilt weergeven, typt u de
gewenste tekst. Dit is de tekst die in de responsive e-mail wordt weergegeven.

http://www.connective.eu/wp-content/uploads/2016/05/Connective_logo_FULL_MONO_BLACK.jpg


Voer een Titel voor de hyperlink in (facultatief). Als u hier een titel invoert, wordt die weergegeven wanneer u de
muisaanwijzer over de hyperlink in de responsive e-mail beweegt.

Selecteer het doel: Geen of Nieuw venster.

Geen: wanneer u de koppeling aanklikt, wordt die in de e-mail geopend.
Nieuw venster: wanneer u de koppeling aanklikt, wordt die in een nieuw venster geopend.

Voorbeeld van een afbeelding met hyperlink

Als u in dit voorbeeld het logo van Connective aanklikt, wordt de website van Connective in de responsive e-mail geopend.

Tip: u kunt ook een variabele koppeling toevoegen. Wanneer u een variabele koppeling toevoegt, voert u de URL waarnaar wordt
doorgelinkt niet manueel in, maar koppelt u die aan een variabele in het .XSD bestand. Op die manier wordt het adres van de
koppeling bepaald door de inhoud van de datastructuur.

Een achtergrondkleur aan de kolom toevoegen

Klik in de kolom waarin u een achtergrondkleur wilt toevoegen.

Klik in de werkbalk op Kolomachtergrond.

Klik op de balk Achtergrondkleur.
Voer de RGB-waarden in.

Of

Klik in het kleurenpalet om de gewenste kleur te selecteren.

Klik op OK wanneer u klaar bent.

Kolomhoeken bewerken

U kunt de kolom afgeronde hoeken geven.



Klik in de kolom.
Klik op de kolomhoeken in de werkbalk.
Selecteer de hoeken die u wilt afronden: linksboven, rechtsboven, linksonder en rechtsonder.
Stel voor elke geselecteerde hoek een afrondingswaarde (in punten) in. Hoe hoger de waarde, hoe groter de afronding.

Een variabele toevoegen

Klik in een rij.
Klik op het pictogram van de variabele  in de werkbalk.
Het venster Eigenschappen van de variabele wordt geopend.

Klik met de rechtermuisknop op het hoofdelement en klik in het snelmenu op Alles uitvouwen. Alle beschikbare
variabelen in het XSD-bestand dat aan het responsive e-mailmodel gekoppeld is, worden weergegeven.

Selecteer de variabele die u wilt invoegen.
Klik op Voltooien om de variabele direct in te voegen.
Klik op Volgende om de variabele verder in te stellen. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren:

Een beslissingstabel toevoegen.



Opmaak selecteren.
Invoervelden configureren.
Een omschrijving toevoegen.

In dit eigenschappenvenster vindt u precies dezelfde kenmerken en functies als in de vensters met de standaardeigenschappen
van variabelen in het Sketch logisch model (.lgm).

Een conditie toevoegen

Selecteer de tekst die u als conditie wilt gebruiken.
Klik op het conditiepictogram  in de werkbalk.

De Condition Designer wordt geopend op de plaats waar u de conditie hebt gemaakt.

Standaard wordt de operator Is gelijk aan geselecteerd.
U kunt functies, (berekende) variabelen en vaste waarden gebruiken om de conditie te maken.
Klik op Voltooien.

De functies en functionaliteit die beschikbaar zijn in de Condition Designer zijn exact dezelfde als bij het werken in een logisch
model. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 9. Logica toevoegen: Condities.

Een loop maken

Selecteer de tekst waarop u de loop wilt toepassen.

Klik op het looppictogram  in de werkbalk. Loops kunnen niet worden toegevoegd in fragmentrijen.

De Loop Designer wordt geopend.

Klik met de rechtermuisknop op de datastructuur en klik in het snelmenu op Alles uitvouwen.
Selecteer het herhalend element.
U ziet dat alleen de herhaalbare elementen aanklikbaar zijn.
Klik op Voltooien.
De looptags worden toegevoegd rond de geselecteerde tekst.

De functies en functionaliteit die beschikbaar zijn in de Loop Designer zijn exact dezelfde als bij het werken in een logisch model.
Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 10. Logica toevoegen: Loop.

Een variabele koppeling toevoegen

Belangrijk: in deze versie kunnen variabele koppelingen de stijl overnemen van de zin waaraan u ze toevoegt.

Zo zorgt u ervoor dat de variabele koppeling de stijl overneemt van de zin waaraan u ze toevoegt:

Pas de stijl van de zin naar wens aan (lettertype, tekenstijl, kleur, grootte, enz.).

Voer daarna de koppeling toe. De koppeling heeft nu dezelfde stijl als de zin.

Denk erom dat het niet mogelijk is een koppeling aan een zin toe te voegen en daarna de stijl van de zin aan te passen. In dit
geval behoudt de variabele koppeling de oorspronkelijke stijl.

Zo voegt u een variabele koppeling toe:

Selecteer de tekst die u wilt koppelen, en klik op Variabele koppeling.



Voer in het veld Tekst koppeling de tekst in die u in de koppeling wilt weergeven.

Klik vervolgens op OK.

Het venster Eigenschappen variabele koppeling wordt nu geopend. Opmerking: als geen .XSD bestand gekoppeld is,
wordt een foutmelding weergegeven.

Klik met de rechtermuisknop op het hoofdelement en klik in het snelmenu op Alles uitvouwen.

Selecteer de variabele waarnaar u wilt koppelen, en klik op Voltooien. De inhoud van de variabele wordt nu als koppeling
gebruikt.

Een concreet voorbeeld is te vinden in 17.1.3 Voorbeelden van variabelen

Een koppelingsknop toevoegen

Met deze functie kunt u in de e-mail een knop met een koppeling toevoegen. De koppeling kan een variabele koppeling of een
statische koppeling zijn.

Klik in een rij.
Klik op de koppelingsknop.
Voer de Tekst koppeling in die u in de knop wilt weergeven.

Klik op de balk Tekstkleur knop om de tekstkleur van de knop te selecteren.
Voer de RGB-waarden in of klik in het kleurenpalet om de gewenste kleur te selecteren.



Klik op de balk Achtergrondkleur knop om de achtergrondkleur van de knop te selecteren.

De knop heeft standaard Afgeronde hoeken. Stel de procentuele Hoekafronding in.

Als u de afgeronde hoeken wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje in het selectievakje Afgeronde hoeken.

Selecteer het koppelingstype in de vervolgkeuzelijst.

Als u Statisch selecteert, dan wordt een statische, vaste koppeling gemaakt. Voer de Statische URL in in het
betreffende veld.
Als u Variabel selecteert, dan wordt een variabele koppeling gemaakt. Het veld Statische URL is nu niet beschikbaar.

Klik op OK.

Als u Variabel geselecteerd heeft, dan wordt nu de .XSD-viewer geopend. Opmerking: als er geen .XSD gekoppeld is,
wordt een foutmelding weergegeven. Zorg ervoor dat u een geschikte .XSD koppelt.

Klik met de rechtermuisknop op het hoofdelement en klik in het snelmenu op Alles uitvouwen.
Selecteer de variabele waarnaar u wilt koppelen, en klik op Voltooien. De inhoud van de variabele wordt nu als
koppeling gebruikt.

Een concreet voorbeeld is te vinden in 17.1.3 Voorbeelden van variabelen.



De HTML-broncode bewerken

De configuratie bepaalt of deze functie beschikbaar is.

Met deze functie kunt u de HTML-broncode van het momenteel geselecteerde element bewerken. Merk echter op dat u slechts
één element tegelijk in de HTML-code kunt bewerken, dat wil zeggen één specifieke kolom op één specifieke rij. Of voor de
volledige rij wanneer die slechts één kolom telt.

Klik op het broncodepictogram.

Breng de gewenste wijzigingen aan in de HTML-broncode.

Belangrijk: als u de HTML-code bewerkt, kan het responsive karakter van de e-mail verloren gaan. Deze bewerking gebeurt
bijgevolg volledig op uw eigen risico.

Klik op OK wanneer u klaar bent.
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Hier vindt u enkele voorbeelden van de functies die worden toegelicht in 17.1.2 De inhoud van een responsive e-mail maken.

Voorbeeld van een variabele koppeling

Klik in een rij en typ "Beste Voornaam, gelieve uw account hier te controleren." "Voornaam" is een variabele.

Selecteer "hier" en klik op variabele koppeling in de werkbalk.

Het venster met de koppeling wordt geopend en "hier" wordt ingevoerd in het veld Tekst koppeling.

Klik op OK.
Zoek naar de variabele URL.

Klik op Voltooien.

De variabele koppeling ziet er als volgt uit. Als u klikt op de koppeling "hier" wordt het account van Voornaam geopend. Dit
account is opgeslagen in de variabele URL in het XML-bestand.

Voorbeeld van knop Variabele koppeling

Klik in een rij en typ "Beste Voornaam, klik op de onderstaande knop om uw factuur te downloaden."

Klik op de koppelingsknop op de werkbalk.

Typ "Downloaden" in het veld Tekst koppeling.

Kies de Tekstkleur knop en Achtergrondkleur knop.

Klik op OK.



Zoek naar de variabele URL.

Klik op Voltooien.

De knop Variabele koppeling ziet er als volgt uit. Als u klikt op de knop Downloaden, wordt de factuur van Voornaam geopend.
Deze factuur is opgeslagen in de variabele URL in het XML-bestand.

Tip: u kunt de grootte van de knop wijzigen door een tweede kolom toe te voegen, de knop "Downloaden" aan die kolom toe te
voegen en daarna de schuifregelaar te verplaatsen om de kolomgrootte te wijzigen.

Voorbeeld van variabele met condities

Om dit voorbeeld te laten werken, moet u eerst enkele inleidende stappen uitvoeren:

Maak een .xsd bestand en voeg de variabelen Naam en Geslacht toe.

Maak een .xml bestand op basis van het .xsd bestand dat u hebt gemaakt.

Maak een .lgs bestand voor een beslissingstabel waarin de sleutels "M" en "V" en de waarden "Dhr." en "Mevr." staan.



Koppel de drie bovenstaande bestanden aan uw responsive e-mailmodel.

Open het taalmodel van uw responsive e-mail.

Klik in een rij en typ "Dhr. Mevr."

Klik op het pictogram van de variabele .

Klik met de rechtermuisknop op het hoofdelement en klik in het snelmenu op Alles uitvouwen.

Selecteer de variabele Naam en klik op Voltooien.

Selecteer “Dhr.” en klik op het pictogram van de conditie .

Laat de standaardoperator staan op Is gelijk aan.

Klik op de eerste (string), en klik daarna op het tabblad Variabele.
Vouw alles uit en dubbelklik op de variabele Geslacht.



Klik op het tabblad Vaste waarde en typ "V" als waarde.

Klik op Volgende.

Selecteer Verwijder selectie.

Als het geslacht gelijk is aan "V", wordt "Dhr." verwijderd.

Klik op Volgende.

Selecteer Geen actie (toon selectie).

Als het geslacht gelijk is aan "M", wordt "Dhr." weergegeven.

Klik op Voltooien.

Selecteer nu “Mevr.” en klik op het pictogram van de conditie .

Laat de standaardoperator staan op Is gelijk aan.

Klik op de eerste (string), en klik daarna op het tabblad Variabele.
Vouw alles uit en dubbelklik op de variabele Geslacht.
Klik op het tabblad Vaste waarde en typ "M" als waarde.

Selecteer Verwijder selectie.

Als het geslacht gelijk is aan "M", wordt "Mevr." verwijderd.

Klik op Volgende.



Selecteer Geen actie.

Als het geslacht gelijk is aan "V", wordt "Mevr." weergegeven.

Klik op Voltooien. Het resultaat ziet er nu als volgt uit.

Net als in logische modellen staan de gegevens waarop de conditie wordt toegepast tussen onderscheidende groene
haakjes.



17.2 Hoe publish ik een responsive e-mailmodel?
U publisht een responsive e-mailmodel op dezelfde wijze als een logisch model. Meer informatie is te vinden in 3.9 Hoe publish ik
een logisch model?.



18. Tips en trucs18. Tips en trucs
Hier vindt u enkele tips en trucs om te werken met Sketch. In dit gedeelte komen diverse categorieën aan bod.

18.1 LibreOffice

18.2 Handtekeningvelden

18.3 Sketch snelmenu



18.1 LibreOffice
Wat moet ik doen als de verbinding wordt verbroken?Wat moet ik doen als de verbinding wordt verbroken?

De verbinding met LibreOffice kan onverwachts worden verbroken. Probeer in dit geval niet de wijzigingen in het model op te
slaan. Als u dat toch doet, kan het model worden beschadigd.

Om te vermijden dat het model wordt beschadigd, verschijnt een waarschuwingsbericht om u erop attent te maken dat de
verbinding met LibreOffice verloren is gegaan. Klik op OK om alle geopende editors te sluiten en opnieuw te openen zonder de
niet-opgeslagen wijzigingen op te slaan.

Wat moet ik doen wanneer LibreOffice n iet reageert,  de verbinding met LibreOffice u itvalt of de Sketch-interface n ietWat moet ik doen wanneer LibreOffice n iet reageert,  de verbinding met LibreOffice u itvalt of de Sketch-interface n iet
meer reageert?meer reageert?

Gebruik nooit Windows Taakbeheer om LibreOffice of Sketch te beëindigen. Gebruik in de plaats daarvan het nieuwe pictogram
Sketch in het systeemvak.

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Sketch en kies een van de beschikbare opties in het snelmenu:

LibreOffice > Beëindigen: om LibreOffice opnieuw op te starten. Kies deze optie wanneer uw model niet reageert.
LibreOffice > Beëindig en reset gebruikersprofiel: om LibreOffice opnieuw op te starten en de standaardinstellingen
terug te zetten. Merk op dat u in dit geval persoonlijke instellingen in LibreOffice opnieuw moet invoeren (zoals
gebruikersspecifieke units, kleuren enz.)
Opnieuw opstarten: om Sketch volledig opnieuw op te starten. Kies deze optie wanneer de volledige Sketch-interface niet
meer reageert.

Opmerking:

Het pictogram Sketch wordt standaard toegevoegd in het systeemvak wanneer u Sketch opstart. Soms is het raadzaam deze
functie uit te schakelen, bijvoorbeeld in een Citrix-omgeving.

Zo schakelt u het pictogram Sketch in het systeemvak uit.

Open het bestand Sketch.ini in de installatiemap van Sketch.



Voeg de opdrachtregel “-Deu.connective.sketch.trayicon=false” toe aan het configuratiebestand.

Sla het bestand Sketch.ini op in de installatiemap van Sketch.

Tabelkoppen herhalenTabelkoppen herhalen

In LibreOffice kunt u de tabelkop herhalen op de volgende pagina's. Dit is met name handig voor lange tabellen over meerdere
pagina's.

Zo herhaalt u de tabelkop:

Klik met de rechtermuisknop in de tabelkop en klik op Tabeleigenschappen.

Klik op het tabblad Tekstverloop en selecteer Kop herhalen.



Geef op welke rijen herhaald moeten worden op de volgende pagina's.
Klik vervolgens op OK.

Belangrijk: Gebruik deze functie niet als u een tabel in een tabel gebruikt. Hierdoor kunnen fouten ontstaan tijdens het genereren
van uw document.



18.2 Handtekeningvelden
Wanneer u een template in Sketch maakt, kunt u voortaan aangeven waar handtekeningvelden worden geplaatst. Dat doet u door
op de gewenste locatie een tekstmarkering aan te brengen in het taalmodel. Tekstmarkeringen zijn stukjes code die aangeven
waar handtekeningvelden moeten komen en welke afmetingen die moeten hebben.

Als de documentenstroom in uw systeem juist is geconfigureerd om PDF's voor ondertekening te genereren, worden de
documenten na het publishen naar de API van eSignatures verstuurd. eSignatures plaatst de handtekeningvelden en verzendt de
documenten naar de personen die ze moeten ondertekenen.

U kunt de documentenstroom ook zo instellen dat de ondertekeningscomponent van eSignatures de documenten automatisch
verzegelt en voorziet van een datum- en tijdaanduiding (timestamp). In dit laatste geval hoeft u geen handtekeningvelden toe te
voegen en is er geen actie van de gebruiker nodig.

In beide gevallen wordt een 100% digitale documentenstroom gegarandeerd, van ontwerp tot ondertekening.

Tip: Meer informatie over het instellen van de documentenstroom als beheerder is te vinden bij Connective - Smart
Documents 6.3 - ConnectR - Installatiedocumentatie (bestemd voor ervaren gebruikers).

Zo voegt u een handtekeningveld aan een model toe:

Open het taalmodel waaraan u het handtekeningveld wilt toevoegen.
Voer een tekstmarkering toe op de locatie waar u wilt dat eSignatures het handtekeningveld plaatst.

De standaardtekstopmaak ziet er als volgt uit: #SIG[identifier][Height][Width]#. Voor voorbeeld #SIG01_100_200#. Het
handtekeningveld 1 in dit voorbeeld is 100 pixels hoog en 200 pixels breed en wordt onderaan op de pagina geplaatst.

Tip: u kunt tekstmarkeringen ook toepassen in velden met variabelen en fragmenten om ze eenvoudig opnieuw te
gebruiken. Zo hoeft u ze niet telkens manueel in te voeren.

Publish het model. Als alles juist is ingesteld, worden uw documenten nu opgenomen in de ondertekeningsworkflow.

Tip: Zie Connective - eSignatures 5.x.x - API v3 Technische documentatie om te weten hoe u de API van eSignatures
configureert.

Opmerkingen over tekstmarkeringenOpmerkingen over tekstmarkeringen

Zoals hierboven gezegd, is een tekstmarkering standaard opgemaakt als #SIG[identifier][Height][Width]#. Mogelijk heeft uw



beheerder in de configuratie-index van eSignatures een andere opmaak gedefinieerd. Tekstmarkeringen moeten altijd
overeenstemmen met de opmaak die in de configuratie-index gedefinieerd is. Anders wordt het handtekeningveld niet juist of
zelfs helemaal niet geplaatst. Vraag de systeembeheerder van eSignatures welke opmaak u voor tekstmarkeringen moet
gebruiken.

Tekstmarkeringen mag u niet combineren met gedraaide PDF's: de gedetecteerde handtekeningvelden draaien namelijk niet
automatisch mee in de PDF-tekstrichting. Ze worden dicht bij de tekstmarkering geplaatst volgend de "best effort"-aanpak.

Richtlijnen betreffende documentenRichtlijnen betreffende documenten

Houd rekening met de volgende richtlijnen voordat u documenten naar eSignatures verstuurt.

Beperkingen

Een pakket met meerdere documenten mag niet groter zijn dan 150 MB.

Een pakket kan maximaal 15 documenten bevatten.

De grootte van één document is beperkt tot 30 MB.

De fysieke documentafmetingen zijn beperkt tot 3,99 m bij 3,99 m.

Het is af te raden bestanden te uploaden die deze grenswaarden overschrijden. Afhankelijk van de internetverbinding kunnen
grote documenten het gebruiksgemak negatief beïnvloeden en het ondertekeningsproces bemoeilijken. Documenten die de
opgegeven beperkingen overschrijden worden niet ondersteund.

eSignatures biedt geen ondersteuning aan de volgende tekens in bestandsnamen. Let daarom goed op dat deze tekens niet
worden gebruikt in de bestandsnamen van de documenten/pakketten die u uploadt.

TEK EN NAAM

/ Slash

\ Backslash

? Vraagteken

% Percentteken

* Asterisk (sterretje)

: Dubbelepunt

| Verticale streep

" Aanhalingsteken

< Kleinerdanteken

> Groterdanteken

Tekstvelden

Let op wanneer de PDF-documenten die u uploadt bewerkbare tekstvelden bevatten. De naam van de bewerkbare tekstvelden
moet overeenstemmen met de opmaak die uw beheerder in de configuratie-index van eSignatures heeft gedefinieerd. Als de
naam van een tekstveld overeenstemt met de tekstveldopmaak (regex) in de configuratie-index, wordt het tekstveld omgezet in



een handtekeningveld in eSignatures en wordt het originele tekstveld niet weergegeven. Dit is zo bedoeld. Dus als u bij het
uploaden van PDF-documenten met bewerkbare tekstvelden wilt vermijden dat eSignatures die in handtekeningvelden omzet,
moet u ervoor zorgen dat de naam van het tekstveld dat u in uw PDF-programma maakt niet overeenstemt met de
tekstveldopmaak die in de configuratie-index van eSignatures gedefinieerd is.



18.3 Sketch snelmenu
U beschikt over een snelmenu met alle sneltoetsen die u in Sketch kunt gebruiken.

Om het snelmenu te openen, drukt u op Ctrl+Shift+L op uw toetsenbord.



19. Veelgestelde vragen (FAQ's)19. Veelgestelde vragen (FAQ's)
In dit gedeelte vindt u het antwoord op veelgestelde vragen (FAQ's) over Sketch. De vragen worden waar mogelijk gebundeld
volgens onderwerp.



19.1 Sketch
19.1.1 Wat als ik Sketch niet kan openen?

19.1.2 Waar vind ik de Sketch-logbestanden?

19.1.3 Wat als Sketch niet reageert?



19.1 . 1  Wat als ik Sketch n iet kan openen?19.1 . 1  Wat als ik Sketch n iet kan openen?

Mogelijke oorzaak

Een mogelijke oorzaak is dat Sketch niet juist werd afgesloten, waardoor dit logisch model of deze map geblokkeerd is.

Oplossing:

Sluit Sketch af.

Maak uw workspace leeg. U vindt de workspace in C:\Users\USERNAME\Sketch\workspaceX.X.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de volledige map verwijderen.

Opmerking: wijzigingen in uitgecheckte items gaan verloren.

Start Sketch opnieuw op.

Maak opnieuw verbinding met de ModelStore.



19.1 .2 Waar vind ik de Sketch-logbestanden?19.1 .2 Waar vind ik de Sketch-logbestanden?

De map met Sketch-logbestanden wordt geconfigureerd tijdens de installatie. De standaardlocatie is
C:\Users\USERNAME\Sketch\logs.

In deze map vindt u alle logbestanden. Sketch.log is het actieve logbestand. De andere bestanden zijn gearchiveerde
logbestanden.



19.1 .3 Wat als Sketch n iet reageert?19.1 .3 Wat als Sketch n iet reageert?

Wanneer Sketch niet reageert, kunt u het volgende doen:

Controleer of uw internetverbinding werkt.
Klik met de rechtermuisknop op de ModelStore en klik op het pictogram vernieuwen . Een voortgangsbalk wordt
geopend.

Probeer Sketch geforceerd af te sluiten:

Start Windows Taakbeheer en beëindig de taak Sketch.
Zorg dat de taak LibreOffice task ook wordt beëindigd. (Dit is het proces soffice.bin in Windows Taakbeheer.)
Start Sketch opnieuw.

Klik met de rechtermuisknop in de ModelStore en klik in het snelmenu op Beheer mijn account. Bevestig uw loginnaam
en wachtwoord.

Klik met de rechtermuisknop in de ModelStore en klik in het snelmenu op Verwijderen. Probeer opnieuw verbinding te
maken met de ModelStore.

Sluit Sketch af.

Wijzig de naam van de map Workspace, bijvoorbeeld door een datum aan de mapnaam toe te voegen:

C:\Users"USER PROFILE"\Sketch\workspaceX.X_DATE.

Start Sketch opnieuw op. De ModelStore- en PublishStore-verbinding is nu verwijderd.



19.2 ModelStore
19.2.1 Hoe maak ik een ModelStore-verbinding?

19.2.2 Wat als foutmeldingen worden weergegeven wanneer ik probeer verbinding te maken met de ModelStore?

19.2.3 Wat als de ModelStore-verbinding verbroken is?

19.2.4 Wat als tijdens het publishen een foutmelding wordt weergegeven?

19.2.5 Wat als de gebruiker geen modellen in de ModelStore te zien krijgt?

19.2.6 Hoe worden bestanden gesorteerd?

19.2.7 Waarom krijg ik niet alle modellen te zien in de ModelStore?

19.2.8 Waarom krijg ik nieuwe modellen niet te zien in de ModelStore?

19.2.9 Waarom krijg ik de door een collega aangebrachte wijzigingen niet te zien in de ModelStore?



19.2.1 Hoe maak ik een ModelStore-verbinding?19.2.1 Hoe maak ik een ModelStore-verbinding?

Klik met de rechtermuisknop in de Sketch Navigator (dit is het deelvenster links op het scherm).

Klik in het snelmenu op Nieuw > ModelStore-verbinding.

Voer uw login- of aanmeldingsgegevens in en klik op Volgende.

Selecteer in het volgende scherm de gewenste ModelStore(s) en PublishStore(s).

Klik op Voltooien.



19.2.2 Wat als foutmeldingen worden weergegeven wanneer ik probeer verbinding te maken met de ModelStore?19.2.2 Wat als foutmeldingen worden weergegeven wanneer ik probeer verbinding te maken met de ModelStore?
Controleer of alle velden en configuratiegegevens juist zijn. Let in het bijzonder op het selectievakje SSL.

Als u nog steeds foutmeldingen krijgt, moet u de logbestanden controleren.
Maak een supportticket aan en voeg de logbestanden toe.



19.2.3 Wat als de ModelStore-verbinding verbroken is?19.2.3 Wat als de ModelStore-verbinding verbroken is?
Controleer uw netwerk-/internetverbinding.
Controleer de serververbinding.



19.2.4 Wat als t ijdens het publishen een foutmelding wordt weergegeven?19.2.4 Wat als t ijdens het publishen een foutmelding wordt weergegeven?

Tijdens het publishen kan de foutmelding ModelStoreEvent – Ontkoppeld worden weergegeven. Deze foutmelding verschijnt
wanneer er geen verbinding met de PublishStore is op het ogenblik dat u de modellen wilt publishen.

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Verwijder de PublishStore-verbinding.

Maak opnieuw verbinding met de ModelStore.

Voer de nodige login- of aanmeldingsgegevens in.



19.2.5 Wat als de gebruiker geen modellen in de ModelStore te zien krijgt?19.2.5 Wat als de gebruiker geen modellen in de ModelStore te zien krijgt?

Mogelijke oorzaak

Dit kan wijzen op een probleem met de opslag in het cachegeheugen. De login- of aanmeldingsgegevens worden in het
cachegeheugen opgeslagen en moeten iedere ± 20 minuten worden vernieuwd.

Oplossing:

Vernieuw het cachegeheugen.

Controleer uw ModelStore-verbinding.



19.2.6 Hoe worden bestanden gesorteerd?19.2.6 Hoe worden bestanden gesorteerd?

Bestanden worden alfanumeriek gesorteerd: eerst in numerieke en daarna in alfabetische volgorde.



19.2.7 Waarom krijg ik n iet alle modellen te zien in de ModelStore?19.2.7 Waarom krijg ik n iet alle modellen te zien in de ModelStore?

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Vernieuw de workspace.
Selecteer de ModelStore of de map.
Druk op F5 of klik op het pictogram Vernieuwen  in de werkbalk van het Sketch structuuroverzicht.



19.2.8 Waarom krijg ik n ieuwe modellen n iet te zien in de ModelStore?19.2.8 Waarom krijg ik n ieuwe modellen n iet te zien in de ModelStore?

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Vernieuw de workspace.
Selecteer de ModelStore of de map.
Druk op F5 of klik op het pictogram Vernieuwen  in de werkbalk van het Sketch structuuroverzicht.



19.2.9 Waarom krijg ik de door een collega aangebrachte wijzigingen n iet te zien in de ModelStore?19.2.9 Waarom krijg ik de door een collega aangebrachte wijzigingen n iet te zien in de ModelStore?

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Vernieuw de workspace.
Selecteer de ModelStore of de map.
Druk op F5 of klik op het pictogram Vernieuwen  in de werkbalk van het Sketch structuuroverzicht.



19.3 Logisch model
19.3.1 Hoe zet ik vorige modelversies terug?

19.3.2 Hoe kan ik opmerkingen over vroegere versies controleren?

19.3.3 Kan ik de standaardtaal veranderen in het veld Omschrijving op het tabblad Modeleigenschappen?

19.3.4 Hoe kan ik zien welke modellen aan een fragment gekoppeld zijn?

19.3.5 Waarom wordt de onjuiste taal van een variabele weergegeven in een preview?

19.3.6 Wat als de modelopbouw mislukt?

19.3.7 Waarom wordt een foutmelding weergegeven bij het model dat ik verplaatst/gekopieerd heb?

19.3.8 Waarom werkt gekopieerde en geplakte logica niet?

19.3.9 Hoe wijzig ik de maateenheid in LibreOffice?

19.3.10 Hoe geef ik verborgen tekst in een taalmodel weer?



19.3.1 Hoe zet ik vorige modelversies terug?19.3.1 Hoe zet ik vorige modelversies terug?
Klik in de werkbalk van de Sketch Navigator op het pictogram Versies tonen.

Selecteer het logisch model dat u wilt terugzetten.
Klik op het pictogram van de driehoek vóór de modelnaam. De verschillende versies worden uitgelijst.

Klik met de rechtermuisknop op de versie die u wilt terugzetten, en klik in het snelmenu op Terugzetten.



19.3.2 Hoe kan ik opmerkingen over vroegere versies controleren?19.3.2 Hoe kan ik opmerkingen over vroegere versies controleren?

De meest recente opmerkingen ziet u bij de eigenschappen.

Zo geeft u oudere opmerkingen weer:

Klik in de werkbalk van de Sketch Navigator op het pictogram Versies tonen.

Selecteer het logisch model waarvan u de oudere opmerkingen wilt bekijken.

Klik op het pictogram van de driehoek vóór de modelnaam. De verschillende versies worden uitgelijst.

Selecteer een versie in de lijst.

De versie-informatie verschijnt op het tabblad Eigenschappen van de geselecteerde versie (in de rechterbenedenhoek van
de standaardweergave).



19.3.3 Kan ik de standaardtaal veranderen in het veld Omschrijving op het tabblad Modeleigenschappen?19.3.3 Kan ik de standaardtaal veranderen in het veld Omschrijving op het tabblad Modeleigenschappen?

Nee. De standaardtaal is Engels (Verenigde Staten) en u kunt die niet veranderen.



19.3.4 Hoe kan ik zien welke modellen aan een fragment gekoppeld zijn?19.3.4 Hoe kan ik zien welke modellen aan een fragment gekoppeld zijn?

In het structuuroverzicht krijgt u een ander beeld van de ModelStore. U kunt eenvoudig zien welke bestanden in welk model
worden gebruikt.

Het structuuroverzicht wordt weergegeven als boomstructuur. Elk blok stelt een knooppunt (node) in de hiërarchie voor. De
parent-node is de ModelStore met een lijst van modeltemplates. U kunt elke modeltemplate uitvouwen om de onderliggende
blokken zichtbaar te maken. Standaard wordt alleen de eerste node ModelStore uitgevouwen. In de weergave ziet u
bidirectionele verwijzingen naar elk element in een groep. U krijgt dus ook de verwijzing in de omgekeerde richting te zien.

Een blok stelt de volgende items voor:

Een groep modellen (.lgm)

Een groep gebruikte fragmenten (.lgm) met een groep modellen waarin die worden gebruikt

Een groep beslissingstabellen (.lgs) met een groep modellen waarin die worden gebruikt

Een groep huisstijlen (.ott) met een groep modellen waarin die worden gebruikt

Een groep Writer-bestanden (.lgw) met een groep modellen waarin die worden gebruikt en met een groep tekstblokken die in
LetterWriter-bestanden (.lgb) worden gebruikt

Een groep XSD's (.xsd) met een groep modellen waarin die worden gebruikt

Een groep XML's (.xml) met een groep modellen waarin die worden gebruikt

Een groep responsive e-mails (.cern) met een groep modellen waarin die worden gebruikt



19.3.5 Waarom wordt de onju iste taal van een variabele weergegeven in een preview?19.3.5 Waarom wordt de onju iste taal van een variabele weergegeven in een preview?

Controleer het volgende:

Controleer in de XML of de inputgegevens in de juiste taal staan.
Controleer of een beslissingstabel aan de variabele gekoppeld is.

Controleer of alle gegevens in de beslissingstabel juist vertaald zijn.

Controleer of de inhoud van de variabele in de XML overeenstemt met de "sleutels" in uw beslissingstabel. Zo niet, wordt de
waarde weergegeven zoals die in de XML gedefinieerd is, waardoor de gekoppelde beslissingstabel niet werkt.



19.3.6 Wat als de modelopbouw mislukt?19.3.6 Wat als de modelopbouw mislukt?

Controleer of het model en de bijbehorende bestanden (XML/XSD/fragmenten/huisstijl) beschikbaar zijn.

Controleer het pad naar de bijbehorende bestanden. Let op het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Sketch is
hoofdlettergevoelig: als u hier geen rekening mee houdt, kan dit fouten veroorzaken. Verander het pad naar de
bijbehorende bestanden.



19.3.7 Waarom wordt een foutmelding weergegeven bij het model dat ik verplaatst/gekopieerd heb?19.3.7 Waarom wordt een foutmelding weergegeven bij het model dat ik verplaatst/gekopieerd heb?

Wanneer u modellen in de mapstructuur verplaatst of kopieert, kunt u foutmeldingen te zien krijgen.

Mogelijk zijn de koppelingen naar de bijbehorende bestanden (XML, XSD, fragmenten, huisstijlen) verbroken. Die zijn namelijk
"gecodeerd" in het model.

Wanneer u modellen naar een andere map verplaatst/kopieert, dient u ook de gekoppelde bestanden (*.xsd, *.xml, fragmenten,
huisstijl) in het nieuwe bestand te herstellen. Dit zijn relatieve koppelingen in het model die niet automatisch geüpdatet worden.



19.3.8 Waarom werkt gekopieerde en geplakte logica n iet?19.3.8 Waarom werkt gekopieerde en geplakte logica n iet?

Gekopieerde en geplakte logica wordt niet ondersteund. De verwijzingen naar de logica worden verbroken en de logica wordt
geïnterpreteerd als tekstitems of afbeeldingen. Dit betekent dat de logische sectie die u in de Sketch editor hebt gekopieerd en
geplakt, er wel nog als logica uitziet, maar niet langer als logica functioneert. Kopiëren en plakken is doorgaans af te raden in
Sketch.

Gewone tekst kunt u wel gewoon kopiëren en plakken. Dat doet u door te klikken op **Bewerken > Niet-opgemaakte tekst
plakken ** om te vermijden dat opmaakcodes achterblijven.



19.3.9 Hoe wijzig ik de maateenheid in LibreOffice?19.3.9 Hoe wijzig ik de maateenheid in LibreOffice?

De maateenheid in LibreOffice is standaard ingesteld op inch ("), maar u kunt dit veranderen in centimeter (cm).

Zo verandert u van maateenheid:

Open het taalmodel.
Druk op Alt+F12 op het toetsenbord.
Het menu Opties - LibreOffice Writer - Algemeen wordt geopend.
Vouw LibreOffice Writer > Algemeen uit.
Selecteer Centimeter in de vervolgkeuzelijst Maateenheid.

Klik op OK om het menu te sluiten.



19.3.10 Hoe geef ik verborgen tekst in  een taalmodel weer?19.3.10 Hoe geef ik verborgen tekst in  een taalmodel weer?

Zo geeft u verborgen tekst weer:

Open het taalmodel.
Druk op Alt+F12 op het toetsenbord.
Het menu Opties - LibreOffice Writer - Algemeen wordt geopend.
Vouw LibreOffice Writer > Opmaakhulpmiddelen uit.
Selecteer Verborgen tekst om verborgen tekst weer te geven.
Selecteer Velden: Verborgen tekst om verborgen tekst in velden weer te geven.

Klik op OK om het menu te sluiten.



19.4 Huisstijlen
19.4.1 Hoe kan ik het formaat automatisch standaardiseren?19.4.1 Hoe kan ik het formaat automatisch standaardiseren?

Ga als volgt te werk om het formaat van een huisstijl automatisch te standaardiseren, bv. op A4-formaat.

Als u een huisstijl gebruikt:

Check de huisstijl uit.
Klik met de rechtermuisknop op de pagina en klik in het snelmenu op Pagina.

Het venster Paginastijl wordt geopend.

Klik op het tabblad Pagina.

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Formaat het gewenste standaardformaat voor uw documenten.

Klik vervolgens op Toepassen.

Check nu uw huisstijl in en vernieuw de ModelStore. De huisstijl wordt toegepast in alle bestaande modellen en in de
nieuwe modellen die aan deze huisstijl gekoppeld zijn.

Merk op dat u na deze wijziging alle bestaande modellen opnieuw moet publishen.

Als u geen huisstijl gebruikt:



Zet de landinstelling op Nederlands (België). Met deze instelling wordt standaard het A4-formaat gebruikt. Hiervoor gaat u als
volgt te werk:

Open het taalmodel.
Klik in het editorgebied op het tabblad Extra > Opties.

Vouw Taalinstellingen in het linkermenu uit.

Klik op Talen.

Selecteer Nederlands (België) in de vervolgkeuzelijst Landinstelling. Het documentformaat verandert automatisch in A4.



19.5 XML
19.5.1 Wat als lege velden een fout veroorzaken tijdens een preview of bij het genereren?

19.5.2 Wat moet ik doen als de volgende foutmelding wordt weergegeven: "Kan het opgegeven pad niet vinden"?



19.5.1 Wat als lege velden een fout veroorzaken t ijdens een preview of bij het genereren?19.5.1 Wat als lege velden een fout veroorzaken t ijdens een preview of bij het genereren?

Als de foutmelding "Kan string niet converteren in een dubbel" wordt weergegeven, komt dit waarschijnlijk doordat een numeriek
veld (decimaal, geheel getal enz.) leeg is. Numerieke velden mogen geen spaties of strings (tekenreeksen) bevatten: in deze
velden zijn alleen numerieke waarden toegestaan.



19.5.2 Wat moet ik doen als de volgende foutmelding wordt weergegeven:  "Kan het opgegeven pad n iet vinden"?19.5.2 Wat moet ik doen als de volgende foutmelding wordt weergegeven:  "Kan het opgegeven pad n iet vinden"?
Open de Sketch-logbestanden en controleer of het pad beschikbaar is in Sketch.
Zet uw pad terug.



19.6 XSD
19.6.1 Hoe maak ik een nieuwe XSD?

19.6.2 Hoe voeg ik een nieuwe variabele in?

19.6.3 Hoe voeg ik een nieuw datablok in?

19.6.4 Hoe verplaats ik variabelen en datablokken tussen andere variabelen en datablokken?

19.6.5 Hoe verwijder ik een gekoppelde XSD uit een model?

19.6.6 Waarom wordt mijn XSD niet overschreven wanneer ik een nieuwe plak?

19.6.7 Welke XSD-gegevenstypes worden ondersteund?



19.6.1 Hoe maak ik een n ieuwe XSD?19.6.1 Hoe maak ik een n ieuwe XSD?
Klik met de rechtermuisknop op de map waar u de XSD wilt plaatsen.
Klik in het snelmenu op Nieuw > Andere.

De wizard Nieuw wordt geopend.

Klik op XML > XML-schemabestand. Tip: als u de map XML niet te zien krijgt, vinkt u het selectievakje Alle wizards
tonen aan.

Klik op Volgende.

Voer de bestandsnaam in.

Klik op Voltooien.

Het nieuwe datastructuurbestand wordt aangemaakt in de geselecteerde map. De XSD wordt uitgecheckt. Dubbelklik op het
bestand om de XSD in het editorgebied te openen.

Tip: aanbevolen wordt een XSD in Sketch aan te maken. Als u echter gebruik moet maken van bestaande XSD's die veel
elementen bevatten, kunt u die ook Importeren. Denk erom dat niet alle types XSD-elementen in Sketch worden ondersteund.
Meer informatie is te vinden in het gedeelte 19.6.7 Welke XSD-elementen worden ondersteund in Sketch?.



19.6.2 Hoe voeg ik een n ieuwe variabele in?19.6.2 Hoe voeg ik een n ieuwe variabele in?

Om een nieuwe variabele in te voegen, moet u eerst een datablok aan de XSD toevoegen:

Klik met de rechtermuisknop op het hoofdelement, en klik in het snelmenu op Nieuw child-element >
Elementdeclaratie.
Klk op het element dat u hebt gemaakt.
Typ in het veld Naam van het element de naam die u aan de variabele wilt geven.
Selecteer een type variabele in de vervolgkeuzelijst Datatype. Als het gewenste type niet in de lijst staat, kunt u ernaar
Zoeken.

Klik met de rechtermuisknop op het element dat u hebt gemaakt, en klik in het snelmenu op Nieuw child-element >
Complexe typedefinitie.
Het blok "Alles" wordt nu toegevoegd onder het element.
Klik met de rechtermuisknop op het blok "Alles", en klik in het snelmenu op Nieuw child-element > Elementdeclaratie.

Typ in het veld Naam van het element de naam die u aan de variabele wilt geven.
Selecteer een type variabele in de vervolgkeuzelijst Datatype. Als het gewenste type niet in de lijst staat, kunt u ernaar
Zoeken.
Vink het selectievakje Verplicht aan om aan te geven dat de variabele verplichte invoer is.
Vink het selectievakje Kan meerdere keren voorkomen aan als u de variabele wilt herhalen.





19.6.3 Hoe voeg ik een n ieuw datablok in?19.6.3 Hoe voeg ik een n ieuw datablok in?

Zo voegt u een nieuw datablok toe op hetzelfde niveau als een bestaand datablok:

Klik met de rechtermuisknop op een datablok.

Kies in het snelmenu Nieuw sibling-element > Elementdeclaratie.

Er wordt een nieuw element toegevoegd.

Klik met de rechtermuisknop op dit nieuwe element.

Kies in het snelmenu Nieuw child-element > Complexe typedefinitie.

Zo voegt u een nieuw genest datablok toe in een bestaand datablok:

Klik met de rechtermuisknop op de node ALLES van een datablok.

Kies in het snelmenu Nieuw child-element > Elementdeclaratie.

Er wordt een nieuw element toegevoegd.

Klik met de rechtermuisknop op dit nieuwe element.

Kies in het snelmenu Nieuw child-element > Complexe typedefinitie.

U kunt nu de gewenste velden invullen onder Eigenschappen. Sla alles op door het bestand in te checken.



19.6.4 Hoe verplaats ik variabelen en datablokken tussen andere variabelen en datablokken?19.6.4 Hoe verplaats ik variabelen en datablokken tussen andere variabelen en datablokken?
Klik met de rechtermuisknop op de gewenste XSD, en klik in het snelmenu op Openen met > Andere.
Schuif omlaag en selecteer XML Schema Editor in de lijst.

Dubbelklik op het datablok dat u wilt bewerken om een detailweergave te krijgen.

Klik op de elementen en sleep ze naar de gewenste locatie in de structuur.

Tip: u kunt schakelen tussen de detailweergave en het algemene overzicht door te klikken op de knop linksboven.





19.6.5 Hoe verwijder ik een gekoppelde XSD uit een model?19.6.5 Hoe verwijder ik een gekoppelde XSD uit een model?
Check het model uit.

Klik op het tabblad Modeleigenschappen.

Klik naast de XSD op het pictogram van de prullenbak om de XSD en de gekoppelde XML's te verwijderen.



19.6.6 Waarom wordt mijn XSD niet overschreven wanneer ik een n ieuwe plak?19.6.6 Waarom wordt mijn XSD niet overschreven wanneer ik een n ieuwe plak?

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Check de oude XSD in de doelmap uit.

Plak de nieuwe XSD in de doelmap.

De oude XSD is nu met succes overschreven.



19.6.7 Welke XSD-gegevenstypes worden ondersteund?19.6.7 Welke XSD-gegevenstypes worden ondersteund?

Denk erom dat niet alle XSD-gegevenstypes worden ondersteund wanneer u een bestaande XSD importeert in plaats van een
nieuwe XSD te maken.

Sketch ondersteunt de volgende gegevenstypes:

Elementen
Complexe types

Andere types, zoals complexe content, eenvoudige content, beperkingen, attributen, attribuutgroepen, groepen, sleutels,
unieke/alternatieve elementen enz. worden niet ondersteund. Het is echter niet noodzakelijk die uit de XSD te verwijderen. Als er
niet naar wordt verwezen, worden ze gewoon genegeerd. Als in ondersteunde gegevenstypes echter wordt verwezen naar niet-
ondersteunde gegevenstypes, kan Connective niet garanderen dat die juist zullen werken.



19.7 Fragmenten
19.7.1 Hoe update ik een fragment?

19.7.2 Hoe update ik alle fragmenten?

19.7.3 Waarom kan ik geen fragment met een afbeelding invoegen?

19.7.4 Hoe update ik modellen na het wijzigen van een ingevoegd fragment?

19.7.5 Hoe voeg ik tekst toe aan het begin van een pagina waar al een fragment staat?



19.7.1 Hoe update ik een fragment?19.7.1 Hoe update ik een fragment?

Zo updatet u één fragment:

Zorg dat het hoofddocument is uitgecheckt.
Plaats in de modeleditor de cursor in het document waarvan u het fragment wilt updaten.
Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Modellogica > Fragment updaten.

Het geselecteerde fragment wordt geüpdatet. De andere fragmenten blijven ongewijzigd.



19.7.2 Hoe update ik alle fragmenten?19.7.2 Hoe update ik alle fragmenten?

De knop Fragmenten updaten is beschikbaar wanneer het hoofddocument zowel ingecheckt als uitgecheckt is.

Hoofddocument uitgecheckt

Wanneer u alle fragmenten updatet en het model wordt uitgecheckt, worden de fragmenten inhoudelijk geüpdatet. Wanneer u
het model nadien opslaat en incheckt, worden de geüpdatete versies van de fragmenten opgeslagen. De volgende keer dat u het
document opent, krijgt u zo de geüpdatete inhoud van de fragmenten te zien.

Zo updatet u alle fragmenten:

Zorg dat het hoofddocument is uitgecheckt.
Klik in de linkerbovenhoek op het pictogram Fragmenten updaten.
Klik op Ja om te bevestigen.

Alle fragmenten worden tegelijk geüpdatet.

Hoofddocument ingecheckt

Wanneer u alle fragmenten updatet terwijl het model ingecheckt is, worden alle fragmenten inhoudelijk geüpdatet zodat u de
juiste documentinhoud te zien krijgt. Deze geüpdatete versie van de fragmenten wordt echter niet opgeslagen. De volgende keer
dat u het hoofddocument uitcheckt, krijgt u nog steeds de vorige versie van de fragmenten te zien.

Zo updatet u alle fragmenten:

Open het taalmodel.
Klik in de linkerbovenhoek op het pictogram Fragmenten updaten.
Klik op Ja om te bevestigen.

Alle fragmenten worden tegelijk geüpdatet.



19.7.3 Waarom kan ik geen fragment met een afbeelding invoegen?19.7.3 Waarom kan ik geen fragment met een afbeelding invoegen?

De wijze waarop u de afbeelding hebt ingevoegd, bepaalt hoe die in Sketch wordt gebruikt. Afhankelijk daarvan beschouwt
Sketch de afbeelding als een object. Dit kan problemen veroorzaken In Writer.

U gaat het best als volgt te werk om een afbeelding in te voegen:

Klik op het tabblad Invoegen.
Klik op Afbeelding.

Zoek naar het gewenste afbeeldingbestand. Selecteer dit en klik op Openen.

Opmerking: als u de afbeelding hebt gekopieerd en geplakt, moet u die eerst als bestand opslaan en daarna de bovenstaande
stappen uitvoeren.



19.7.4 Hoe update ik modellen na het invoegen van een fragment?19.7.4 Hoe update ik modellen na het invoegen van een fragment?

Wanneer u een fragment updatet dat in meerdere parent-modellen wordt gebruikt, moet u alle parent-modellen opnieuw
publishen. Sinds Sketch 6.1 hoeft u niet langer manueel te controleren in welke modellen een fragment wordt gebruikt en de
gekoppelde parent-modellen afzonderlijk te publishen: voortaan kunt u dat in één keer doen.

Hiervoor gaat u als volgt te werk:

Update een fragment dat in meerdere modellen wordt gebruikt en check dit in.
Klik met de rechtermuisknop op het fragment dat u in de Sketch Navigator hebt geüpdatet, en klik in het snelmenu op
Publish parent.

U wordt nu gevraagd of u het structuuroverzicht wilt updaten. Deze functie werkt alleen wanneer het structuuroverzicht up-
to-date is. Als het structuuroverzicht niet up-to-date is, worden mogelijk niet alle bijbehorende modellen gepublisht.
Wij raden u aan het keuzerondje Eerst de hiërarchie controleren om vervolgens de afhankelijkheden te controleren
in de vernieuwde boomstructuur te selecteren en daarna te klikken op OK. Houd ermee rekening dat deze bewerking
enige tijd kan duren afhankelijk van de omvang van de ModelStore.

Selecteer de parent-modellen die u wilt publishen.
Voer een opmerking over de publicatie in en klik op Voltooien.



19.7.5 Hoe voeg ik tekst toe aan het begin van een pagina waar al een fragment staat?19.7.5 Hoe voeg ik tekst toe aan het begin van een pagina waar al een fragment staat?

U kunt geen tekst toevoegen vóór een fragment dat in de eerste alinea van een pagina staat. In dit geval kunt u het best aan de
bovenzijde van de pagina een handmatig regeleinde invoegen en daarna het fragment toevoegen. Ga als volgt te werk als het
fragment al ingevoegd is:

Verwijder het fragment.
Voeg uw tekst toe of plaats een handmatig regeleinde.
Voeg het fragment opnieuw in.



19.8 Condities
19.8.1 Waarom kan ik geen functie selecteren in de Condition Designer?

19.8.2 Waarom werkt mijn conditie niet in andere taalmodellen?

19.8.3 Wat als mijn conditie niet werkt zoals verwacht?

19.8.4 Waarom kan ik geen conditie toevoegen wanneer tekst in een lijst met opsommingstekens wordt gebruikt?

19.8.5 Hoe pas ik een conditie op alle rijen in een tabel toe?



19.8.1 Waarom kan ik geen functie selecteren in de Condit ion Designer?19.8.1 Waarom kan ik geen functie selecteren in de Condit ion Designer?
Controleer of de variabele de juiste opmaak voor de functie heeft.
In Sketch kunt u geen condities van een verschillend type selecteren (bv. strings of tekenreeksen en gehele getallen).



19.8.2 Waarom werkt mijn condit ie n iet in  andere taalmodellen?19.8.2 Waarom werkt mijn condit ie n iet in  andere taalmodellen?

Ga na of de conditie op deze positie werd gekopieerd en geplakt.

Als dat het geval is, moet u alle variabelen/condities/herbruikbare elementen/loops opnieuw maken. De logica wordt
voorgesteld door afbeeldingen aangezien de koppelingen van variabelen/condities/herbruikbare elementen/loops niet
gekopieerd kunnen worden.
Als dat niet het geval is en het model wordt uit een ander taalmodel gekopieerd, worden de koppelingen van
variabelen/condities/herbruikbare elementen/loops juist gekopieerd.
Als beide taalmodellen al bestaan, kunt u een conditie uit het eerste taalmodel opslaan en opnieuw gebruiken in een ander
taalmodel (als opgeslagen conditie).



19.8.3 Wat als mijn condit ie n iet werkt zoals verwacht?19.8.3 Wat als mijn condit ie n iet werkt zoals verwacht?
Controleer de gebruikte logica.
Controleer in de Condition Designer of de conditie juist is ingesteld.



19.8.4 Waarom kan ik geen condit ie toevoegen wanneer tekst in  een lijst met opsommingstekens wordt gebruikt?19.8.4 Waarom kan ik geen condit ie toevoegen wanneer tekst in  een lijst met opsommingstekens wordt gebruikt?

U kunt niets vóór het opsommingsteken toevoegen: dit is het standaardgedrag van LibreOffice (de onderliggende
tekstverwerker).

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Voeg eerst de conditie aan de rijen toe.
Maak dan een lijst met opsommingstekens van de tekst.



19.8.5 Hoe pas ik een condit ie op alle rijen in een tabel toe?19.8.5 Hoe pas ik een condit ie op alle rijen in een tabel toe?
Selecteer de volledige tabel.
Voeg de conditie toe. In het symbool voor de eerste conditie ziet u nu de letter "T" (voor "Tabel"), wat betekent dat de
conditie op de volledige tabel wordt toegepast. 



19.9 Berekende variabelen
19.9.1 Wat zijn berekende variabelen?

19.9.2 Hoe kan ik waarden berekenen die niet in de XSD gedefinieerd zijn?

19.9.3 Hoe maak ik een berekende variabele?

19.9.4 Voor welke soorten berekeningen kan ik berekende variabelen gebruiken?



19.9.1 Wat zijn  berekende variabelen?19.9.1 Wat zijn  berekende variabelen?

Een berekende variabele voert een functie uit op een bestaande variabele die in de XSD gedefinieerd is. Voorbeeld: op basis van
de variabele "Kostprijs per jaar" kunt u de berekende variabele "Kostprijs per maand" berekenen door de kostprijs per jaar te
delen door 12.



19.9.2 Hoe kan ik waarden berekenen die n iet in  de XSD gedefin ieerd zijn?19.9.2 Hoe kan ik waarden berekenen die n iet in  de XSD gedefin ieerd zijn?

U kunt berekende variabelen invoegen. Deze variabelen zijn gedefinieerd in de datastructuur (XSD) en worden bij het genereren
of na een preview vervangen door een berekende waarde.



19.9.3 Hoe maak ik een berekende variabele?19.9.3 Hoe maak ik een berekende variabele?
Check de XSD uit.
Klik met de rechtermuisknop en kies in het snelmenu Openen met > Sketch XSD-editor.

De XSD wordt geopend in het editorgebied.
Open het tabblad Berekende variabele onderaan in het venster.

Klik op de knop met het groene plusteken ("+").

Een nieuwe variabele wordt toegevoegd met de naam "Expressie1".

Selecteer deze variabele.

In het rechterdeelvenster wordt het tabblad Eigenschappen geopend. Daar kunt u de berekende variabele een naam geven
en omschrijvingen in verschillende talen toevoegen.

Wanneer u het tabblad Expressie opent, kunt u de expressie voor de berekende variabele toevoegen.

Selecteer Expressie toepassen om te voltooien.

De berekende variabele is nu gemaakt. Sla alles op door het XSD-bestand in te checken.





19.9.4 Voor welke soorten berekeningen kan ik berekende variabelen gebruiken?19.9.4 Voor welke soorten berekeningen kan ik berekende variabelen gebruiken?

U kunt berekende variabelen alleen gebruiken voor eenvoudige, ongecompliceerde berekeningen, dat wil zeggen:

Zonder combinaties van operatoren of bewerkingstekens (+, -,*,…).

Zonder combinaties van berekende variabelen (bv. geen berekende variabele die van een andere berekende variabelen is
afgeleid).

Berekeningen van iteraties (herhalingen) in loops zijn mogelijk.



19.10 Preview
19.10.1 Waarom krijg ik geen conditietags te zien in de preview?

19.10.2 Waarom verschilt mijn preview in Sketch van het effectief gepublishte model?

19.10.3 Waarom wordt mijn template niet gegenereerd/gepublisht?

19.10.4 Waarom zie ik items in mijn preview die niet in mijn logisch model staan?

19.10.5 Waarom zijn de automatisch genummerde kruisverwijzingen onjuist in de Sketch preview?

19.10.6 Waarom verschillen de opsommingstekens in mijn Sketch preview van die in het effectief gepublishte model?



19.10.1 Waarom krijg ik geen condit ietags te zien in de preview?19.10.1 Waarom krijg ik geen condit ietags te zien in de preview?

Deze tags zijn waarschijnlijk gekoppeld aan de lay-out.

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Selecteer de frames met tekst en condities.

Klik op Opmaak > Directe opmaak wissen.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost:

Selecteer de volledige conditie met de openings- en sluithaakjes.

Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Stijlen > Standaardtekenstijl.

Pas de gewenste tekenopmaak opnieuw toe.



19.10.2 Waarom verschilt  mijn preview in Sketch van het effect ief gepublishte model?19.10.2 Waarom verschilt  mijn preview in Sketch van het effect ief gepublishte model?
Controleer de datum van het gepublishte model in productie. Is dit de datum die u verwacht? (Datum/tijd van uw publicatie)

Kan ik de XML-productie valideren? Komen de resultaten overeen met wat u van de conditie verwacht?

Kan ik de XML uit productie in de Sketch preview gebruiken? Hiermee kunt u het scenario reproduceren in uw Sketch
preview.



19.10.3 Waarom wordt mijn template n iet gegenereerd/gepublisht?19.10.3 Waarom wordt mijn template n iet gegenereerd/gepublisht?

Dit probleem kan meerdere oorzaken hebben:

De internetverbinding werkt niet.
De gekoppelde XSD/XML is onjuist.
Iemand anders heeft het model uitgecheckt (zonder de ModelStore te vernieuwen zodat niet zichtbaar is dat het model
werd uitgecheckt).
De modelsleutel is niet ingevuld in de publish-eigenschappen.
Bij het maken van het taalmodel werd de onjuiste taaldefinitie geselecteerd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de
gevraagde taal en het aangemaakte taalmodel.



19.10.4 Waarom zie ik items in mijn preview die n iet in  mijn logisch model staan?19.10.4 Waarom zie ik items in mijn preview die n iet in  mijn logisch model staan?

Controleer of uw logisch model up-to-date is. Wanneer u een taalmodel opent, worden de fragmenten niet automatisch
geüpdatet. Wanneer Sketch een preview genereert, wordt de meest recente informatie opgezocht. Daarom krijgt u de laatste
versie van het model te zien. Dit is de versie die gepublisht zal worden.



19.10.5 Waarom zijn  de automatisch genummerde kru isverwijzingen onju ist in  de Sketch preview?19.10.5 Waarom zijn  de automatisch genummerde kru isverwijzingen onju ist in  de Sketch preview?

Een gewone preview wordt in alleen-lezen modus weergegeven zonder de velden van LibreOffice te updaten. Dit is een beperking
van de toepassing omdat wij ervoor kiezen het document in alleen-lezen modus weer te geven via LibreOffice. Als u een preview
van het bestand maakt door dit op de schijf op te slaan (in PDF-, DocX-formaat e.d.) of wanneer u het model genereert, krijgt u
voor deze referentievelden de verwachte inhoud te zien.



19.10.6 Waarom verschillen de opsommingstekens in mijn Sketch preview van die in het effect ief gepublishte model?19.10.6 Waarom verschillen de opsommingstekens in mijn Sketch preview van die in het effect ief gepublishte model?

Cijfers/opsommingstekens moet u maken met de ingebouwde functie. Wanneer u lijsten met opsommingstekens of
genummerde lijsten manueel maakt, worden de lokaal ingestelde inspringingen (tabs)/kantlijnen (marges) toegepast. Dat kan
leiden tot verschillen tussen de lokale en de gegenereerde output.



19.11 PublishStore
19.11.1 Hoe publish ik meer dan één model tegelijk?

19.11.2 Hoe verwijder ik een PublishStore?

19.11.3 Wat moet ik doen als de volgende foutmelding wordt weergegeven: "Geen publish-eigenschappen ingesteld voor dit
model"?



19.11 . 1  Hoe publish ik meer dan één model tegelijk?19.11 . 1  Hoe publish ik meer dan één model tegelijk?
Selecteer alle modellen die u wilt publishen.

Tip: om meerdere modellen te selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u elk model aan dat u wilt selecteren.

Klik met de rechtermuisknop en klik in het snelmenu op Publishen.

De geselecteerde modellen worden nu gepublisht.



19.11 .2 Hoe verwijder ik een PublishStore?19.11 .2 Hoe verwijder ik een PublishStore?

U moet een PublishStore eerst in Sketch verwijderen, en daarna in de workspace.

In Sketch:

Selecteer de PublishStore die u wilt verwijderen.

Klik op het pictogram Verwijderen .

In de workspace:

Open ‘C:\User\USERNAME\Sketch\WorkspaceX.X

Verwijder de map met de PublishStore.



19.11 .3 Wat moet ik doen als de volgende foutmelding wordt weergegeven:  "Geen publish-eigenschappen ingesteld19.11 .3 Wat moet ik doen als de volgende foutmelding wordt weergegeven:  "Geen publish-eigenschappen ingesteld
voor dit model"?voor dit model"?

Controleer of alle publish-eigenschappen volledig zijn ingesteld.
Controleer uw modelsleutel, de PublishStore en de unit. Zijn de gegevens die u hebt ingevuld juist?



19.12 Lay-out
19.12.1 Waarom zie ik geen nieuwe lettertypes in Sketch/publicaties?

19.12.2 Kan ik HTML-parameters gebruiken om de lay-out van documenten te genereren?

19.12.3 Waarom wordt superscript verwijderd wanneer ik het document omzet in HTML?

19.12.4 Kan het zijn dat Sketch volgspaties in de gegevens verwijdert?

19.12.5 Hoe voeg ik een koptekst/voettekst in die enkel op de eerste pagina weergegeven wordt?



19.12.1 Waarom zie ik geen n ieuwe lettertypes in Sketch/publicaties?19.12.1 Waarom zie ik geen n ieuwe lettertypes in Sketch/publicaties?
Om nieuwe lettertypes (fonts) te kunnen genereren, moeten ze lokaal beschikbaar zijn voor Sketch en op de server zelf.
Na het installeren van de nieuwe lettertypes, moet u de server opnieuw opstarten zodat die de nieuwe lettertypes kan
terugvinden.



19.12.2 Kan ik HTML-parameters gebruiken om de lay-out van documenten te genereren?19.12.2 Kan ik HTML-parameters gebruiken om de lay-out van documenten te genereren?
Deze parameters worden niet ondersteund in Sketch. De HTML-markeringen worden als HTML-tags in de tekst geplaatst.
Er bestaat geen alternatieve oplossing of workaround voor instelbare lay-out. De generator verwacht een LibreOffice
document waarvoor de lay-out in Sketch is ontworpen.



19.12.3 Waarom wordt superscript verwijderd wanneer ik het document omzet in  HTML?19.12.3 Waarom wordt superscript verwijderd wanneer ik het document omzet in  HTML?

Superscript wordt niet ondersteund wanneer u het .doc formaat omzet in HTML. Niet elke mogelijke documentopmaak blijft
behouden in HTML.



19.12.4 Kan het zijn  dat Sketch volgspaties in  de gegevens verwijdert?19.12.4 Kan het zijn  dat Sketch volgspaties in  de gegevens verwijdert?

Er bestaat geen reguliere expressie om voorloop- of volgspaties te verwijderen omdat hierdoor ook andere gewenste spaties
worden verwijderd. Aangeleverde gegevens worden niet aangepast door Sketch.



19.12.5 Hoe voeg ik een koptekst/voettekst in  die enkel op de eerste pagina weergegeven wordt?19.12.5 Hoe voeg ik een koptekst/voettekst in  die enkel op de eerste pagina weergegeven wordt?

Er zijn meerdere manieren om andere kopteksten en voetteksten op de verschillende pagina's in uw Sketch-modellen in te
voegen.

G e b r u i k  h e t  s e l e c t i e v a k j e  G e b r u i k  h e t  s e l e c t i e v a k j e  Ze l f d e  i n h o u d  o p  d e  e e r s t e  p ag i n aZe l f d e  i n h o u d  o p  d e  e e r s t e  p ag i n a v o o r  d e  k o p t e k s t / v o e t t e k s t  i n  h e t  m e n u   v o o r  d e  k o p t e k s t / v o e t t e k s t  i n  h e t  m e n u  P ag i n a -P ag i n a -
o p m aak p r o f i e l e no p m aak p r o f i e l e n ..

Opmerking: deze manier werkt niet als u fragmenten gebruikt in de koptekst en/of voettekst.

Klik op Invoegen > Koptekst.

OF

Klik op Opmaak > Pagina.
Vink het selectievakje Koptekst activeren aan.
Verwijder het vinkje bij het selectievakje Zelfde inhoud op de eerste pagina.

Klik op Toepassen.
U kunt nu inhoud toevoegen aan de koptekst.

De koptekst wordt ingevoegd en er kan inhoud aan toegevoegd worden. Wanneer u probeert een fragment in te voegen, dan
verschijnt een foutmelding. Voor het gebruiken van fragmenten in de koptekst en/of voettekst, zie manier 2.

M aak  /  g e b r u i k  v e r s c h i l l e n d e  p ag i n a - o p m aak p r o f i e l e n  e n  h e t  p ag i n a - o p m aak p r o f i e l b e h e e r.M aak  /  g e b r u i k  v e r s c h i l l e n d e  p ag i n a - o p m aak p r o f i e l e n  e n  h e t  p ag i n a - o p m aak p r o f i e l b e h e e r.

Ga naar Stijlen en opmaak.
Open Pagina-opmaakprofielen.
Maak twee nieuwe pagina-opmaakprofielen door te klikken op Nieuw of op Wijzigen om een bestaand opmaakprofiel te
wijzigen. Bijvoorbeeld "Eerste pagina bedrijf" en "Volgende pagina bedrijf".
Activeer de koptekst en/of voettekst volgens behoefte door de selectievakjes voor beide pagina-opmaakprofielen aan te
vinken.
Open Beheren voor het pagina-opmaakprofiel van de eerste pagina.
Selecteer in het vervolgkeuzemenu Volgende pagina het pagina-opmaakprofiel voor de volgende pagina dat u gemaakt
heeft.
Open Beheren voor het pagina-opmaakprofiel van de volgende pagina's.
Selecteer in het vervolgkeuzemenu Volgende pagina hetzelfde pagina-opmaakprofiel voor de volgende pagina's.

U kunt deze pagina-opmaakprofielen ook toevoegen aan uw huisstijltemplate. Zo kunt u deze instellingen gemakkelijker
gebruiken in al uw modellen.



19.13 Dynamische afbeelding
19.13.1 Hoe pas ik de grootte van een dynamische afbeelding aan?19.13.1 Hoe pas ik de grootte van een dynamische afbeelding aan?

Net als voor een gewone afbeelding kunt u de grootte van een dynamische afbeelding aanpassen door erop te
dubbelklikken.
Sleep de hoekgrepen naar de gewenste positie om de grootte van een dynamische afbeelding aan te passen.



19.14 Sketch e-maileditor
19.14.1 Wat moet ik doen als de Sketch e-maileditor niet werkt?

19.14.2 Wat als een foutmelding wordt weergegeven wanneer ik probeer een e-mail in Sketch te openen?

19.14.3 Waarom wordt mijn tekst verkeerd afgebroken in de Responsive Email Editor?



19.14.1 Wat moet ik doen als de Sketch e-maileditor n iet werkt?19.14.1 Wat moet ik doen als de Sketch e-maileditor n iet werkt?
Controleer of het bestand is ingecheckt door de oorspronkelijke auteur.
Controleer of de laatste versie van Internet Explorer geïnstalleerd is.



19.14.2 Wat als een foutmelding wordt weergegeven wanneer ik probeer een e-mail in  Sketch te openen?19.14.2 Wat als een foutmelding wordt weergegeven wanneer ik probeer een e-mail in  Sketch te openen?

De volgende foutmelding: “Fout bij het ophalen van de inhoudsbeschrijving voor het item /ModelStore/XXX/1-
MasterDocuments/email.cem”, wijst erop dat het e-mailmodel waarschijnlijk vergrendeld is.

Wanneer u een nieuw model maakt, wordt een tijdelijke plaatsaanduiding ("placeholder") aangebracht om te vermijden dat op
deze locatie gelijknamige modellen worden gemaakt. Zolang het model niet is ingecheckt, is dit alleen beschikbaar in de lokale
workspace van de maker. Als u dit model probeert op te halen, krijgt u de bovenstaande foutmelding te zien. Tijdelijke
plaatsaanduidingen zijn eenvoudig te herkennen aan het hangslot bij het modelpictogram.



19.14.3 Waarom wordt mijn tekst verkeerd afgebroken in de Responsive Email Editor?19.14.3 Waarom wordt mijn tekst verkeerd afgebroken in de Responsive Email Editor?

Dit is een bekend probleem in Sketch 6.3. Als de tekst het einde van de rij bereikt, dan wordt deze willekeurig afgebroken in de
editor en in de preview.

De tekst zal echter wel correct afgebroken worden in de uitvoer.
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Beschrijving
De ConnectR REST API stelt de aanroeper in staat om generatieaanvragen te maken en op afstand te beheren via het gebruik van
HTTP-aanroepen.

In dit document worden de beschikbare URL’s en aanroepindelingen toegelicht.

Alle beschrijvingen tonen een aanvraagmethode samen met een aanvraag-URL maar dit is met betrekking tot de API REST
service-URL. Bijvoorbeeld, als de API REST service-URL http://connectr.example.org:8080/connectr/api/ is en de beschrijving is
“GET /translations/{path}”, dan moet de uiteindelijke URL
http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/MS/T/titles.lgs zijn.

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/
http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/MS/T/titles.lgs


Autorisatie
Alle serviceaanvragen moeten een autorisatiekoptekst voor het HTTP-basisverificatieschema bevatten.

Indien zo'n koptekst ontbreekt, dan antwoordt de service met statuscode 401 Unauthorized met een uitdaging voor de HTTP-
basisverificatie en een willekeurige realmcode. Deze realmcode wordt gegenereerd elke keer dat de back-endserver opnieuw
wordt opgestart.

De server antwoordt met statuscode 403 Forbidden als de gebruiker in de autorisatiekoptekst niet de juiste gebruikersnaam /
het juiste wachtwoord gebruikt of geen toegang heeft tot de service.



Vertaalbestandstoegang
Sketch maakt het mogelijk om ‘beslissingstabellen’ te definiëren om een bepaalde ID toe te wijzen aan een vertaalde tekst. De
REST API maakt het mogelijk om te zoeken naar dit bestand om de vertalingen elders te gebruiken. GET
/connectr/api/translations/{path}

Voorbeeld van aanvraag-URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/Models/Contoso/0-
MainDepartment/3-DecisionTables/Amounttype.lgs

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

path (verplicht) String

Relatief pad van het beslissingstabelbestand in de ModelStore. Gebruik de ‘Eigenschappen’-
weergave van Sketch om de eigenschap ‘locatie’ te vinden en gebruik vervolgens alles na het eerste
/modelstore/-deel van dat veld.

Voorbeeld: /ModelStore/Development/0-MainDepartment/3-DecisionTables/Amount
type.lgs

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml Aanvraag is voltooid, vertalingen in antwoord. Zie bijlage “XML-schema voor
beslissingstabelstructuur”.

400 Bad request text/plain Aanvraag heeft een bestand gespecificeerd dat geen beslissingstabel lijkt te zijn.

404 Not found text/plain Aangevraagd bestand kon niet worden gevonden.

Voorbeeld van antwoord

<sl:selectionList xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 
xmlns:sl="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd">
   <keyValuePairs>
      <keyValuePair>
         <key>1</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">one</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">un</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
      <keyValuePair>
         <key>2</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">two</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">deux</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
      <keyValuePair>
         <key>3</key>
         <value>
            <translation lang_iso="en-US">three</translation>
            <translation lang_iso="fr-FR">trois</translation>
         </value>
      </keyValuePair>
   </keyValuePairs>
   <description>
      <translation lang_iso="en-US">TestDecisionTable</translation>
   </description>
</sl:selectionList>

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/translations/Models/Contoso/0-MainDepartment/3-DecisionTables/Amounttype.lgs


Templateslijst
Haalt de lijst met gepublishte templates die beschikbaar zijn in de opgegeven eenheid op. Voor elke beschikbare template wordt
de model.xml gezocht en toegevoegd aan een grote XML GET /connectr/api/units/{unitId}/templates

Voorbeeld van aanvraag-URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates?path=/Publish/Contoso/HR

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store.

QU ER YPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

path (verplicht) String

Relatief pad van een eenheid in de Publish Store. Gebruik de ‘Eigenschappen’-weergave van Sketch om
de eigenschap ‘locatie’ te vinden en gebruik vervolgens alles na het eerste /modelstore/-deel van dat
veld. Kan in de toekomst optioneel worden.

Voorbeeld: /Publish/Contoso/HR

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml Aanvraag is voltooid, templateslijst in antwoord. Zie bijlage “XML-schema voor
templatelijst / -details”; deze aanroep retourneert het ‘Models’element.

400 Bad request text/plain Pad is te kort of bevat ongeldige tekens.

404 Not found text/plain De eenheid kon niet worden gevonden.

Voorbeeld van antwoord

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates?path=/Publish/Contoso/HR


<Models StageName="PUB_dev-01" UnitName="Test" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="model.xsd">
    <Model IsPackage="false">
        <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri/>
        <LetterWritter-Uri/>
        <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
        <LanguageModel LanguageCode="en-US"/>
        <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.lgm</LGM-
Uri>
            <LGM-Version>1.1</LGM-Version>
            <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </Model>
    <Model IsPackage="false">
        <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri/>
        <LetterWritter-Uri/>
        <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
        <LanguageModel LanguageCode="en-GB"/>
        <LanguageModel LanguageCode="nl-BE"/>
        <LanguageModel LanguageCode="fr-BE"/>
        <Description Code="en-GB">Template 7.3 US</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.lgm</LGM-
Uri>
            <LGM-Version>1.3</LGM-Version>
            <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </Model>
</Models>



Templatedetails
Haalt de details van het opgegeven templatebestand op (dit is de model.xml zoals gezien in de Publish Store) en plaatst de XSD
van deze template inline.

GET /connectr/api/units/{unit}/templates/{template}

Voorbeeld van aanvraag-URL:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen.

template (verplicht) String Templatenaam zoals gezien in het veld Sleutel van de templatelijst-XML.

QU ER YPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

path (verplicht) String

Relatief pad van een eenheid in de Publish Store. Gebruik de ‘Eigenschappen’-weergave van Sketch om
de eigenschap ‘locatie’ te vinden en gebruik vervolgens alles na het eerste /modelstore/-deel van dat
veld. Kan in de toekomst optioneel worden.

Voorbeeld: /Publish/Contoso/HR

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK applicatie/xml Aanvraag is voltooid, templatedetails in antwoord. Zie bijlage “XML-schema voor
templatelijst / -details”; deze resource retourneert het ‘Model’element.

400 Bad request text/plain Pad is te kort of bevat ongeldige tekens.

404 Not found text/plain De eenheid of template kon niet worden gevonden.

Voorbeeld van antwoord

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/templates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR


<Model xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" IsPackage="false" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="model.xsd">
    <Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Model-Uri>
    <XSD-Form-Uri/>
    <LetterWritter-Uri/>
    <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
    <LanguageModel LanguageCode="en-US"/>
    <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
    <Description Code="en-GB">Template 7.3</Description>
    <Categories/>
    <SearchKeys/>
    <MetaData>
        <LGM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.lgm</LGM-Uri>
        <LGM-Version>1.1</LGM-Version>
        <LGM-CheckedIn-UserID>usertest1</LGM-CheckedIn-UserID>
        <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
        <LSClient-Version>5.0.0</LSClient-Version>
    </MetaData>
    <XSD-Name>TestSketch.xsd</XSD-Name>
    <XSD-Contents>
        <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xs:element name="Connective" type="TP_Connective">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:complexType name="TP_Connective">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" name="L_Datablock_A" type="TP_L_Datablock_A">
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="1" name="Datablock_B" type="TP_Datablock_B">
                    </xs:element>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_L_Datablock_A">
                <xs:sequence>
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Repeating_DB_A" type="xs:string">
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_Datablock_B">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="1" name="StringField" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateTimeField" type="xs:dateTime"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateField" type="xs:date"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField1" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField2" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField3" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField4" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField1" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField2" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="IntegerField" type="xs:int"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DoubleField" type="xs:double"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:schema>
    </XSD-Contents>
</Model>



E-mailtemplateslijst
Haalt de lijst met gepublishte e-mailtemplates die beschikbaar zijn in de opgegeven eenheid op. Voor elke beschikbare template
wordt de Model.xml gezocht en toegevoegd aan een grote XML.

GET /connectr/api/units/{unitId}/emailtemplates

Voorbeeld van aanvraag-URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates?
path=/Publish/Contoso/HR

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen.

QU ER YPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

path (verplicht) String
Relatief pad van een eenheid in de Publish Store. Gebruik de ‘Eigenschappen’-weergave van Sketch om
de eigenschap ‘locatie’ te vinden en gebruik vervolgens alles na het eerste /modelstore/-deel van dat
veld. Kan in de toekomst optioneel worden.

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml Aanvraag is voltooid, templateslijst in antwoord. Zie bijlage “XML-schema voor
templatelijst / -details”; deze aanroep retourneert het ‘Models-’element.

400 Bad request text/plain Pad is te kort of bevat ongeldige tekens.

404 Not found text/plain De eenheid kon niet worden gevonden.

Voorbeeld van antwoord

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates?path=/Publish/Contoso/HR


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<EmailModels StageName="PUB_dev-01" UnitName="Test" >
    <EmailModel IsPackage="false">
        <Email-Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.3.0</Email-Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
        <Key>Template_7.3_3.3.0</Key>
        <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-BE"/>
        <Description Code="en-US">Template_7.3_3.3.0</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <CEM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.3.0.cem</CEM-
Uri>
            <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
            <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <Published-Comment></Published-Comment>
            <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </EmailModel>
    <EmailModel IsPackage="false">
        <Email-Model-Uri>http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Email-Model-Uri>
        <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
        <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
        <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-NL"/>
        <Description Code="en-US">Template_7.3_3.2.12</Description>
        <Categories/>
        <SearchKeys/>
        <MetaData>
            <CEM-Uri>http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.cem</CEM-
Uri>
            <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
            <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
            <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
            <Published-Comment></Published-Comment>
            <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
        </MetaData>
    </EmailModel>
</EmailModels>



E-mailtemplatedetails
Haalt de details van het opgegeven templatebestand op (dit is de model.xml zoals gezien in de Publish Store) en plaatst de XSD
van deze template inline.

GET /connectr/api/units/{unit}/emailtemplates/{template}

Voorbeeld van aanvraag-URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates/Template_7.3_3.3.0?
path=/Publish/Contoso/HR

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gebruikt in Data Manager. Dit wordt momenteel gedefinieerd in de Publish
Store-instellingen.

template (verplicht) String Templatenaam zoals gezien in het veld Sleutel van de templatelijst-XML.

QU ER YPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

path (verplicht) String

Relatief pad van een eenheid in de Publish Store. Gebruik de ‘Eigenschappen’-weergave van Sketch om
de eigenschap ‘locatie’ te vinden en gebruik vervolgens alles na het eerste /modelstore/-deel van dat
veld. Kan in de toekomst optioneel worden.

Voorbeeld: /Publish/Contoso/HR

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml Aanvraag is voltooid, templatedetails in antwoord. Zie bijlage “XML-schema voor
templatelijst / -details”; deze resource retourneert het ‘Model’element.

400 Bad request text/plain Pad is te kort of bevat ongeldige tekens.

404 Not found text/plain De eenheid of template kon niet worden gevonden.

Voorbeeld van antwoord

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/emailtemplates/Template_7.3_3.3.0?path=/Publish/Contoso/HR


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<EmailModel IsPackage="false">
    <Email-Model-Uri> http://dev-01.connective.local:15220/modelstore/PublishStore/PUB_dev-
01/Test/Template_7.3_3.2.12</Email-Model-Uri>
    <XSD-Form-Uri></XSD-Form-Uri>
    <Key>Template_7.3_3.2.12</Key>
    <LanguageEmailModel LanguageCode="nl-BE"/>
    <Description Code="en-US">Template_7.3_3.2.12</Description>
    <Categories/>
    <SearchKeys/>
    <MetaData>
        <CEM-Uri> http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Contoso/Test/Template_7.3_3.2.12.cem</CEM-Uri>
        <CEM-Version>1.2</CEM-Version>
        <CEM-CheckedIn-UserID>usertest1</CEM-CheckedIn-UserID>
        <Published-UserID>usertest1</Published-UserID>
        <Published-Comment></Published-Comment>
        <LSClient-Version>6.0.0</LSClient-Version>
    </MetaData>
    <XSD-Name>TestSketch.xsd</XSD-Name>
    <XSD-Contents>
        <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xs:element name="Connective" type="TP_Connective">
                <xs:annotation/>
            </xs:element>
            <xs:complexType name="TP_Connective">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" name="L_Datablock_A" type="TP_L_Datablock_A">
                    </xs:element>
                    <xs:element minOccurs="1" name="Datablock_B" type="TP_Datablock_B">
                    </xs:element>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_L_Datablock_A">
                <xs:sequence>
                    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Repeating_DB_A" type="xs:string">
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="TP_Datablock_B">
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="1" name="StringField" type="xs:string"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateTimeField" type="xs:dateTime"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DateField" type="xs:date"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField1" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField2" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField3" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="NumberField4" type="xs:decimal"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField1" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="BooleanField2" type="xs:boolean"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="IntegerField" type="xs:int"/>
                    <xs:element minOccurs="1" name="DoubleField" type="xs:double"/>
                </xs:all>
            </xs:complexType>
        </xs:schema>
    </XSD-Contents>
</EmailModel>



Aanvraag maken
Voegt een nieuwe aanvraag toe en start desgewenst de verwerking ervan.

Er wordt enkel een proces opgestart als de parameters ACTION en FLOW ingevuld zijn.

POST /connectr/api/units/{unit}/requests

Voorbeeld van aanvraag-URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen.

AANVR AAG ENTITEIT INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

Aanvraag-XML String Een generatieaanvraag-XML. Zie bijlage “XML-schema voor generatieaanvraag” voor de
indeling.

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml Aanvraag is gemaakt. Zie onder voor de indeling.

400 Bad request text/plain De XML is niet goed ingedeeld, de METADATA-velden zijn mogelijkerwijs onjuist of het
bestand kon niet worden opgeslagen. De antwoordentiteit heeft meer details.

404 Not found text/plain De eenheid kon niet worden gevonden.

Antwoordindeling

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">
    <xs:element name="RequestInfo" type="RequestInfoResponse"/>
    <xs:complexType name="RequestInfoResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="requestGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element name="processStarted" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="creationDate" type="xs:dateTime"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Voorbeeld

Stel we versturen de volgende aanvraagtekst:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests


<LETTERGEN>
    <METADATA>
        <REQID>Test_Template_7.3</REQID>
        <GUID/>
        <!-- Following fields are necessary for ConnectR. -->
        <STAGE>4</STAGE>
        <UNIT>4.1</UNIT>
        <FLOW>PDF</FLOW>
        <MODEL>Template_7.3_3.3.0</MODEL>
        <LANGUAGE>en-US</LANGUAGE>
        <ACTION>GENERATE</ACTION>
        <DESCRIPTION>Test_Template_7.3</DESCRIPTION>
        <!-- Must be true for a package generation. -->
        <ISPACKAGE>true</ISPACKAGE>
        <ISBATCH>false</ISBATCH>
    </METADATA>
    <DATA>
        <Connective>
            <L_Datablock_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 1</Repeating_DB_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 2</Repeating_DB_A>
                <Repeating_DB_A>Repeat 3</Repeating_DB_A>
            </L_Datablock_A>
            <Datablock_B>
                <StringField>StringField</StringField>
                <DateTimeField>2001-12-31T12:00:00</DateTimeField>
                <DateField>2014-10-01</DateField>
                <NumberField1>0.0</NumberField1>
                <NumberField2>0.0</NumberField2>
                <NumberField3>0.0</NumberField3>
                <NumberField4>0.0</NumberField4>
                <BooleanField1>1</BooleanField1>
                <BooleanField2>true</BooleanField2>
                <IntegerField>0</IntegerField>
                <DoubleField>0.0</DoubleField>
            </Datablock_B>
        </Connective>
    </DATA>
</LETTERGEN>

Zo zou een mogelijk antwoord eruit kunnen zien als de antwoordstatus 200 OK is:

<RequestInfo>
    <ext/>
    <requestGuid>5037a3b5-7ec5-4281-89a7-1b352c9bfb95</requestGuid>
    <processStarted>true</processStarted>
    <creationDate>2015-10-22T14:21:40.495Z</creationDate>
</RequestInfo>



Informatie ophalen over proces
Haalt meer informatie op over de status van een proces voor een bepaalde aanvraag.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}

Voorbeeld van aanvraag-URL: http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/5037a3b5-7ec5-4281-89a7-
1b352c9bfb95

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen.

requestguid (verplicht) String Aanvraag-GUID zoals gezien in de uitvoer van de aanvraagaanmaak.

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml De aanvraaginformatie is opgehaald. Zie onder voor de indeling.

404 Not found text/plain De eenheid of aanvraag kon niet worden gevonden.

Antwoordindeling

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="ProcessInfo" type="ProcessInfo"/>

  <xs:complexType name="ProcessInfo">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="status" type="xs:string"/>
      <xs:element name="flow" type="xs:string"/>
      <xs:element name="primaryDocumentGuid" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="owner" type="xs:string"/>
      <xs:element name="isPackage" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="startDate" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="lastModificationDate" type="xs:dateTime"/>
      <xs:element name="ext" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

Voorbeeld van antwoord

<ProcessInfo>
    <status>GENERATION_FINISHED</status>
    <flow>PDF</flow>
    <isPackage>true</isPackage>
    <startDate>2015-10-22T14:21:40.497Z</startDate>
    <lastModificationDate>2015-10-22T14:21:43.293Z</lastModificationDate>
    <ext/>
</ProcessInfo>

Voorbeeld van antwoord met geretourneerde foutmelding (beschikbaar indien geconfigureerd in de workflow)

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/5037a3b5-7ec5-4281-89a7-1b352c9bfb95


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ProcessInfo>
    <status>GENERATION_FAILED</status>
    <flow>PDF</flow>
    <isPackage>false</isPackage>
    <startDate>2018-07-25T14:17:28.887Z</startDate>
    <lastModificationDate>2018-07-25T14:17:29.793Z</lastModificationDate>
    <ext>
        <FLOW xmlns:ns2="be.lettergen.RequestMetaData" xmlns:ns3="http://www.lettergen.com/datastore" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime">
            <FILES/>
            <ERROR component="DirMon">be.btr.lettergen.exception.ProcessingException: Failed to generate 
document ; nested exception is com.lettergen.generatorextension.v3.GeneratorServiceException: Failed to get 
input data - Source URI:http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Publish/UnitName/myDocument/nl-
NL/compiled.lgp | TimeStamp: 
1532528249230http://localhost:15220/modelstore/ModelStore/Publish/UnitName/myDocument/nl-
NL/compiled.lgp</ERROR>
        </FLOW>
    </ext>
</ProcessInfo>



Documentenlijst
Haalt een lijst met alle documenten met betrekking tot een bepaalde aanvraag op.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/documents

Voorbeeld van aanvraag-URL:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen.

requestguid (verplicht) String Aanvraag-GUID zoals gezien in de uitvoer van de aanvraagaanmaak.

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml De documentenlijst is opgehaald. Zie onder voor de indeling.

404 Not found text/plain De eenheid of aanvraag kon niet worden gevonden.

409 Conflict text/plain Het proces met betrekking tot de aanvraag is nog niet voltooid en daarom kan de lijst
op dit moment niet worden samengesteld.

Antwoordindeling

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">

    <xs:element name="DocumentList" type="DocumentListResponse"/>
    <xs:complexType name="DocumentListResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="documentInfo" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="documentInfo" type="DocumentInfo" nillable="true" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DocumentInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="documentGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element name="infoItems" type="InfoItem" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="InfoItem">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="type" type="docInfoType"/>
            <xs:element name="value" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="docInfoType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="CONTENTTYPE"/>
            <xs:enumeration value="MODELTYPE"/>
            <xs:enumeration value="DESCRIPTION"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>

Voorbeeld van antwoord



<DocumentList>
    <ext/>
    <documentInfo>
        <documentInfo>
            <documentGuid>5aabfa2f-7a8d-4fed-99b4-83807e4a1c85</documentGuid>
            <infoItems>
                <type>DESCRIPTION</type>
                <value>Template_7.3_3.3.0</value>
            </infoItems>
            <infoItems>
                <type>CONTENTTYPE</type>
                <value>application/pdf</value>
            </infoItems>
            <infoItems>
                <type>MODELTYPE</type>
            </infoItems>
        </documentInfo>
    </documentInfo>
</DocumentList>



Document ophalen
Haalt het document op voor de opgegeven document-GUID binnen een bepaalde aanvraag.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/documents/{documentguid}

Voorbeeld van aanvraag-URL:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/documents/
35dc0da49aj14e768f84afb953825h5

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen

requestguid (verplicht) String Aanvraag-GUID zoals gezien in de uitvoer van de aanvraagaanmaak.

documentguid
(verplicht) String Document-GUID zoals gezien in de uitvoer van de documentlijstaanroep of in het veld

primaryDocumentGuid van de procesinformatie-uitvoer.

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK Het document is opgehaald.

404 Not found text/plain De eenheid, de aanvraag of het document kon niet worden gevonden.

409 Conflict text/plain Het proces dat aan de aanvraag gekoppeld is, is in een status die het ophalen van het
document verbiedt (bv. een gebruiker is het aan het bewerken).

Hier wordt geen voorbeeld gegeven omdat het resultaatdocument als een stream bytes wordt geretourneerd.

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/documents/35dc0da49aj14e768f84afb953825h5


Takenlijst
Haalt een lijst met alle openstaande taken voor een bepaalde aanvraag op. Dit kan enkel worden gebruikt als de processtatus
ingesteld is op WAITING.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/tasks

Voorbeeld van aanvraag-URL:

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/tasks

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen.

requestguid (verplicht) String Aanvraag-GUID zoals gezien in de uitvoer van de aanvraagaanmaak.

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml De takenlijst is opgehaald. Zie onder voor de indeling.

400 Not found text/plain De eenheid of aanvraag kon niet worden gevonden.

409 Conflict text/plain Het proces met betrekking tot de aanvraag was niet in de status Waiting/Wachten of de
FLOW-code was niet geldig.

Antwoordindeling

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04/tasks


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">

    <xs:element name="TaskList" type="TaskListResponse"/>

    <xs:complexType name="TaskListResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ext">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" namespace="##other" 
processContents="lax"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Tasks">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="TaskInfo" type="TaskInfo"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="TaskInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ext">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" namespace="##other" 
processContents="lax"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="TaskGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element minOccurs="0" name="RequestGuid" type="xs:string"/>
            <xs:element minOccurs="0" name="DocumentGuid" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Voorbeeld van antwoord

<?xml version="1.0"?>
<TaskList>
    <ext/>
    <Tasks>
        <TaskInfo>
            <ext/>
            <TaskGuid>84aef09f-7301-48bf-af06-e7d3ccf95acc</TaskGuid>
            <RequestGuid>08c69e27-e0de-4656-8f8a-4749e98ce069</RequestGuid>
            <DocumentGuid>a16cfef8-f338-411d-a65c-3eb140bdbc83</DocumentGuid>
        </TaskInfo>
    </Tasks>
</TaskList>



Taakbestand ophalen
Haalt een taakbestand (LDE) op dat geopend moet worden door de Writer-client op de computer van de gebruiker. Dit kan enkel
worden gebruikt als de processtatus ingesteld is op WAITING. Wij wijzen u erop dat dit bestand niet in cache opgeslagen kan
worden omdat de gebruiker mogelijkerwijs zijn voortgang opslaat; in dit geval moet dit bestand opnieuw opgehaald worden
vanaf deze service om verder te gaan met de wijzigingen.

GET /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}/tasks/{taskguid}/lde

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen.

requestguid (verplicht) String Aanvraag-GUID zoals gezien in de uitvoer van de aanvraagaanmaak.

taskguid (verplicht) String Document-GUID zoals gezien in de uitvoer van de documentlijstaanroep of in het veld
primaryDocumentGuid van de procesinformatie-uitvoer.

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/x-
lde Het taakbestand is opgehaald.

404 Not found text/plain De eenheid, aanvraag of taak kon niet worden gevonden.

409 Conflict text/plain Het proces met betrekking tot de aanvraag was niet in de status Waiting/Wachten of de
FLOW-code was niet geldig.



Aanvraag verwijderen
Verwijdert een aanvraag, inclusief de bijbehorende documenten en processtatus. Verwijderen retourneert niet fout 404 Not
Found als de aanvraag-GUID niet bestaat; in plaats daarvan wordt ‘MISSING’ geretourneerd in plaats van ‘DELETED’.

DELETE /connectr/api/units/{unit}/requests/{requestguid}

Voorbeeld van aanvraag-URL:
http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04

TEMPL ATEPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

unit (verplicht) String Eenheidscode zoals gedefinieerd in de Publish Store-instellingen.

requestguid (verplicht) String Aanvraag-GUID zoals gezien in de uitvoer van de aanvraagaanmaak.

QU ER YPAR AME TER W AAR D E B ES CHR IJV ING

forceddelete
(optioneel) Booleaans

Indien ingesteld op true/waar dan wordt het verwijderen geforceerd: de huidige status wordt
genegeerd en openstaande taken worden gewoon verwijderd. Indien false/onwaar of
missing/ontbreekt, dan wordt een 409 Conflict-status geretourneerd als er openstaande taken waren.

ANT W OOR D S TATU S COD E INHOU D S T YPE B ES CHR IJV ING

200 OK application/xml De aanvraag is verwijderd of ontbreekt.

409 Conflict text/plain Het proces dat aan de aanvraag gekoppeld is, is in een status die het ophalen van het
document verbiedt (bv. een gebruiker is het aan het bewerken).

Antwoordindeling

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">
    <xs:element name="DeleteResponse" type="DeleteResponse"/>
    <xs:complexType name="DeleteResponse">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="resultCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ext" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:any processContents="lax" namespace="##other" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>

Voorbeeld van antwoord

<DeleteResponse>
    <resultCode>DELETED</resultCode>
    <ext/>
</DeleteResponse>

http://connectr.example.org:8080/connectr/api/units/4.1/requests/f4dc0da49ad14e768f84afb953807e04


XML-schema voor generatieaanvraagXML-schema voor generatieaanvraag
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="LETTERGEN">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="METADATA" type="METADATA" minOccurs="0" />
                <xs:element name="DATA" type="requestData" minOccurs="0" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <xs:complexType name="requestData" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="skip" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!-- This element occurs under /LETTERGEN/METADATA/PROCESSINFO -->
    <xs:element name="FLOWINFO" type="flowInfo" minOccurs="0" />

    <xs:complexType name="METADATA">
        <xs:all>
            <xs:element name="REQID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="GUID" type="xs:string"/>
            <xs:element name="UNIT" type="xs:string"/>
            <xs:element name="MODEL" type="xs:string"/>
            <xs:element name="STAGE" type="xs:int"/>
            <xs:element name="LANGUAGE" type="xs:string"/>
            <xs:element name="USER" type="xs:string"/>
            <xs:element name="FLOW" type="xs:string" />
            <xs:element name="ACTION">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="GENERATE"/>
                        <xs:enumeration value="PRINT"/>
                        <xs:enumeration value="POSTPROCESS"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="URI_MODEL" type="xs:string" />
            <xs:element name="DESCRIPTION" type="xs:string" />
            <xs:element name="ISPACKAGE" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="ISBATCH" type="xs:boolean" />
            <xs:element name="URI_RESULT" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="BATCH" type="BATCH" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="COPYTITLES" type="COPYTITLES" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PROCESSINFO" type="PROCESSINFO" minOccurs="0"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="PROCESSINFO">
        <xs:sequence>
            <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" processContents="lax" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="BATCH">
        <xs:all>
            <xs:element name="GUID" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NUMBER" type="xs:int"/>
            <xs:element name="TOTAL" type="xs:int"/>
        </xs:all>



        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="COPYTITLES">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="COPYTITLE" type="COPYTITLE"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="COPYTITLE">
        <xs:all>
            <xs:element name="NAME" type="xs:string" />
            <xs:element name="NUMBER" type="xs:int" />
        </xs:all>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowInfo">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="FLOWDATA" type="flowData" minOccurs="0" />

            <xs:element name="FILES" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="FILE" type="fileInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ERROR" type="flowError" minOccurs="0" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowData" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="fileInfo">
        <xs:sequence>
            <!-- reserved for future property sub-elements -->
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="uri" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="key" type="xs:string" use="required" />
        <xs:attribute name="ext" type="xs:string" />
        <xs:attribute name="description" type="xs:string" />
        <xs:attribute name="model" type="xs:string" />
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="flowError" mixed="true">
        <xs:sequence>
            <xs:any processContents="lax" namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="component" type="xs:string" />
    </xs:complexType>
</xs:schema>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns:langIso="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
xmlns:sl="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ecore:documentRoot="SelectionListSchema" ecore:nsPrefix="sl" 
ecore:package="be.lettergen.sketch.selectionList" 
targetNamespace="http:///namespace.lettergen.be/letterGen/1.0/selectionList.xsd">
  <!-- import and re-use global iso language code -->
  <xsd:import namespace="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
schemaLocation="../../be.lettergen.sketch.lang_iso/model/lang_iso.xsd"/>

  <!-- The top level element. -->
  <xsd:element name="selectionList" type="sl:selectionListType"/>

  <!-- The type definition for the top level element. -->
  <xsd:complexType ecore:name="SelectionList" name="selectionListType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="keyValuePairs" type="sl:keyValuePairsType"/>
      <xsd:element name="name" type="sl:translationsType"/>
      <xsd:element name="description" type="sl:translationsType"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="version" type="xsd:string"/>
  </xsd:complexType>

  <!--The type used to add translations for other types (like name and description and key value pair).-->
  <xsd:complexType ecore:name="Translations" name="translationsType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice ecore:featureMap="group" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element ecore:lowerBound="1" ecore:upperBound="-1" minOccurs="0" name="translation" 
type="sl:translationType"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="default" type="xsd:string"/>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent one translation. -->
  <xsd:complexType ecore:name="Translation" name="translationType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute ecore:name="langIso" name="lang_iso" type="langIso:lang_isoType"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent list of key value pair. -->
  <xsd:complexType ecore:name="KeyValuePairs" name="keyValuePairsType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="keyValuePair" type="sl:keyValuePairType"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <!-- The type to represent key value pair with default and lang specific translation. -->
  <xsd:complexType ecore:name="KeyValuePair" name="keyValuePairType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="key" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="value" type="sl:translationsType" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

</xsd:schema>



XML-schema voor taaldefinitiesXML-schema voor taaldefinities
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" 
xmlns:langIso="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ecore:nsPrefix="langIso" 
ecore:package="be.lettergen.sketch.lang_iso" 
targetNamespace="http://namespaces.lettergen.be/LetterGen/1.0/lang_iso.xsd">
  <xsd:simpleType ecore:name="LangIsoType" name="lang_isoType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration ecore:name="enUS" value="en-US"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="enGB" value="en-GB"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="nlBE" value="nl-BE"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="frFR" value="fr-FR"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="itIT" value="it-IT"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="ptPT" value="pt-PT"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="esES" value="es-ES"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="trTR" value="tr-TR"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="skSK" value="sk-SK"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="deDE" value="de-DE"/>
      <xsd:enumeration ecore:name="csCZ" value="cs-CZ"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <xs:element name="Models">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Model" type="modelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="StageName" type="xs:string"/>
            <xs:attribute name="UnitName" type="xs:string"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

    <!-- Model with all details and XSD (if template uses one) -->
    <xs:element name="Model" type="modelAndXSDType"/>

    <xs:complexType name="modelType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Model-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="XSD-Form-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LetterWritter-Uri">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Key">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string"/>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="LanguageModel" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="LanguageCode" type="xs:string"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element ref="Description" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="Code" type="xs:string"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Categories">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Category" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>



            </xs:element>
            <xs:element name="SearchKeys">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="SearchKey" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="MetaData">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="LGM-Uri">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LGM-Version">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LGM-CheckedIn-UserID">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Published-UserID">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Published-DateTime" minOccurs="0">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="LSClient-Version">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="IsPackage" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="modelAndXSDType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="modelType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="XSD-Name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="XSD-Contents" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:any namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>



            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
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