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1 Inleiding 
Reeds enige jaren vindt voortgaande consolidatie in de van oor-
sprong zeer gefragmenteerde Europese bouwsector plaats. Fusies 
en overnames vinden niet slechts plaats bij de grote bouwonderne-
mingen, maar met name ook in het midden- en kleinbedrijf. Vanwe-
ge interne kostenbesparingen, gebrek aan specialistische expertise 
en risicoafwenteling, besteden hoofdaannemers steeds grotere de-
len van het bouwproject als geheel uit. Willen onderaannemers de-
ze opdrachten kunnen realiseren dan zullen ze dus meerdere disci-
plines in huis dienen te hebben of verregaande samenwerking met 
andere bedrijven aan moeten gaan. 
 
Goede samenwerking binnen de eigen bedrijvengroep en met de 
diverse bouwpartners is een belangrijke voorwaarde om het geza-
menlijke doel, succesvol afgeronde bouwprojecten, te bereiken. 
Wezenlijk onderdeel hiervan vormt de communicatie en  informatie-
voorziening. Om uiteindelijk een kwalitatief goed gebouw, op tijd en 
binnen budget op te kunnen leveren, is het essentieel om consen-
sus te hebben over hetgeen er gebouwd gaat worden en te weten 
wat er van elkaar verwacht wordt. 
 
De case die voor ligt is uitgevoerd bij een groep van bedrijven, die 
elk een eigen specialisatie kennen, alsook gezamenlijk totaaloplos-
singen bieden op het gebied van gevels, staalconstructies en zon-
nestroominstallaties: de Oskomera Group1. 

                                                
1 Sinds 1998 ben ik voor diverse onderdelen van de Oskomera Group werkzaam geweest, 

achtereenvolgens voor Axall BV als productontwikkelaar, Renomera BV als assistent bedrijfs-
leider en op dit moment voor Oskomera Group BV als ICT manager. 

 
Oorspronkelijk is het project gestart als een onderzoek naar moge-
lijke verbetering van de samenwerking in het ontwerpstadium. Al 
snel werd echter duidelijk dat veel problemen tijdens deze fase hun 
oorsprong vonden in de contractvorming. Ondanks het feit dat er 
veel combinatieprojecten verwezenlijkt werden, bracht elk van de 
bedrijven van oudsher een eigen, individuele offerte uit, met alle 
risico’s van dien op een niet sluitende totaalaanbieding. 
 
Min of meer op hetzelfde tijdstip veranderde de bedrijfsvisie. Waar 
eerst de organisatie nog werkmaatschappij georiënteerd was, wer-
den nu de projecten volledig centraal gesteld. 
 
Deze nieuwe groepsvisie, tezamen met de eerste bevindingen uit 
de voorstudie, hebben geleid tot een verdere verschuiving van de 
aandacht naar het begin van het bouwtraject. Daar waar het ont-
werp nog met name vastgelegd wordt in geschrift, kengetallen, 
schetsen en schema’s. We gaan bouwen aan integraal offreren. 
 
Filosoof Bruno Latour stelde als bedenker van de wetenschapsan-
tropologie dat “Wetenschap tekstverwerken is”. Aan mij de uitdaging 
om aan te tonen dat deze stelling misschien in bescheiden mate 
wederkerig zou kunnen zijn. 
 

    Stefan Rink. 
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2 Definitie afstudeerproject 

 Keuze onderwerp 

 
Gedurende de startfase van mijn afstudeerproject heb ik een aantal 
mogelijke onderwerpen overwogen. Ondermeer het onderzoeken 
en/of ontwerpen van: 
 

 een Dubo Expert Systeem, 

 Facility Management and beyond, 

 een Productconfigurator voor het IFD Bouwsysteem Axall, 

 Collaborative Façade Design. 

 
Het thema “Collaborative façade design” bevatte zowel een duidelij-
ke bouwtechnische als ICT component en met het oog op mijn hui-
dige werk wilde ik me graag verder verdiepen in de gevelbouw2. 
Redenen voor mij om dit in eerste instantie te definiëren als onder-
werp voor mijn afstudeerproject3. 
 
 

Collaborative Façade Design 

 
Gezamenlijk ontwerpen is een lastige opgave. Met name voor een 
complex product als de gevel van een gebouw. Het komen tot een 
kwalitatief goed eindproduct, binnen gestelde tijd en budget is geen 
sinecure. Zeker niet in een branche waar elk project anders is dan 
het vorige, men polygaam omspringt met partners, de marges laag 
zijn en de faalkosten hoog op kunnen lopen. 

                                                
2 Gevelbouw is een van de belangrijkste activiteiten van de Oskomera Group. 
3 Zie voor een toelichting van de eerste 3 onderwerpen de bijlagen “Keuze onderwerp”. 

 
 
 

Gevels komen in een grote verschei-
denheid voor en moeten voldoen aan 
een scala van ontwerpeisen op het ge-
bied van constructie, bouwfysica, esthe-
tica, duurzaamheid, maakbaarheid en 
kosten. 
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Wanneer wordt een gevel zo 
complex dat er samengewerkt 
moet worden om realisatie nog 
mogelijk te maken? 
 

 
Wat zijn de kernfactoren binnen een geza-
menlijk ontwerpproces, specifiek gelet op de 
informatievergaring, vastlegging en commu-
nicatie, die bepalend zijn voor het welslagen 
of de stagnatie van een gevelbouwproject? 
En hoe vallen deze factoren positief te beïn-
vloeden?  
 

 
Nieuwe geavanceerde technologische hulpmiddelen zoals onder-
meer projectenwebsites hebben het onderwerp “gezamenlijk ont-
werpen” nieuw leven ingeblazen4. 
 

                                                
4 Zie ook bijlage artikel “Oskomera Delivers Added Value with Autodesk Buzzsaw at Gun-

wharf Quays”. 

Als praktijk case is Salamanca Square, een 
bouwproject te Londen gevolgd. Internationaal 
werd hier nauw samengewerkt door een Engel-
se projectontwikkelaar en meerdere BV’s van 
de Oskomera Group. De engineering werd ge-
deeltelijk uitbesteed aan een engineering bu-
reau in Thailand. 

 
Wat ging er in de samenwerking tij-
dens het ontwerp proces bij dit project 
goed en wat mis? Welke ICT tools 
zouden van waarde geweest kunnen 
zijn? 
 

De geformuleerde doelstelling van het project “Collaborative Façade 
Design” luidde als volgt: 
 

 

“ Het blootleggen van kernfactoren met betrekking tot het suc-
cesvol gezamenlijk ontwerpen van gevelbouwprojecten. 
 
Als praktische uitwerking zal getracht worden om een specifiek 
ICT hulpmiddel, wat een kansrijke verbetering lijkt, te ontwikke-
len, implementeren en het rendement ervan aan te tonen. ” 
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Bouwen aan integraal offreren 

 
Inmiddels is het project Salamanca afgerond. Na analyse ervan 
bleken voor een goed verloop van de ontwerpprocessen tijdens de 
engineeringfase, naast zaken als projectenwebsites en geünifor-
meerde tekentools, vooral ook bouwkundig en juridisch goed om-
schreven uitgangspunten in het beginstadium van het totale project, 
daar waar het ontwerp vooral nog in tekst vastgelegd wordt, van 
groot belang. 
 
Gecombineerd met de actuele 
vraag binnen de Oskomera 
Group, om het omschrijven in 
contractstukken, van iedere keer 
weer unieke bouwwerken en het 
gezamenlijke productenportfolio 
beter vorm te geven, is in de aan-
loop naar het tussen colloquium 
het zwaartepunt binnen het on-
derwerp “Collaborative Façade 
Design” steeds verder verlegd 
naar het begin van het ontwerp-
proces, naar het geautomatiseerd 
realiseren van integrale contract 
documenten. 

 
Kijken we naar de bedrijvengroep 
dan zien we dat enerzijds elk be-
drijf zelfstandig offertes uitbrengt 
en anderzijds daar waar totaaloplossingen gevraagd worden er ge-
combineerde offertes uitgebracht worden. 

 
 
Reeds bestaande tools als besteksgeneratoren sluiten inhoudelijk 
en qua flexibiliteit niet goed aan. In het offerte stadium zou de stijl  
vanuit verkoopperspectief bezien dan te formeel zijn, terwijl juist een 
meer persoonlijke, projectspecifieke noot, een oplossing op maat 
gewenst is. 
 
Afhankelijk van het stadium waarin een project zich bevindt, worden 
producten en diensten soms op een globaler en dan weer op een 
gedetailleerder niveau omschreven. Regelmatig worden bijvoor-
beeld nog te ontwikkelen producten aangeboden.  
Voor projectmatig samenwerken geldt sowieso dat het zorgvuldig 
beschrijven van de bedrijfseigen processen, de processen in het 
bouwteam, de verantwoordelijkheden, het tijdspad en de garanties, 
specifieke aandacht behoeft. 
 
Sjablonen voldoen slechts ten dele. Niet alle situaties zijn in “stan-
daard” documenten te vangen. Hoe meer sjablonen, des te groter 
de beheerslast wordt. Een centraal beheerde componentenbiblio-
theek waaruit geput kan worden wordt dan meer aantrekkelijk. 
 
De zoektocht naar een passende oplossing kan beginnen en tege-
lijkertijd is een herformulering van de oorspronkelijke scope en 
naamgeving van dit afstudeerproject op zijn plaats. De huidige defi-
nitie van het project gaat luiden: 
 

 

“ Bouwen aan integraal offreren.” 
 

 

Een gezamenlijk door Oskomera Gevel-
bouw en Oskomera Solar Power Solu-
tions ontwikkeld gevelconcept met geïn-
tegreerde zonnecellen. 
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Probleemstelling 

“ Hoe kan een groep van bouwbedrijven, zowel op individuele basis 
als gezamenlijk, op een meer efficiënte wijze, uniforme offertes en 
daarop gebaseerde opdrachtbevestigingen samenstellen, waarin 
wisselende combinaties van door haar geleverde producten en 
diensten bouwkundig en juridisch correct op heldere en klantgerich-
te wijze omschreven staan? “ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling 

“ Het in kaart brengen, structureren, controleren en verwerkbaar 
maken van de gegevens, benodigd om bedoelde contractstukken te 
kunnen samenstellen. Een software tool ontwerpen, ontwikkelen en 
implementeren, om op geautomatiseerde wijze de documenten te 
kunnen vervaardigen en de gegevensbibliotheken te beheren. “ 
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Aanpak 

 
In beknopte vorm zal de aanpak van het project er als volgt uitzien: 
 

Fase 2 (t/m het tussencolloquium) 

 Case survey uitvoeren 

 Literatuurstudie 

 Te verwerken gegevens inventariseren 

 Gegevens controleren op correcte inhoud 

 Gegevens structureren en efficiënt verwerkbaar maken 

 Applicatie ontwerpen 

 Applicatie realiseren 

 Applicatie testen 

 Applicatie implementeren 

 Presentatie tussencolloquium 

 

Fase 3 (t/m het tussencolloquium) 

 Inhoud, applicatie, gebruik en beheer evalueren 

 Verbeteringen aanbrengen 

 Eindevaluatie 

 Afstudeerverslag schrijven 

 Presentatie eindcolloquium 

 

 

01 Case Survey

Activity Diagram

Level 1

"Hoofdproces"

05 Testen

06 Implementatie

07 Evaluatie

04 Applicatie "IOG", module  "Beheer"

02 Applicatie "IOG", module "Gebruik"02 Inhoud samenstellen
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3 Case survey 

Inleiding 

 
Tussen de Bouw- en ICT branche loopt al geruime tijd een ietwat 
flauwe discussie over wie exclusief aanspraak zou mogen maken 
op het voeren van de titel “architect”. Bevreemdend, want op hoofd-
lijnen vertonen de werkzaamheden grote overeenkomsten. Zoals de 
bouwkundig architect start met het verkennen en in kaart brengen 
van de situatie, zal dit project starten met een case survey.  
 
Via een korte bespiegeling over de Bouw & ICT, de bedrijvengroep 
Oskomera, het ICT landschap aldaar en de voorhanden ICT midde-
len, wordt er ingezoomd op de specifieke case en het bijbehorende 
Programma van Eisen. 
 
 

Bouw & ICT 

 
Daar waar de bouw van oudsher enigszins achterliep in de ontwik-
kelingen op ICT gebied zijn de laatste jaren forse inhaalslagen ge-
maakt. Met name nu de ICT forse verbeteringen op het gebied van 
samenwerking mogelijk maakt, wordt ICT door de Bouwbranche 
omarmt. De ICT-ontwikkelingen zetten zich in snel tempo voort en 
innovatieve ICT toepassingen in processen, maar ook in producten 
en diensten, zullen de komende jaren verstrekkende gevolgen heb-
ben. 
 
Er rouleren diverse onderzoeken en rapporten op dit gebied, zoals 
de Quick Scan Bouwproces Innovatie5 en het NGS ICT in de Bouw6. 

                                                
5 Quick Scan Bouwproces Innovatie [Adviesraad Technologiebeleid Bouwnijverheid] 

    2002 Drukkerij Zeeland 
6 Next Generation Scenario (NGS), ICT in de Bouw [ir. D. Spekkink] 

    2002 Den Haag 

 
 
 
Dit laatste Next Generation Scenario schetst een blik op de toe-
komst en signaleert ontwikkelingen en kansen op 4 deelgebieden: 

 Business to Client 

 Business to Business 

 Interne automatisering’ 

 Intelligente producten en diensten’ 

De ontwikkeling van de Integrale offerte generator beoogt een bij-
drage te leveren op de eerste deelgebieden. 
 
 

Business to Client  

 
De afstemming tussen vraag en aanbod in de bouw zal in de nabije 
toekomst een belangrijke concurrentiefactor zijn. ICT-applicaties 
stellen aanbieders in staat om snel te reageren op wensen van 
eindgebruikers en hen snel inzicht te bieden in mogelijke conse-
quenties voor onder meer de kosten, doorlooptijd en exploitatie. 
 
 

Business to Business  

 
Het bouwproces zal over een aantal jaren in belangrijke mate geïn-
tegreerd zijn vormgegeven. Opdrachtgevers kunnen, afhankelijk 
van hun wensen en doelstellingen, kiezen uit een menukaart van 
contractvormen. 
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Niet alleen de bouwwerken worden ontworpen, ook het uitvoerings-
proces, het onderhoud en de exploitatie, in hun onderlinge samen-
hang. Hergebruik van informatie en kennis van ICT speelt een sleu-
telrol bij het transparant maken, delen en beheersen van projectin-
formatie. 
 
Ontwerpen worden direct doorvertaald naar producten die elektro-
nisch worden besteld en/of gemaakt en ‘just in time’ worden gele-
verd. Informatie wordt in één keer binnengehaald, vastgelegd en 
simultaan gebruikt door alle leden van een bouwteam. Het delen 
van kennis leidt vaak tot vaste samenwerkingsverbanden (co-
makerships). Partners in zo’n keten bewegen steeds meer van een 
gelegenheidsalliantie naar vaste allianties rondom producten. 
 
 

Interne automatisering 

 
Grotere bedrijven hebben systemen voor Enterprise Resource 
Planning (ERP) geïmplementeerd. Daarin zijn zaken als de bedrijfs-
administratie, projectadministratie, inkoop (E-business), voorraad-
beheer, materialenstromen en capaciteitsplanningen voor mensen 
en materieel volledig geïntegreerd.  
 
Projecten zullen eerst virtueel worden gebouwd. Hierbij kunnen 
technische en logistieke problemen zoveel mogelijk worden opge-
spoord en opgelost, zodat improvisatie op de bouwplaats tot een 
minimum wordt beperkt. De nadruk ligt op procesoptimalisatie door 
co-makership, goede communicatie en standaardisatie. 
 
Het bouwen op de bouwlocatie zelf is een kortdurend proces. De 
maatschappelijke overlast op de bouwplaats wordt tot een minimum 
beperkt en bouwwerken komen sneller beschikbaar voor exploitatie. 

De verhoogde aandacht voor logistieke processen, leidt tot de ont-
wikkeling van nieuwe bouwtechnieken. Zo min mogelijk op de 
bouwplaats bouwen maar juist al prefabriceren onder geoptimali-
seerde omstandigheden levert belangrijke kostenvoordelen. Voor-
bereiding en productie verschuiven meer en meer naar de fabriek, 
de uitvoering op de bouwplaats heeft overwegend het karakter van 
assemblage van geprefabriceerde bouwdelen. Industrieel, flexibel 
en demontabel bouwen (IFD) is een geaccepteerde praktijk. 
 
Op de bouwplaats werkt verhoudingsgewijs weinig personeel. Er 
wordt mobiel gecommuniceerd met ‘kantoor’, gebruikers, opdracht-
gever en andere bouwpartners. 
 
 

Intelligente producten en diensten 

 
ICT zal ook haar weg vinden in de producten zelf. Tracking en Tra-
cing technologie levert voortdurend informatie over de toestand 
waarin bouwcomponenten en bouwwerken verkeren, zowel tijdens 
het bouwproces als gedurende exploitatie.  
 
Niet alleen in de fabriek maar ook op de bouwplaats zullen robots 
en manipulatoren, door mensen bestuurde elektronische machines, 
werkzaamheden overnemen die een grote nauwkeurigheid verei-
sen, of fysiek zwaar of geestdodend zijn. 
 
Er worden intelligente producten voor monitoring ontwikkeld en toe-
gepast, zoals zelfsignalerende storingsmelders en elektronische 
signalen die onderhoudsbeurten aangeven. Beheers- en onder-
houdstaken kunnen hierdoor efficiënter worden uitgevoerd en het 
karakter ervan verschuift van preventief naar ‘just in time’. 
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Oskomera Group 

 
De case zal praktisch uitgevoerd worden voor de bedrijven verenigd 
in de Oskomera Group. Hiervan een korte schets.  
 
De Oskomera Group is gestructureerd als een verzameling van 
zelfstandige werkmaatschappijen, die onafhankelijk maar ook in 
vergaande mate van samenwerking, nationale en internationale 
projecten op het gebied van draagconstructies, gevels en bewe-
gende elementen in aluminium, staal en glas realiseren. 
Tevens kent de groep bedrijven die gespecialiseerd zijn in zonne-
energie installaties, brand-, explosie- en kogelwerende constructies 
en geïntegreerde gebouwreiniging en onderhoudsconcepten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bedrijfslocaties bevinden zich in Deurne (hoofdvestiging), Hilva-
renbeek, Oisterwijk, Cannock (UK) en Dublin (IR). Daarnaast wordt 
er nauw samengewerkt met partners in Duitsland, Curaçao, Portu-
gal, Polen, Hongarije, Thailand en de Filipijnen. 
Ongeveer de helft van de projecten wordt gerealiseerd in Neder-
land, de andere helft in het buitenland. De Oskomera Group reali-
seert gezamenlijk een omzet van ruim € 75 mln. 
 

 
 

 
Innovatie en kwaliteit staan hoog in het vaandel. De groep kent een 
centrale research en development afdeling en participeert in diverse 
Europese ontwikkelingsprojecten. Alle processen, van ontwerp tot 
en met oplevering, verlopen volgens de normen van ISO 9001 en 
VCA. De kwaliteit van de geleverde producten staat onder voortdu-
rend toezicht van de VMRG, SKG en TNO. 
 
Geprobeerd wordt in een zo vroeg mogelijk stadium bij projecten 
betrokken te raken. Zo kan nog meegedacht worden, bijvoorbeeld in 
bouwteamverband, en specialistische vakkennis in het ontwerppro-
ces ingebracht worden, op een moment dat de meest wezenlijke 
keuzes gemaakt worden. Hierdoor kunnen complexe, hoogwaardige 
projecten gerealiseerd worden, met toch vaak aanzienlijke bespa-
ringen in materiaal- en arbeidskosten. 
 
Het synergievoordeel van de groep vormt een belangrijke sleutel tot 
het succesvol opereren. Enerzijds kunnen er specialistische pro-
ducten en diensten op maat geleverd worden, anderzijds is er als 
groep ook de expertise aanwezig om grotere, geïntegreerde ge-
bouwoplossingen te realiseren. Hierdoor is de Oskomera Group in 
staat om wereldwijd aansprekende projecten te realiseren. 
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Organisatiediagram 

 
 
 

 
 
 
De grijs gemarkeerde bedrijven kennen een specifiek eigen pro-
ducten- en dienstenportfolio. Voor de bepaling van de inhoud van 
de Integrale Offerte Generator is dit van belang. 
 
Tevens valt op te merken dat er een aantal buitenlandse bedrijven 
tot de groep behoort. Uiteindelijk dienen zowel de applicatie als de 
inhoud dus meertalig te zijn. 
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Productenportfolio 

 
De bedrijven uit de Oskomera Group leveren grofweg het volgende scala aan producten en diensten7: 
 

Oskomera Staalbouw B.V. Maatwerk ontwerp, productie en montage van technisch hoogwaardige staalconstructies.  
 

 

 

Portfolio: Stalen draagconstructies, stalen bruggen en -brugconstructies, dak- en wandbekleding, trappen & bordessen, 
balkons & leuningen, hekwerken, luifels. 

Oskomera Gevelbouw B.V. Maatwerk ontwerp, productie en montage van technisch complexe gevelprojecten.   
 

 

 

Portfolio: Aluminium vliesgevels, ramen en deuren, 2e huid gevels, elementengevels, klimaatgevels, entrees, voor-
hangbeglazing, metalen voorhangbeplating, terracotta bekleding, glazen dakconstructies, zonwering. 

DRL Benelux B.V. Realisatie design vliesgevels op basis van diverse DRL systemen waarvan de wereldwijde patenten in eigendom zijn. 
 

 

 

Portfolio: DRL vliesgevels, DRL raamvleugels, klimaatgevels, glazen dakconstructies 

Elementz B.V. Eenvoudige geveloplossingen gebaseerd op gestandaardiseerde aluminium profielsystemen. 
 

 

 

Portfolio: Aluminium ramen en deuren, brandwerende aluminium ramen en deuren, aluminium vliesgevels, brandwe-
rende aluminium vliesgevels, explosiewerende gevels. 

Emdee B.V. Ontwerp, productie en montage van veiligheidsoplossingen en restauratie c.q. renovatie van historische stalen gevels. 
 

 

 

Portfolio: Brand-, inbraak-, explosie- en kogelwerende gevelconstructies, entreepuien en restauratieprojecten van me-
talen gevels. 

Oskomera Solar Power Solu-
tions B.V. 

Zonnestroomsystemen en -componenten voor toepassing in de gebouwde omgeving. 
 

 

 

Portfolio: Gevel geïntegreerde systemen, zonnestroomcentrales, zonnestroomluifels en -abri's, glasoverkappingen met 
transparante zonnepanelen, plat & hellend dak systemen, voorhanggevels, kleine systemen voor particulieren. 

Oskomera Service & Onder-
houd B.V. 

Aftersales, garantiewerkzaamheden en preventief  technisch onderhoud van gevels, ramen, deuren en staalconstructies. 
 

 

 

Portfolio: Zie bovenstaande productgroepen. 

Vitafront B.V.  
 

Inspectie, reparatie, reiniging, reconditionering en conservering van gevels, ramen en deuren. 
 

 

 

Portfolio: Zie bovenstaande productgroepen. Tevens reinigingsmiddelen, coatings en folies. 

                                                
7  www.oskomera.com 

http://www.oskomera.com/
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ICT Inrichting 

 
Op het gebied van software is gekozen om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van de “standaard” software op de markt. Dit om de 
communicatie met externe partijen zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen. 
 
Voor het maken van offertes wordt primair MS Word gebruikt, in 
combinatie met een maatwerk Huisstijl-applicatie. Middels zowel 
diverse MS Excel uittrekstaten, als branchespecifieke calculatiepak-
ketten, zoals C-Mol en ConstruSteel, worden hoeveelheden materi-
aal, materieel en uren uitgetrokken. Deze gegevens worden hand-
matig overgenomen in de offerte. 
Via een directe koppeling kunnen contactpersoongegevens vanuit 
centrale relatie databases in MS Exchange (MS Outlook) en de 
Verkooplijst, een overzicht met project- en relatiegegevens in MS 
Excel, in het offertedocument binnengehaald worden. 
 
In geval van een succesvolle aanbieding wordt de offerte zelf weer 
gebruikt als input voor het maken van een opdrachtbevestiging en 
in een nog later stadium voor separate meer- of minderwerken. 
 
Verspreid over de diverse bedrijven houden in totaal ongeveer 40 
medewerkers zich bezig met het maken van offertes en opdracht-
bevestigingen. Het kennisniveau van MS Word van deze gebruikers 
loopt behoorlijk uiteen. 
 
ICT wordt binnen de bedrijvengroep centraal gecoördineerd en on-
dersteund. Ontwikkelingen worden ondermeer gespiegeld aan de 
volgende in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen: 
 
 

Verhoging van de arbeidsproductiviteit 

Minimalisering van de data invoer door de gebruiker. Optimale situ-
atie is wanneer geautomatiseerde systemen de datastromen gro-
tendeels verwerken en de werknemers zich alleen bezig hoeven te 
houden met het nemen van beslissingen op basis van informatie 
voortkomend uit deze systemen. 

Betere beheersing van de bedrijfsprocessen 

In applicaties kunnen bepaalde stappen in de bedrijfsprocessen 
afgedwongen worden. Verder kan er in de informatiesystemen pro-
cesspecifieke kennis vastgelegd worden. 

Foutreductie 

Handmatige papieren tussenstappen zijn foutgevoeliger dan geau-
tomatiseerde. Faalkosten kunnen hoog oplopen. 

Consistente informatie, locatie en taal onafhankelijk, veilig be-
schikbaar 

Actuele, eenduidige informatie, waar ook ter wereld, gedeeld op 
hetzelfde moment. Overkoepelende kengetallen en planningen be-
horen tot de mogelijkheden. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat 
informatie niet in verkeerde handen terecht mag komen. 

Tijdigheid 

Informatie wordt sneller geproduceerd en gecommuniceerd. 

Professioneel gepresenteerde data 

Duidelijk weergegeven informatie verbetert het begrip en komt met 
name ook naar de buitenwereld betrouwbaarder over. 

Continuïteit 

ICT is als productiemiddel niet meer weg te denken uit de organisa-
tie. Beschikbaarheid hiervan is van groot belang. 

Vermindering van fysiek ruimtebeslag 

Papier neemt een behoorlijke hoeveelheid ruimte in beslag, op de 
werkplek zelf en als het gearchiveerd moet worden. Digitalisering 
kan reductie hiervan opleveren. 
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Offreren 

 
Bij projectmatig werkende organisaties is elke offerte maatwerk. 
Ondanks jaren ervaring is het schrijven van complexe offertes voor 
geroutineerde calculatoren en verkopers vaak een zware bevalling. 
Er zit tijdsdruk op, de belangen zijn groot, volledigheid is wezenlijk 
en onzekerheden dienen uitgesloten te worden. Waar tijdens ver-
koopgesprekken eventuele fouten direct gecorrigeerd kunnen wor-
den, liggen schriftelijke fouten in een offerte of opdrachtbevestiging 
onwrikbaar vast. 
 
Complexe projectvoorstellen van bouwbedrijven kenmerken zich 
over het algemeen door: 

 een mix van producten en dienstverlening, 

 een gecompliceerd en lang uitvoeringstraject, 

 diverse aanbiedende interne divisies en externe partijen onder 
een offerteparaplu, 

 hoge bedragen. 

Het van scratch af ontwikkelen van dergelijke projectvoorstellen 
kost veel tijd. De klant daarentegen heeft meestal haast. Na een 
uitvoerig besluitvormingsproces is de resterende tijd voor het aan-
bestedingstraject en de realisatie beperkt. 
 
Om niet keer op keer het wiel opnieuw uit te hoeven vinden, is het 
kopiëren van gegevens uit oude offertes verleidelijk. Dit brengt ech-
ter het risico met zich mee, dat gebruik gemaakt wordt van foutieve 
gegevens. Ook leidt het overnemen van delen van tekst uit oude 
offertes van collega’s vaak tot problemen en frustraties omdat ver-
schillende opmaakkenmerken zijn gebruikt. Voordat dit allemaal, 
regelmatig letterlijk, recht gezet is, is de tijdswinst alweer vervlogen. 
 

 
 
Indien integraal wordt aangeboden, worden deeloffertes vaak door 
calculatoren met verschillende productspecialisaties opgesteld. Dan 
blijkt nogal eens dat, naast de opmaak, ook de structurele opbouw 
van de verschillende samen te voegen documenten dusdanig ver-
schilt, dat er veel tijd besteed moet worden om alsnog tot een sa-
menhangend geheel te komen. Dit komt een efficiënte start van een 
gezamenlijk bouwproject, waarbij de synergie voordelen van een 
bedrijvengroep al direct zichtbaar zouden moeten worden, allemaal 
niet ten goede. 
 
Een tool, die de kwaliteit van de projectvoorstellen kan verbeteren 
en tevens een meer efficiënte samenwerking tussen divisies moge-
lijk maakt, met ondermeer een kortere responstijd als resultaat, is 
dus welkom. 
 
Kan een applicatie ontwikkeld worden om het benodigde hand- en 
denkwerk te verlichten? Een soort blokkendoos waarmee documen-
ten opgebouwd kunnen worden. Een vooropgezette, centraal bijge-
houden structuur met bibliotheken van voor gedefinieerde gege-
vensfragmenten, waarmee de offerte soepel in elkaar geklikt kan 
worden, door als het ware onderdelen “al winkelend” toe te voegen. 
Het zou een geruststellend gevoel geven, dat wanneer alle keuzes 
nagelopen zijn, ook echt alles benoemd is. En dat de bouwtechni-
sche informatie, bijvoorbeeld verwijzingen naar de juiste, meest 
actuele normen, up-to-date is. 
 
Een gevaar wat bij dit concept op de loer ligt is een zekere schijn-
veiligheid. Elk bouwproject kan zaken bevatten, die ook een uitge-
breide verzameling van standaard offerte componenten te buiten 
gaan, door het unieke karakter van bouwwerken. Daar zal de schrij-
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ver dus alert op dienen te blijven en de mogelijkheid tot handmatige 
aanpassingen en aanvullingen voor moeten hebben. 
 
Een ander risico wat op kan treden is dat het eindresultaat te ge-
construeerd en klinisch overkomt. Om te voorkomen dat alleen de 
prijs bekeken wordt, mag een offerte geen dodelijk saai stuk zijn, 
maar dient het juist de klant aan te spreken, net zoals de eerder 
gevoerde verkoopgesprekken. Ook hieruit volgt dat de mogelijkheid 
open moet blijven om handmatig de offerte te kunnen personalise-
ren. Qua tekstverzorging en opmaak, vaak een tijdrovende bezig-
heid, zal juist veel middels automatisering voorgedefinieerd kunnen 
worden. Hiermee zal tijd bespaard kunnen worden en tevens ge-
borgd worden dat de presentatie voldoet aan de kwaliteitsmaatsta-
ven die het bedrijf daaraan stelt. 
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Programma van Eisen 

 
Aan de hand van de case survey is het volgende Programma van 
Eisen voor de Integrale Offerte Generator opgesteld: 
 

 De applicatie herbergt vooraf gedefinieerde gegevensblokken. 

 De gegevensblokken kunnen in willekeurige samenstellingen 
gebruikt worden om een offerte op te bouwen. 

 Zowel offertes voor 1 enkel product geleverd door 1 B.V. als 
offertes voor totaalprojecten bestaande uit vele producten gele-
verd door meerdere B.V.’s behoren tot de mogelijkheden. 

 De flexibiliteit benodigd voor maatwerk offertes blijft behouden. 

 De te verwerken typen gegevens bestaan uit: 

 Tekst 

 Tabellen 

 Formules 

 Invoervelden, zoals een tekstvak of keuzelijst 

 Tekeningen 

 Flowschema’s 

 Plaatjes 

 De gegevensblokken bevatten bouwkundig correcte informatie. 

 De gegevensblokken bevatten juridisch correcte informatie. 

 Bij het screenen van de inhoud wordt zowel gelet op formele 
aspecten, zoals bovenstaande, als op commerciële. 

 De lay-out van de resulterende offertes is uniform en conform de 
kwaliteitsmaatstaven van de organisatie. 

 De efficiëntie van het samenstellen van offertes wordt verhoogd. 

 De applicatie is gebruiksvriendelijk en maakt een meer dan ge-
middelde kennis van MS Word bij de gebruiker overbodig. 

 

 
 

 De applicatie sluit aan bij bestaande software en relevante digi-
tale informatiebronnen. 

 Zowel de interface als (een gedeelte van) de inhoud worden 
Nederlands- en Engelstalig uitgevoerd. 

 
Tijdens het ontwikkeltraject is er sprake geweest van voortschrij-
dend inzicht, waarna het Programma van Eisen verder verfijnd is. 
Deze aanvullingen volgen later. Voordat sowieso het ontwikkelpro-
ces verder wordt toegelicht is het nu tijd om te kijken naar de inhou-
delijke kant van de zaak. 
 



4.  Realisatie inhoud 
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4 Realisatie inhoud 

Aanpak 

 
Het samenstellen van de inhoud ten behoeve van de offertes is 
aangepakt volgens bijgaand diagram rechts. Afgevaardigden van de 
afdelingen verkoop, calculatie, projectleiding, R&D en engineering 
van diverse werkmaatschappijen uit de Oskomera Group zijn be-
trokken in dit proces. Met name bij het aanleveren van de inhoud en 
het beoordelen, uniformeren en structureren ervan. 
 
 

Bronnen 

 
Initieel zijn voor het samenstellen van de inhoud voor de hand lig-
gende bronnen geïnventariseerd zoals oude offertes en opdracht-
bevestigingen. Hiernaast zijn ook vergelijkbare documenten gelegd 
van collega bedrijven uit de gevel- en staalbouw branche. Ter ver-
dere aanvulling van de inhoud en het checken van de inhoudelijke 
correctheid is diverse vaktechnische literatuur geraadpleegd.8 
 

                                                
8 Gevels en Architectuur [Just Renckens] 

    1996 TU Delft, VMRG, VAS - ISBN 90-9009266-8 
 

  Glass [Sophia and Stefan Behling] 
    1999 Prestel Verlag - ISBN 3-7913-2155-2 
 

  GebäudeTechnik [Klaus Daniels] 
    2000 Oldenbourg Industrieverlag GmbH - ISBN 3-486-26414-1 
 

  Double-Skin Facades [Oesterle, Lieb, Lutz, Heusler] 
    2001 Prestel Verlag - ISBN 3-7913-2504-3 
 

  Succesvolle offertes [Ron Plattel] 
    1994-2005 Academic Service - ISBN 90-5261-132-7 
 

  Project Management [Roel Grit] 
    2005 Wolters-Noordhoff BV - ISBN 90-01-34703-7 

01 Inhoud verzamelen, inventariseren en aanvullen

09 Standaard offertes samenstellen

11 Standaard offertes opnemen in Huisstijl applicatie

08 Gegevensblokken technisch opnemen

in bibliotheek IOG applicatie

04 Gegevensblokken samenstellen

10 Juridische correctheid checken

05 Structuur aanbrengen

07 Lay-outen06 Functionaliteit toevoegen

02 Correctheid checken

Activity Diagram

Level 2

"Hoofdproces\Inhoud"

03 Inhoud uniformeren
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Correctheid checken 

 
Bij het controleren van de informatie zijn steeds de volgende vragen 
de revue gepasseerd: 
 

 Voldoet het aan de commerciële uitgangspunten? 

 Is het bouwtechnisch correct? 

 Strookt het met de recente wet- en regelgeving? 

 Is het juridisch sluitend? 
 

Dit met name blijkt is een tijdrovend proces. Enigszins subjectieve 
zaken zoals commerciële uitgangspunten zijn voer voor discussie. 
Ook over wat bouwkundig en qua wet- en regelgeving correct is, 
verschillen de meningen nogal eens. 
 
 

Commerciële uitgangspunten 

 
De concurrentie in Nederland is de laatste jaren een stuk heviger 
geworden. De leegstand op de kantorenmarkt is bijvoorbeeld nog 
steeds hoog en de concurrentie vanuit het buitenland neemt toe. 
Het onderscheidend vermogen wordt steeds belangrijker. 
 
Vijf basisprincipes hiertoe, die in het boek “Succesvolle offertes”9 
van Ron Plattel benoemd worden, luiden als volgt: 
 

“De offerte die verkoopt 

 heeft dezelfde kenmerken als een goed acquisitiegesprek, 

 neemt de klant als vertrekpunt, 

 dient de klant een flinke dosis vitamine-R (Relatie) toe, 

 zorgt voor een uitstekende eerste indruk en 

 scheidt de formele en relationele aspecten.” 

                                                
9 Succesvolle offertes [Ron Plattel] 

    1994-2005 Academic Service - ISBN 90-5261-132-7 

 
 
Diezelfde auteur stelt dat een inventarisatie van Nederlandse offer-
tes tot weinig verheffende resultaten leidt: 
 

 “De inhoud is vooral technisch en gericht op de uitvoering, niet 
op het versterken van de relatie.” 

 “Het karakter is formeel-juridisch: kennelijk moet de leverancier 
er in de eerste plaats voor zorgen dat hij zich ‘indekt’.” 

 “De nadruk ligt op de prijs, niet op de verkoopargumenten.” 

 “Het taalgebruik kenmerkt zich door een plechtstatige en ambte-
lijke stijl.” 

 “Offertes refereren op geen enkele wijze aan de situatie, belan-
gen en behoeften van de klant.” 

 “De uiterlijke presentatie en de tekstverzorging voldoen zelden 
aan de kwaliteitsmaatstaven die het bedrijf wel hanteert voor zijn 
produktie en dienstverlening.” 

 
Bij het nalezen van offertes en contractdocumenten uit de oude 
doos blijkt het taalgebruik inderdaad nogal eens plechtstatig en 
ambtelijk. Iets wat niet echt aanmoedigt tot het doornemen van een 
offerte. Terwijl een toegankelijke, prettig leesbare offerte juist van 
belang is. Zeker als je als bedrijf niet louter op prijs, maar vooral ook 
op inhoud wil concurreren. 
 
Ook de volgorde van de hoofdstukken is niet altijd handig gekozen. 
Een verkoopgesprek wordt niet plompverloren begonnen met het 
direct noemen van de prijs. Dit komt in een later stadium als de tijd 
er rijp voor is. Ook in een offerte is het zaak de prijs een tactische 
plaats te geven en dat is niet op de eerste bladzijde. 
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Wezenlijk om je als aanbieder positief te onderscheiden is het ver-
mogen om de klantvraag centraal te stellen en niet direct het eigen 
productenportfolio.  
 
Stel dat je als aannemer moet aanbieden 
voor een project als Next21 in Osaka. Dan 
kan dit in een offerte heel klinisch beschre-
ven worden als een optelsom van bouw-
materialen, met een levertijd en prijs, maar 
dat zou de klantvisie achter zo’n project 
waarschijnlijk tekort doen. Als aanbieder zal je hier gevraagd zijn 
creatief mee te denken teneinde het concept verder te versterken. 
In een offerte kan dit bijvoorbeeld tot uiting komen, door binnen het 
klantkader verschillende alternatieven te bieden waar uit gekozen 
kan worden. 
 
Lastig is dat een offerte zowel relationele als formele aspecten kent. 
De offerte heeft tot doel de relatie te ondersteunen en versterken, 
terwijl tegelijkertijd de klant geconfronteerd wordt met een formeel 
document, dat vol staat met allerlei condities en regelingen.  
Een voorstel kan al snel op 2 gedachten gaan hinken. Zowel aan de 
ene als aan de andere doelstelling wordt dan onvoldoende recht 
gedaan. Om dit op te lossen is bij de Integrale Offerte Generator 
ervoor gekozen om een duidelijke scheiding aan te brengen, tussen 
een commerciële opening, als het ware een soort begeleidingsbrief, 
en een meer zakelijke projectbeschrijving. 
 

De schrijfstijl maakt veel verschil in hoe de lezer de inhoud ervaart. 
Vergelijk een onpersoonlijke abstracte formulering zoals: 
 

 Op de coating van de staalconstructie wordt een garantie van 
10 jaar verleend. 

 

met een meer levendige, persoonlijke stijl: 
 

 Wij geven u op de coating van de staalconstructie een volledige 
garantie van 10 jaar. 

 

waarbij als laatste ook nog de klant centraal gesteld wordt: 
 

 U ontvangt van ons op de coating van de staalconstructie een 
volledige garantie van 10 jaar. 

 

Om een goede eerste indruk te maken zijn tot slot tijdigheid en een 
nette presentatie van belang. Aan dit laatste dragen, in geval van 
een aanbieding door meerdere divisies, één integrale offerte en een 
uniforme lay-out wezenlijk bij.  
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Bouwtechniek 

 
In offertestadium worden van de aangeboden onderdelen de presta-
ties zoveel mogelijk op een normatieve manier beschreven. Dit 
maakt het voor de klant mogelijk om de aanbieding te toetsen aan 
het bestek en deze te vergelijken met andere aanbieders, terwijl 
bijvoorbeeld fabrikaat en serie afwijken. 
 

 
 
Per product is bekeken wat de relevante eigenschappen zijn die 
contractueel vastgelegd dienen te worden. Het betreft zowel enkel-
voudige producten als complexere samenstellingen, halffabrikaten, 
zoals bijvoorbeeld een 2e huid gevel. 
 
Bouwkundige aspecten vanuit de volgende gebieden zijn in de be-
schrijving meegenomen: 
 

 Esthetica 

 Constructie 

 Bouwfysica 

 Duurzaamheid 

 Maakbaarheid 

 Uitvoering 

 Kosten 

 

De volgende productcategorieën komen aan bod: 
 

Halffabrikaten Materialen Diensten 

Puien aluminium Glas Projectmanagement 

Puien staal Hang- en sluitwerk  Design en Build 

Puien kunststof Systeemprofielen aluminium Prototyping en testen 

Ramen aluminium Systeemtoebehoren aluminium Productie 

Ramen staal Handelsprofielen aluminium Transport 

Ramen kunststof Systeemprofielen staal Montage 

Deuren aluminium Systeemtoebehoren staal Onderhoud 

Deuren staal Walserij producten Reiniging 

Deuren kunststof Walswerk aluminium Demontage 

Automatische deuren Walswerk staal   

Rolluiken en horren Knip- en zetwerk aluminium   

Vliesgevels aluminium Knip- en zetwerk staal   

Vliesgevels staal Panelen en voorgevormde beplating   

Elementen aluminium Isolatiemateriaal   

Zetwerk aluminium Plaatmateriaal staal   

Zetwerk staal Plaatmateriaal aluminium   

Staalconstructies Looproosters   

Gevelbekleding Verspaande producten   

Wandbeplating Systeemproducten staal   

Binnenwanden Oppervlakte behandeling   

Vloeren Gevelbekleding   

Dakbedekking Ventilatieroosters   

Dakbeplating Automatische deuren   

Daklichtelementen Rolluiken en horren   

Bordessen Zonwering   

Trappen Zonnepanelen   

Balustrades Omvormers   

Balkons Monitoringssystemen   

Zonwering Elektra   

Zonnestroom installaties Hout   

Electrotechnische installaties Kunststof   

Gevelonderhoud installaties Bevestigingsmiddelen             

Luchtbehandeling installaties Banden                    

HWA installaties Kit   

Timmerwerken Beschermfolie's                  

Kitwerk Slabbes   

Schilderwerk Verpakkingsmaterialen   

  Onderhoudsmiddelen   
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Wet- en regelgeving 

 
De relevante wet- en regelgeving voor de bouwsector bestaat uit de 
Woningwet, het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordenin-
gen. In het Bouwbesluit staan voorschriften aangaande de veilig-
heid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van een te 
bouwen bouwwerk. Per aspect worden doel en maat van het voor-
schrift gegeven. De aan de regelgeving gekoppelde normen van het 
Nederlands Normalisatie Instituut geven de bijbehorende meet- en 
bepalingsmethoden aan. 
 
Het geheel aan regelgeving is dermate veelomvattend, dat het lastig 
is voor bedrijven om het personeel op de hoogte houden van alle 
details. Wanneer er bovendien sprake is van specialisatie, zoals 
bijvoorbeeld in niches als de gevel- of staalbouw branche, dan loont 
het om centraal de relevante regelgeving en methoden uit te zoe-
ken. Zowel voor intern gebruik als voor de klant is bovendien een 
vertaalslag naar wat regelgeving nu in de praktijk inhoudt zinvol. 
 
Een voorbeeld van een dergelijk gegevensfragment: 

Daar waar in uw situatie benodigd, hebben wij de toe te passen 
beglazing afgestemd op de NEN-EN 3569/6702 met betrekking tot 
letselbeperking en doorvalveiligheid. 
Dit wil zeggen dat: 

 Alle glas op vloerpeil begane grond aan binnen- en buitenzijde 
(mits er een risico van impact is) voorzien wordt van veiligheids-
beglazing. 

 Glas op vloerpeil verdiepingen bij een ongelijk niveau van bin-
nen- en buitenzijde (1 meter of meer) bovendien van doorvalvei-
lig glas voorzien wordt (constructieve veiligheid). 

 
 
 

 
Wet- en regelgeving ergert bouw 
 
Rotterdam – In de bouw wordt een toename in de wet- en regelgeving geconsta-
teerd en die levert bijzonder veel ergernis op. Dit blijkt uit recent onderzoek van 
USP Marketing Consultancy waarvoor 1025 online enquêtes zijn afgenomen onder 
het bouwpanel (www.bouwpanel.nl). Totaal zijn 179 opdrachtgevers (woningcorpo-
raties, projectontwikkelaars, gemeenten), 192 ontwerpers/adviseurs, 203 aan-
nemers B&U en -GWW, 204 afbouwers, 146 installateurs en 101 fabrikanten en 
handelsorganisaties geënquêteerd. Ruim eenderde van de deelnemende respon-
denten is directeur, daarnaast hebben medewerkers op aansturend als ook op 
uitvoerend niveau meegedaan aan het onderzoek. 
 
Gevraagd naar wat de grootste frustratie is die werken in de bouw met zich meebrengt, 
geeft maar liefst 59% aan dat dat de toenemende wet- en regelgeving is. Alhoewel de 
verschillen tussen marktpartijen niet groot zijn, lijken aannemers B&U hier het meest door 
gefrustreerd te raken; binnen die groep is het voor 64% de grootste frustratie. Blijkbaar 
laat de toenemende wet- en regelgeving ook de opdrachtgevers niet onberoerd, want zij 
volgen de frustratie van de aannemers op de voet met 63%. 
 

Grootste frustratie van werken in bouw

0,2%

5,3%

7,8%

14,8%

59,0%

3,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Computers

Betrokkenheid

personeel/collega's

Milieu eisen

Slecht imago van de

branche

Moeilijk om afspraken te

maken met andere partijen

Steeds meer wet &

regelgeving

 
©2005 USP MARKETING CONSULTANC 
 



  
Realisatie inhoud. Correctheid checken  

  

 
 

Bouwen aan integraal offreren 

25/70 

 

Juridische aspecten 

 
Het is geen geheim dat in de bouwsector me-
nig project een juridische staart kent. De grote 
bedragen die met de projecten gemoeid zijn, 
eenmalige samenwerkingsverbanden, verschil-
len in professionaliteit, uiteenlopende verwach-
tingen en de grote kans op bouwfouten werken 
dit in de hand. Om juridische problemen te voorkomen is de beste 
remedie continu werken aan een goede verstandhouding, veelvul-
dig communiceren en zaken zo helder mogelijk vastleggen. 
 

Elk bouwwerk is uniek en daarmee het 
onderhavige contract. Toch zijn de pro-
cessen die bij elk bouwproject doorlopen 
worden op hoofdlijnen identiek. Hiervoor 
kunnen gezamenlijk vooraf al duidelijke 
procedures contractueel vastgesteld wor-
den. Een aantal gegevensblokken is met 
het oog hierop voorgedefinieerd en heeft 

betrekking op de beantwoording van de volgende vragen, zoals in 
de tabel rechts geformuleerd.  
 
Juridische basis voor de beantwoording van rechts vermelde vragen 
vormen het aanbestedingsrecht, contractrecht, bestuurs- en omge-
vingsrecht, ondermeer uitgewerkt in standaard voorwaarden zoals 
de DNR 200510 en de UAV 198911. 
 

                                                
10 DNR 2005: De Nieuwe Regeling 2005 
11 UAV 1989:Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 

werken 1989 

 

 Hoe verloopt de aanbestedingsprocedure en welke selectie- en 
gunningscriteria zijn er? Hoe verloopt eventueel bezwaar ma-
ken? 

 Voor welke contractvorm wordt gekozen? 

 Hoe is het bouwteam georganiseerd? Hoe liggen de verhoudin-
gen en welke verantwoordelijkheden heeft eenieder? 

 In welke fasen en mijlpalen wordt het bouwproject opgedeeld? 

 
 Welke betalingstermijnen worden vastgesteld en waaraan zijn 

deze gekoppeld? 

 Hoe wordt er omgegaan met specifieke geschillen? 

 Tegenstrijdigheden in het bestek en/of de opdrachtbevesti-
ging 

 Meer-/minderwerk 

 Verschuivingen in de planning 

 Werkbare dagen 

 Beoordeling kwaliteit 

 Onder welke voorwaarden kan de opdracht eventueel opgezegd 
worden en wat zijn dan de gevolgen? 

 Hoe wordt er opgeleverd? 

 Hoe om te gaan met verborgen gebreken na oplevering? 

 Welke garanties worden er afgegeven, onder welke voorwaar-
den, wanneer gaan ze in en wat is de geldigheidsduur ervan? 

Tuinbrug VSB Bank Utrecht 
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Een voorbeeld van een gegevensblok waarin de passage uit de 
UAV 1989 omtrent de tijdige verstrekking van benodigde tekeningen 
verder is uitgewerkt: 
 

 

4.8 Engineering 
 

 Voor de goede orde willen wij u erop wijzen dat onze prijsvor-
ming en planning gebaseerd zijn op tekenwerk inclusief één 
controleronde. De tekeningen zullen door ons aan u ter controle 
worden verstuurd, naar keuze digitaal, in 2-voud op papier of 
beide. Nadat wij, in verband met de planning binnen 5 werkda-
gen, hierop een reactie met uw opmerkingen ontvangen heb-
ben, doen wij u de gecorrigeerde, definitieve tekeningen toeko-
men. 

 Indien er wijzigingen doorgevoerd worden na de eerste controle-
ronde, behouden wij ons het recht voor de extra tekenkosten bij 
u in rekening te brengen. Daarnaast zullen de eventuele conse-
quenties in levertijd aan u gemeld te worden. 

 Wij gaan er vanuit dat de benodigde bescheiden (bestekstekst, 
bestekstekeningen, constructieve berekeningen, e.d.) door u 
volledig aan ons verstrekt worden. Indien van toepassing, de 
CAD-tekeningen zowel op papier als digitaal aanleveren, in 
DWG of DXF formaat. 

 Tekenwerk is inclusief de voor onze werkzaamheden relevante 
aansluitdetails (geen bouwkundige details). 

 Eventuele plaatselijke, afwijkende voorschriften, voor zover niet 
in bouwbesluit begrepen en/of omschreven in bestek, komen 
voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever. 

 

 

 
 
 

 
 

 
De Zwaaibrug van Leonardo da Vinci - hij had het maar makkelijk, als genie die alle 
disciplines in 1 persoon verenigde. 
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Opdelen in gegevensfragmenten 

 
Teneinde verschillende samenstellingen te kunnen maken, is de 
totale dataverzameling opgeknipt in kleine, coherente gegevens-
blokken. Bewust wordt hier gesproken van gegevensblokken omdat 
de informatie-eenheden, naast uit tekst, bijvoorbeeld ook uit tabel-
len, formules, databaseverwijzingen, tekeningen, schema’s of 
plaatjes kunnen bestaan. 
 
Op het moment van schrijven bevat de Integrale offerte Generator 
2186 gegevensfragmenten. 
 

Structuur aanbrengen 

 
Om de gegevensblokken makkelijk te kunnen opzoeken en te kun-
nen beheren is gekozen voor individuele bibliotheken per type do-
cument en per werkmaatschappij. Door echter wel de structuur van 
gerelateerde documenten zoveel mogelijk gelijk te houden, blijven 
de gegevensblokken integraal toepasbaar en eenvoudig uitwissel-
baar. Er is een gelaagde structuur aangebracht, overeenkomend 
met het stramien van het uiteindelijke document. De hoofdopbouw 
is telkens als volgt: 
 

 Opening 

 Aangeboden onderdelen 

 Technische omschrijving 

 Design & build 

 Prijzenoverzicht 

 Aanvullende bepalingen 

 Afsluiting 

 Bijlagen 

 Garantie en garantievoorwaarden 

 Onderhouds- en reinigingvoorschriften 

 
 
De individuele gegevensblokken worden gecodeerd conform de 
gelaagde structuur12. 

                                                
12 Zie de bijlage “Beheerdershandleiding Integrale Offerte Generator” voor meer informatie 

hierover. 

Losse gegevensblokken 
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Functionaliteit toevoegen 

 
De inhoud en de uiteindelijke applicatie kennen een behoorlijke on-
derlinge verwevenheid. De gegevensblokken zijn dusdanig opge-
bouwd dat er niet alleen statische informatie in besloten ligt, maar 
ook een gedeelte van de interactieve functionaliteit van Integrale 
Offerte Generator. Het betreft ondermeer database koppelingen 
naar CRM13 en ERP14 systemen alsook vrije en voorgedefinieerde 
invoervelden. 
 
Resultaat is, dat wanneer de gebruiker de selectie van de gege-
vensblokken gemaakt heeft, gekoppelde database gegevens auto-
matisch opgehaald worden en de gebruiker vervolgens alleen nog 
maar de invoervelden hoeft te doorlopen om de laatste variabele 
gegevens in te vullen. De verwachting is dat dit de kans op vergis-
singen aanzienlijk verkleint. 
 
 

Lay-outen 

 
Uniforme uitstraling en onderlinge uitwisselbaarheid nopen tot een 
eenduidige lay-out. Voor de gehele bedrijvengroep zijn keuzes ge-
maakt betreffende ondermeer het voorblad, opmaakprofielen, het 
lettertype, hoofdstuknummeringen en opsommingstekens. Aardig 
om te constateren dat hier keuzes al snel meer subjectief worden 
en wederom daarmee de heilige huisjes groter. 

                                                
13 CRM: Customer Relation Management 
14 ERP: Enterprise Resource Planning 
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Inhoud uniformeren 

 
Het uniformeren van de inhoud van de verschillende bedrijven is 
niet zozeer een losse stap als wel een continu aandachtspunt. Zo-
wel bij het gelijktrekken van benamingen, checken van de inhoude-
lijke correctheid, het opdelen in gegevensfragmenten, het structure-
ren, het toevoegen van functionaliteit als bij het lay-outen. 
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5 Realisatie applicatie 

Ontwikkeling IOG Versie I 

 
Omdat het concept van de Integrale Offerte Generator zich eerst 
nog moet bewijzen, is er gekozen om tegelijkertijd te werken aan de 
inhoud en het snel realiseren van een eerste, bruikbare applicatie. 
Het zou jammer zijn, als er al veel werk in content wordt gestoken 
en er vervolgens geconstateerd moet worden dat het vergeefse 
moeite is  geweest, omdat het concept toch niet brengt wat er ervan 
verwacht wordt. 
 
De ontwikkeling van de eerste variant van de Offerte Generator 
kenmerkt zich dan ook door een zeer pragmatische aanpak. Er is 
getracht zonder te programmeren op relatief eenvoudige wijze tot 
een oplossing te komen. Dit door van MS Word gebruik te maken 
en daarbinnen van standaard beschikbare, zij het misschien de wat 
beter weggestopte, functionaliteiten. 
 
Via “AutoTeksten” kunnen de individuele gegevensfragmenten in 
een Word document opgeslagen worden, compleet voorzien van 
opmaakkenmerken. Door dit specifiek in een sjabloon te doen, ont-
staan bibliotheken die gedistribueerd kunnen worden naar meerde-
re gebruikers en vervolgens bij eenieder ingeladen worden zodra 
men Word start.  
 
De gegevensblokken kunnen op 2 manieren de worden ingevoegd. 
De ene is via het intypen van het nummer van een AutoTekst. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Een tooltip daarbij geeft een hint over de inhoud en na het geven 
van een enter of druk op F3 wordt het gegevensblok ingevoegd. 
Ter ondersteuning hierbij zijn legendaboekjes gemaakt, waarin de 
AutoTekst-nummers en hun bijbehorende inhoud staan. 
 
De andere manier om een gegevensfragment in te voegen is, door 
deze te selecteren via per bibliotheek aangemaakte werkbalken, 
met getrapt uitklapbare menu’s. 
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Bij een van de kleinere BV’s van de bedrijvengroep, Renomera, is 
door de calculatoren en verkopers een start gemaakt met deze 
opzet. De resultaten zijn positief. Als belangrijke voordelen worden 
ervaren: een toename in de snelheid waarmee een offerte 
opgesteld kan worden, een prettige geheugensteun om niks te 
vergeten, de bijgewerkte inhoud van de gegevensblokken en de 
uniforme lay-out.  
 
Het concept werkt dus en in het traject wat volgt zijn bibliotheken en 
werkbalken opgezet voor andere BV’s, toegespitst op ondermeer 
grotere gevelbouwprojecten, staalbouw, uniforme garantie 
voorwaarden en een aanzichten bibliotheek van standaard puien, 
gekoppeld aan een salescatalogus voor particulieren en MKB. 
 
Naast de duidelijke voordelen kleven er ook belangrijke nadelen 
aan de applicatie. Belangrijkste pijnpunten zitten ‘m in de interface, 
de codering en in het omslachtige beheer. 
 
Allereerst moet de gebruiker, om een gegevensblok in te kunnen 
voegen, een of meerdere submenu’s openen en dan de gewenste 
AutoTekst aanklikken. Na het aanklikken wordt de AutoTekst inge-
voegd, maar worden tevens alle menu’s weer gesloten. Om het 
volgende gegevensblok in te voegen, dienen weer opnieuw alle 
menu’s geopend worden. Dit werkt niet efficiënt, zeker gevoelsmatig 
niet. 
 
Met de toename van het aantal werkbalken en ook de verdere uit-
breiding ervan wordt het beeldscherm ook steeds verder opgevuld.  
Natuurlijk zijn individuele werkbalken te verbergen, maar juist bij het 
maken van combinatieoffertes is het tegelijkertijd kunnen putten uit 
meerdere bibliotheken en dus ook gebruik maken van meerdere 
werkbalken vereist. 

Ook de numerieke invoer kent als interface een vervelende para-
dox. Vanuit het snel invoeren bestaat de wens het indexnummer zo 
kort mogelijk te houden. Echter, hoe korter het nummer, hoe groter 
de kans dat het overeen komt met andere numerieke zaken in de 
tekst zoals: jaartallen, data, productnummers, enzovoorts. Deze 
kunnen dan onbedoeld omgezet worden in een gegevensfragment. 
 
Het krachtige van de gebruikmaking van AutoTeksten is dat het niet 
alleen teksten, maar allerhande andere zaken kan bevatten zoals: 
tabellen, formules en tekeningen. Middels de werkbalken kan echter 
van een gegevensblok geen grafisch voorbeeld gegeven worden. In 
het menu worden in de namen van de knoppen wel de eerste paar 
woorden weergegeven als het een tekstblok betreft, maar het weer-
geven van andersoortige informatie is niet mogelijk. 
 
Tot slot vergt het beheer van de werkbalken veel werk. Als een ge-
gevensfragment vervalt of toegevoegd dient te worden, heeft dit 
nagenoeg altijd gevolgen voor meerdere knoppen, die stuk voor 
stuk handmatig aangepast moeten worden. Indien de structurering 
van de gegevensblokken wijzigt, is dit helemaal een forse klus. 
 
Nu echter duidelijk blijkt dat het concept van de Integrale Offerte 
Generator ondanks deze gebreken al waardevol is, is de weg vrij 
voor de ontwikkeling van een meer geavanceerde applicatie. 
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Ontwikkeling IOG Versie II - Gebruikersmodule 

 

Systematische aanpak 

 
De weg mag dan vrij zijn, hij is wel langer geworden. Om de route 
van concept naar functionerend eindresultaat te kunnen blijven 
overzien, is het zaak vanaf het begin structuur in het ontwikkelpro-
ces aan te brengen. Zeker ook omdat een ruime ervaring op het 
gebied van programmeren, waardoor wellicht meer intuïtief de juiste 
keuzes gemaakt zouden kunnen worden, ontbreekt. 
 
De realisatie wordt opgedeeld in de volgende stappen: 

 Programma van Eisen verfijnen 

 Omgeving benoemen 

 Technische oplossingsrichting vaststellen 

 Programmeertaal bepalen 

 Schematechniek kiezen en inzetten 

 Ontwikkelen 

 Testen 

 
Met name de stappen PVE verfijnen, ontwikkelen en testen zijn ite-
ratief. 
 

 
 

Programma van Eisen 

 
Hieronder volgen de specifieke programma-eisen vanuit de case 
survey, aangevuld met de ervaringen uit het IOG - Versie I traject: 
 

 De applicatie herbergt vooraf gedefinieerde gegevensblokken. 

 De gegevensblokken kunnen in willekeurige samenstellingen 
gebruikt worden om een offerte op te bouwen. 

 De flexibiliteit benodigd voor maatwerk offertes blijft behouden. 

 Zowel offertes voor 1 enkel product geleverd door 1 B.V. als 
offertes voor totaalprojecten bestaande uit vele producten gele-
verd door meerdere B.V.’s behoren tot de mogelijkheden. 

 De te verwerken typen gegevens bestaan uit: 

 Tekst 

 Tabellen 

 Formules 

 Invoervelden 

 Tekeningen 

 Flowschema’s 

 Plaatjes 

 De lay-out van de resulterende offertes is uniform en conform de 
kwaliteitsmaatstaven van de organisatie. 

 De applicatie maakt een meer dan gemiddelde kennis van MS 
Word bij de gebruiker overbodig. 

 Het gebruikersdeel van de applicatie is gebruiksvriendelijk. 

 De efficiëntie van het samenstellen van offertes wordt verhoogd. 

 Onverhoopte foutieve invoer wordt zoveel mogelijk voorkomen. 

 Het beheerdersdeel van de applicatie maakt gebruiksvriendelijk 
en efficiënt beheren van de gegevensfragmenten mogelijk. 

 De applicatie sluit aan bij bestaande software en relevante digi-
tale informatiebronnen. 

 De interface wordt Nederlands- en Engelstalig uitgevoerd. 

  

Programma 
van 

Eisen 

Eerste versie 

Definitieve versie 

Specificatie 

Ontwikkeling 

Validatie 

Tussenliggende versies 
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Software omgeving 

 
Net zoals een gebouw in de situatie ter plaatse ingepast wordt, 
heeft ook een applicatie een nauwe relatie tot de aanwezige omge-
ving. Deze omgeving schept deels de randvoorwaarden waarbinnen 
ontwikkeld dient te worden en biedt tegelijkertijd kansen, om door 
koppelingen en integraties de totale omgeving op een hoger plan te 
brengen. 
 
Om de automatiseringsgraad van de Oskomera Group te kunnen 
plaatsen is rechts een beknopte weergave van het ‘denkmodel van 
Nolan’ weergegeven. In zijn vaak geciteerde artikel “Managing the 
crisis in data processing”15 beschrijft hij, op basis van analyse van 
vele bedrijven, de stadia in toepassing van ICT technologie die een 
organisatie doorloopt. 
 
Met name de eerste 3 fases zijn gericht op automatisering van spe-
cifieke functies en deelprocessen. De verschillende applicaties zijn 
overwegend zelfstandig. In de laatste 3 stadia verschuift de aan-
dacht naar de effectiviteit van de informatiesystemen als geheel. 
Men onderkent dat veel applicaties dezelfde basisgegevens ver-
werken. 
 
De automatiseringsgraad van de Oskomera Group bevindt zich in 
stadium 4: Integratie. 
 
 
 

                                                
15 Managing the crisis in data processing [Nolan, R. L.] 

      1979, Harvard Business Review 57-3/4. 

 
De stadia in de groei naar ICT volwassenheid volgens Nolan: 
 

 Stadium 1: Initiatie 

In dit stadium start de automatisering en maakt men voor het 
eerst kennis ermee. Het heeft betrekking op 1 deelgebied. De 
eerste applicaties worden aangeschaft of ontwikkeld. 

 Stadium 2: Diffusie 

Verspreiding; in dit stadium komen meerdere losse deelgebie-
den in aanraking met automatisering. Er is een toenemende 
vraag naar applicaties. Vaak worden de applicaties los van el-
kaar ontwikkeld; een algemene planning ontbreekt vaak en de 
beheersing is vaak ontoereikend. 

 Stadium 3: Beheersing 

Er wordt meer systematiek in de automatisering aangebracht. 
De gevolgen van een ontoereikende beheersing worden zicht-
baar; organisaties hebben een toenemende behoefte aan een 
methodiek om meer systematiek in het geheel te brengen. 

 Stadium 4: Integratie 

Databases - gegevensverzamelingen - worden in dit stadium 
aangewend. Bestaande applicaties worden vaak omgebouwd 
om van databases gebruik te kunnen maken. 

 Stadium 5: Data-oriëntatie 

In dit stadium wordt aan gegevensbeheer gedaan; een sterke 
gegevensbeheerfunctie is nodig. Gegevensmodellen worden 
ontwikkeld; applicaties worden, zo mogelijk, aangepast om hier-
op aan te sluiten. 

 Stadium 6: Volwassenheid 

Door de hele organisatie is gegevensmodellering ingevoerd en 
zijn informatiesystemen gebouwd. De ontwikkelde applicaties 
weerspiegelen de organisatie. 
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In het schema hiernaast wordt de positionering van de Integrale 
Offerte Generator aangegeven ten opzichte van gerelateerde soft-
ware. 
 
Belangrijkste platformen zijn de Microsoft Office applicaties Word en 
Excel, Microsoft Exchange en Autodesk Buzzsaw. Op het Word 
platform zal als een add-on applicatie de “Integrale Offerte Genera-
tor” ontwikkeld worden. Dit heeft als voordelen boven een volledige 
stand-alone ontwikkeling, dat optimaal van de voorhanden functio-
naliteiten van Word, de ontwikkelgereedschappen binnen Word 
(hierover later meer) en de reeds bestaande koppelingen met ande-
re applicaties, gebruik gemaakt kan worden. 
 
De “Huisstijl”-applicatie, een maatwerk Word add-on, is een van die 
programma’s. Deze verzorgt ondermeer de opmaak van documen-
ten volgens de huisstijl van de bedrijvengroep en haalt contactge-
gevens op uit MS Exchange16 en de “Verkooplijst”-applicatie. Via de 
“Huisstijl”-applicatie kunnen deze gegevens weer doorgegeven 
worden aan de Integrale Offerte Generator. 
 
De “Huisstijl”-applicatie zal uitgebreid worden met standaard offerte 
sjablonen. Zo kan een gebruiker ofwel in een leeg document begin-
nen en middels gegevensblokken een offerte opbouwen, ofwel met 
een basis offerte starten en deze aanvullen met gegevensfragmen-
ten uit de Integrale Offerte Generator. 
 
Omgevingen veranderen continu. Op het moment van schrijven 
wordt er hard gewerkt aan de invoering van het ERP17 pakket SAP. 
In de 2e fase, optimalisatie na invoering, zullen ook live koppelingen 
tussen gegevens uit SAP en gegevensblokken in de IOG gemaakt 
worden. Dit valt nu echter buiten de scope van dit project. 

                                                
16 De server applicatie achter Microsoft Outlook. 
17 ERP: Enterprise Resource Planning software. 
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Hardware omgeving 

 
De applicatie zal lokaal op de PC gaan draaien. Naar alle verwach-
ting zal de applicatie slechts een beperkte systeembelasting opleve-
ren en daarmee geen issue zijn. 
 
 

Technische oplossingsrichting 

 
Met Word als platformkeuze is de eerste richting bepaald. Als op-
slagmedium voor de gegevensfragmenten blijven de sjabloon do-
cumenten in gebruik, in combinatie met de AutoTeksten als contai-
ner voor de individuele gegevensfragment informatie. 
 
Met name de user interface zal verbeterd moeten worden en de 
applicatie zal opgesplitst moeten worden in een Gebruikers Module 
en een Beheerders Module. 
 
De standaard functionaliteit binnen Word, de standaard schermen 
om AutoTeksten in te voegen of de gebruikmaking van werkbalken 
met getrapte menu’s, is niet voldoende om het niveau van efficiëntie 
en gebruiksvriendelijkheid te behalen dat voor ogen staat. Dit houdt 
in dat er geprogrammeerd zal gaan worden. 
 
 

Keuze programmeertaal 

 
Gebruik maken van Visual Basic for Applications is daarbij een logi-
sche keuze. Waarom dit zo is volgt rechtstreeks uit de onderliggen-
de gedachte waarmee VBA ontwikkeld is. 
 

Visual Basic for Applications18 is geen op zich zelf staande pro-
grammeertaal, maar wordt als een grafische ontwikkelomgeving19 
geleverd bij tal van applicaties. Denk hier bij aan Microsoft Office, 
diverse andere Microsoft producten, AutoCAD, CorelDRAW en zo 
gaat het rijtje nog wel even door. Wie VBA als programmeertaal 
beheerst, beschikt daarmee over de mogelijkheid vele applicaties 
naar de hand te zetten en integraties te verwezenlijken. 
 
De taal VBA bevat een uitgebreide verzameling programmeermoge-
lijkheden die direct zijn afgeleid van de zelfstandige programmeer-
taal Visual Basic, welke op haar beurt weer is afgeleid van de oude-
re programmeertaal Basic20. Het wezenlijke verschil zit ‘m in het feit 
dat VBA geen op zichzelf staande programmeertaal is, maar be-
staat bij de gratie van de hostapplicatie. Waar je met Visual Basic 
een applicatie oplevert die voor de uitvoering ervan geen enkele 
andere toepassing nodig heeft, creëer je met VBA programmacode 
waarmee je zaken binnen bestaande applicaties automatiseert. 
 
De praktische kracht van VBA is de verregaande integratie met de 
hostapplicatie. Binnen Word bijvoorbeeld kan ermee nagenoeg alle 
functionaliteit benaderd en gemanipuleerd worden en de mogelijk-
heden van de programmeertaal gaan nog ruimschoots verder. Naar 
verwachting zal VBA dus meer dan toereikend zijn om Versie II van 
de Integrale Offerte Generator te ontwikkelen. 
 
Meer strategische overwegingen om VBA te gebruiken zijn dat het 
gratis bij hostapplicaties geleverd wordt en daarmee wijdverbreid en 
vaak bekend terrein is voor collega ontwikkelaars. Bovendien is het 
behoorlijk laagdrempelig in gebruik door de mogelijkheid om ma-

                                                
18 In het vervolg afgekort als VBA 
19 De VBE: De Visual Basic Editor 
20 Basic: Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code 
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cro’s op te nemen, de grafische interface van de Visual Basic Editor 
en de uitgebreide ingebouwde  ondersteuning. Tot slot hoeft er bij 
de eindgebruiker vaak niks extra’s geïnstalleerd te worden. Ook bij 
de Integrale Offerte Generator zal het streven zijn de code op te 
nemen in de toch al benodigde Word sjablonen. 
 
 

Modellering met UML 

 
Tijdens het ontwikkelen wordt zoveel mogelijk een systematische 
aanpak gehanteerd. Bij de analyse, het maken van het ontwerp, de 
bewaking van de voortgang en het tussentijds bijstellen is gebruik 
gemaakt van een modelleertaal. 
 
De gedachte achter modelleertalen is eerst software systemen te 
modelleren alvorens ze te bouwen en zodoende tot betere ontwer-
pen te komen in een korter tijdsbestek. 
Een andere belangrijke reden om met een modelleertaal te werken 
is communicatie. Een modelleertaal is een hulpmiddel om over be-
paalde concepten eenduidig van gedachten te kunnen wisselen.  
 
Tijdens het programmeerproces geven de ontwerpschema’s inzich-
telijk de totale structuur weer. Door de visuele weergave lukt het 
sneller inconsistenties, dubbelingen of tegenstrijdigheden op te spo-
ren. Voorts bieden de schema’s houvast, als een soort roadmap 
vormen ze een abstracte opsomming van wat er moet gebeuren. 
Uitermate handig als er met grotere tussenpozen aan code gewerkt 
wordt. 

Tijdens dit project is gekozen voor het gebruik van de specifieke 
modelleertaal UML, wat staat voor Unified Modelling Language21. 
 
UML is een op dit moment wijdverbreide modelleringstaal. In UML 
zijn vele ideeën en bijdragen door een groot aantal personen en 
bedrijven in de objectgemeenschap ingebracht. UML bestaat uit een 
verzameling diagrammen en schematechnieken waarmee object 
georiënteerde onderwerpen beschreven kunnen worden. Als model-
leringstaal is het onafhankelijk van het softwareproces22. Het is puur 
een universele notatiewijze. UML kenmerkt zich door de belangrijke 
stappen voorwaarts die gezet zijn in de standaardisatie hiervan.  
 
Praktisch naast de bruikbaarheid van UML is ook de gangbaarheid 
ervan. Het is in diverse schema-tekenpakketten voorhanden. 
 

 
 
 
 

                                                
21 UML beknopt [Martin Fowler, Kendall Scott] 

      2000 Pearson Education Uitgeverij BV - ISBN 90-430-0199-6 
22 Het proces is de werkwijze die tot het ontwerp leidt. 
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Rechts staat een overzicht van de specifieke componenten van de 
modelleertaal UML. Uit deze set zijn “Activiteiten Diagrammen” ge-
bruikt om de globale stappen die de gebruiker en het programma 
maken te beschrijven. Vervolgens zijn de interacties uitgediept mid-
dels “Use Case scenario’s” en tot slot is de structuur van de code, 
de afloop van de procedures, nog weer op een lager detailniveau 
middels wederom “Activiteiten diagrammen” geschematiseerd. 
 
Tijdens de realisatie blijven deze schema’s levende documenten, 
die gedurende het iteratieve proces van specificeren, ontwerpen, 
programmeren, testen en optimaliseren steeds bijgewerkt worden 
met de nieuwste inzichten. Aan het einde van de rit vormen ze met-
een een stuk van de documentatie. 
 
 

 

Use Case Bestaat uit een verzameling scenario’s. Een 
scenario is een reeks stappen waarmee een 
interactie beschreven wordt tussen een gebrui-
ker en een systeem. 

Klassen 
diagram 

Beschrijft de typen objecten die een systeem 
kent en laat zien welke statische relaties, waar-
van er verschillende kunnen zijn, tussen deze 
objecten bestaan. 

Interactie 
diagrammen 

Beschrijven hoe groepen objecten samenwerken 
om gedrag te verkrijgen. 

Packages Groepeert eenheden op een hoger niveau. Be-
doeld om grotere systemen op te splitsen in 
deelsystemen. 

Toestands 
diagrammen 

Beschrijft alle mogelijke toestanden waarin een 
object kan raken, en toont hoe de toestand van 
een object verandert als gevolg van gebeurtenis-
sen die het object beïnvloeden.  

Activiteiten 
diagrammen 

Met name waardevol in de context van workflow 
en om gedrag te beschrijven dat veel parallelle 
activiteiten kent. 

Deployment 
diagrammen 

Toont de fysieke relaties tussen de soft- en 
hardwareonderdelen in het opgeleverde sys-
teem. 

Onderdelen 
diagram 

Toont de verschillende onderdelen, fysieke co-
demodules, die een systeem rijk is en laat zien 
wat de afhankelijkheden tussen deze onderdelen 
zijn. 
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Het activiteiten diagram wat de globale stappen die de gebruiker en het programma maken beschrijft: 
 
 
 
 

W ord openen

W ord slu iten

AutoTeksten G enerator openen

H oofdscherm  "ATG " tonen

AutoTeksten se lecteren

AutoTeksten G enerator openen

Selecteren in  Treeview D eselecteren in  Treeview A lle  hoofdstuktite ls se lecteren A lle  hoofstuktite ls deselecteren O nderliggende item s se lecteren O nderliggende item s deselecteren A lles se lecteren A lles deselecteren

AutoTeksten voordefin iëren in  s jab lonen

Annuleren

H oofdscherm  "ATG " slu iten

W ord docum ent handm atig  bew erken

[G een geschikte AutoTeksten voorhanden]

[Selectie  verder aanpassen]

O K

[Selectie  accoord]

[O AG  adm in istra tor]

R echten gebru iker checken

W erkbalk "ATG " ladenW erkbalk "H uisstijl" laden W erkbalk "ATG  BM " ladenS jablonen laden

[S tandaard gebru iker]

Voorbeeld actuele AutoTekst tonen Totaaloverzicht gekozen AutoTeksten tonen

Voorgedefin ieerde AutoTeksten in laden Scherm  "Even geduld" tonen

G eselecteerde AutoTeksten invoegen Scherm  "Even geduld" tonen

H uisstijl docum ent aanm aken Bestaand W ord docum ent openenLeeg W ord docum ent bew erken

W ord docum ent s lu iten

W ord docum ent tonen

Zie U M L Activ ity D iagram

"01 H uisstijl"

Z ie  U M L Activ ity D iagram

"AutoTeksten handm atig  aanpassen"

AutoTeksten bew erken m et ATG  BM

H oofdscherm  "ATG " slu iten

Zie U M L Activ ity D iagram

"AutoTeksten Beheerm odule"
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Interface 

 
Nu de werking op hoofdlijnen vast staat is het tijd om de interface 
vorm te geven. Een van de eerste ruwe schetsen ziet er als volgt 
uit: 

 
 

Het idee is om in de linkerhelft van het scherm gebruik te maken 
van een Treeview object. Hierin is het mogelijk om de gegevens-
blokken overzichtelijk gestructureerd weer te geven en selecteer-
baar te maken. In het rechtergedeelte van het scherm moet dan een 
preview van de selectie getoond worden. 
 
 

Programmeerwerk 

 
Waar met het maken van een schetsontwerp grote gedachtespron-
gen gemaakt kunnen worden, bestaat het programmeren uit vele 
kleine stapjes maken om uiteindelijk tot het resultaat te komen wat 
voor ogen staat. Naarmate echter de programmeervaardigheden 
langzaam toenemen worden de technische mogelijkheden en on-
mogelijkheden steeds inzichtelijker. 

 
 

 
 
De eerste vingeroefeningen zien er hoopvol uit. Door het genereren 
van de nodige varianten en vervolgens selecteren van de bruikbare 
elementen, evolueert de eerste schets langzaam maar zeker in een 
steeds bruikbaardere interface. 
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Info knop 

Selectie lijst 

Selectie knoppen 

Voorbeeld vak 

Selectie overzicht 

Invoegen knop 
Annuleren knop 

Hierbij een overzicht van de definitieve in-
terface. Zie voor een meer gedetailleerde 
beschrijving  de “Gebruikershandleiding 
Integrale Offerte Generator” in de bijlagen. 
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Testen en optimalisering 

 
Nu de applicatie steeds meer zijn definitieve vorm heeft gekregen is 
het tijd om te testen en optimaliseren. 
 
Met het groeien van de gegevensblokken-bibliotheken neemt ook 
de opstarttijd van de applicatie steeds verder toe. Tot op moment 
van schrijven 6 seconden. Wanneer gedurende het samenstellen 
van de offerte de gebruiker meerdere malen de add-on module 
moet oproepen en dat iedere keer 6 seconden duurt, dan gaat dit 
irriteren. 
 
Het inladen van de AutoTeksten en het opbouwen van de TreeView 
structuur zijn de bepalende factoren voor de opstarttijd. Aan de 
hand van de namen van de AutoTeksten wordt de boomstructuur 
opgebouwd. Elke AutoTekst heeft een 13-cijferig nummer met de 
volgende betekenis: 
 

Posities Betekenis 

1, 2 Bedrijfsnummer 

3, 4 Hoofdstuknummer, niveau 1 

5, 6 Subhoofdstuknummer, niveau 2 

7, 8 Subhoofdstuknummer, niveau 3 

9,10 Subhoofdstuknummer, niveau 4 

11-13 AutoTekstnummer binnen het (sub)hoofdstuk 

 
Aan de hand van de AutoTekst-nummering kan van elk item be-
paald worden op welk niveau het een parent- of een childobject is 
en kan de TreeView structuur gevuld worden. In eerste instantie is 
dit in de code via vele geneste loops gerealiseerd. Door specifiek 
deze procedures er uit te lichten en te kijken of er via globale arrays 
meer tussentijdse gegevens in het geheugen vastgehouden kunnen 
worden, is een besparing in de opstarttijd gerealiseerd van een fac-
tor 25. Jammer voor het “Even geduld a.u.b. . . .”-scherm. 
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De laatste puntjes zijn op de i gezet door de nodige foutafhandeling 
aan te brengen, het bewaren van de settings van de applicatie mo-
gelijk te maken via een ini-bestand en een scherm met algemene 
informatie toe te voegen: 
 

Met deze applicatie kunt u snel op flexibele wijze standaarddocu-
menten samenstellen. Het programma bestaat uit de volgende 2 
onderdelen: 

 Autoteksten Generator (gebruikersomgeving) 

 Autoteksten Beheer  (beheerdersomgeving) 
 
Door in de Autoteksten Generator gegevensblokken aan te vinken 
maakt u een persoonlijke selectie uit de voorgedefinieerde gege-
vensbibliotheken. Kiest u vervolgens "Invoegen", dan worden gege-
vens in de juiste volgorde en voorzien van de juiste opmaak inge-
voegd in uw document. 
 
Wilt u dat er nieuwe gegevensblokken in het programma opgeno-
men worden, of dat bestaande gegevensblokken aangepast of ver-
wijderd worden, neemt u dan contact op met een van de key-users 
of de ICT helpdesk. Middels het programmaonderdeel "Autoteksten 
Beheer" kunnen zij inhoudelijk en lay-outtechnisch wijzigingen aan-
brengen in de gegevensbibliotheken. 
 
De applicatie is getest met MS Windows 2000 en XP professional, 
in combinatie met MS Office 2000. 
Neemt u in geval van vragen en/of opmerkingen contact op met de 
ICT helpdesk. 
 
Tot slot een woord van dank aan al diegenen die een bijdrage heb-
ben geleverd aan deze applicatie, vanuit de volgende betrokken 
bedrijven / onderwijsinstellingen: 

 Oskomera Group 

 Technische Universiteit Eindhoven 
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Ontwikkeling IOG Versie II - Beheerdersmodule 

 
Nu de gebruikersmodule af is, is het tijd voor de beheerdersmodule. 
Het beheren van de Autoteksten middels de standaard gereed-
schappen in Word is veel te omslachtig. Het scherm rechts is alles 
wat de beheerder meekrijgt. Wellicht afdoende voor het beheer van 
enkele AutoTeksten, maar niet voor duizenden items. 
 
De structuur is niet inzichtelijk, het voorbeeld van de inhoud van een 
geselecteerd gegevensfragment laat te wensen over en hernumme-
ren is foutgevoelig en bovenal monnikenwerk. 
 
Aangezien tijdens het project voortdurend aan de gegevensblokken 
gesleuteld is en nieuwe verzoeknummers binnen zullen blijven ko-
men, zal de beheermodule mede bepalend zijn voor het succes van 
de applicatie op de lange termijn. 
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Specificaties 

 
Globaal zijn de functies reeds beschreven in het PVE. In onder-
staand overzicht meer gedetailleerd een aantal eigenschappen en 
de handelingen die middels de applicatie verricht moeten kunnen 
worden: 
 

Beheerdersmodule openen 

 Om fouten te voorkomen is het zaak dat niet iedereen toegang 
heeft tot de beheerdersmodule. Er wordt gecontroleerd of de 
gebruiker beheerdersrechten heeft23. Indien dit zo is, krijgt de 
gebruiker in de interface de mogelijkheid om de beheerders-
module op te starten. 

 Er wordt een roll-back kopie van de bibliotheken gemaakt zodat  
achteraf eventuele wijzigingen kunnen worden geannuleerd. 

 De gebruiker krijgt de keuze tussen een Nederlandstalige of 
Engelse interface. De keuze blijft als voorkeursinstelling be-
waard. 

 Van de gegevensfragmenten worden de nummers, omschrijving 
en de inhoud weergegeven. 

 De hiërarchische structuur van de gegevensblokken wordt ge-
toond. 

Gegevensfragment(en) verwijderen 

 Een hoofdstukfragment kan pas verwijderd worden als ook de 
onderliggende items verwijderd zijn. 

Gegevensfragment(en) verplaatsen 

 Dit kan betekenen dat nummeringen van meerdere gegevens-
blokken aangepast moeten worden. 

 Als hoofdstukfragmenten verplaatst worden, moeten ook de 
onderliggende elementen meegenomen worden. 

                                                
23 De stap indien mogelijk afhandelen middels een check op centrale gebruikersrechten in 

Active Directory (is de gebruiker lid van de juiste Security Group). 

 
 

 Als een hoofdstukfragment van niveau wisselt, dan moet ook het 
opmaakprofiel aangepast worden zodat de hoofdstuknummering 
in het uiteindelijke document correct blijft. 

Gegevensfragment(en) bewerken 

 Het betreft alle facetten van het gegevensfragment, zoals on-
dermeer inhoud, lay-out, intelligentie, enzovoort. 

Gegevenblok(ken) nieuw toevoegen 

 Dit kan betekenen dat nummeringen van meerdere gegevens-
blokken aangepast moeten worden. 

 Tijdens de toevoegprocedure moet het item opgezet of bewerkt 
kunnen worden. 

 Een importeermogelijkheid voor grotere hoeveelheden gege-
vensblokken is wenselijk. 

Wijzigingen bewaren 

 Bij afsluiten van de beheerdersmodule krijgt de beheerder de 
keuze of hij de gemaakte mutaties wil opslaan of wil annuleren. 
In dit laatste geval wordt de roll-back kopie van de bibliotheken 
teruggezet. 

 Als de wijzigingen akkoord zijn wordt de bibliotheekversie bijge-
werkt. 

Vernieuwde gegevens bibliotheken distribueren 

 Wanneer de gegevensbibliotheken gewijzigd en opgeslagen 
zijn, worden de gewijzigde bibliotheekbestanden gemaild naar 
de applicatiebeheerder. Deze zal voor verdere automatische 
verdeling zorgen. 
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Schetsontwerp 

 
In onderstaand diagram het ontwerp van de gebruikers en systeemactiviteiten. 
 

 

AutoTeksten inladen

AutoTeksten tonen in venster huidige situatie

AutoTekst(en) selecteren in venster huidige situatie

Voorbeeld geselecteerde AutoTekst tonen

AutoTeksten tonen in venster nieuwe situatie

Nieuwe AutoTekst aanmaken kiezen Wijzigen kiezenVerplaatsen kiezen

Leeg Word document openen

Inhoud aanpassen Lay-out aanpassen

[Verplaatsen] [Nieuw]

[Wijzigen]

Inhoud toevoegen als AutoTekst

in juiste sjabloon met juiste nummer

[Annuleren]

Bestaande AutoTekst wijzigen in juiste sjabloon

Nummer AutoTekst ophalen en vasthoudenNormale manier afsluiten Word blokkeren

[OK][OK]

Nieuw nummer AutoTekst genererenGerelateerde AutoTeksten hernummeren

Nieuwe positie selecteren in venster nieuwe situatie

[Verplaatsen]

Verwijderen kiezen

[Verwijderen]

AutoTekst verwijderen

[Afsluiten]

Afsluiten kiezen

Beheermodule afsluiten

Roll-back kopie maken van bibliotheek sjabolen

Beheermodule opstarten kiezen

[Beheerdersmodule opstarten]

[Selecteren nieuw] [Selecteren huidig]

OK kiezen OK KiezenAnnuleren kiezen

[Annuleren]

Gemaakte wijzigigen opslaan kiezen Gemaakte wijzigingen annuleren kiezen

Gewijzigde bibliotheek sjablonen

vervangen door roll-back sjablonen

[Wijzigingen annuleren]

[Wijzigingen kiezen]

Activity Diagram

Level 2

"IOG\Ontwerp\Beheermodule"

Blauw: Systeemhandeling

Groen: Gebruikershandeling

Versie bibliotheken bijwerken

Bibliotheken als bijlage

naar applicatiebeheerder mailen

Security check

Voorinstellingen opslaan

[Geen rechten]

Voorinstellingen wijzigen kiezen

Beheerdersmodule knoppen in opstartwerkbalk tonen

[Gebruiker lid van juiste Active Directory Security Group]

[Voorinstellingen wijzigen]

Voorinstellingen afsluiten

Voorinstellingen wijzigen

[Wijzigen]

[Annuleren]

Annuleren kiezen

[Beheerdersmodule opstarten]

Word opstarten

IOG opstarten

Word opstarten kiezen

[Afsluiten]
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Use Case Scenario’s prototype 

 
Om de interactie van de gebruiker met de applicatie verder in kaart 
te brengen is een serie Use Case Scenario’s opgesteld. 
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Zie voor alle Use Case Scenario’s de bijlagen onder “Use Case 
Scenario’s prototype Beheerdersmodule”. 

 

Programmeerwerk 

 
Op de volgende pagina staat in het codediagram de structuur van 
de procedures weergegeven. 
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Interface 

 
 Hierbij een overzicht van de definitieve in-

terface. Zie voor een meer gedetailleerde 
beschrijving  de “Beheerdershandleiding 
Integrale Offerte Generator” in de bijlagen. 

Selectie lijst enkelvoudig 

Selectie lijst meervoudig 

Voorbeeld vak 

Selectie lijst doellocatie 

Knoppen Info en Afsluiten 

Knoppen Omhoog, Omlaag en Ver-

wijderen meervoudig 

Knoppen Verplaatsen en Nieuw 

Knoppen Wijzigen, Niveau hoger en Ver-

wijderen enkelvoudig 



6.  Implementatie 
 

 

Bouwen aan integraal offreren 

51/70 

 

6 Implementatie 

Installatie 

 
Om de installatiebestanden te verdelen is gebruik gemaakt van de 
tool Inno Setup om een setup.exe bestand te maken. Dit zet de bi-
bliotheek- en codesjablonen op de juiste plek en maakt enkele regi-
stry aanpassingen. Tevens zorgt deze tool ervoor dat de applicatie 
ook weer netjes deïnstalleerbaar is. 
 
Om vervolgens het programma up-to-date te houden is er in overleg 
met de applicatie- en systeembeheerder voor gekozen om: 

 De bibliotheek sjablonen via het netlogon script up to date te 
houden. Dit houdt in dat iedere keer als een PC opstart, er ge-
checkt wordt of de bibliotheek sjablonen op de PC van dezelfde 
datum zijn als die op de server. Is dit niet zo dan worden de be-
standen overschreven met de versies die op de server staan. 

 Nieuwe upgrades van het gehele programma via een specifieke 
distributie te laten verlopen. 

 
 

Opleiding gebruikers 

 
Bij live-gang hebben alle gebruikers een uitleg over de applicatie 
ontvangen. Een beheerders- en gebruikershandleiding zijn ge-
schreven en deze staan gepubliceerd op het intranet van de bedrij-
vengroep. 

 
 
 

 
 
De ervaring leert dat het belangrijk is om de vinger aan de pols te 
blijven houden. Het succesvol gebruik van een applicatie is groten-
deels afhankelijk van de bekendheid ermee. 
 
Inmiddels is de training alweer even geleden en hebben er de nodi-
ge personeelsmutaties plaatsgevonden. Uit de evaluatie middels 
een enquête (zie volgende hoofdstuk) en vragen die bij de helpdesk 
binnenkomen, blijkt dat een (update) training voor een aantal men-
sen wenselijk is. Dit om te voorkomen dat anno 2008 een oud Bra-
bants gezegde weer actueel wordt: 
 

Es unnen boer nie kan zwemme, dan lig ’t òn ’t wòtter! 
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Opleiding key-users 

 
Het naderende einde van het project luidt de nieuwe fase van be-
heer in. Na de definitieve vrijgave van de beheerdersmodule, zal er 
een overdracht plaatsvinden naar het toekomstige beheerdersteam. 
 
Hiervoor dienen key-users benoemd en opgeleid te worden. Zij zijn 
degenen die, naast de ICT helpdesk, de reguliere gebruikers kun-
nen begeleiden. Tevens verwerken zij de aangedragen verbeterin-
gen met betrekking tot de gegevensfragmenten. De inhoudelijke 
verantwoordelijkheid is belegd bij de diverse vakspecialisten en de 
lijnverantwoordelijken. Zij zullen bij moeten blijven voor wat betreft 
ondermeer vaktechnische kennis en wet- en regelgeving in de 
bouw. 
 
De ICT afdeling zal zorg dragen voor een adequate distributie. 
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7 Evaluatie 
Hoe goed voldoet nu de Integrale Offerte Generator aan het Pro-
gramma van Eisen? Om dit te kunnen beoordelen, wordt een prak-
tijkexperiment gedaan, waarbij via metingen en observatie getracht 
zal worden om onderbouwing te vinden voor een aantal conclusies. 
Tevens zal middels een enquête een aantal gebruikers om hun oor-
deel gevraagd worden. 
 
 

Praktijk experiment 

 

Aanpak 

 
Mart Derix is bereid als testpersoon mee te werken aan het praktijk-
experiment. Als calculator voor Renomera maakt hij zo’n 150 offer-
tes op jaarbasis. 
 
Ter voorbereiding is een offerte samengesteld op basis van een 
bestaande, maar vooraf niet aan Mart bekend gemaakte offerte. Om 
de test qua tijdsbeslag acceptabel te houden is gekozen voor een 
relatief kleine offerte van 5 pagina’s, waar een gemiddelde offerte 
ruim 20 bladzijdes bedraagt. De voorbeeld offerte dient 3 maal op 
verschillende manieren ingevoerd te worden, te weten: 
 

 volledig handmatig typen, 

 een oude, vergelijkbare offerte opzoeken en aanpassen, 

 gebruik maken van de Integrale Offerte Generator. 

 
De testopstelling is zodanig ingericht, dat middels 2 gekloonde 
schermen het schrijven van de offertes live geobserveerd kan wor-
den. 

 

 
Praktijkexperiment 10-01-2007;  v.r.n.l. M. Derix en S. Rink 

 

Resultaten 

 
Het moge duidelijk zijn dat dit experiment niet bedoeld is om repre-
sentatieve statistiek te bedrijven. De proef is hooguit indicatief en 
vooral inventariserend van aard. 
 
De uitkomsten zijn als volgt: 
 

Werkwijze Benodigde tijd 

 Offerte volledig handmatig typen 1:23:34 

 Offerte maken door een vergelijkbare, oude 
offerte op te zoeken en aan te passen. 

0:28:30 

 Offerte maken door gebruik te maken van de 
Integrale Offerte Generator 

0:26:45 
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De observaties leveren onderstaande bevindingen op: 
 

Volledig handmatig typen 

 Het typewerk zelf kost veel tijd24. 

 Het lay-outen is ook arbeidsintensief. Het maken van tabellen, 
gebruik van uniforme opsommingtekens, hoofdstuknummering 
en invoegen van symbolen kost het nodige kruim25. 

 Kleine handigheidjes worden gemist, bijvoorbeeld automatische 
rekenvelden (BTW % e.d.). 

 Iets wat buiten deze test valt maar normaliter zeker een factor 
zou zijn is het volledig zelf moeten formuleren van de inhoud. 

 

Oude, vergelijkbare offerte opzoeken en aanpassen 

 Een vergelijkbare offerte is snel gevonden. Aardig om hierbij te 
vermelden is dat het een andere offerte betrof dan de oorspron-
kelijke offerte waarop het voorbeeld gebaseerd was. 

 Een open deur: kopiëren-plakken werkt een stuk sneller dan 
vanaf scratch starten. 

 Beoordelen op bruikbaarheid, verwijderen en zaken omgooien 
kost de nodige tijd. 

 Er is een reëel risico dat oude, foute gegevens over het hoofd 
worden gezien. 

 

Gebruik maken van de Integrale Offerte Generator 

 Overall gezien werkt de Generator snel. Dit komt met name door 
de automatische opmaak en de diverse formuliervelden. 

 

                                                
24 [Mart]: “Ik had eigenlijk eerst een cursus 10-vingerig typen moeten volgen om dit allemaal 

voor elkaar te krijgen”. 
25 Word kent als programma naast de vele mogelijkheden ook de nodige onhebbelijkheden, 

die voor menig gebruiker lastig en zo nu en dan behoorlijk tijdrovend zijn.  

 
 

 Soms zijn er nog te veel nagenoeg identieke gegevensblokken 
voor hetzelfde onderwerp. Dit mag nog meer geüniformeerd en 
opgeschoond worden: Less is more! 

 Het weergavescherm waar een preview van de inhoud van een 
AutoTekst gegeven wordt is enigszins beperkt. Wel went de Au-
toTeksten-structuur snel en worden de gegevensblokken rap 
gemeengoed. 

 
Het moge duidelijk zijn dat hergebruik van een oude offerte of het 
gebruiken van de Integrale Offerte Generator een stuk sneller werkt 
dan het volledig handmatig typen. Bij kleine offertes is gebruikma-
king van oude offertes en de Integrale Offerte Generator ongeveer 
even snel, vooropgesteld dat respectievelijk zowel relevante oude 
offertes als voorgedefinieerde gegevensfragmenten in de IOG-
bibliotheken bestaan.  
 
Hoe groter en complexer offertes worden, des te unieker ook. Een 
voorbeeld vinden om te kopiëren wordt steeds lastiger. Het voordeel 
van herbruikbaarheid neemt af doordat steeds meer gegevens niet 
van toepassing zijn en verwijderd c.q. herzien moeten worden. De 
foutkans neemt juist toe. Naarmate offertes groter worden, wordt de 
Integrale Offerte Generator dus meer legitiem. 
 
Een inschatting, dat het gebruik van de Integrale Offerte Generator 
een snelheidswinst van 10% oplevert t.o.v. de vroegere mix van 
handmatig opstellen gecombineerd met het kopiëren uit oude offer-
tes, lijkt zeker aannemelijk, wellicht zelfs aan de voorzichtige kant. 
Belangrijk ander voordeel is, dat de kans op fouten aanzienlijk ver-
minderd wordt als de bibliotheken van de Integrale Offerte Genera-
tor goed gescreend zijn op technische, taalkundige en juridische 
correctheid. 
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Enquête 

 

Aanpak 

 
Verdere inventarisatie van het gebruik van en de respons op de 
Integrale Offerte Generator is middels een schriftelijke enquête uit-
gevoerd. Het aantal respondenten betreft 16 personen. 
 
Een aantal vragen is volledig open, de overige zijn voorzien van 
voorgedefinieerde antwoorden, met altijd echter ook een open in-
vulmogelijkheid en de mogelijk tot het geven van meerdere ant-
woorden. De volgende vragen zijn ondermeer gesteld26: 
 

 Voor welke BV's schrijf je offertes en/of opdrachtbevestigingen? 

 Hoe maak je een offerte? 

 Hoeveel offertes maak je ongeveer op jaarbasis? 

 Hoelang ben je gemiddeld bezig met puur het schrijven van een 
offerte? 

 Hoe maak je een opdrachtbevestiging? 

 Hoeveel opdrachtbevestigingen maak je ongeveer op jaarbasis? 

 Hoelang ben je gemiddeld bezig met puur het schrijven van een 
opdrachtbevestiging? 

 Waarom maak je (soms) gebruik van de AutoTeksten Genera-
tor? 

 Welke producten zouden nog toegevoegd mogen worden aan 
de standaardoffertes / AutoTeksten Generator bibliotheken? 

 Welke aspecten/eigenschappen van producten zouden nog be-
ter beschreven mogen worden in de standaardoffertes / Auto-
Teksten Generator bibliotheken? 

 

                                                
26 Zie de bijlage voor het volledige enquêteformulier. 

 
 
 
 

 Welke kritiek wordt er vanuit het vervolgtraject van projecten, 
nadat offerte en orderbevestiging zijn uitgebracht, teruggekop-
peld aangaande de contractstukken? 

 Wat kan er verder nog verbeterd worden aan de AutoTeksten 
Generator? 

 
 

Uitkomsten 

 

Offertes per jaar
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De hoeveelheden offertes die door calculatoren en verkopers ge-
maakt worden lopen sterk uiteen, van 5 tot 300 per jaar. 

Offertes per jaar 
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Ook de tijd die puur aan het schrijven van een offerte besteed 
wordt, varieert sterk, van een half uur tot 5 dagen. Calculatoren die 
veel offertes uitbrengen, maken in de regel meer standaard offertes 
voor kleinere werken, die dan ook minder tijd kosten. 
 
Binnen de Oskomera Group besteden verkopers en calculatoren 
gemiddeld op jaarbasis zo’n 600 uur per persoon aan het opstellen 
van offertes. De groep verkopers en calculatoren bestaat uit 21 per-
sonen. In totaal komt dat neer op 12.600 uur per jaar. 
 
De werkwijze om een offerte op te stellen verschilt per persoon en 
per offerte. De volgende werkwijzen komen voor: 
 

 Men start met een leeg huisstijl document, gebruikt dan de Inte-
grale Offerte Generator en past vervolgens handmatig aan. 

 Men start met een leeg huisstijl document en begint dan vanaf 
nul te schrijven, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Ge-
nerator. 

 Men start met een standaard offerte sjabloon, gebruikt dan de 
Integrale Offerte Generator en past vervolgens handmatig aan. 

 Men start met een standaard offerte sjabloon, gebruikt dan de 
Integrale Offerte Generator, kopieert stukken uit een oud docu-
ment en past vervolgens handmatig aan. 

 Men start met een standaard offerte sjabloon en past vervolgens 
handmatig aan, zonder gebruikmaking van de Integrale Offerte 
Generator. 

 Men zoekt een oude, vergelijkbare offerte en past die aan, met 
gebruikmaking van de Integrale Offerte Generator. 

 Men zoekt een oude, vergelijkbare offerte en past die aan, zon-
der gebruikmaking van de Integrale Offerte Generator. 
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In totaal wordt bij de verschillende werkwijzen in 47% van de geval-
len gebruik gemaakt van de Integrale Offerte Generator. 
 

Werkwijze offerte opstellen 
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De opdrachtbevestigingen worden door de verkopers geschreven27 
en ook hier variëren de aantallen sterk, van 3 tot 100 per jaar. Ge-
middeld besteden verkopers binnen de Oskomera Group zo’n 400 
uur per persoon aan het opstellen van opdrachtbevestigingen. De 
groep verkopers bestaat uit 8 personen. In totaal komt dat neer op 
3.200 uur per jaar. 
 

Opdrachtbevestigingen per jaar
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De werkwijze om een opdrachtbevestiging op te stellen verschilt per 
persoon en per opdracht. De volgende werkwijzen komen voor: 
 

 Men start met een leeg huisstijl document, gebruikt dan de Au-
toTeksten Generator en past vervolgens eventueel handmatig 
aan. 

 

                                                
27 Ook projectleiders schrijven opdrachtbevestigingen binnen de Oskomera.Group. Zij zijn 

echter niet meegenomen in de enquêtering. 

 Men start met een leeg huisstijl document en begint dan vanaf 
nul te schrijven, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Ge-
nerator. 

 Men start met de bijbehorende offerte, gebruikt dan de Auto-
Teksten Generator en past vervolgens eventueel handmatig 
aan. 

 Men start met de bijbehorende offerte en past deze vervolgens 
handmatig aan, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Ge-
nerator. 

 Men zoekt een oude, vergelijkbare opdrachtbevestiging en past 
die aan, met gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. 

 Men zoekt een oude, vergelijkbare opdrachtbevestiging en past 
die aan, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. 

 

Gebruik bij opdrachtbevestiging
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In totaal wordt bij de verschillende werkwijzen in 35% van de geval-
len gebruik gemaakt van de Integrale Offerte Generator. 

Opdrachtbevestigingen per jaar 

Werkwijze opdrachtbevestiging opstellen 
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De vraagstelling naar de meerwaarde en tekortkomingen van de 
Integrale Offerte Generator is achteraf gezien niet handig opgesteld. 
Respondenten hadden de keuze 1 of meerdere antwoorden in te 
vullen. Vaak is er maar 1 keuze ingevuld, waardoor de uitslagen 
gering zijn, zoals in de grafieken rechts te zien is. Het was beter 
geweest om per aspect een waarderingsschaal te gebruiken, zodat 
elk aspect door alle respondenten beoordeeld was en er betere 
conclusies uit de feedback getrokken hadden kunnen worden. 
 
Om toch enkele schoten voor de boeg te geven:  
De belangrijkste meerwaarde van de applicatie zit ‘m in de uniforme 
lay-out en de volledigheid van de inhoud. Tegelijkertijd wordt dit 
laatste aspect ook genoemd als een van de tekortkomingen. Bo-
vendien wordt gewezen op de gebruiksvriendelijkheid en het nog 
niet meertalig zijn van de applicatie. 
 
Gezonde argwaan ten opzichte van de verdere resultaten lijkt op 
zijn plaats. Dat er door geen van de respondenten getwijfeld wordt 
aan de bouwkundige en juridische correctheid van de gegevens-
fragmenten, lijkt een net wat te rooskleurige voorstelling van zaken 
te geven. 
 
Naast de voorkeuze mogelijkheden is er in de vrije opmerking vel-
den van de enquête gelukkig ook het nodige ingevuld. In de tabellen 
op de volgende bladzijden een overzicht van de benoemde gege-
vensfragmenten, die nog verbeterd of toegevoegd zouden kunnen 
worden. Deze zaken zullen nagekeken worden en kunnen als uit-
gangspunt dienen voor verdere inventariserende gesprekken met 
de respondenten. Enige toelichting is her en der wel op zijn plaats, 
gezien de soms cryptische antwoorden. Tevens is een aanzienlijk 
deel van de genoemde gegevensfragmenten wel degelijk al in de 
bibliotheken opgenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meerwaarde Integrale Offerte Generator

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Uniforme lay-out 

Snelheid 

Inhoud andere BV's 

Inhoud juridisch correct 

Inhoud bouwkundig

correct 

Inhoud volledig 

Aantal keren

opgegeven

Tekortkomingen Integrale Offerte Generator

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Ontbreken opleiding 

Onbekendheid 

Niet meertalig 

Niet gebruiksvriendelijk 

Inhoud onvolledig 
Inhoud eigen of andere

BV's ontbreekt 

Inhoud bouwkundig

incorrect 

Inhoud juridisch

incorrect 

Technisch onvolkomen 

Aantal keren

opgegeven



  
Evaluatie. Enquête 

  

 
 

Bouwen aan integraal offreren 

59/70 

 

 

Producten 

 Schuifdeurautomaten 

 Tourniquettes 

 Metselwerk 

 Engelse offertetekst voor wat betreft balkons 

 Terracotta 

 Rainscreens 

 Voorhangbeplating 

 Keramische gevels 

 Solar panelen 

 Omvormers 

 Prefab beton 

 Houten gevelbetimmeringen 

 Structurele beglazing 

 Unitized systemen 

 

Product aspecten 

 Statica 

 Diverse aspecten van hang- & sluitwerk, beglazing en panelen. 

 Omschrijving beslag 

 Technische gegevens van glas, panelen en systeem zoals U-
waarde / Rc / LTA / ZTA / WBDBO 

 

 

Sales aspecten 

 Taalkeuze 

 Ik ben gewend m'n eigen verhalen te schrijven. 

 

Contractuele aspecten 

 Garantie buitenland 

 Garantie 

 Consequenties opschuiven planning, ondermeer kosten voor: 

 Opslag puien 

 Leegstand 

 

Project uitgangspunten 

 Windgebied 

 Omgevingsfactoren 

 Detailleringen 

 Conflictafhandeling 

 Minimale informatie die klant moet aanleveren 

 

Planning 

 Betere omschrijving montage methode, kraan, steiger, enz 

 Montage solar systemen 

 Montage en bouwplaats in de standaard offerte vermelden 
(staat nu alleen nog in de AutoTeksten Generator) 

 Service 
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Engelse gegevensfragmenten 

 QA/QS Analyse plan en certificaten 

 Typisch Engelse voorwaarden en clausules 

 Preliminaries 

 Risk management 

 Engelse normen 

 Health and safety 

 Een Engelse uitvoering van alle gegevensfragmenten is ge-
wenst. 

 

Document typen 

 Offerte aanvraag 

 Service contract 

 

Techniek applicatie 

 Basisgegevens aanvrager uit andere documenten of systemen 
automatisch over kunnen nemen.. 

 Opheffen en instellen van de beveiliging kan bij foutief handelen 
leiden tot verloren gaan van ingevulde documentvelden. 

 Er valt in de beveiligde gebieden maar moeizaam iets aan te 
passen. 

 Op de nevenvestigingen gaat het inlezen van klantgegevens uit 
Outlook erg langzaam. 

 Mogelijkheid tot het versturen van dezelfde offerte naar meerde-
re klanten. 

 Technische werking – gebruiksgemak. 

 

 

Beheer applicatie 

 Verzoek om aanvullende macro's en of wijzigingen snel op te 
nemen. Er gaat vaak te veel tijd overheen, terwijl risico's bij ver-
keerde / onvolledige teksten groot zijn. 

 Applicatie niet gebruiksvriendelijk omdat er teveel informatie in 
het systeem zit. 

 De gegevensfragmenten uit de IOG stroken niet altijd met de 
standaardoffertes 

 

Algemeen 

 Tot op heden nog niet. 

 De applicatie voorkomt fouten in teksten, die eerst wel optraden 
door handmatig te werken en te veel kopiëren en plakken uit 
oude documenten. 

 Als er complete standaard offertes zijn, is de applicatie wellicht 
overbodig. 

 Meerdere keuzemogelijkheden en uitbreiding van teksten. 

 Nagenoeg géén. 

 Niet te beoordelen, te weinig ervaring mee. 

 Mogelijkheid tot thuisgebruik. 
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Toetsing PVE en Specs 

 
Last but not least in de evaluatie de toetsing aan het Programma 
van Eisen en de Specificaties. 
 
 

 

Integrale Offerte Generator II - Gebruikersmodule 

 De applicatie herbergt vooraf gedefinieerde gegevensblokken. 

 De gegevensblokken kunnen in willekeurige samenstellingen 
gebruikt worden om een offerte op te bouwen. 

 De flexibiliteit benodigd voor maatwerk offertes blijft behouden. 

 Zowel offertes voor 1 enkel product geleverd door 1 B.V. als 
offertes voor totaalprojecten bestaande uit vele producten gele-
verd door meerdere B.V.’s behoren tot de mogelijkheden. 

 De te verwerken typen gegevens bestaan uit: 

 Tekst 
 Tabellen 
 Formules 
 Invoervelden 

 Tekeningen 
 Flowschema’s 
 Plaatjes 

 De gegevensblokken bevatten bouwkundig correcte informatie. 

 De gegevensblokken bevatten juridisch correcte informatie. 

 Bij het screenen van de inhoud wordt zowel gelet op formele 
aspecten, zoals bovenstaande, als op commerciële. 

 De lay-out van de resulterende offertes is uniform en conform de 
kwaliteitsmaatstaven van de organisatie. 

 De applicatie maakt een meer dan gemiddelde kennis van MS 
Word bij de gebruiker overbodig. 

 Het gebruikersdeel van de applicatie is gebruiksvriendelijk. 

 De efficiëntie van het samenstellen van offertes wordt verhoogd. 

 Onverhoopte foutieve invoer wordt zoveel mogelijk voorkomen. 

 De applicatie sluit aan bij bestaande software en relevante digi-
tale informatiebronnen. 

 De interface wordt Nederlands- en Engelstalig uitgevoerd. 

 

 

Legenda 

 Voldoet goed. 

 Voldoet matig. Is voor verbetering vatbaar. 

 Is nog niet gerealiseerd, maar wel gewenst. 
 

 

Integrale Offerte Generator II - Beheerdersmodule 

 Het beheerdersdeel van de applicatie maakt gebruiksvriendelijk 
en efficiënt beheren van de gegevensfragmenten mogelijk. 

Beheerdersmodule openen 

 Om fouten te voorkomen is het zaak dat niet iedereen toegang 
heeft tot de beheerdersmodule. Er wordt gecontroleerd of de 
gebruiker beheerdersrechten heeft28. Indien dit zo is, krijgt de 
gebruiker in de interface de mogelijkheid om de beheerders-
module op te starten. 

 Er wordt een roll-back kopie van de bibliotheken gemaakt zodat  
achteraf eventuele wijzigingen kunnen worden geannuleerd. 

 De gebruiker krijgt de keuze tussen een Nederlandstalige of 
Engelse interface. De keuze blijft als voorkeursinstelling be-
waard. 

 Van de gegevensfragmenten worden de nummers, omschrijving 
en de inhoud weergegeven. 

 De hiërarchische structuur van de gegevensblokken wordt ge-
toond. 

Gegevensfragment(en) verwijderen 

 Een hoofdstukfragment kan pas verwijderd worden als ook de 
onderliggende items verwijderd zijn. 

Gegevensfragment(en) verplaatsen 

 Dit kan betekenen dat nummeringen van meerdere gegevens-
blokken aangepast moeten worden. 

                                                
28 De stap indien mogelijk afhandelen middels een check op centrale gebruikersrechten in 

Active Directory (is de gebruiker lid van de juiste Security Group). 
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 Als hoofdstukfragmenten verplaatst worden, moeten ook de 
onderliggende elementen meegenomen worden. 

 Als een hoofdstukfragment van niveau wisselt, dan moet ook het 
opmaakprofiel aangepast worden zodat de hoofdstuknummering 
in het uiteindelijke document correct blijft. 

Gegevensfragment(en) bewerken 

 Het betreft alle facetten van het gegevensfragment, zoals on-
dermeer inhoud, lay-out, intelligentie, enzovoort. 

Gegevenblok(ken) nieuw toevoegen 

 Dit kan betekenen dat nummeringen van meerdere gegevens-
blokken aangepast moeten worden. 

 Tijdens de toevoegprocedure moet het item opgezet of bewerkt 
kunnen worden. 

 Een importeermogelijkheid voor grotere hoeveelheden gege-
vensblokken is wenselijk. 

Wijzigingen bewaren 

 Bij afsluiten van de beheerdersmodule krijgt de beheerder de 
keuze of hij de gemaakte mutaties wil opslaan of wil annuleren. 
In dit laatste geval wordt de roll-back kopie van de bibliotheken 
teruggezet. 

 Als de wijzigingen akkoord zijn wordt de bibliotheekversie bijge-
werkt. 

Vernieuwde gegevens bibliotheken distribueren 

 Wanneer de gegevensbibliotheken gewijzigd en opgeslagen 
zijn, worden de gewijzigde bibliotheekbestanden gemaild naar 
de applicatiebeheerder. Deze zal voor verdere automatische 
verdeling zorgen. 



8.  Conclusies 
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8 Conclusies 

Toetsing probleem- en doelstelling 

 
Reeds na de eerste, gebrekkige versie van de Intergale Offerte 
Generator zijn gebruikers positief gestemd. Als belangrijke 
voordelen worden ervaren: een toename in de snelheid waarmee 
een offerte opgesteld kan worden, een prettige geheugensteun om 
niks te vergeten, de bijgewerkte inhoud van de gegevensblokken en 
de uniforme lay-out. 
 
Tijdens de bouw van versie II maakt het concept van de Integrale 
Offerte Generator een ontwikkeling door naar een volwassen add-
on applicatie. Zowel de eindgebruikers als de beheerders profiteren 
hiervan. Dat laatste is belangrijk, aangezien de mate waarin de in-
houd up-to-date is van groot belang is voor het succes van de ap-
plicatie op de lange termijn. Er is bij aanvang van het project veel 
inspanning verricht om tot bruikbare inhoud te komen en tot op he-
den is het inhoudelijk beheer een enerverende taak gebleven. 
 

Doelstelling 

“ Het in kaart brengen, structureren, controleren en verwerkbaar 
maken van de gegevens, benodigd om bedoelde contractstukken te 
kunnen samenstellen. Een software tool ontwerpen, ontwikkelen en 
implementeren, om op geautomatiseerde wijze de documenten te 
kunnen vervaardigen en de gegevensbibliotheken te beheren. “ 
 

De doelstelling is behaald. Diverse gegevensbibliotheken zijn opge-
zet. De applicatie is gerealiseerd en in gebruik. 

 
 
 
Als we kijken naar de probleemstelling, dan lijkt deze opgelost met 
het realiseren van de doelstelling. 
 

Probleemstelling 

“ Hoe kan een groep van bouwbedrijven, zowel op individuele basis 
als gezamenlijk, op een meer efficiënte wijze, uniforme offertes en 
daarop gebaseerde opdrachtbevestigingen samenstellen, waarin 
wisselende combinaties van door haar geleverde producten en 
diensten bouwkundig en juridisch correct op heldere en klantgerich-
te wijze omschreven staan? “ 

 
Dit is waar voor het korte termijn deel van het probleem. Het andere 
deel is meer organisatorisch van aard en vereist continue aandacht. 
 
Bij betrokken medewerkers zal het bewustzijn levendig gehouden 
moeten  worden, dat combinatieorders tijdige afstemming en meer 
dan gemiddelde proactieve samenwerking vragen. Lijnverantwoor-
delijken en projectleiders dienen hier actief op te blijven sturen.  
 
Adequaat beheer van de inhoud van de gegevensbibliotheken, 
doorontwikkeling van de applicatie en opleiding van nieuwe colle-
ga’s in de tooling completeren de sleutelbos tot succes op de lange 
termijn.  
 

 



  
Conclusie. ROI 
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ROI 

 
Om te bepalen of de applicatie rendabel is, kan een ROI29 bereke-
ning gemaakt worden op basis van de cijfers uit de praktijktest:30. 
 

 Aan het schrijven van offertes wordt zo’n 12.600 uur per jaar 
besteed, waarbij in 47% van de gevallen de IOG wordt gebruikt. 

 Aan het schrijven van opdrachtbevestigingen wordt zo’n 3.200 
uur per jaar besteed, waarbij in 35% van de gevallen de IOG 
wordt gebruikt. 

 Uit het praktijkexperiment volgt een tijdsbesparing van zeker 
10%. 

 

Een snelle berekening op basis van deze gegevens resulteert in 
een overall tijdsbesparing van zo’n 700 uur per jaar. Het jaar dat 
effectief aan dit project besteed is, wordt dus in 2 à 3 jaar terugver-
dient. 
 
Puur op basis van de kostenbesparingen door de tijdswinst tijdens 
het opstellen van offertes, zijn de ontwikkeltijd en de beheersin-
spanning reeds gerechtvaardigd. De opbrengsten, voortvloeiend uit 
een snellere responstijd, grotere klantgerichtheid, meer professione-
le presentatie en verlaagde kans op fouten, mogen hier nog aan 
worden toegevoegd. 
 

                                                
29 ROI: Return on investment. 
30 De praktijktest was kleinschalig van opzet en dientengevolge betreft het een indicatie. 
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9 Aanbevelingen 
De oplevering van dit project vormt het begin van de life cycle van 
de Integrale Offerte Generator. Om dit een goed vervolg te geven 
een aantal aanbevelingen, ondermeer gebaseerd op: nog open-
staande punten uit het oorspronkelijke Programma van Eisen, voor-
schrijdend inzicht opgedaan tijdens de ontwikkeling, respons van de 
gebruikers en nieuwe aandachtspunten voortvloeiend uit de nieuwe 
fase in de life cycle. 
 

Inhoud 

 

 Project uitgangspunten aanvullen. 

 Procedures met betrekking tot samenwerkingsaspecten aanvul-
len. Deze verschillen per samenwerkingsvorm (Design & build, 
bouwteam, onderaanneming, . . . ) 

 Producten- en dienstenportfolio aanvullen, 
o.a. met items van andere B.V.’s uit de bedrijvengroep of strate-
gische partners in de keten. 

 Uitgebreider productkenmerken beschrijven. 

 Procedures met betrekking tot uitvoering aanvullen. 

 Meerdere documenttypen opnemen, o.a.: 

 Offerte aanvraag 

 Inkoopcontract 

 Veiligheidsplan 

 Protocol van oplevering 

 Servicecontract 

 Bestaande en nieuwe gegevensfragmenten controleren op cor-
rectheid, vanuit het perspectief van: 

 commercie, 

 

 

 bouwtechniek, 

 wet- en regelgeving, 

 bedrijfsvoering, 

 juridisch sluitende contractvorming. 

 Inhoud 2-talig (Nederlands en Engels) opzetten  

 Ontdubbelen. Inhoud die geen wezenlijke verschillen kent uni-
formeren. 

 De inhoud van de Integrale Offerte Generator en de standaard 
offertes verder gelijk trekken en houden. 

 
 

Integrale Offerte Generator - Gebruikersmodule 

 

Functioneel 

 

 De interface 2-talig (Nederlands en Engels) opzetten. De ge-
bruikerskeuze blijft als voorkeursinstelling bewaard. 

 Geselecteerde inhoud in een andere taal om kunnen zetten. Dit 
zodanig dat: 

 Geselecteerd kan worden in de moederstaal, maar gege-
vensfragmenten in de doeltaal in het document ingevoegd 
worden. 

 Gegevensfragmenten die reeds in het totaaldocument inge-
voegd zijn, vervangen kunnen worden door dezelfde variant 
in een andere taal. 



  
Aanbevelingen. Integrale Offerte Generator - Gebruikersmodule 
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 De applicatie koppelen aan relevante bestaande software en 
databases, ondermeer: 

 CRM software 

 Calculatie software (prijzen, aantallen) 

 ERP software (beschikbaarheid, levertijd) 

 Centrale “maatwerk”-database 

 De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie verder verbeteren. 
Ondermeer zijn gewenst: 

 Een uitbreiding van de voorkeursinstellingen, 

 Zoekfunctionaliteit van gegevensfragmenten. 

 De Helpfunctionaliteit uitbreiden. Tevens met aan de IOG gere-
lateerde MS Word helpitems. 

 Het tegelijkertijd sturen van dezelfde offerte (met als enige ver-
schil het briefhoofd) naar meerdere klanten mogelijk maken. 

 Basisgegevens aanvrager uit andere documenten of systemen 
automatisch over kunnen nemen. 

 Profielen per gebruiker, per project kunnen maken om selecties 
vast te kunnen houden. 

 Het aanleggen van persoonlijke of projectspecifieke gegevens-
bibliotheken mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan het inlezen 
en kunnen hergebruiken van een digitaal bestek. 

 Verbetering integratie met Huisstijlapplicatie: Zowel het de Huis-
stijlapplicatie als de IOG zo opzetten dat achteraf snel van BV 
gewisseld kan worden. 

 Preview gegevensfragment verbeteren (WYSIWYG, zoomfunc-
tionaliteit). 

 Mogelijkheid tot thuisgebruik. 

 

Technisch 

 

 Applicatie aanpassen t.b.v. de nieuwste versie van MS Office31. 

 Onderzoeken op het scheiden van gegevens en opmaak voor-
delen biedt. Standaardformaten als XML32 en XBRL33 maken dit 
ondermeer mogelijk. 

 Onderzoeken of een centrale database ten opzichte van de lo-
kale bibliotheken voordelen biedt. Denk aan bijvoorbeeld meer-
dere informatietags. Een gecombineerde oplossingsrichting, een 
database die een link legt naar losse Word documenten met en-
kelvoudige gegevensfragmenten is wellicht ook een oplossing. 

 

Integrale Offerte Generator - Beheerdersmodule 

 

Functioneel 

 

 De interface 2-talig (Nederlands en Engels) opzetten. De ge-
bruikerskeuze blijft als voorkeursinstelling bewaard. 

 De gebruiksvriendelijkheid van de applicatie verder verbeteren. 
Ondermeer zijn gewenst: 

 een uitbreiding van de voorkeursinstellingen, 

 Zoekfunctionaliteit van gegevensfragmenten. 

 drag & drop functionaliteit, 

 meervoudige, niet aansluitende selecties verwijderen, 

 undo-functionaliteit. 

                                                
31 Een voorbeeld is het gebruik van het RichTextBox object (gebruikt om een voorbeeld van 

een gegevensblok weer te geven), dat in de nieuwste Microsoft producten lijn als een onveilig 
object wordt beschouwd en daarom niet zondermeer bruikbaar is. 
32 eXtensible Markup Language 
33 eXtensible Business Reporting Language, een subformaat van XML 
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 Preview gegevensfragment verbeteren (WYSIWYG, zoomfunc-
tionaliteit). 

 Er wordt een roll-back kopie van de bibliotheken gemaakt, zodat  
achteraf eventuele wijzigingen kunnen worden geannuleerd. 

 De functie “Verplaatsen” verder uitbreiden: 

 Als hoofdstukfragmenten verplaatst worden, moeten ook de 
onderliggende elementen meegenomen worden. 

 Als een hoofdstukfragment van niveau wisselt, dan moet ook 
het opmaakprofiel aangepast worden zodat de hoofdstuk-
nummering in het uiteindelijke document correct blijft. 

 Binnen een groep child items de doellocatie exact kunnen 
aangeven in een level (niet op alfabetische volgorde, maar 
echt op een specifieke plaats). 

 Importeermogelijkheid voor grotere hoeveelheden gegevens-
blokken. 

 
 

Technisch 

 

 De distributie procedure van aangepaste gegevensbibliotheken 
verder verbeteren. 

 
 

Organisatorisch 

 

 De doorlooptijd van een inhoudelijk wijzigingsverzoek verkorten. 

 Key-users opleiden 

 Beheersorganisatie en procedures communiceren 

 Nieuwe gebruikers opleiden 

 Opfriscursussen voor gebruikers 

 Bijscholen inhoudelijke specialisten 

 Werkgroep inhoudelijke verbeteringen continueren. Regelge-
ving, normeringen en taalgebruik blijven aan verandering onder-
hevig. 
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10 Nawoord 
Terugblikkend heb ik met veel plezier aan dit project gewerkt. Ener-
zijds heb ik me bouwkundig kunnen verdiepen in de bouwtechni-
sche aspecten van de gevel- en staalbouw branche. Anderzijds is 
het in de praktijk ervaren wat het zelf ontwikkelen van een applicatie 
allemaal inhoudt, het doorlopen van de fasen ontwerp, realisatie, 
testen, implementatie en evaluatie, leerzaam geweest. Het doet me 
deugd dat de applicatie niet bij een prototype is gebleven, maar 
echt in de praktijk gebruikt wordt. 
 
Een tot nu toe uitdagende loopbaan, met vele kansen die zich aan-
gediend hebben, heeft er toe geleid dat mijn studie niet altijd op de 
eerste plaats gekomen is. Tenminste niet qua planning en haast om 
af te ronden. Inhoudelijk echter zeker wel. De combinatie werken en 
studeren heeft ruime mogelijkheden tot kruisbestuiving geboden. Ik 
ben tijdens mijn studie vaak geïnspireerd en heb ik het geleerde 
veelvuldig in de praktijk proberen toe te passen. 
 
De bouwtechnische kennis is me goed van pas gekomen tijdens het 
meewerken aan de productontwikkeling van het Industrieel Flexibel 
Bouwsysteem Axall en de realisatie van diverse bouwwerken in dit 
systeem.  
 
Design and Decision Support Systems heeft me later de handvaten 
aangereikt om als ICT manager de ICT omgeving van de Oskomera 
Group vorm te geven. Door met 1 been in de bouwpraktijk te staan 
en met het andere in de wondere wereld van de ICT, lukt het beter 
om branche specifieke behoeftes en technologische mogelijkheden 
innovatief op elkaar aan te laten sluiten. 

 
Bauke, Guus en Jan, graag wil ik jullie als begeleiders bedanken 
voor de jaren geduld die jullie met mij gehad hebben en vooral voor 
het vertrouwen en kritisch meedenken. Tevens dank hiervoor aan 
jou Mart, aan het verkoop- en calculatieteam, de afdeling enginee-
ring, R&D en aan alle andere bouwkundige collega’s die ik heb 
kunnen raadplegen om te komen tot de inhoud van de gegevensbi-
bliotheken van de integrale offerte generator. Voor de nodige hulp 
en het geven van adviezen bij de realisatie van de applicatie dank 
aan Rico, Birgit en mijn directe ICT collega’s. 
 
Tot slot aan alle mensen die me na staan, Martijn, mijn ouders, 
broer, familie en vrienden: bedankt voor alle steun!! Tijd om een 
ander gespreksonderwerp voor etentjes en verjaardagen te verzin-
nen . . . 
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Dit document bevat de bijlagen die behoren bij het hoofdverslag 
“Bouwen aan integraal offreren”. 
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1 Keuze onderwerp 
Bij de aftrap van mijn afstudeerproject is een aantal mogelijke 
onderwerpen de revue gepasseerd. Ondermeer het onderzoeken 
en/of ontwerpen van: 

 een Dubo Expert Systeem 

 Facility Management and beyond 

 een Productconfigurator voor het IFD Bouwsysteem Axall 

 Collaborative Façade Design 
 

Dubo Expert Systeem 

 
Een van de studieopdrachten waar ik in het verleden aan 
gewerkt heb, was het ontwerpen van een Dubowoning. 
Belangrijk aandachtspunt was dat bouwen gepaard gaat 
met grote hoeveelheden materiaalgebruik. Naast het 
beslag op veelal eindige grondstoffen brengt de 
productie (winning, transport, verwerking), de bouw 
(verwerking en restafval), het gebruik en 
onderhoud (emissies, afval) en ten slotte het 
afdanken en slopen ook emissies van allerlei 
stoffen en agentia met zich mee. De 
milieueffecten kunnen zeer divers zijn. 
 
Tijdens de variantenstudie bleek al snel dat het bepalen 
van deze milieueffecten, bij een ontwerp wat zich nog een 
in een zeer vroeg stadium bevindt, een lastige opgave is. Er zijn 
dan nog weinig concrete gegevens voorhanden om te analyseren, 
terwijl het belang van inzicht verkrijgen groot is, omdat juist dan 
belangrijke beslissingen met verregaande consequenties genomen 
worden. 
 

 
 
Ook is het wenselijk om "eenvoudig" gedurende het verder 
ontwikkelen van het ontwerp meerdere keren de proef op de som te 
kunnen nemen, zodat een uitspraak gedaan kan worden over het 
positief of negatief ontwikkelen van het ontwerp. 
 
Er zijn verscheidene initiatieven gaande op dit terrein, 

ondermeer diverse methodes gebaseerd op 
levenscyclusanalyse, de eco-indicator en de 
eco-analyse. Daar waar echter de methodes 
steeds meer wetenschappelijk draagvlak 
hebben, staat de praktische hanteerbaarheid 
tijdens het ontwerpproces nog volop ter 

discussie en is daarmee een boeiend 
onderzoeksgebied. 
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Facility Management and beyond 

 
Het is heel menselijk om allereerst de processen van de eigen 
discipline zo goed mogelijk op orde te hebben. Naarmate je meer in 
’n algemene rol terecht komt1 en de gelegenheid hebt om meer het 
totaalbeeld van afdelingen en bedrijven te overzien, valt op dat er 
juist ook veel te winnen is door integraal te denken, integraal 
processen in te richten en deze ook integraal te automatiseren. 
 
Facility management wordt vaak als eerste geassocieerd met 
gebouwbeheer. Kijken we naar theoretische definities dan valt 
echter op dat de scope uitgebreider is. Zo ook volgens de IFMA2: 
“ Facility management is the practice of coordinating the physical 
workplace with people and work of the organization. ” 
In deze definitie wordt gesteld dat de werkplek het primaire 
uitgangspunt van facility management is. 
 
In plaats van software die zich met name richt op gebouwbeheer 
zouden er dus eigenlijk  automatiseringstools moeten zijn die zich 
meer richten op integrale ondersteuning van gerelateerde 
processen binnen onder andere facilitaire, personele en ICT 
afdelingen. 
 
Ook binnen de Oskomera Group speelt deze behoefte en tijdens 
mijn T9 project heb ik een eerste aanzet gegeven om hierin te 
voorzien. Ondermeer is er een aantal elementaire werkzaamheden 
verricht zoals het opzetten van bedrijfsplattegronden, 
ruimtenummering en het in kaart brengen van facilitaire processen 
en processen die daarmee gerelateerd zijn.  

                                                
1 Zoals ondergetekende in de rol van ICT manager bij de Oskomera Group. 
2 International Facility Management Association 
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Op basis daarvan heb ik een database systeem gebouwd wat 
relaties legt tussen de bedrijfsplattegronden, de ICT beheerstool, 
het PZ systeem, intranet en diverse financiële rapportages. 
 

 
 
Voor mij was het een nuttig project om i.p.v. met name op 
bouwkundig vlak bezig te zijn, nu de focus op de ICT component 
van mijn studie te leggen en praktisch het proces van het realiseren 
van een werkende applicatie te doorlopen. 
 

 

 
 
Om het systeem universeler te maken en naar een meer algemeen 
bruikbaar niveau te tillen was een trimester te kort. Ook bestaat aan 
een verdere verdieping, uitbreiding en integratie van systemen nog 
steeds behoefte. Hierin schuilt dus nog een uitdaging. 
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Productconfigurator IFD Bouwsysteem Axall 

 
Axall is een jong bouwsysteem, ontwikkeld op basis van de 
uitgangspunten van Industrieel, Flexibel & Demotabel bouwen3. 
Hoofdkenmerken van Axall zijn de lichtgewicht sandwich 
gevelblokken (buitenwand, hoogwaardige isolatie en binnenwand 
ineen), identieke constructieve delen in vloer en dak, de 
demontabele elementen fundering en de droge bouwmethode. Op 
de fundering na kunnen alle elementen met de hand 
geassembleerd worden. 
 

     
 
In de praktijk is het resultaat dat het gebouw: 

 eenvoudig aanpasbaar, geheel demontabel en herbruikbaar is 
en er: 

 een hoge mate van prefabricage haalbaar is 

 met een hoge snelheid gebouwd kan worden, ook in de winter 

 een minimale hoeveelheid bouwafval is 

 binnen een grid van 1200x1200x300 volledige ontwerpvrijheid is 
 

                                                
3 Zie onder andere de bouwvisies van de ARTB (Advies Raad Technologie - Bouwnijverheid), 

de STT (Stichting Toekomstbeeld van de Techniek) en de ministeries Economische Zaken en 
VROM. 

In een maatschappij waar bouwen voor de eeuwigheid een 
achterhaald begrip begint te worden, de milieubelasting van bouwen 
drastisch teruggebracht dient te worden en vakmensen steeds 
schaarser worden, past Axall als concept. Als blijk hiervan draagt 
Axall het keurmerk Goed Industrieel Ontwerp en is het door het 
ministerie van VROM aangemerkt als voorbeeldproject “Duurzaam 
Bouwen”. 
 
 

 
 

 
 
Met een kleine groep mensen, niet groter dan 5 vaste 
medewerkers, is het bouwsysteem ontwikkeld en in de markt gezet. 
Gedurende de periode 1996 t/m 1999 heb ik voor Axall gewerkt als 
productontwikkelaar en werkvoorbereider. Om in de organisatie 
dezelfde efficiëntie te bewerkstelligen die voor het bouwsysteem zo 
kenmerkend is, bestaat er de wens om een productconfigurator te 
ontwikkelen.  
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Met deze configurator zouden snel 3D gebouwmodellen 
samengesteld moeten kunnen worden en als resultante 
automatisch bijbehorende visualisaties, besteksteksten en 
tekeningen, planningen, calculaties, offertes en bestelbonnen 
gegenereerd moeten kunnen worden. Gezien de modulaire opbouw 
leent Axall zich uitermate voor dergelijke automatisering.  
 
 

 
 

In de consumentgerichte visie van Axall zou het verder passen als 
de tool ook over een webbased interface zou beschikken waardoor 
de klant zelf een eigen ontwerp zou kunnen samenstellen, met 
eventuele links naar sites waar het interieur verder uitgewerkt kan 
worden. 
 

 
 
 
 
 

Website Brugman keukens en 
badkamers. 
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2 Artikel “Oskomera & Autodesk Buzzsaw”. 
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3 Use Case Scenario’s prototype Beheerdersmodule 
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4 Gebruikershandleiding Integrale Offerte Generator 
 

Algemeen 

 
Met de Integrale Offerte Generator kunnen snel op flexibele wijze 
standaard documenten samengesteld worden. Het programma 
bestaat uit de volgende 2 onderdelen: 

 De module Autoteksten Generator   (gebruikersomgeving) 

 De module Autoteksten Beheer  (beheerdersomgeving) 
 
Door in de “Autoteksten Generator” gegevensblokken aan te vinken 
kan een persoonlijke selectie uit de voorgedefinieerde 
gegevensbibliotheken gemaakt worden. Vervolgens worden de 
geselecteerde gegevens middels "Invoegen" ingevoegd in het 
document, in de juiste volgorde en voorzien van de juiste opmaak. 
 
Indien er nieuwe gegevensblokken opgenomen moeten worden of 
er bestaande gegevensblokken aangepast of verwijderd dienen te 
worden, kan dit gedaan worden door de verantwoordelijke key-
users. Middels "Autoteksten Beheer" kunnen zij inhoudelijk en lay-
out technisch wijzigingen aanbrengen in de gegevensbibliotheken. 
 
De applicatie is getest met MS Windows 2000 en XP Professional, 
in combinatie met MS Office 2000. 
 
Tot slot een woord van dank aan al diegenen die een bijdrage 
hebben geleverd aan deze applicatie, vanuit de volgende betrokken 
onderwijsinstellingen / bedrijven: 

 Technische Universiteit Eindhoven 

 Oskomera Group 

 Albiwa 

 
 

Huisstijl document aanmaken 

 
Alhoewel de Autoteksten Generator binnen Word zelfstandig 
gebruikt kan worden, zal veelal de standaard huisstijl opmaak 
gewenst zijn voor documenten zoals offertes of opdracht-
bevestigingen. Maak daartoe eerst een huisstijl document aan.  
 

Start om te beginnen Word op:  
In Word zijn 3 extra werkbalken zichtbaar, de “Autoteksten 
Generator”-werkbalk, de “Huisstijl”-werkbalk en de “Handtekening”-
werkbalk: 

   
 
Druk op de knop “H” van de huisstijl werkbalk om het Oskomera 
Huisstijl programma te starten. 

 
Kies de gewenste BV, taal en het documenttype “Brief” en bevestig 
middels “OK”. Dit zal resulteren in een leeg document met de 
standaard lay-out van de Oskomera Group.  
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Starten op basis van een inhoudelijk voorgedefinieerd document is 
ook mogelijk. Kies dan in plaats van “Brief” voor “Offerte Xxx”: 

 
Per BV zijn er verschillende sjablonen aangemaakt. 
 
De volgende stap is het invullen van de briefhoofdgegevens: 

 

De adresgegevens kunnen zowel rechtstreeks ingevuld worden als 
geïmporteerd worden vanuit Outlook via “Ophalen”: 

 
 
Tot slot wordt gevraagd het document alvast op te slaan in de juiste 
projectdirectory, 

 
en dan is het tijd om de inhoud te gaan definiëren. 
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Autoteksten Generator 

 

Opstarten 

 
De Autoteksten Generator wordt gestart door op de 
knop “Autoteksten Generator” te klikken. 
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Overzicht Interface 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Info knop 

Selectie lijst 

Selectie knoppen 

Voorbeeld vak 

Selectie overzicht 

Invoegen knop 
Annuleren knop 
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Selectie lijst 

 
In de selectielijst staan de aanwezige gegevens bibliotheken 
weergeven. Hierin staan items op hiërarchische wijze gerangschikt 
in een zogenaamde boomstructuur. Deze komt overeen met de 
hoofdstukkenstructuur van een volledig document. 
 
Door op het plusje voor een item te klikken kan het opengeklapt 
worden en worden de subitems getoond. Het plusje verandert dan 
in een minnetje. Items die niet verder opengeklapt kunnen worden, 
worden niet meer voorafgegaan door een + teken. Het maximale 
aantal sub-niveau’s is 4. 

 
Voor elk item wordt een keuzevakje weergegeven, wat aangevinkt 
kan worden. Alle aangevinkte items zullen in het Word document 
ingevoegd worden. 
 

Selectie knoppen 

 
Middels de selectie knoppen kunnen op een snellere wijze 
meerdere items tegelijkertijd geselecteerd of gedeselecteerd 
worden. 
 

 
 
 
Met de knop “Alle hoofdstuktitels” 
kunnen alle bovenliggende 
“hoofdstuk- en subhoofdstuktitels” 
waar het geselecteerde item 
onder valt in 1 keer geselecteerd 
of gedeselecteerd worden. 
 
 
 
Met de knop “Onderliggende 
items” kunnen het geselecteerde 
item en alle bijbehorende sub-
items in 1 keer geselecteerd of 
gedeselecteerd worden. 
 
 
Met de knop “Alles” kunnen alle items in 1 keer geselecteerd of 
gedeselecteerd worden. 
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Voorbeeld vak 

 
In het voorbeeld vak wordt het geselecteerde item getoond. Dit kan 
zowel een stuk tekst als een tabel of figuur betreffen. 
 

 
 

Selectie overzicht 

 
In het selectie overzicht worden alle in de selectie lijst aangevinkte 
items nogmaals onder elkaar weergegeven. 
 

 
Indien het item uit tekst bestaat, worden de eerste 60 karakters 
hiervan weergegeven om een indicatie te geven. De volgorde van 
de items is de hiërarchische hoofdstukvolgorde, niet de volgorde 
waarin items geselecteerd of gedeselecteerd zijn. 
 

Knop “Annuleren” 

 
Middels de knop “Annuleren” kan er teruggekeerd 
worden naar Word zonder dat er gegevens ingevoegd 
worden. 
 
 

Knop “Info” 

 
Via de knop “Info”  kan het informatiescherm opgeroepen 
worden: 
 

 
 
 

Knop “Invoegen” 

 
Middels de knop “Invoegen” kunnen de aangevinkte 
items ingevoegd worden in het Word document. De 
volgorde waarin de items ingevoegd worden is de hiërarchische 
hoofdstukvolgorde, zoals ook getoond in het “Selectie overzicht”. 
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Kortstondig zal het volgende “Even geduld”-scherm verschijnen: 
 

 
 
Per item dat ingevoegd wordt maakt Word een “Undo”-stap aan. In 
het uitzonderlijke geval dat er zeer veel items tegelijkertijd 
ingevoegd worden (meerdere volledige bibliotheken) kan het 
voorkomen dat het maximale aantal “Undo”-stappen bereikt wordt 
en het volgende scherm getoond wordt: 
 

 
 
Klik op “Ja” om verder te gaan. Afhankelijk van het aantal in te 
voegen items kan het meerdere keren4 nodig zijn op “Ja” te klikken. 
 
 

Terug in Word 

 
De geselecteerde items worden ingevoegd op de positie waar de 
cursor in het Word stond op het moment dat de Autoteksten 
Generator gestart werd. 

                                                
4 3 keer in het geval van 1100 items, 90 bladzijden tekst. 

In de gegevensblokken zelf bevinden zich nog enkele aanvullende 
functionaliteiten. Allereerst zijn dit formuliervelden zoals 
“tekstvakken” en “vervolgkeuzelijsten”.  

 
 
Om hiervan gebruik te kunnen maken dient het Word document 
eerst beveiligd te worden. Dit kan middels de knop 
“Beveiligen” op de “Oskomera Huisstijl”-werkbalk. Dan 
kunnen via “Tabben” alle tekstvakken en vervolgkeuzelijsten 
ingevuld worden. Nogmaals op de knop “Beveiliging” drukken zorgt 
ervoor dat de documentbeveiliging weer opgeheven wordt en de 
teksten zelf weer aangepast kunnen worden. 
 
Gebruik niet de standaard Word optie “Document beveiligen / 
Documentbeveiliging opheffen”. Deze optie heeft namelijk als 
vervelende bijkomstigheid dat niet alleen de documentbeveiliging 



  
Bijlagen. Gebruikershandleiding 

  

 
 

 

Bouwen aan integraal offreren 

22/89 

 

opgeheven wordt maar ook alle ingevoerde gegevens in de 
formuliervelden worden gewist. 
 
In een aantal gegevensblokken zijn formules verwerkt, zoals in het 
sommatie veld van bovenstaande tabel. 

 
De opmaak van de hoofdstukkoppen en de hiërarchische structuur 
is voorgedefinieerd middels opmaakprofielen. 
 
Dit is wenselijk omdat op deze wijze hoofdstukken automatisch van 
een eenduidige lay-out worden voorzien, Word automatisch zelf 
doornummert en er gebruik kan worden van verwijzingen en een 
automatisch gegenereerde inhoudsopgave. 
 
Via de opmaak werkbalk zijn voor nieuwe hoofdstukken tevens 
deze opmaakprofielen beschikbaar. 

 
 
   

Herhaaldelijk gebruik Integrale Offerte Generator 

 
De Integrale Offerte Generator kan zo vaak als gewenst opnieuw 
opgeroepen worden om extra gegevensblokken in te voegen. 
 
 



  
Bijlagen. Gebruikershandleiding 

  

 
 

 

Bouwen aan integraal offreren 

23/89 

 

5 Beheerdershandleiding Integrale Offerte Generator 
 

Algemeen 

 
Met de Integrale Offerte Generator kunnen snel op flexibele wijze 
standaard documenten samengesteld worden. Het programma 
bestaat uit de volgende 2 onderdelen: 

 De module Autoteksten Generator   (gebruikersomgeving) 

 De module Autoteksten Beheer  (beheerdersomgeving) 
 
Door in de “Autoteksten Generator” gegevensblokken aan te vinken 
kan een persoonlijke selectie uit de voorgedefinieerde 
gegevensbibliotheken gemaakt worden. Vervolgens worden de 
geselecteerde gegevens middels "Invoegen" ingevoegd in het 
document, in de juiste volgorde en voorzien van de juiste opmaak. 
 
Indien er nieuwe gegevensblokken opgenomen moeten worden of 
er bestaande gegevensblokken aangepast of verwijderd dienen te 
worden, kan dit gedaan worden door de verantwoordelijke key-
users. Middels "Autoteksten Beheer" kunnen zij inhoudelijk en lay-
out technisch wijzigingen aanbrengen in de gegevensbibliotheken. 
 
De applicatie is getest met MS Windows 2000 en XP Professional, 
in combinatie met MS Office 2000. 
 
Tot slot een woord van dank aan al diegenen die een bijdrage 
hebben geleverd aan deze applicatie, vanuit de volgende betrokken 
onderwijsinstellingen / bedrijven: 

 Technische Universiteit Eindhoven 

 Oskomera Group 

 Albiwa 
 

 
 

Gebruikershandleiding 

 
Zie voor de gebruikershandleiding het document: 

 Gebruikershandleiding Integrale Offerte Generator 
 
 

Installatie 

 

Programma 

 
Om de Integrale Offerte Generator als programma voor de eerste 
keer te installeren moet de setup van de “Oskomera Huisstijl” 
uitgevoerd worden. Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan 
het document: 

 Beheerdershandleiding Oskomera Huisstijl 
 
De freeware tool “Inno Setup” is gebruikt om de installatiebestanden 
en -handelingen in een setup te compileren. De installatie zorgt voor 
diverse zaken. Specifiek voor de Integrale Offerte Generator 
worden de bibliotheek en code sjabonen op de juiste plek gezet en 
enkele registry aanpassingen gemaakt. Tevens zorgt de tool ervoor 
dat de setup applicatie ook weer netjes deïnstalleerbaar is. Meer in 
detail vindt voor de Integrale Offerte Generator het navolgende 
plaats. 
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De programmacode en -onderdelen worden toegevoegd middels: 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Wordstart\Dot 
AutoTeksten.dot 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Code\AteChange.dot 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Code\Autoteksten 
Generator - Algemene informatie.rtf 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Code\DotImport.dot 
 C:\Windows\Oskomera.ini 
 
De Autotekst bibliotheken worden toegevoegd middels: 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Wordstart\dot20.dot 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Wordstart\dot30.dot 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Wordstart\dot40.dot 
 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Wordstart\dot99.dot 
 
De 2 cijferige nummers staan voor de werkmaatschappij codes van 
de Oskomera Group (20 = Gevelbouw, 30 = Staalbouw en 40 = 
Renomera). Dot99.dot bevat gegevensblokken met betrekking tot 
Design & Build. 
 

Om ervoor te zorgen dat de sjablonen ingeladen worden op het 
moment dat Word gestart wordt, worden in Word in het menu onder 
“Extra” “Opties” de bestandlocaties als volgt ingesteld: 
 

 
 
Gebruikerssjablonen: 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Sjablonen 
Werkgroepsjablonen: 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Werkgroepsjablonen 
Opstarten: 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Wordstart 
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Verdelen nieuwe bibliotheken 

 
Als gegegevenblokken toegevoegd, verwijderd of veranderd 
worden, moet de setup aangepast worden en de gewijzigde 
bibliotheken opnieuw verdeeld verdeeld worden. Aangezien het 
aanpassen van bibliotheken relatief vaak voorkomt vindt het 
updaten bij bestaande installaties niet plaats door een compleet 
nieuwe setup te draaien maar door een separate update van alleen 
de bibliotheekbestanden via het aanlogscript. 
 
Bij aanloggen worden de volgende bestanden aangeroepen: 

 \\xxxxxxxx\NETLOGON\logon.bat 

 \\xxxxxxxx\NETLOGON\kix\logon.kix 

 \\xxxxxxxx\NETLOGON\kix\Huisstijl_15x\Update.kix 

 \\xxxxxxxx\NETLOGON\kix\Huisstijl_15x\Variables.kix 

 \\xxxxxxxx\NETLOGON\kix\Huisstijl_15x\datafiles\update-
huisstijl-data.vbs 

 
Via deze scripts wordt iedere keer als een PC opstart gecheckt of 
de bibliotheek sjablonen op de PC van de dezelfde datum zijn als 
die op de server. Is dit niet zo, dan worden de bestanden 
overschreven met de versie die op de server staat. 
 
 

Rechten in MS Active Directory 

 
Key-users en de medewerkers van de ICT afdeling dienen allereerst 
toegevoegd te worden aan de Active Directory Security Group 
“AutotekstAdmins”. Tijdens het opstarten van Word controleert de 
Integrale Offerte Generator via LDAP de rechten van de gebruiker. 
Als de gebruiker lid is van de group “AutotekstAdmins” dan zal de 
werkbalk “Autoteksten Generator” een aantal extra knoppen krijgen 
t.o.v. de standaard gebruiker: 

 Autoteksten Beheer 

 Change OK 

 Change Cancel 
 

 



  
Bijlagen. Gebruikershandleiding 

  

 
 

 

Bouwen aan integraal offreren 

26/89 

 

Autoteksten Beheer 

 

Opstarten 

 
De Autoteksten Generator wordt gestart door op de 
knop “Autoteksten Beheer” te klikken. 
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Overzicht Interface 

 
 

Selectie lijst enkelvoudig 

Selectie lijst meervoudig 

Voorbeeld vak 

Selectie lijst doellocatie 

Knoppen Info en Afsluiten 

Knoppen Omhoog, Omlaag en 

Verwijderen meervoudig 

Knoppen Verplaatsen en Nieuw 

Knoppen Wijzigen, Niveau hoger en 

Verwijderen enkelvoudig 
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Selectie lijst enkelvoudig 

 
In de selectielijst staan de aanwezige gegevens bibliotheken 
weergeven. Hierin staan items op hiërarchische wijze gerangschikt 
in een zogenaamde boomstructuur. Deze komt overeen met de 
hoofdstukkenstructuur van een volledig document. 
 
Door op het plusje voor een item te klikken kan het opengeklapt 
worden en worden de subitems getoond. Het plusje verandert dan 
in een minnetje. Items die niet verder opengeklapt kunnen worden, 
worden niet meer voorafgegaan door een + teken. Het maximale 
aantal sub-niveau’s is 4. 

 
Door een item aan te klikken wordt het geselecteerd en kunnen de 
handelingen “Wijzigen”, “Niveau hoger”, “Verwijderen” en 
“Verplaatsen” op het item uitgevoerd worden. 
 
Vetgedrukte items zijn hoofdstuktitels. Niet vetgedrukte items zijn 
alinea items. 
 

AutoTekst ID 

 
In de selectielijsten wordt voor elk item een 13-cijferig nummer 
weergegeven. Dit is de AutoTekst ID.  
 

 
 
De 13-cijferige code bevat de volgende informatie: 

Positie Betekenis Opmaak 

1-2 Het bibliotheek nummer. Dit komt overeen 
met de werkmaatschappij codes van de 
Oskomera Group. 

 

3-4 Het hoofstuk nummer, niveau 1 Kop 15 

5-6 Het subhoofdstuk nummer, niveau 2 Kop 26 

7-8 Het subhoofdstuk nummer, niveau 3 Kop 37 

9-10 Het subhoofdstuk nummer, niveau 4 Kop 48 

11-13 Het alinea item nummer Standaard 

 
Op basis van de nummering wordt de boomstructuur van de 
gegevensbibliotheken opgebouwd. Van een AutoTekst is middels 
de ID bekend tot welke bibliotheek het behoort, tot welk hoofdstuk 
en eventuele subhoofdstukken en of het een hoofdstuktitel of een 
alinea item betreft. 
 
 

                                                
5 Als posities 5 t/m 13 allen 0 zijn. 
6 Als posities 7 t/m 13 allen 0 zijn. 
7 Als posities 9 t/m 13 allen 0 zijn. 
8 Als posities 11 t/m 13 allen 0 zijn. 
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Eenduidige hoofdstructuur 

 
In verband met het maken van combinatieoffertes is het belangrijk 
om de hoofdstructuur van de bibliotheken gelijk te houden. Dan 
komen gegevensblokken van verschillende BV’s in de combinatie 
offerte toch onder de goede hoofstukken terecht.  
 
De hoofdstructuur is voor elke bibliotheek als volgt: 

Hoofdstuk Onderwerp 

1 Opening 

2 Aangeboden onderdelen 

3 Technische omschrijving 

4 Prijzenoverzicht 

5 Aanvullende bepalingen 

6 Afsluiting 

7 Bijlagen 

8 Garantie 

9 Onderhouds- en reinigingsvoorschriften 

 
 

Knop “Wijzigen” 

 
Middels de knop “Wijzigen” kan het in de “Selectie lijst enkelvoudig” 
geselecteerde item gewijzigd worden. De desbetreffende AutoTekst 
zal in een 2e Word window geopend worden alwaar deze bewerkt 
kan worden. Na wijzigen kan op de werkbalk “AutoTeksten 
Generator” “Change OK” gekozen worden om de wijzigingen te 
accepteren of “Change Cancel” om te annuleren. 

 
 
Daarna komt men terug in het “Autoteksten Beheer” scherm. 

Knop “Niveau hoger” 

 
Met de knop “Niveau hoger” kan een AutoTekst verplaatst worden 
naar een hoofdstuk 1 niveau hoger. 
 
Eventuele achterblijvende AutoTeksten op het oorspronkelijke 
niveau worden indien nodig opnieuw genummerd en de 

geselecteerde AutoTekst een niveau hoger, onderaan eventueel 
reeds aanwezige AutoTeksten geplaatst. 
 
 

Knop “Verwijderen” enkelvoudig 

 
Via de knop “Verwijderen” kan het in de “Selectie lijst enkelvoudig” 
geselecteerde item verwijderd worden. Eventuele achterblijvende 
AutoTeksten op hetzelfde niveau worden indien nodig opnieuw 
genummerd. 
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Selectie lijst meervoudig 

 
In de “Selectie lijst meervoudig” staan de onderliggende 
AutoTeksten van een in de “Selectie lijst enkelvoudig” geselecteerd 
item. In de “Selectie lijst meervoudig” kunnen items geselecteerd 
worden om binnen de group hoger of lager in de volgorde geplaatst 
te worden of kunnen meerdere items geselecteerd worden om 
verwijderd te worden. 
 
 

Knop “Omhoog” 

 
Middels de knop “Omhoog” kan het in de “Selectie lijst meervoudig” 
geselecteerde item binnen de lijst 1 positie omhoog geschoven 
worden. De items in de lijst worden opnieuw genummerd. 
 
 

Knop “Omlaag” 

 
Met de knop “Omlaag” kan het in de “Selectie lijst meervoudig” 
geselecteerde item binnen de lijst 1 positie omhoog geschoven 
worden. De items in de lijst worden opnieuw genummerd. 
 
 

Knop “Verwijderen” meervoudig 

 
Via de knop “Verwijderen” kunnen meerdere in de “Selectie lijst 
meervoudig” geselecteerde items tegelijkertijd verwijderd worden. 
De items in de lijst worden indien nodig opnieuw genummerd. 
 
 

Voorbeeld vak 

 
In het voorbeeld vak wordt het geselecteerde item getoond. Dit kan 
zowel een stuk tekst als een tabel of figuur betreffen. 
 
 
 
 
 

Selectie lijst doellocatie 

 
In de “Selectie lijst doellocatie” kan een hoofdstuk item geselecteerd 
worden, waar AutoTeksten naar toe verplaatst moeten worden of 
waaronder een nieuwe AutoTekst aangemaakt moet worden. 
 
 

Knop “Verplaatsen” 

 
Middels de knop “Verplaatsen” kan het in de “Selectie lijst 
enkelvoudig” geselecteerde item verplaatst worden naar de in de 
“Selectie lijst doellocatie” geselecteerde doellocatie. Eventuele 
achterblijvende AutoTeksten op hetzelfde niveau worden indien 
nodig opnieuw genummerd. 
 
 

Knop “Nieuw” 

 
Via de knop “Nieuw” kan op de in de “Selectie lijst doellocatie” 
geselecteerde doellocatie een nieuwe AutoTekst aangemaakt 
worden. De nieuwe AutoTekst zal in een leeg nieuw Word window 
geopend worden waar het gegevensblok opgesteld kan worden. 
Vervolgens kan op de werkbalk “AutoTeksten Generator” “Change 
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OK” gekozen worden om de nieuwe AutoTekst aan de bibliotheek 
toe te voegen of “Change Cancel” om te annuleren. 

 
 
Daarna komt men terug in het “Autoteksten Beheer” scherm. 
 
 

Knop “Info” 

 
Middels de knop “Info” wordt  het “Algemene Informatie” scherm 
getoond. 

 
 
Via de knop “Afsluiten” komt men terug in het “AutoTeksten Beheer” 
scherm. 
 
 

Knop “afsluiten” 

 
Met de knop “Afsluiten” kan het “AutoTeksten Beheer” scherm 
afgesloten worden. 

Programmacode 

 
De applicatie is in VBA ontwikkeld. De programmacode en -
onderdelen bevinden zich in de volgende bestanden: 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Wordstart\Dot 
AutoTeksten.dot 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Code\AteChange.dot 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Code\Autoteksten 
Generator - Algemene informatie.rtf 

 C:\Program Files\Oskomera Huisstijl\Code\DotImport.dot 
 C:\Windows\Oskomera.ini 
 

 
 
De code is uitgebreid van commentaar voorzien. De codestructuur 
is in een activiteitendiagram weergegeven in het bestand: 

 AD - 03 Code structuur.vsd 
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6 Enquête gebruik Integrale Offerte Generator 
 

 
 
 

Naam

Functie

Voor welke BV's schrijf je offertes en/of opdrachtbevestigingen? (meerdere antwoorden mogelijk) Percentage

O DRL %

O Elementz %

O Emdee %

O Oskomera Gevelbouw %

O Oskomera Projecten / Group / Holding %

O Oskomera Service & Onderhoud %

O Oskomera Solar Power Solutions %

O Oskomera Staalbouw %

O Oskomera UK / Ltd / International / Portugal / GmbH %

O Vitafront %

100 %

Hoe maak je een offerte? (meerdere antwoorden mogelijk) Percentage

O Ik start met een leeg huisstijl document, gebruik dan de AutoTeksten Generator en pas vervolgens eventueel handmatig aan. %

O Ik start met een leeg huisstijl document en begin dan vanaf nul te schrijven, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. %

O Ik start met een standaard offerte sjabloon, gebruik dan de AutoTeksten Generator en pas vervolgens eventueel handmatig aan. %

O Ik start met een standaard offerte sjabloon en pas vervolgens handmatig aan, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. %

O Ik zoek een oude, vergelijkbare offerte en pas die aan, met gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. %

O Ik zoek een oude, vergelijkbare offerte en pas die aan, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. %

O Anders, namelijk: %

O Anders, namelijk: %

O Anders, namelijk: %

Totaal 100 %

Hoeveel offertes maak je ongeveer op jaarbasis? stuks

Hoelang ben je gemiddeld bezig met puur het schrijven van een offerte? (uitzoekwerk enz. dus niet meegerekend) uur
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Hoe maak je een opdrachtbevestiging? (meerdere antwoorden mogelijk) Percentage

O Ik start met een leeg huisstijl document, gebruik dan de AutoTeksten Generator en pas vervolgens eventueel handmatig aan. %

O Ik start met een leeg huisstijl document en begin dan vanaf nul te schrijven, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. %

O Ik start met de bijbehorende offerte, gebruik dan de AutoTeksten Generator en pas vervolgens eventueel handmatig aan. %

O Ik start met de bijbehorende offerte en pas deze vervolgens handmatig aan, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. %

O Ik zoek een oude, vergelijkbare opdrachtbevestiging en pas die aan, met gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. %

O Ik zoek een oude, vergelijkbare opdrachtbevestiging en pas die aan, zonder gebruikmaking van de AutoTeksten Generator. %

O Anders, namelijk: %

O Anders, namelijk: %

O Anders, namelijk: %

Totaal 100 %

Hoeveel opdrachtbevestigingen maak je ongeveer op jaarbasis? stuks

Hoelang ben je gemiddeld bezig met puur het schrijven van een opdrachtbevestiging? uur

Waarom maak je (soms) gebruik van de AutoTeksten Generator?  (meerdere antwoorden mogelijk) Eventuele opmerking

O Om een volledige offerte of opdrachtbevestiging te maken.

O Om een bouwkundig correcte offerte of opdrachtbevestiging te maken.

O Om een juridisch correcte offerte of opdrachtbevestiging te maken.

O Om een uniform gelay-oute offerte of opdrachtbevestiging te maken.

O Omdat ik bij combinatie projecten gegevensblokken van een andere BV nodig heb.

O Andere reden, namelijk:

O Andere reden, namelijk:

O Andere reden, namelijk:

Waarom maak je (soms) geen gebruik van de AutoTeksten Generator?  (meerdere antwoorden mogelijk) Eventuele opmerking

O Ik ben er niet mee bekend.

O Ik heb geen opleiding gehad om ermee te werken.

O De applicatie werkt technisch niet goed.

O De applicatie is niet gebruiksvriendelijk.

O De inhoud is niet volledig.

O De inhoud is niet bouwkundig correct.

O De inhoud is niet juridisch correct.

O De inhoud is niet meertalig.

O Voor mijn BV of bepaalde BV's waarvoor ik werk bij combinatieprojecten zijn nog geen gegevensblokken aangemaakt.

O Andere reden, namelijk:

O Andere reden, namelijk:

O Andere reden, namelijk:
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Welke producten zouden nog toegevoegd mogen worden aan de standaardoffertes / AutoTeksten Generator bibliotheken?

Wat kan er verder nog verbeterd worden aan de AutoTeksten Generator?

Bedankt voor de medewerking !!

Welke aspecten/eigenschappen van producten zouden nog beter beschreven mogen worden

in de standaardoffertes / AutoTeksten Generator bibliotheken?

Welke kritiek wordt er vanuit het vervolgtraject van projecten, nadat offerte en orderbevestiging zijn uitgebracht,

teruggekoppeld aangaande de contractstukken?



3.  Programma code 
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7 Programma code 

Modules 

 

modAdministration 

 

 
 
 

 

 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 21-08-2006 
'Inhoud:            Algemene code "Autoteksten Beheer". 
 
Option Explicit 
 
Public Sub StartAdministration() 
'Met deze procedure start het applicatie-onderdeel "Autoteksten Beheer". 
'De procedure wordt getriggerd door de knop "Autoteksten Beheer" op de werkbalk 
"AutotekstenGenerator". 
 
'    Dim docTemp As Document                     'Test Code. 
     
    SetProfileFilePath                          'Mogelijkheid initialiseren om bestand "Oskomera.ini" te 
benaderen, 
                                                'waarin enkele applicatie settings staan. 
    Set docPreview = Application.Documents.Add(, , wdNewBlankDocument, False)   'Dit 
document wordt toegevoegd maar blijft verder verborgen. 
                                                                                'Het dient om tijdelijk AutoTeksten in te 
plaatsen voor het voorbeeld. 
    If CheckAteTemplatesAndAtes = True Then     'Bepaling van het aantal Autotekst-
Sjablonen, de namen ervan 
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                                                'en het totaal aantal AutoTeksten wat ze samen bevatten. 
                                                'Als er ook echt Autoteksten aanwezig zijn, wordt het 
programma opgestart. 
        FillArrayAtes                           'Vult de Array arrAtes met alle benodigde gegevens van 
alle AutoTeksten. 
        Load frmAdministration                  'Laadt de frmAdministration vast, maar toont deze nog 
niet. Is nodig om Treeview objecten te kunnen vullen. 
        Set tvw1Nodes = frmAdministration.TreeView1.Nodes           'Stelt de objectverwijzing 
tvw1Nodes in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        Set tvwAimNodes = frmAdministration.TreeViewAim.Nodes       'Stelt de objectverwijzing 
tvwAimNodes in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        Set ortbAtePreview = frmAdministration.rtbAtePreview        'Stelt de objectverwijzing 
ortbAtePreview in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        Set olbxAteChildren = frmAdministration.lbxAteChildren      'Stelt de objectverwijzing 
olbxAteChildren in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
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        FillTreeViews                           'Vult de TreeViews met Autoteksten en stelt de focus in 
op Treeview1. 
        frmAdministration.TreeView1.SetFocus    'Stelt de focus in op TreeView1. 
        frmAdministration.Show vbModeless       'Toon de frmAdministration. vbModeless zorgt 
ervoor dat de overige code nog afgelopen wordt. 
'        MsgBox "Let op, hieronder nog code activeren!" 'Test Code. 
'        On Error Resume Next    'Het is mogelijk dat het document docAteChange nog 
helemaal niet bestaat 
'                                'op dit moment, bijvoorbeeld als we in een nieuwe Word sessie 
'                                'voor het eerst het applicatie onderdeel "Autoteksten Beheer" opstarten. 
'        docAteChange.Activate   'Tijdelijk Word document om aan te passen Autoteksten in te 
kunnen wijzigen. 
    Else 
        MsgBox "Er zijn geen bibliotheken met gegevens (Autoteksten) aanwezig." _ 
                & Chr(10) & "Neem a.u.b. contact op met de ICT Helpdesk." _ 
                , vbOKOnly Or vbCritical, "Waarschuwing"    'Als er geen Autotekst-sjablonen 
aanwezig zijn, 
                                                            'dan wordt de applicatie hier met een foutmelding 
afgebroken. 
        docPreview.Close False                              'Verwijder het verborgen document. Vraag 
niet om het op te slaan. 
        ClearPublicVariables                                'Maakt alle globale variabelen leeg. 
        ClearPublicObjects                                  'Verwijdert alle globale verwijzingen naar 
objecten. 
    End If 
        
End Sub 
 
Private Sub FillTreeViews() 
'Vult de TreeViews met Autoteksten en stelt de focus in op Treeview1. 
     
    Dim i As Integer 
    Dim MyNode As Node 
         
    For i = 1 To intAtesTotal                               'Doorloop alle Autoteksten en maak de 
bijbehorende "Nodes" in de Treeviews aan. 
'        System.PrivateProfileString("c:\test.ini", "Testgegevens", 
arrAtes(cstFieldIndexAteTemplate, i) & "-" & arrAtes(cstFieldAteNumber, i)) = 
arrAtes(cstFieldAteValue, i) 'Test code. Om alle AutoTeksten even te exporteren naar 
bestand c:\test.ini. 
        On Error Resume Next 'Test Code. Is nodig als er bijvoorbeeld per ongeluk AutoTeksten 
voorkomen zonder parent. 

        If Len(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i)) = 0 Then   'De Autotekst is van niveau 1 en heeft 
dus geen Parent. 
                                                            'Aangezien het een Hoofdstuk-Autotekst betreft, 
                                                            'mag hij in beide Treeviews gezet worden en vet 
weergegeven worden. 
                                                            'De format van de Node is als volgt: 2000000000000: 
Autoteksten Gevelbouw 
            Set MyNode = tvw1Nodes.Add(, , arrAtes(cstFieldAteKey, i), 
arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
            MyNode.Bold = True 
            Set MyNode = tvwAimNodes.Add(, , arrAtes(cstFieldAteKey, i), 
arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
            MyNode.Bold = True 
        Else                                                'De Autotekst heeft een Parent, waarvan de sleutel 
meegegeven moet worden, 
                                                            'om de positie van de toe te voegen Autotekst te 
kunnen bepalen. 
            If Right(arrAtes(cstFieldAteNumber, i), 3) = "000" Then 'Aangezien het een Hoofdstuk-
Autotekst betreft, 
                                                            'mag hij in beide Treeviews gezet worden en vet 
weergegeven worden. 
                                                            'De format van de Node is als volgt: 2001010000000: 
1.1 Opening Offertes 
                Set MyNode = tvw1Nodes.Add(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i), tvwChild, 
arrAtes(cstFieldAteKey, i), arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
                MyNode.Bold = True 
                Set MyNode = tvwAimNodes.Add(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i), tvwChild, 
arrAtes(cstFieldAteKey, i), arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
                MyNode.Bold = True 
            Else                                            'Het betreft een Inhoud-Autotekst. Deze hoeft alleen 
in Treeview1 aangemaakt te worden, 
                                                            'en niet vet weergegeven te worden. 
                                                            'De format van de Node is als volgt: 1.1 Opening 
Offertes 
                Set MyNode = tvw1Nodes.Add(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i), tvwChild, 
arrAtes(cstFieldAteKey, i), arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
                MyNode.Bold = False 
            End If 
        End If 
        Set MyNode = Nothing 
    Next i 
         
End Sub 
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Public Sub UpdateToTreeView1RelatedObjects(oNode As Node) 
'Als in TreeView1 een AutoTeksthoofdstuk of AutoTekst wordt geselecteerd, dan wordt een 
voorbeeld van de inhoud in het voorbeeld vak getoond en worden 
'eventueel aanwezig onderliggende AutoTeksten in "onderliggende AutoTeksten selectie lijst" 
getoond. 
 
    Dim strAteNumber As String 
 
    strSelectedList = "treeATE"                         'Test Code. Variabele om te onthouden welke 
TreeView of Lijst het laatst is aangeklikt. 
    strAteNumber = ConvertToAteNumber(oNode.Key)        'Haal het AutoTekstNummer op. 
    FillRtbAtePreview (strAteNumber)                    'Hiermee wordt een voorbeeld van de 
AutoTekst inhoud in het voorbeeld vak aangemaakt. 
    FillLbxAteChildren (strAteNumber)                   'De "onderliggende AutoTeksten selectie 
lijst" wordt gevuld met onderliggende AutoTeksten als deze aanwezig zijn. 
 
    Set oNode = Nothing                                 'Sluit het object af. 
     
End Sub 
 
Private Sub FillLbxAteChildren(strAteNumber As String) 
'De "onderliggende AutoTeksten selectie lijst" wordt gevuld met onderliggende AutoTeksten 
als deze aanwezig zijn. 
 
    Dim oChild As Node 
    Dim i As Integer 
     
    olbxAteChildren.Clear                                               'Maak de "onderliggende AutoTeksten 
selectie lijst" leeg. 
    Set oChild = tvw1Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Child    'Haal het eerste 
kind, de eerste onderliggende AutoTekst, op. 
    Do While Not (oChild Is Nothing)                                    'Doorloop indien aanwezig de 
onderliggende AutoTeksten. 
        olbxAteChildren.AddItem ConvertToAteNumber(oChild.Key)          'Voeg aan de 
"onderliggende AutoTeksten selectie lijst" een item met als naam het AutoTekst-nummer toe. 
        olbxAteChildren.List(i, 1) = GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(oChild.Key), 60) 'Stel 
als weergave van het item in de lijst het versimpelde AutoTekst-nummer in een een deel van 
de inhoud. 
        i = i + 1                                                       'Hoog de teller 1 op. 
        Set oChild = oChild.Next                                        'Ga naar de volgende onderliggende 
AutoTekst. 
    Loop 

     
    Set oChild = Nothing                                                'Sluit het object af. 
     
End Sub 
 
Public Sub ChangeAteSelected() 
'Zet de in TreeView1 geselecteerde AutoTekst in een leeg Word document op basis van het 
sjabloon AteChange.dot, 
'waarin vervolgens de AutoTekst gewijzigd kan worden. 
 
    Dim strAteNumber As String 
         
    strAteNumber = GetAteSelected(tvw1Nodes)                'Bepaal de in TreeView1 
geselecteerde AutoTekst. 
    If Not Len(strAteNumber) = 0 Then                       'Als er een AutoTekst geselecteerd is (de 
lengte van het AutoTekst-nummer is niet 0) 
        Call AteInDoc(True, strAteNumber)                   'plaats deze AutoTekst dan in een nieuw 
Word document. 
        Unload frmAdministration                            'Test Code: het document weergeven. Helaas 
moeten we daarvoor de form uit het geheugen verwijderen 
    Else                                                    'Geef een melding als er geen AutoTekst 
geselecteerd is. 
        MsgBox "Selecteer a.u.b. eerst in bovenstaande Tree de AutoTekst die u wilt wijzigen.", 
vbOKOnly, "Wijzigen..." 
    End If 
 
End Sub 
 
 
 
Function AteInDoc(boolDetectChanges As Boolean, Optional ByVal strAteNumber As String 
= " ", Optional ByVal strAteCurrent As String = " ") As Boolean 
'boolDetectChanges moet true zijn indien we handmatig veranderingen aanbregen (New & 
Change). 
'(strAteNumber in geval van Wijzigen, strAteCurrent in geval van Nieuw en beide in geval van 
Move) 
'Nakijken: 
'strAteNumber hoeft alleen mee gegeven te worden indien we niet met een nieuwe AutoTekst 
te maken hebben 
'strAteCurrent hoeft alleen voor nieuwe ATEs te worden meegegeven 
 
    'Dim aTemp As Template 
    'Dim myTemplate As Template 
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    Dim myRange As Range 
    Dim oNode As Node 
 
    AteInDoc = True 
 
    If Not Len(strAteNumber) = 0 And Not Len(strAteCurrent) = 0 Then 'Als er iets 
geselecteerd is (strAteNumber in geval van Wijzigen, strAteCurrent in geval van Nieuw en 
beide in geval van Move) 
     
        'een benoemd document toevoegen 
        'ExtCode staat in het Oskomera.ini bestand; daar staan alle default roots 
        Set docAteChange = Documents.Add(GetString("extCode") & "\AteChange.dot", False) 
                 
        'het volgende alleen als we een bestaande ATE veranderen 
        If strAteNumber <> " " Then 
            'de AutoTekst plaatsen 
            Set myRange = docAteChange.Range 
            myRange.Select 
            'autotekstnaam in de selectie schrijven 
                Selection.TypeText strAteNumber 
             
            'bij de move-optie moet strAteNumber nu worden verwijderd omdat de code anders 
niet correct werkt 
            'alleen bij move worden de wijzigingen niet bijgehouden 
            If Not boolDetectChanges Then 
                strAteNumber = " " 
            End If 
             
            'de naam van de AutoTekst vervangen met de bijbehorende AutoTekst 
            Set myRange = ActiveDocument.Words(1) 'GetAte(strAteNumber) 
            myRange.InsertAutoText 
         
        End If 
         
        'de naam van de AutoTekst opslaan in een DocVar 
        docAteChange.Variables("AteNumber") = strAteNumber 
        'voor het geval we met een nieuwe te maken hebben ook de oude naam opslaan 
        docAteChange.Variables("CurrentAteNumber") = strAteCurrent 
         
        'het document moet vanaf nu de wijzigingen bijhouden indien Change of New deze 
functie aanroepen 
        If boolDetectChanges Then docAteChange.Saved = True 
 

    Else 
        AteInDoc = False 
    End If 
     
End Function 
 
 
Sub ChangeCancel() 
 
    AteDocDetected 
    CloseAteDoc 
     
End Sub 
 
Sub ChangeOK() 
 
    AteDocDetected 
    DefinitelyChangeAte 
    CloseAteDoc 
     
End Sub 
 
Function DefinitelyChangeAte() 
    Dim strAteNumber As String 
    Dim strTemp As String 
    Dim dblTemp As Double 
    Dim dblTempMax As Double 
    Dim lngLevel As Long 
    Dim dblCounter As Double 
    Dim AteTemplate As Template 
    Dim dblHighestName As Double 
    Dim dblTestHighest As Double 
    Dim dblMax As Double 
    Dim dblNewName As Double 
    Dim strStyle As String 
    Dim lngLevelNew As Long 
     
    'zijn er veranderingen? 
    If docAteChange.Saved = False Then 
        'in dat geval de veranderingen opslaan: 
         
        'lege regels weggooien 
        CleanAte 
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        'AutoTekst opnieuw aanmaken met nieuwe inhoud c.q. nieuwe AutoTekst met nieuw 
nummer 
        'eerst naam van de AutoTekst achterhalen (die is het programma namelijk ondertussen 
vergeten...) 
        'variable AteNumber is " " als we bezig zijn met een nieuwe ATE, 
        'dan moeten we een nieuwe naam aanmaken op basis van variable currentAteNumber 
        strTemp = docAteChange.Variables("AteNumber") 
        If strTemp = " " Then 
            'nieuwe AteNumber aanmaken 
            strTemp = docAteChange.Variables("currentAteNumber") 
            Debug.Print strTemp 
             
            'template opzoeken 
            Set AteTemplate = FindTemplateAte(strTemp) 
             
            'de nieuwe naam aanmaken 
            'de eerste 2 + x cijfers van de oude naam (zelfde template & mogelijk een bepaald 
niveau) 
            lngLevel = GetLngAteLevel(strTemp) 
            dblTemp = CDbl(strTemp) 
             
            'opzoeken welke AutoTeksten al aanwezig zijn 
            strStyle = LCase(docAteChange.Paragraphs(1).Style) 
             
             
            If strStyle = "standaard" Or Left(strStyle, 8) = "oskomera" Then 
            'indien we platte tekst wegschrijven 
                'max waarde voor de functie instellen 
                dblMax = dblTemp + 999 
                'de nieuwe naam genereren 
                dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1, AteTemplate) 
                strAteNumber = CStr(dblNewName) 
                         
            Else 
                'indien we koppen wegschrijven 
                If Left(strStyle, 3) = "kop" Then 
                    DefineHeaderLevel lngLevel, strAteNumber, dblTemp, AteTemplate 
'                    Select Case lngLevel 
'                     Case 2: 'kop1 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading1 
'                            'max waarde voor de functie instellen 

'                            dblMax = dblTemp + 100000000000# - 1000000000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000000000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                     Case 3: 'kop2 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading2 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 1000000000 - 10000000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 10000000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                     Case 4: 'kop3 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading3 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 10000000 - 100000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 100000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                     Case 5: 'kop4 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading4 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 100000 - 1000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                     Case Else: 'lager niveau dan kop 4 is niet toegestaan. We stellen kop 4 in en 
geven een melding. 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading4 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 100000 - 1000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
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'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                            'melding omdat de heading een te hoog niveau toegewezen zou krijgen 
'                            MsgBox "Autotext " & strAteNumber & " will be set to heading level 4 since 
a level 5 and below is not possible. Please check if this is correct." 
' 
'                    End Select 
                Else 
                    'We accepteren alleen standaard, oskomera* en kop* opmaakprofielen 
                    MsgBox "This format may not be used in an autotext" 
                    Exit Function 
                End If 
            End If 
        Else 
            'ate vervangen 
            'Check of de bewerkte AutoTekst PLAT (standaard of oskomera opsommingstekens) 
is of HEADER 
            'opzoeken welke AutoTeksten al aanwezig zijn 
            strStyle = LCase(docAteChange.Paragraphs(1).Style) 
             
            If strStyle = "standaard" Or Left(strStyle, 8) = "oskomera" Then 
                'De bewerkte AutoTekst is PLAT 
                If lngLevel = 0 Then 
                    'De originele AutoTekst was oorspronkelijk ook PLAT 
                    strAteNumber = strTemp 
                Else 
                'De originele AutoTekst was een HEADER en zou PLAT moeten worden, maar dat 
mag niet. 
                'We vangen dit af met een foutmelding en kennen zelf de oude HEADER opmaak 
weer toe. 
                    MsgBox "It is not yet possible to change a HEADER into STANDARD text." & 
Chr(13) & _ 
                        "The first line of your text is changed into HEADER automatically." 
                    'We voorzien de eerste regel automatisch van de goede HEADER 
                    With docAteChange.Paragraphs(1) 
                        Select Case lngLevel 
                            Case 5: .Style = wdStyleHeading4 
                            Case 4: .Style = wdStyleHeading3 
                            Case 3: .Style = wdStyleHeading2 
                            Case 2: .Style = wdStyleHeading1 
                            Case 1: .Style = wdStyleHeader 

                            Case Else: MsgBox "Check the code (DefinitelyChangeAte); this shouldn't 
happen." 
                        End Select 
                    End With 
                    strAteNumber = strTemp 
                End If 
            Else 
                'De bewerkte AutoTekst is HEADER 
                If lngLevel = 0 Then 
                    'De oorspronkelijke AutoTekst was PLAT 
                 
                strAteNumber = Left(strTemp, 10) & "000" 
                lngLevelNew = GetLngAteLevel(strAteNumber) 
                DefineHeaderLevel lngLevelNew, strAteNumber, CDbl(strAteNumber), 
FindTemplateAte(strAteNumber) 
                Else 
                    'De oorspronkelijke AutoTekst was HEADER 
                    strAteNumber = strTemp 
                End If 
            End If 
             
            ' to do!!! dan moeten we namelijk hernummeren... 
'Test Code.            MsgBox "let op we kunnnen nog niet converteren van kop naar plat en 
vice versa" 
        End If 
    End If 
     
    docAteChange.Variables("AteNumbernew") = strAteNumber 'de nieuwe naam weer 
beschikbaar maken in geval van "move" 
    Call RecreateAte(strAteNumber) 
'Test Code.    MsgBox "Niet vergeten: Oude Ate verwijderen, mogelijk gebruik maken van 
variable StrTemp, is de oude naam" 
     
End Function 
 
Function DefineHeaderLevel(lngLevel As Long, strAteNumber As String, dblTemp As Double, 
AteTemplate As Template) 
     
    Dim dblMax As Double 
    Dim dblNewName As Double 
        
    Select Case lngLevel 
     Case 1: 'kop1 de opgegeven ate is wel de root 
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            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading1 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 100000000000# - 1000000000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000000000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
             
     Case 2: 'kop2 de opgegeven ate is wel level 1 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading2 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 1000000000 - 10000000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 10000000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
             
     Case 3: 'kop3 de opgegeven ate is wel level 2 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading3 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 10000000 - 100000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 100000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
             
     Case 4: 'kop4 de opgegeven ate is wel level 3 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading4 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 100000 - 1000 

            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
                                   
     Case Else: 'lager niveau dan kop 4 is niet toegestaan. We stellen kop 4 in en geven een 
melding. 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading4 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 100000 - 1000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
             
            'melding omdat de heading een te hoog niveau toegewezen zou krijgen 
            MsgBox "An autotext will be set to heading level 4 since a level 5 and below is not 
possible. Please check if this is correct." 
      
    End Select 
     
End Function 
 
Function DetectNewAteNumber(AteValue As Double, counterMax As Double, counterStep As 
Double, AteTemplate As Template) As Double 
 
    'de daarop volgende naam opslaan 
    DetectNewAteNumber = DetectHighestAteNumberInPath(AteValue, counterMax, 
counterStep, AteTemplate) + counterStep 
 
End Function 
 
Function DetectHighestAteNumberInPath(AteValue As Double, counterMax As Double, 
counterStep As Double, AteTemplate As Template) As Double 
    Dim dblCounter As Double 
    Dim dblHighestName As Double 
     
    For dblCounter = AteValue + counterStep To counterMax Step counterStep 
        'detecteren of AutoTekst er is (beetje lelijke oplossing) 
        'overslaan als AutoTekst niet bestaat 
        On Error Resume Next 
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        If Not Len(AteTemplate.AutoTextEntries(CStr(dblCounter)).Name) = 0 Then 'Test Code. 
<> "" vervangen door Not len(...) = 0 
            If Err = 0 Then 
                'de tot nu toe hoogste gevonden naam opslaan 
                dblHighestName = dblCounter 
            End If 
            On Error GoTo 0 
        End If 
    Next dblCounter 
     
    'de op de hoogste gedetecteerde naam onthouden 
    If dblHighestName = counterStep Or dblHighestName = 0 Then dblHighestName = 
AteValue 
 
    DetectHighestAteNumberInPath = dblHighestName 
     
End Function 
''deze hebben we dadelijk mogelijk niet meer nodig 
'Function DetectAteNumber(dblCounter As Double, atetemplate As Template) As Double 
'    'detecteren of AutoTekst er is (beetje lelijke oplossing) 
'    'overslaan als AutoTekst niet bestaat 
'    On Error GoTo foutje 
'    If atetemplate.AutoTextEntries(CStr(dblCounter)).Name <> "" Then 
'        'de naam opslaan 
'        DetectAteNumber = dblCounter 
'    End If 
'foutje: 
'    'als AutoTekst niet gevonden (error!) doen we niets 
'End Function 
Function AteDocDetected() 
    'helaas is hij nu vergeten hoe hij heet... 
    'dus we moeten het actieve document weer benoemen om verder te kunnen werken 
    'mogelijk is wordt de knop ook ten onrechte gebruikt 
     
    If detectAteDoc = True Then 
        Set docAteChange = ActiveDocument 
    Else 
        'voor andere docs mag de knop niet worden gebruikt 
        MsgBox "The button is not active right now." 
        Exit Function 
    End If 
 
End Function 

Function CloseAteDoc() 
    'om problemen bij het sluiten te voorkomen 
     
    docAteChange.Variables("atesluiten") = "true" 
    docAteChange.Close False 'document sluiten, zonder vraag om opslaan 
    StartAdministration 
 
End Function 
 
Public Sub DeleteAteSelected() 
 
    Dim strAteNumber As String 
    Dim oNode As Node 
         
    strAteNumber = GetAteSelected(tvw1Nodes)                'Bepaal de in TreeView1 
geselecteerde AutoTekst. 
    If Not Len(strAteNumber) = 0 Then                       'Als er een AutoTekst geselecteerd is (de 
lengte van het AutoTekst-nummer is niet 0) 
        GetAte(strAteNumber).Delete 
            strAteRemembered = GetParentAteSelected(tvw1Nodes) 
            Unload frmAdministration 
            StartAdministration 
            ReturnToPreviousSelection tvw1Nodes, strAteRemembered 
'Test Code: Hier nog code schrijven die hogere broer, of als die niet aanwezig is, de parent 
selecteert bij terugkeer in AutoTekst Administration. 
    Else                                                    'Geef een melding als er geen AutoTekst 
geselecteerd is. 
        MsgBox "Selecteer a.u.b. eerst in bovenstaande Tree de AutoTekst die u wilt wijzigen.", 
vbOKOnly, "Wijzigen..." 
    End If 
 
End Sub 
 
Public Sub DeleteAtesSelected() 
 
    Dim i As Integer 
    Dim intCountAtesSelected As Integer 
    Dim arrAtesDeleted() As String 
    Dim intCountAtesUnselected As Integer 
    Dim arrAtesLeftOver() As String 
    Dim strAteNamePredecessor As String 
         
    If olbxAteChildren.ListCount <> 0 Then 
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        GetAtesSelected intCountAtesSelected, arrAtesDeleted, intCountAtesUnselected, 
arrAtesLeftOver 
         
        If Not intCountAtesSelected = 0 Then                       'Als er AutoTeksten geselecteerd 
zijn 
            For i = 1 To intCountAtesSelected 
'                MsgBox arrAtesDeleted(i)                            'Test Code 
                GetAte(arrAtesDeleted(i)).Delete 
            Next 
            For i = 1 To intCountAtesUnselected 
                If i = 1 Then 
                    If CInt(Right(arrAtesLeftOver(i), 3)) <> 1 Then 
                        GetAte(arrAtesLeftOver(i)).Name = Left(arrAtesLeftOver(i), 10) & "001" 
                    End If 
                    strAteNamePredecessor = Left(arrAtesLeftOver(i), 10) & "001" 
                Else 
                    If (CInt(Right(arrAtesLeftOver(i), 3)) - CInt(Right(strAteNamePredecessor, 3))) > 
1 Then 
                        strAteNamePredecessor = strAteNamePredecessor + 1 
                        GetAte(arrAtesLeftOver(i)).Name = strAteNamePredecessor 
                    Else 
                        strAteNamePredecessor = strAteNamePredecessor + 1 
                    End If 
                End If 
            Next 
            strAteRemembered = GetAteSelected(tvw1Nodes) 
            Unload frmAdministration 
            StartAdministration 
            ReturnToPreviousSelection tvw1Nodes, strAteRemembered 
'Test Code: Hier nog code schrijven die de parent selecteert bij terugkeer in AutoTekst 
Administration. 
        Else                                                    'Geef een melding als er geen AutoTekst 
geselecteerd is. 
            MsgBox "Selecteer a.u.b. eerst in bovenstaande lijst 1 of meerdere AutoTeksten die u 
wilt verwijderen.", vbOKOnly, "Verwijderen..." 
        End If 
        Else 
            MsgBox "Selecteer a.u.b. eerst in bovenstaande Tree een Hoofdstuk-AutoTekst en 
vervolgens in bovenstaande lijst 1 of meerdere AutoTeksten die u wilt verwijderen.", 
vbOKOnly, "Verwijderen..." 
    End If 
 
End Sub 

Public Sub GetAtesSelected(ByRef intCountAtesSelected As Integer, ByRef arrAtesDeleted() 
As String, ByRef intCountAtesUnselected As Integer, ByRef arrAtesLeftOver() As String) 
'Bepaal de in de Listbox geselecteerde AutoTeksten 
 
Dim i As Integer 
Dim y As Integer 
 
y = olbxAteChildren.ListCount 
 
ReDim arrAtesDeleted(1 To y) As String 
ReDim arrAtesLeftOver(1 To y) As String 
 
For i = 0 To y - 1 
    If olbxAteChildren.Selected(i) = True Then 
        intCountAtesSelected = intCountAtesSelected + 1 
        arrAtesDeleted(intCountAtesSelected) = olbxAteChildren.Column(0, i) 
    Else 
        intCountAtesUnselected = intCountAtesUnselected + 1 
        arrAtesLeftOver(intCountAtesUnselected) = olbxAteChildren.Column(0, i) 
    End If 
Next 
 
ReDim Preserve arrAtesDeleted(1 To intCountAtesSelected) As String 
ReDim Preserve arrAtesLeftOver(1 To intCountAtesUnselected) As String 
 
End Sub 
 
Function detectAteDoc() As Boolean 
    'benodigd voor sluiten, anders krijgen we gekke meldingen bij het sluiten van alle docs. 
    Dim myvariable As Variable 
    Dim boolgevonden As Boolean 
     
    boolgevonden = False 
    For Each myvariable In ActiveDocument.Variables 
        If myvariable.Name = "atesluiten" Then 
            boolgevonden = True 
            Exit For 
        End If 
    Next 
 
    detectAteDoc = boolgevonden 
End Function 
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Function RecreateAte(strAteNumber As String) 
    'AutoTekst opnieuw aanmaken met nieuwe inhoud 
 
    Dim templateAte As Template 
 
    'de naam van de template achterhalen op basis van de autotekstnaam 
    Set templateAte = FindTemplateAte(strAteNumber) 
 
    'als er niets is gevonden, gewoon fout overslaan 
    On Error Resume Next 
    'gehele inhoud van het document toevoegen aan de gevonden sjabloon 
    templateAte.AutoTextEntries.Add Name:=strAteNumber, Range:=docAteChange.Range 
    If Err <> 0 Then 
        MsgBox "Template not found." 
    Else 
        templateAte.Save 
    End If 
 
End Function 
 
 
Function FindTemplateAte(strAteNumber As String) As Template 
    Dim mytemplate As Template 
    Dim strTemplAteNumber As String 
         
    'de naam van de template achterhalen op basis van de autotekstnaam 
    strTemplAteNumber = Left(strAteNumber, 2) 
    For Each mytemplate In Application.Templates 
        If mytemplate.Name = "dot" & strTemplAteNumber & ".dot" Then 
            'template gevonden! Naam onthouden 
            Set FindTemplateAte = mytemplate 
            Exit For 
        End If 
    Next 
 
End Function 
Function CleanAte() 
    'lege regels op het einde verwijderen 
    Dim lngAantalParagraphs As Long 
    Dim lngAantalParagraphsOld As Long 
     
        'eerst achterhalen of op het einde lege regels staan 
        lngAantalParagraphs = docAteChange.Paragraphs.Count 

        'Checkt of het eerste karakter van de laatste alinea een ENTER is (ascii code is 13) 
        While Asc(docAteChange.Paragraphs(lngAantalParagraphs).Range) = 13 
            'lege regels weggooien 
            docAteChange.Paragraphs(lngAantalParagraphs).Range.Delete 
            'bij een tabel in de AutoTekst ontstaat er een probleem 
            'omdat dan de laatste regel niet weggegooid kan worden 
            'oude waarde dus opslaan 
            lngAantalParagraphsOld = lngAantalParagraphs 
            'opnieuw tellen 
            lngAantalParagraphs = docAteChange.Paragraphs.Count 
            'als het niet meer minder regels worden stoppen we ermee 
            If lngAantalParagraphsOld = lngAantalParagraphs Then Exit Function 
        Wend 
     
End Function 
 
Function GetLngAteLevel(strAteNumber As String) As Long 
    If Mid(strAteNumber, 3, 11) = "00000000000" Then 
        GetLngAteLevel = 1 
    ElseIf Mid(strAteNumber, 5, 9) = "000000000" Then 
        GetLngAteLevel = 2 
    ElseIf Mid(strAteNumber, 7, 7) = "0000000" Then 
        GetLngAteLevel = 3 
    ElseIf Mid(strAteNumber, 9, 5) = "00000" Then 
        GetLngAteLevel = 4 
    ElseIf Mid(strAteNumber, 11, 3) = "000" Then 
        GetLngAteLevel = 5 
    Else 
        GetLngAteLevel = 0 'platte tekst 
    End If 
     
End Function 
 
Public Sub HideAdministration() 
'Verbergt het applicatie onderdeel Administration en maakt een aantal zaken leeg. 
 
'    Dim oNode As Node                       'Test Code. 
     
    frmAdministration.Hide                  'Verbergt het applicatie onderdeel Administration. 
    docPreview.Close False                  'Verwijder het verborgen document. Vraag niet om het 
op te slaan. 
'    For Each oNode In tvw1Nodes             'Test Code. Klapt de hele structuur van TreeView1 
in. 
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'        oNode.Expanded = False 
'    Next oNode 
'    Set oNode = Nothing                     'Test Code. Verwijdert object oNode. 
    tvw1Nodes.Clear                         'Test Code. 
    tvwAimNodes.Clear                       'Test Code. 
    olbxAteChildren.Clear                   'Maakt de lijst, waarin eventueel geselecteerde 
AutoTekst-kinderen weergegeven worden, leeg. 
    ortbAtePreview.TextRTF = vbNullString   'Maakt het voorbeeld vak, 
Userforms(0).rtbAtePreview, leeg. 
    ClearPublicVariables                    'Maakt alle globale variabelen leeg. 
    ClearPublicObjects                      'Verwijdert alle globale verwijzingen naar objecten. 
 
End Sub 'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 21-08-2006 
'Inhoud:            Algemene code "Autoteksten Beheer". 
 
Option Explicit 
 
Public Sub StartAdministration() 
'Met deze procedure start het applicatie-onderdeel "Autoteksten Beheer". 
'De procedure wordt getriggerd door de knop "Autoteksten Beheer" op de werkbalk 
"AutotekstenGenerator". 
 
'    Dim docTemp As Document                     'Test Code. 
     
    SetProfileFilePath                          'Mogelijkheid initialiseren om bestand "Oskomera.ini" te 
benaderen, 
                                                'waarin enkele applicatie settings staan. 
    Set docPreview = Application.Documents.Add(, , wdNewBlankDocument, False)   'Dit 
document wordt toegevoegd maar blijft verder verborgen. 
                                                                                'Het dient om tijdelijk AutoTeksten in te 
plaatsen voor het voorbeeld. 
    If CheckAteTemplatesAndAtes = True Then     'Bepaling van het aantal Autotekst-
Sjablonen, de namen ervan 
                                                'en het totaal aantal AutoTeksten wat ze samen bevatten. 
                                                'Als er ook echt Autoteksten aanwezig zijn, wordt het 
programma opgestart. 
        FillArrayAtes                           'Vult de Array arrAtes met alle benodigde gegevens van 
alle AutoTeksten. 
        Load frmAdministration                  'Laadt de frmAdministration vast, maar toont deze nog 
niet. Is nodig om Treeview objecten te kunnen vullen. 
        Set tvw1Nodes = frmAdministration.TreeView1.Nodes           'Stelt de objectverwijzing 
tvw1Nodes in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 

        Set tvwAimNodes = frmAdministration.TreeViewAim.Nodes       'Stelt de objectverwijzing 
tvwAimNodes in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        Set ortbAtePreview = frmAdministration.rtbAtePreview        'Stelt de objectverwijzing 
ortbAtePreview in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        Set olbxAteChildren = frmAdministration.lbxAteChildren      'Stelt de objectverwijzing 
olbxAteChildren in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        FillTreeViews                           'Vult de TreeViews met Autoteksten en stelt de focus in 
op Treeview1. 
        frmAdministration.TreeView1.SetFocus    'Stelt de focus in op TreeView1. 
        frmAdministration.Show vbModeless       'Toon de frmAdministration. vbModeless zorgt 
ervoor dat de overige code nog afgelopen wordt. 
'        MsgBox "Let op, hieronder nog code activeren!" 'Test Code. 
'        On Error Resume Next    'Het is mogelijk dat het document docAteChange nog 
helemaal niet bestaat 
'                                'op dit moment, bijvoorbeeld als we in een nieuwe Word sessie 
'                                'voor het eerst het applicatie onderdeel "Autoteksten Beheer" opstarten. 
'        docAteChange.Activate   'Tijdelijk Word document om aan te passen Autoteksten in te 
kunnen wijzigen. 
    Else 
        MsgBox "Er zijn geen bibliotheken met gegevens (Autoteksten) aanwezig." _ 
                & Chr(10) & "Neem a.u.b. contact op met de ICT Helpdesk." _ 
                , vbOKOnly Or vbCritical, "Waarschuwing"    'Als er geen Autotekst-sjablonen 
aanwezig zijn, 
                                                            'dan wordt de applicatie hier met een foutmelding 
afgebroken. 
        docPreview.Close False                              'Verwijder het verborgen document. Vraag 
niet om het op te slaan. 
        ClearPublicVariables                                'Maakt alle globale variabelen leeg. 
        ClearPublicObjects                                  'Verwijdert alle globale verwijzingen naar 
objecten. 
    End If 
        
End Sub 
 
Private Sub FillTreeViews() 
'Vult de TreeViews met Autoteksten en stelt de focus in op Treeview1. 
     
    Dim i As Integer 
    Dim MyNode As Node 
         
    For i = 1 To intAtesTotal                               'Doorloop alle Autoteksten en maak de 
bijbehorende "Nodes" in de Treeviews aan. 
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'        System.PrivateProfileString("c:\test.ini", "Testgegevens", 
arrAtes(cstFieldIndexAteTemplate, i) & "-" & arrAtes(cstFieldAteNumber, i)) = 
arrAtes(cstFieldAteValue, i) 'Test code. Om alle AutoTeksten even te exporteren naar 
bestand c:\test.ini. 
        On Error Resume Next 'Test Code. Is nodig als er bijvoorbeeld per ongeluk AutoTeksten 
voorkomen zonder parent. 
        If Len(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i)) = 0 Then   'De Autotekst is van niveau 1 en heeft 
dus geen Parent. 
                                                            'Aangezien het een Hoofdstuk-Autotekst betreft, 
                                                            'mag hij in beide Treeviews gezet worden en vet 
weergegeven worden. 
                                                            'De format van de Node is als volgt: 2000000000000: 
Autoteksten Gevelbouw 
            Set MyNode = tvw1Nodes.Add(, , arrAtes(cstFieldAteKey, i), 
arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
            MyNode.Bold = True 
            Set MyNode = tvwAimNodes.Add(, , arrAtes(cstFieldAteKey, i), 
arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
            MyNode.Bold = True 
        Else                                                'De Autotekst heeft een Parent, waarvan de sleutel 
meegegeven moet worden, 
                                                            'om de positie van de toe te voegen Autotekst te 
kunnen bepalen. 
            If Right(arrAtes(cstFieldAteNumber, i), 3) = "000" Then 'Aangezien het een Hoofdstuk-
Autotekst betreft, 
                                                            'mag hij in beide Treeviews gezet worden en vet 
weergegeven worden. 
                                                            'De format van de Node is als volgt: 2001010000000: 
1.1 Opening Offertes 
                Set MyNode = tvw1Nodes.Add(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i), tvwChild, 
arrAtes(cstFieldAteKey, i), arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
                MyNode.Bold = True 
                Set MyNode = tvwAimNodes.Add(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i), tvwChild, 
arrAtes(cstFieldAteKey, i), arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
                MyNode.Bold = True 
            Else                                            'Het betreft een Inhoud-Autotekst. Deze hoeft alleen 
in Treeview1 aangemaakt te worden, 
                                                            'en niet vet weergegeven te worden. 
                                                            'De format van de Node is als volgt: 1.1 Opening 
Offertes 
                Set MyNode = tvw1Nodes.Add(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i), tvwChild, 
arrAtes(cstFieldAteKey, i), arrAtes(cstFieldAteNumber, i) & ": " & arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
                MyNode.Bold = False 

            End If 
        End If 
        Set MyNode = Nothing 
    Next i 
         
End Sub 
 
Public Sub UpdateToTreeView1RelatedObjects(oNode As Node) 
'Als in TreeView1 een AutoTeksthoofdstuk of AutoTekst wordt geselecteerd, dan wordt een 
voorbeeld van de inhoud in het voorbeeld vak getoond en worden 
'eventueel aanwezig onderliggende AutoTeksten in "onderliggende AutoTeksten selectie lijst" 
getoond. 
 
    Dim strAteNumber As String 
 
    strSelectedList = "treeATE"                         'Test Code. Variabele om te onthouden welke 
TreeView of Lijst het laatst is aangeklikt. 
    strAteNumber = ConvertToAteNumber(oNode.Key)        'Haal het AutoTekstNummer op. 
    FillRtbAtePreview (strAteNumber)                    'Hiermee wordt een voorbeeld van de 
AutoTekst inhoud in het voorbeeld vak aangemaakt. 
    FillLbxAteChildren (strAteNumber)                   'De "onderliggende AutoTeksten selectie 
lijst" wordt gevuld met onderliggende AutoTeksten als deze aanwezig zijn. 
 
    Set oNode = Nothing                                 'Sluit het object af. 
     
End Sub 
 
Private Sub FillLbxAteChildren(strAteNumber As String) 
'De "onderliggende AutoTeksten selectie lijst" wordt gevuld met onderliggende AutoTeksten 
als deze aanwezig zijn. 
 
    Dim oChild As Node 
    Dim i As Integer 
     
    olbxAteChildren.Clear                                               'Maak de "onderliggende AutoTeksten 
selectie lijst" leeg. 
    Set oChild = tvw1Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Child    'Haal het eerste 
kind, de eerste onderliggende AutoTekst, op. 
    Do While Not (oChild Is Nothing)                                    'Doorloop indien aanwezig de 
onderliggende AutoTeksten. 
        olbxAteChildren.AddItem ConvertToAteNumber(oChild.Key)          'Voeg aan de 
"onderliggende AutoTeksten selectie lijst" een item met als naam het AutoTekst-nummer toe. 
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        olbxAteChildren.List(i, 1) = GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(oChild.Key), 60) 'Stel 
als weergave van het item in de lijst het versimpelde AutoTekst-nummer in een een deel van 
de inhoud. 
        i = i + 1                                                       'Hoog de teller 1 op. 
        Set oChild = oChild.Next                                        'Ga naar de volgende onderliggende 
AutoTekst. 
    Loop 
     
    Set oChild = Nothing                                                'Sluit het object af. 
     
End Sub 
 
Public Sub ChangeAteSelected() 
'Zet de in TreeView1 geselecteerde AutoTekst in een leeg Word document op basis van het 
sjabloon AteChange.dot, 
'waarin vervolgens de AutoTekst gewijzigd kan worden. 
 
    Dim strAteNumber As String 
         
    strAteNumber = GetAteSelected(tvw1Nodes)                'Bepaal de in TreeView1 
geselecteerde AutoTekst. 
    If Not Len(strAteNumber) = 0 Then                       'Als er een AutoTekst geselecteerd is (de 
lengte van het AutoTekst-nummer is niet 0) 
        Call AteInDoc(True, strAteNumber)                   'plaats deze AutoTekst dan in een nieuw 
Word document. 
        Unload frmAdministration                            'Test Code: het document weergeven. Helaas 
moeten we daarvoor de form uit het geheugen verwijderen 
    Else                                                    'Geef een melding als er geen AutoTekst 
geselecteerd is. 
        MsgBox "Selecteer a.u.b. eerst in bovenstaande Tree de AutoTekst die u wilt wijzigen.", 
vbOKOnly, "Wijzigen..." 
    End If 
 
End Sub 
 
 
 
Function AteInDoc(boolDetectChanges As Boolean, Optional ByVal strAteNumber As String 
= " ", Optional ByVal strAteCurrent As String = " ") As Boolean 
'boolDetectChanges moet true zijn indien we handmatig veranderingen aanbregen (New & 
Change). 
'(strAteNumber in geval van Wijzigen, strAteCurrent in geval van Nieuw en beide in geval van 
Move) 

'Nakijken: 
'strAteNumber hoeft alleen mee gegeven te worden indien we niet met een nieuwe AutoTekst 
te maken hebben 
'strAteCurrent hoeft alleen voor nieuwe ATEs te worden meegegeven 
 
    'Dim aTemp As Template 
    'Dim myTemplate As Template 
    Dim myRange As Range 
    Dim oNode As Node 
 
    AteInDoc = True 
 
    If Not Len(strAteNumber) = 0 And Not Len(strAteCurrent) = 0 Then 'Als er iets 
geselecteerd is (strAteNumber in geval van Wijzigen, strAteCurrent in geval van Nieuw en 
beide in geval van Move) 
     
        'een benoemd document toevoegen 
        'ExtCode staat in het Oskomera.ini bestand; daar staan alle default roots 
        Set docAteChange = Documents.Add(GetString("extCode") & "\AteChange.dot", False) 
                 
        'het volgende alleen als we een bestaande ATE veranderen 
        If strAteNumber <> " " Then 
            'de AutoTekst plaatsen 
            Set myRange = docAteChange.Range 
            myRange.Select 
            'autotekstnaam in de selectie schrijven 
                Selection.TypeText strAteNumber 
             
            'bij de move-optie moet strAteNumber nu worden verwijderd omdat de code anders 
niet correct werkt 
            'alleen bij move worden de wijzigingen niet bijgehouden 
            If Not boolDetectChanges Then 
                strAteNumber = " " 
            End If 
             
            'de naam van de AutoTekst vervangen met de bijbehorende AutoTekst 
            Set myRange = ActiveDocument.Words(1) 'GetAte(strAteNumber) 
            myRange.InsertAutoText 
         
        End If 
         
        'de naam van de AutoTekst opslaan in een DocVar 
        docAteChange.Variables("AteNumber") = strAteNumber 
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        'voor het geval we met een nieuwe te maken hebben ook de oude naam opslaan 
        docAteChange.Variables("CurrentAteNumber") = strAteCurrent 
         
        'het document moet vanaf nu de wijzigingen bijhouden indien Change of New deze 
functie aanroepen 
        If boolDetectChanges Then docAteChange.Saved = True 
 
    Else 
        AteInDoc = False 
    End If 
     
End Function 
 
 
Sub ChangeCancel() 
 
    AteDocDetected 
    CloseAteDoc 
     
End Sub 
 
Sub ChangeOK() 
 
    AteDocDetected 
    DefinitelyChangeAte 
    CloseAteDoc 
     
End Sub 
 
Function DefinitelyChangeAte() 
    Dim strAteNumber As String 
    Dim strTemp As String 
    Dim dblTemp As Double 
    Dim dblTempMax As Double 
    Dim lngLevel As Long 
    Dim dblCounter As Double 
    Dim AteTemplate As Template 
    Dim dblHighestName As Double 
    Dim dblTestHighest As Double 
    Dim dblMax As Double 
    Dim dblNewName As Double 
    Dim strStyle As String 
    Dim lngLevelNew As Long 

     
    'zijn er veranderingen? 
    If docAteChange.Saved = False Then 
        'in dat geval de veranderingen opslaan: 
         
        'lege regels weggooien 
        CleanAte 
         
        'AutoTekst opnieuw aanmaken met nieuwe inhoud c.q. nieuwe AutoTekst met nieuw 
nummer 
        'eerst naam van de AutoTekst achterhalen (die is het programma namelijk ondertussen 
vergeten...) 
        'variable AteNumber is " " als we bezig zijn met een nieuwe ATE, 
        'dan moeten we een nieuwe naam aanmaken op basis van variable currentAteNumber 
        strTemp = docAteChange.Variables("AteNumber") 
        If strTemp = " " Then 
            'nieuwe AteNumber aanmaken 
            strTemp = docAteChange.Variables("currentAteNumber") 
            Debug.Print strTemp 
             
            'template opzoeken 
            Set AteTemplate = FindTemplateAte(strTemp) 
             
            'de nieuwe naam aanmaken 
            'de eerste 2 + x cijfers van de oude naam (zelfde template & mogelijk een bepaald 
niveau) 
            lngLevel = GetLngAteLevel(strTemp) 
            dblTemp = CDbl(strTemp) 
             
            'opzoeken welke AutoTeksten al aanwezig zijn 
            strStyle = LCase(docAteChange.Paragraphs(1).Style) 
             
             
            If strStyle = "standaard" Or Left(strStyle, 8) = "oskomera" Then 
            'indien we platte tekst wegschrijven 
                'max waarde voor de functie instellen 
                dblMax = dblTemp + 999 
                'de nieuwe naam genereren 
                dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1, AteTemplate) 
                strAteNumber = CStr(dblNewName) 
                         
            Else 
                'indien we koppen wegschrijven 
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                If Left(strStyle, 3) = "kop" Then 
                    DefineHeaderLevel lngLevel, strAteNumber, dblTemp, AteTemplate 
'                    Select Case lngLevel 
'                     Case 2: 'kop1 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading1 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 100000000000# - 1000000000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000000000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                     Case 3: 'kop2 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading2 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 1000000000 - 10000000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 10000000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                     Case 4: 'kop3 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading3 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 10000000 - 100000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 100000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                     Case 5: 'kop4 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading4 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 100000 - 1000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 

'                     Case Else: 'lager niveau dan kop 4 is niet toegestaan. We stellen kop 4 in en 
geven een melding. 
'                            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
'                            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading4 
'                            'max waarde voor de functie instellen 
'                            dblMax = dblTemp + 100000 - 1000 
'                            'de nieuwe naam genereren 
'                            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000, 
atetemplate) 
'                            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
' 
'                            'melding omdat de heading een te hoog niveau toegewezen zou krijgen 
'                            MsgBox "Autotext " & strAteNumber & " will be set to heading level 4 since 
a level 5 and below is not possible. Please check if this is correct." 
' 
'                    End Select 
                Else 
                    'We accepteren alleen standaard, oskomera* en kop* opmaakprofielen 
                    MsgBox "This format may not be used in an autotext" 
                    Exit Function 
                End If 
            End If 
        Else 
            'ate vervangen 
            'Check of de bewerkte AutoTekst PLAT (standaard of oskomera opsommingstekens) 
is of HEADER 
            'opzoeken welke AutoTeksten al aanwezig zijn 
            strStyle = LCase(docAteChange.Paragraphs(1).Style) 
             
            If strStyle = "standaard" Or Left(strStyle, 8) = "oskomera" Then 
                'De bewerkte AutoTekst is PLAT 
                If lngLevel = 0 Then 
                    'De originele AutoTekst was oorspronkelijk ook PLAT 
                    strAteNumber = strTemp 
                Else 
                'De originele AutoTekst was een HEADER en zou PLAT moeten worden, maar dat 
mag niet. 
                'We vangen dit af met een foutmelding en kennen zelf de oude HEADER opmaak 
weer toe. 
                    MsgBox "It is not yet possible to change a HEADER into STANDARD text." & 
Chr(13) & _ 
                        "The first line of your text is changed into HEADER automatically." 
                    'We voorzien de eerste regel automatisch van de goede HEADER 
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                    With docAteChange.Paragraphs(1) 
                        Select Case lngLevel 
                            Case 5: .Style = wdStyleHeading4 
                            Case 4: .Style = wdStyleHeading3 
                            Case 3: .Style = wdStyleHeading2 
                            Case 2: .Style = wdStyleHeading1 
                            Case 1: .Style = wdStyleHeader 
                            Case Else: MsgBox "Check the code (DefinitelyChangeAte); this shouldn't 
happen." 
                        End Select 
                    End With 
                    strAteNumber = strTemp 
                End If 
            Else 
                'De bewerkte AutoTekst is HEADER 
                If lngLevel = 0 Then 
                    'De oorspronkelijke AutoTekst was PLAT 
                 
                strAteNumber = Left(strTemp, 10) & "000" 
                lngLevelNew = GetLngAteLevel(strAteNumber) 
                DefineHeaderLevel lngLevelNew, strAteNumber, CDbl(strAteNumber), 
FindTemplateAte(strAteNumber) 
                Else 
                    'De oorspronkelijke AutoTekst was HEADER 
                    strAteNumber = strTemp 
                End If 
            End If 
             
            ' to do!!! dan moeten we namelijk hernummeren... 
'Test Code.            MsgBox "let op we kunnnen nog niet converteren van kop naar plat en 
vice versa" 
        End If 
    End If 
     
    docAteChange.Variables("AteNumbernew") = strAteNumber 'de nieuwe naam weer 
beschikbaar maken in geval van "move" 
    Call RecreateAte(strAteNumber) 
'Test Code.    MsgBox "Niet vergeten: Oude Ate verwijderen, mogelijk gebruik maken van 
variable StrTemp, is de oude naam" 
     
End Function 
 

Function DefineHeaderLevel(lngLevel As Long, strAteNumber As String, dblTemp As Double, 
AteTemplate As Template) 
     
    Dim dblMax As Double 
    Dim dblNewName As Double 
        
    Select Case lngLevel 
     Case 1: 'kop1 de opgegeven ate is wel de root 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading1 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 100000000000# - 1000000000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000000000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
             
     Case 2: 'kop2 de opgegeven ate is wel level 1 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading2 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 1000000000 - 10000000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 10000000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
             
     Case 3: 'kop3 de opgegeven ate is wel level 2 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading3 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 10000000 - 100000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 100000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
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     Case 4: 'kop4 de opgegeven ate is wel level 3 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading4 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 100000 - 1000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
                                   
     Case Else: 'lager niveau dan kop 4 is niet toegestaan. We stellen kop 4 in en geven een 
melding. 
            'de correcte header toewijzen. Gebruikers kunnen fouten maken 
            'overslaan als we geen document hebben geopend (lui coderecycling, i.v.m. tijd) 
            On Error Resume Next 
            docAteChange.Paragraphs(1).Style = wdStyleHeading4 
            On Error GoTo 0 
            'max waarde voor de functie instellen 
            dblMax = dblTemp + 100000 - 1000 
            'de nieuwe naam genereren 
            dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1000, AteTemplate) 
            strAteNumber = CStr(dblNewName) 
             
            'melding omdat de heading een te hoog niveau toegewezen zou krijgen 
            MsgBox "An autotext will be set to heading level 4 since a level 5 and below is not 
possible. Please check if this is correct." 
      
    End Select 
     
End Function 
 
Function DetectNewAteNumber(AteValue As Double, counterMax As Double, counterStep As 
Double, AteTemplate As Template) As Double 
 
    'de daarop volgende naam opslaan 
    DetectNewAteNumber = DetectHighestAteNumberInPath(AteValue, counterMax, 
counterStep, AteTemplate) + counterStep 
 
End Function 
 

Function DetectHighestAteNumberInPath(AteValue As Double, counterMax As Double, 
counterStep As Double, AteTemplate As Template) As Double 
    Dim dblCounter As Double 
    Dim dblHighestName As Double 
     
    For dblCounter = AteValue + counterStep To counterMax Step counterStep 
        'detecteren of AutoTekst er is (beetje lelijke oplossing) 
        'overslaan als AutoTekst niet bestaat 
        On Error Resume Next 
        If Not Len(AteTemplate.AutoTextEntries(CStr(dblCounter)).Name) = 0 Then 'Test Code. 
<> "" vervangen door Not len(...) = 0 
            If Err = 0 Then 
                'de tot nu toe hoogste gevonden naam opslaan 
                dblHighestName = dblCounter 
            End If 
            On Error GoTo 0 
        End If 
    Next dblCounter 
     
    'de op de hoogste gedetecteerde naam onthouden 
    If dblHighestName = counterStep Or dblHighestName = 0 Then dblHighestName = 
AteValue 
 
    DetectHighestAteNumberInPath = dblHighestName 
     
End Function 
''deze hebben we dadelijk mogelijk niet meer nodig 
'Function DetectAteNumber(dblCounter As Double, atetemplate As Template) As Double 
'    'detecteren of AutoTekst er is (beetje lelijke oplossing) 
'    'overslaan als AutoTekst niet bestaat 
'    On Error GoTo foutje 
'    If atetemplate.AutoTextEntries(CStr(dblCounter)).Name <> "" Then 
'        'de naam opslaan 
'        DetectAteNumber = dblCounter 
'    End If 
'foutje: 
'    'als AutoTekst niet gevonden (error!) doen we niets 
'End Function 
Function AteDocDetected() 
    'helaas is hij nu vergeten hoe hij heet... 
    'dus we moeten het actieve document weer benoemen om verder te kunnen werken 
    'mogelijk is wordt de knop ook ten onrechte gebruikt 
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    If detectAteDoc = True Then 
        Set docAteChange = ActiveDocument 
    Else 
        'voor andere docs mag de knop niet worden gebruikt 
        MsgBox "The button is not active right now." 
        Exit Function 
    End If 
 
End Function 
Function CloseAteDoc() 
    'om problemen bij het sluiten te voorkomen 
     
    docAteChange.Variables("atesluiten") = "true" 
    docAteChange.Close False 'document sluiten, zonder vraag om opslaan 
    StartAdministration 
 
End Function 
 
Public Sub DeleteAteSelected() 
 
    Dim strAteNumber As String 
    Dim oNode As Node 
         
    strAteNumber = GetAteSelected(tvw1Nodes)                'Bepaal de in TreeView1 
geselecteerde AutoTekst. 
    If Not Len(strAteNumber) = 0 Then                       'Als er een AutoTekst geselecteerd is (de 
lengte van het AutoTekst-nummer is niet 0) 
        GetAte(strAteNumber).Delete 
            strAteRemembered = GetParentAteSelected(tvw1Nodes) 
            Unload frmAdministration 
            StartAdministration 
            ReturnToPreviousSelection tvw1Nodes, strAteRemembered 
'Test Code: Hier nog code schrijven die hogere broer, of als die niet aanwezig is, de parent 
selecteert bij terugkeer in AutoTekst Administration. 
    Else                                                    'Geef een melding als er geen AutoTekst 
geselecteerd is. 
        MsgBox "Selecteer a.u.b. eerst in bovenstaande Tree de AutoTekst die u wilt wijzigen.", 
vbOKOnly, "Wijzigen..." 
    End If 
 
End Sub 
 
Public Sub DeleteAtesSelected() 

 
    Dim i As Integer 
    Dim intCountAtesSelected As Integer 
    Dim arrAtesDeleted() As String 
    Dim intCountAtesUnselected As Integer 
    Dim arrAtesLeftOver() As String 
    Dim strAteNamePredecessor As String 
         
    If olbxAteChildren.ListCount <> 0 Then 
        GetAtesSelected intCountAtesSelected, arrAtesDeleted, intCountAtesUnselected, 
arrAtesLeftOver 
         
        If Not intCountAtesSelected = 0 Then                       'Als er AutoTeksten geselecteerd 
zijn 
            For i = 1 To intCountAtesSelected 
'                MsgBox arrAtesDeleted(i)                            'Test Code 
                GetAte(arrAtesDeleted(i)).Delete 
            Next 
            For i = 1 To intCountAtesUnselected 
                If i = 1 Then 
                    If CInt(Right(arrAtesLeftOver(i), 3)) <> 1 Then 
                        GetAte(arrAtesLeftOver(i)).Name = Left(arrAtesLeftOver(i), 10) & "001" 
                    End If 
                    strAteNamePredecessor = Left(arrAtesLeftOver(i), 10) & "001" 
                Else 
                    If (CInt(Right(arrAtesLeftOver(i), 3)) - CInt(Right(strAteNamePredecessor, 3))) > 
1 Then 
                        strAteNamePredecessor = strAteNamePredecessor + 1 
                        GetAte(arrAtesLeftOver(i)).Name = strAteNamePredecessor 
                    Else 
                        strAteNamePredecessor = strAteNamePredecessor + 1 
                    End If 
                End If 
            Next 
            strAteRemembered = GetAteSelected(tvw1Nodes) 
            Unload frmAdministration 
            StartAdministration 
            ReturnToPreviousSelection tvw1Nodes, strAteRemembered 
'Test Code: Hier nog code schrijven die de parent selecteert bij terugkeer in AutoTekst 
Administration. 
        Else                                                    'Geef een melding als er geen AutoTekst 
geselecteerd is. 
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            MsgBox "Selecteer a.u.b. eerst in bovenstaande lijst 1 of meerdere AutoTeksten die u 
wilt verwijderen.", vbOKOnly, "Verwijderen..." 
        End If 
        Else 
            MsgBox "Selecteer a.u.b. eerst in bovenstaande Tree een Hoofdstuk-AutoTekst en 
vervolgens in bovenstaande lijst 1 of meerdere AutoTeksten die u wilt verwijderen.", 
vbOKOnly, "Verwijderen..." 
    End If 
 
End Sub 
Public Sub GetAtesSelected(ByRef intCountAtesSelected As Integer, ByRef arrAtesDeleted() 
As String, ByRef intCountAtesUnselected As Integer, ByRef arrAtesLeftOver() As String) 
'Bepaal de in de Listbox geselecteerde AutoTeksten 
 
Dim i As Integer 
Dim y As Integer 
 
y = olbxAteChildren.ListCount 
 
ReDim arrAtesDeleted(1 To y) As String 
ReDim arrAtesLeftOver(1 To y) As String 
 
For i = 0 To y - 1 
    If olbxAteChildren.Selected(i) = True Then 
        intCountAtesSelected = intCountAtesSelected + 1 
        arrAtesDeleted(intCountAtesSelected) = olbxAteChildren.Column(0, i) 
    Else 
        intCountAtesUnselected = intCountAtesUnselected + 1 
        arrAtesLeftOver(intCountAtesUnselected) = olbxAteChildren.Column(0, i) 
    End If 
Next 
 
ReDim Preserve arrAtesDeleted(1 To intCountAtesSelected) As String 
ReDim Preserve arrAtesLeftOver(1 To intCountAtesUnselected) As String 
 
End Sub 
 
Function detectAteDoc() As Boolean 
    'benodigd voor sluiten, anders krijgen we gekke meldingen bij het sluiten van alle docs. 
    Dim myvariable As Variable 
    Dim boolgevonden As Boolean 
     
    boolgevonden = False 

    For Each myvariable In ActiveDocument.Variables 
        If myvariable.Name = "atesluiten" Then 
            boolgevonden = True 
            Exit For 
        End If 
    Next 
 
    detectAteDoc = boolgevonden 
End Function 
 
Function RecreateAte(strAteNumber As String) 
    'AutoTekst opnieuw aanmaken met nieuwe inhoud 
 
    Dim templateAte As Template 
 
    'de naam van de template achterhalen op basis van de autotekstnaam 
    Set templateAte = FindTemplateAte(strAteNumber) 
 
    'als er niets is gevonden, gewoon fout overslaan 
    On Error Resume Next 
    'gehele inhoud van het document toevoegen aan de gevonden sjabloon 
    templateAte.AutoTextEntries.Add Name:=strAteNumber, Range:=docAteChange.Range 
    If Err <> 0 Then 
        MsgBox "Template not found." 
    Else 
        templateAte.Save 
    End If 
 
End Function 
 
 
Function FindTemplateAte(strAteNumber As String) As Template 
    Dim mytemplate As Template 
    Dim strTemplAteNumber As String 
         
    'de naam van de template achterhalen op basis van de autotekstnaam 
    strTemplAteNumber = Left(strAteNumber, 2) 
    For Each mytemplate In Application.Templates 
        If mytemplate.Name = "dot" & strTemplAteNumber & ".dot" Then 
            'template gevonden! Naam onthouden 
            Set FindTemplateAte = mytemplate 
            Exit For 
        End If 
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    Next 
 
End Function 
Function CleanAte() 
    'lege regels op het einde verwijderen 
    Dim lngAantalParagraphs As Long 
    Dim lngAantalParagraphsOld As Long 
     
        'eerst achterhalen of op het einde lege regels staan 
        lngAantalParagraphs = docAteChange.Paragraphs.Count 
        'Checkt of het eerste karakter van de laatste alinea een ENTER is (ascii code is 13) 
        While Asc(docAteChange.Paragraphs(lngAantalParagraphs).Range) = 13 
            'lege regels weggooien 
            docAteChange.Paragraphs(lngAantalParagraphs).Range.Delete 
            'bij een tabel in de AutoTekst ontstaat er een probleem 
            'omdat dan de laatste regel niet weggegooid kan worden 
            'oude waarde dus opslaan 
            lngAantalParagraphsOld = lngAantalParagraphs 
            'opnieuw tellen 
            lngAantalParagraphs = docAteChange.Paragraphs.Count 
            'als het niet meer minder regels worden stoppen we ermee 
            If lngAantalParagraphsOld = lngAantalParagraphs Then Exit Function 
        Wend 
     
End Function 
 
Function GetLngAteLevel(strAteNumber As String) As Long 
    If Mid(strAteNumber, 3, 11) = "00000000000" Then 
        GetLngAteLevel = 1 
    ElseIf Mid(strAteNumber, 5, 9) = "000000000" Then 
        GetLngAteLevel = 2 
    ElseIf Mid(strAteNumber, 7, 7) = "0000000" Then 
        GetLngAteLevel = 3 
    ElseIf Mid(strAteNumber, 9, 5) = "00000" Then 
        GetLngAteLevel = 4 
    ElseIf Mid(strAteNumber, 11, 3) = "000" Then 
        GetLngAteLevel = 5 
    Else 
        GetLngAteLevel = 0 'platte tekst 
    End If 
     
End Function 
 

Public Sub HideAdministration() 
'Verbergt het applicatie onderdeel Administration en maakt een aantal zaken leeg. 
 
'    Dim oNode As Node                       'Test Code. 
     
    frmAdministration.Hide                  'Verbergt het applicatie onderdeel Administration. 
    docPreview.Close False                  'Verwijder het verborgen document. Vraag niet om het 
op te slaan. 
'    For Each oNode In tvw1Nodes             'Test Code. Klapt de hele structuur van TreeView1 
in. 
'        oNode.Expanded = False 
'    Next oNode 
'    Set oNode = Nothing                     'Test Code. Verwijdert object oNode. 
    tvw1Nodes.Clear                         'Test Code. 
    tvwAimNodes.Clear                       'Test Code. 
    olbxAteChildren.Clear                   'Maakt de lijst, waarin eventueel geselecteerde 
AutoTekst-kinderen weergegeven worden, leeg. 
    ortbAtePreview.TextRTF = vbNullString   'Maakt het voorbeeld vak, 
Userforms(0).rtbAtePreview, leeg. 
    ClearPublicVariables                    'Maakt alle globale variabelen leeg. 
    ClearPublicObjects                      'Verwijdert alle globale verwijzingen naar objecten. 
 
End Sub 
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modAdministrationSecurity 

 

 
 

 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 31-07-2006 
'Inhoud:            Algemene code beveiliging "Autoteksten Beheer". 
 
Option Explicit 
 
Sub ShowToolbarAteAdministration() 
'Verbergen of tonen van "beheer knoppen" op de werkbalk AutotekstenGenerator 
     
    Dim oTemplate As Template 
    Dim VisibilityStatus As Boolean 
      
    VisibilityStatus = CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(2).Visible 'Controle of 
"beheer knoppen" al wel of niet zichtbaar zijn. 
'    MsgBox "Begin ShowToolbarAteAdministration" 'Test code. 
    Select Case PermissionAteAdministration = VisibilityStatus 'Controle of zichtbaarheid 
"beheer knoppen" overeenstemt met de gebruikersrechten. 
        Case True 
            GoTo ExitSub    'Als dit zo is, dan niks veranderen. 
        Case False          'Als dit niet zo is, dan de werkbalk aanpassen. 
            If VisibilityStatus = True Then 
                CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(2).Visible = False 'Verbergt een 
individuele knop 
                CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(3).Visible = False 'Verbergt een 
individuele knop 
                CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(4).Visible = False 'Verbergt een 
individuele knop 
            Else 
                CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(2).Visible = True 'Toont een 
individuele knop 
                CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(3).Visible = True 'Toont een 
individuele knop 
                CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(4).Visible = True 'Toont een 
individuele knop 
            End If 
            For Each oTemplate In Application.Templates 'Het aanpassen zal de "Dot 
Autoteksten.dot" wijzigen. 
                            'Om te voorkomen dat de gebruiker bij het afsluiten van Word gevraagd 
wordt 
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                            'om de wijzigingen in de "Dot Autoteksten.dot" op te slaan, doen we dat hier 
vast. 
                If StrComp(oTemplate.Name, "Dot AutoTeksten.dot", 1) = 0 Then 
                    oTemplate.Save 
                End If 
            Next oTemplate 
            Set oTemplate = Nothing 'Object verwijderen. 
    End Select 
 
'    CommandBars("AutotekstenGenerator").Visible = False                    'Test Code: Verbergt 
de hele werkbalk 
'    CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(1).State = msoButtonUp    'Test Code: 
Knop in "normale" modus 
'    CommandBars("AutotekstenGenerator").Controls(1).State = msoButtonDown  'Test Code: 
Knop in "ingedrukte" modus 
 
ExitSub: 
 
End Sub 
Private Function PermissionAteAdministration() As Boolean 
'Definitie van gebruikers controle en aanroepen van de eigenlijke controle. 
 
    Dim CurrentUserName As String 
    Dim DomainName As String 
    Dim GroupToCheckTheUserAgainst As String 
     
'    MsgBox "Begin Permission" 'Test code. 
    CurrentUserName = Environ("UserName")                   'Haal de "Current User" op. 
    CurrentUserName = Replace(CurrentUserName, ".", " ")    'Punten in naam vervangen door 
spaties. 
    DomainName = Environ("UserDomain")                      'Haal het "Domain" op. 
'    MsgBox CurrentUserName & " at " & DomainName           'Test Code. 
'    GroupToCheckTheUserAgainst = InputBox("Fill in the ""AD Security Group""") 'Test Code: 
Vraag om de "Active Directory Security Group" 
    GroupToCheckTheUserAgainst = "AutoTekstAdmins"          'Stel de "Active Directory 
Security Group" waarvan de gebruiker lid moet zijn in. 
     
    'Test Code: Tijdelijke code om in virtuele testomgeving te kunnen werken 
    PermissionAteAdministration = False 
    If CurrentUserName = "Tester" Or CurrentUserName = "stefan rink" Or CurrentUserName 
= "stefan rink@oskomera com" Then 
'    If CurrentUserName = "Stefan Rink" Or CurrentUserName = "stefan.rink" Or 
CurrentUserName = "stefan.rink@oskomera.com" Then 

        PermissionAteAdministration = True 
        GoTo ExitSub 
    End If 
 
    If MemberADSecurityGroup(CurrentUserName, DomainName, 
GroupToCheckTheUserAgainst) Then       'Aanroep echte Active Directory controle. Geef het 
resultaat van de check terug 
'        MsgBox (CurrentUserName & " is a member of " & GroupToCheckTheUserAgainst)'Test 
Code. 
        PermissionAteAdministration = True 
        Else 
'        MsgBox (CurrentUserName & " is NOT a member of " & GroupToCheckTheUserAgainst 
& _ 'Test Code. 
'        Chr(10) & "or the AD Security Group doesn't exists.") 
        PermissionAteAdministration = False 
    End If 
 
ExitSub: 
 
End Function 
 
 
Private Function MemberADSecurityGroup(strUserADSPath As String, strDomain As String, 
strGroup As String) As Boolean 
'Uitvoering gebruikerscontrole door verbinding te maken met de Active Directory 
 
    Dim adoConnection As Object, _ 
        adoRecordSet As Object, _ 
        strQuery As String, _ 
        arrMembers As Variant, _ 
        varMember As Variant 
         
    'Voor het geval dat er geen verbinding is met het domain of active directory 
    On Error GoTo ExitSub 
         
    strQuery = "SELECT Member FROM 'LDAP://" & strDomain & "' WHERE objectClass = 
'group' AND samAccountName = '" & strGroup & "'" 
    Set adoConnection = CreateObject("ADODB.Connection") 
    With adoConnection 
        .Provider = "ADsDSOObject" 
        .Open "Active Directory Provider" 
    End With 
    Set adoRecordSet = adoConnection.Execute(strQuery) 
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    With adoRecordSet 
        If .Fields.Count > 0 Then 
    'Voor het geval de security groep niet bestaat of het een speciale groep is zoals Domain 
Users 
            On Error GoTo ExitSub 
            arrMembers = .Fields("Member").Value 
            For Each varMember In arrMembers 
                If InStr(1, varMember, strUserADSPath, 1) > 0 Then 
                    MemberADSecurityGroup = True 
                    Exit For 
                End If 
            Next 
        End If 
        .Close 
    End With 
     
ExitSub: 
     
    Set adoRecordSet = Nothing 
    Set adoConnection = Nothing 
     
End Function 
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modGenerator 

 

 
 

 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 13-08-2006 
'Inhoud:            Algemene code "Autoteksten Generator". 
 
Option Explicit 
 
Sub StartGenerator() 
'Start het applicatie onderdeel Generator, waarmee de gebruiker AutoTeksten in een 
document kan invoegen. 
 
    Set docPreview = Application.Documents.Add(, , wdNewBlankDocument, False)   'Dit 
document wordt toegevoegd maar blijft verder verborgen. 
                                                                                'Het dient om tijdelijk AutoTeksten in te 
plaatsen voor het voorbeeld. 
    If CheckAteTemplatesAndAtes = True Then     'Bepaling van het aantal Autotekst-
Sjablonen, de namen ervan 
                                                'en het totaal aantal AutoTeksten wat ze samen bevatten. 
                                                'Als er ook echt Autoteksten aanwezig zijn, wordt het 
programma opgestart. 
        FillArrayAtes                           'Vult de Array arrAtes met alle benodigde gegevens van 
alle AutoTeksten. 
        Load frmGenerator                       'Laadt de frmAdministration vast, maar toont deze nog 
niet. Is nodig om Treeview objecten te kunnen vullen. 
        Set tvw1Nodes = frmGenerator.TreeView1.Nodes        'Stelt de objectverwijzing 
tvw1Nodes in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        Set tvw2Nodes = frmGenerator.TreeView2.Nodes        'Stelt de objectverwijzing 
tvw2Nodes in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        Set ortbAtePreview = frmGenerator.rtbAtePreview     'Stelt de objectverwijzing 
ortbAtePreview in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        Set olvwAtesChecked = frmGenerator.lvwAtesChecked   'Stelt de objectverwijzing 
olvwAtesChecked in. Hierdoor loopt de vervolgcode sneller. 
        If tvw1Nodes.Count = 0 Then                         'Vult TreeView1 met Autoteksten als dit nog 
niet gebeurd is. 
            FillTreeView1 
        End If 
        frmGenerator.TreeView1.SetFocus                     'Stelt de focus in op TreeView1. 
        frmGenerator.Show (vbModeless)                      'Toont de frmGenerator 
    Else 
        MsgBox "Er zijn geen bibliotheken met gegevens (Autoteksten) aanwezig." _ 
                & Chr(10) & "Neem a.u.b. contact op met de ICT Helpdesk." _ 
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                , vbOKOnly Or vbCritical, "Waarschuwing"    'Als er geen Autotekst-sjablonen 
aanwezig zijn, 
                                                            'dan wordt de applicatie hier met een foutmelding 
afgebroken. 
        docPreview.Close False                              'Verwijder het verborgen document. Vraag 
niet om het op te slaan. 
        ClearPublicVariables                                'Maakt alle globale variabelen leeg. 
        ClearPublicObjects                                  'Verwijdert alle globale verwijzingen naar 
objecten. 
    End If 
             
End Sub 
 
Private Sub FillTreeView1() 
'Vult TreeView1 met Autoteksten en stelt de focus in op Treeview1. 
     
    Dim i As Integer 
    Dim MyNode As Node 
         
    For i = 1 To intAtesTotal                               'Doorloop alle Autoteksten en maak de 
bijbehorende "Nodes" in de Treeviews aan. 
'        System.PrivateProfileString("c:\test.ini", "Testgegevens", 
arrAtes(cstFieldIndexAteTemplate, i) & "-" & arrAtes(cstFieldAteNumber, i)) = 
arrAtes(cstFieldAteValue, i) 'Test code. Om alle AutoTeksten even te exporteren naar 
bestand c:\test.ini. 
        On Error Resume Next 'Test Code. Is nodig als er bijvoorbeeld per ongeluk AutoTeksten 
voorkomen zonder parent. 
        If Len(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i)) = 0 Then   'De Autotekst is van niveau 1 en heeft 
dus geen Parent. 
                                                            'Aangezien het een Hoofdstuk-Autotekst betreft, 
                                                            'mag hij vet weergegeven worden. 
                                                            'De format van de Node is als volgt: Autoteksten 
Gevelbouw 
            Set MyNode = tvw1Nodes.Add(, , arrAtes(cstFieldAteKey, i), 
arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
            MyNode.Bold = True 
        Else                                                'De Autotekst heeft een Parent, waarvan de sleutel 
meegegeven moet worden, 
                                                            'om de positie van de toe te voegen Autotekst te 
kunnen bepalen. 
            If Right(arrAtes(cstFieldAteNumber, i), 3) = "000" Then 'Aangezien het een Hoofdstuk-
Autotekst betreft, 
                                                            'mag hij vet weergegeven worden. 

                                                            'De format van de Node is als volgt: 1.1 Opening 
Offertes 
                Set MyNode = tvw1Nodes.Add(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i), tvwChild, 
arrAtes(cstFieldAteKey, i), arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
                MyNode.Bold = True 
            Else                                            'Het betreft een Inhoud-Autotekst hij hoeft dus niet vet 
weergegeven te worden. 
                                                            'De format van de Node is als volgt: 1.1 Opening 
Offertes 
                Set MyNode = tvw1Nodes.Add(arrAtes(cstFieldAteKeyParent, i), tvwChild, 
arrAtes(cstFieldAteKey, i), arrAtes(cstFieldAteValue, i)) 
                MyNode.Bold = False 
            End If 
        End If 
        Set MyNode = Nothing 
    Next i 
         
End Sub 
 
Public Function ExistsInList(Number As String) As Boolean 
    'Kijk of de AutoTekst voorkomt in een van de AutoTekst sjablonen. 
    ExistsInList = Not (GetAte(Number) Is Nothing) 
End Function 
 
Public Sub UpdateLvwAtesChecked(ByVal oNode As MSComctlLib.Node) 
'Vult de lijst LvwAtesChecked met de nieuw geselecteerde AutoTekst of haalt de zojuist 
gedeselecteerde AutoTekst weg. 
     
    If oNode.Checked = True Then 
        olvwAtesChecked.ListItems.Add , oNode.Key, 
GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(oNode.Key), 60)  'Het item wordt toegevoegd. 
    Else 
        olvwAtesChecked.ListItems.Remove oNode.Key                                                'Het item 
wordt verwijderd. 
    End If 
 
End Sub 
 
Public Sub UpdateToLvwAtesCheckedRelatedObjects(ByVal item As MSComctlLib.ListItem) 
'Als in de lijst met geselecteerde AutoTeksten een item geselecteerd wordt, dan wordt in de 
TreeView1 de overeenkomstige AutoTekst geselecteerd, 
'en in het voorbeeld vak de inhoud van de AutoTekst weergegeven. 
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    Dim oNode As Node 
 
    For Each oNode In tvw1Nodes 
        If oNode.Key = item.Key Then                            'Als de sleutel van de in de lijst 
geselecteerde AutoTekst overeenkomt met de AutoTekst in de TreeView, 
            oNode.Selected = True                               'selecteer dan in TreeView1 de 
overeenkomstige AutoTekst, 
            FillRtbAtePreview (ConvertToAteNumber(oNode.Key))   'en geef in het voorbeeld vak 
de inhoud van de AutoTekst weer. 
        End If 
    Next oNode 
 
    Set oNode = Nothing 
 
End Sub 
 
Public Sub DeleteAteFromLvwAtesChecked(KeyCode As Integer) 
'Verwijdert een AutoTekst uit de lijst met geselecteerde AutoTeksten als deze daarin 
geselecteerd en vervolgens "ge-Delete" wordt. 
 
    Dim SelectedAteKey As String 
    Dim i As Integer 
     
    SelectedAteKey = olvwAtesChecked.SelectedItem.Key               'Haal de key op van de 
geselecteerde AutoTekst in de lijst met geselecteerde AutoTeksten. 
    If KeyCode = vbKeyDelete Then                                   'Als de ingedrukte toest de "Delete"-
toets is, dan 
        i = 1 
        Do Until olvwAtesChecked.ListItems(i).Key = SelectedAteKey  'Bepaal het item na het 
geselecteerde item. Dit moet actief worden nadat het geselecteerde item gedelete is. 
                i = i + 1 
        Loop 
        tvw1Nodes.item(SelectedAteKey).Checked = False              'Vink de overeenkomende 
AutoTekst uit in TreeView1, 
        olvwAtesChecked.ListItems.Remove (SelectedAteKey)           'en verwijder de AutoTekst 
uit de lijst met geselecteerde AutoTeksten. 
        If i > olvwAtesChecked.ListItems.Count Then                 'Check of i niet groter is dan het 
totaal in de lijst voorkomende aantal items. 
            i = olvwAtesChecked.ListItems.Count                     'Is dit wel zo dan wordt i 
gelijkgesteld aan het laatste item. 
        End If 
        If i <> 0 Then                                              'Zolang het aantal items in de lijst met 
geselecteerde AutoTeksten niet 0 is, 

            olvwAtesChecked.ListItems(i).Selected = True            'Selecteer dan het item volgend 
op het verwijderde item, of, als dat niet bestaat, het voorafgaande item. 
            UpdateToLvwAtesCheckedRelatedObjects olvwAtesChecked.ListItems(i)    'Selecteer 
in TreeView1 de overeenkomdende AutoTekst en toon de inhoud in het voorbeeld vak. 
        End If 
    End If 
 
End Sub 
 
Public Sub HideGenerator() 
'Verbergt het applicatie onderdeel Generator en maakt een aantal zaken leeg. 
 
    frmGenerator.Hide                           'Verberg de Generator form. 
    docPreview.Close False                      'Verwijder het verborgen document. Vraag niet om 
het op te slaan. 
    tvw2Nodes.Clear                             'Verwijdert alle AutoTeksten uit de invoeg-tree (alle 
nodes uit TreeView2). 
    UncheckAllAtes                              'Deselecteert alle geselecteerde AutoTeksten. 
    ortbAtePreview.TextRTF = vbNullString       'Maakt het voorbeeld vak, 
Userforms(0).rtbAtePreview, leeg. 
    ClearPublicVariables                        'Maakt alle globale variabelen leeg. 
    ClearPublicObjects                          'Verwijdert alle globale verwijzingen naar objecten. 
     
End Sub 
 
Public Sub UncheckAllAtes() 
'Deselecteert alle geselecteerde AutoTeksten. 
 
    UncheckTreeViewNodes tvw1Nodes              'Alle items in de TreeView worden 
gedeselecteerd (de vinkjes worden weggehaald). 
    frmGenerator.lvwAtesChecked.ListItems.Clear 'Maakt de lijst, de ListAtesChecked, waarin 
de geselecteerde AutoTeksten getoond worden, leeg. 
     
End Sub 
 
Private Sub UncheckTreeViewNodes(TreeViewNodes As Nodes) 
'Alle items in de TreeView worden gedeselecteerd. 
 
    Dim oNode As Node 
     
    For Each oNode In TreeViewNodes             'Alle items in de TreeView worden 
gedeselecteerd. 
        oNode.Checked = False 
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    Next 
     
    Set oNode = Nothing 
 
End Sub 
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modJoinedProcedures 

 

 
 

 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 03-08-2006 
'Inhoud:            Algemene code voor zowel de "Autoteksten Generator" als het "Autoteksten 
Beheer". 
 
Option Explicit 
 
Public intAteTemplatesTotal As Integer      'Aantal Autotekst-sjablonen. 
Public arrAteTemplates() As String          'Array met de namen van de Autotekst-sjablonen en 
indexnummer. 
Public intAtesTotal As Integer              'Totaal aantal Autoteksten in alle Autotekst-sjablonen 
samen. 
Public Const cstAteLevelMax = 6             'Constante voor het hoogste Autotekst nummer 
level. 
Public strLastitem As String                'Variabele om te onthouden in invoegmethode. 
 
Public strSelectedList As String            'Variabele om te onthouden welke TreeView of Lijst 
het laatst is aangeklikt. 
Public bListIndexOpslaan As Boolean         'moeten we nu opslaan? 
Public lngListIndex As Long                 'dit moeten we onthouden 
Public myArray As Variant 
Public arrChildren As Variant 
 
Public arrAtes() As String                  'Array om alle benodigde gegevens van alle AutoTeksten 
in op te slaan. 
Public Const cstFieldIndexAteTemplate = 1   'Index van het veld "IndexAteTemplate" (Index 
Autotekst-sjaboon) van arrAtes. 
Public Const cstFieldAteNumber = 2          'Index van het veld "strAteNumber" (Autotekst-
nummer) van arrAtes. 
Public Const cstFieldAteLevel = 3           'Index van het veld "GetIntAteLevel" (Autotekst-
niveau) van arrAtes. 
Public Const cstFieldAteKey = 4             'Index van het veld "AteKey" (Autotekst sleutel voor 
plaatsing in Treeview) van arrAtes. 
Public Const cstFieldAteKeyParent = 5       'Index van het veld "AteTemplate" (Autotekst 
sleutel van de Parent voor plaatsing in Treeview) van arrAtes. 
Public Const cstFieldAteValue = 6           'Index van het veld "AteValue" (Autotekst waarde die 
als voorbeeld in een Treeview wordt weergegeven) van arrAtes. 
Public Const cstAteValueLength = 60         'Lengte van de Autotekst waarde die als voorbeeld 
in een Treeview wordt weergegeven. 
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Public tvw1Nodes As Nodes                   'Verwijzing naar Userforms(0).Treeview1.nodes 
Public tvw2Nodes As Nodes                   'Verwijzing naar Userforms(0).Treeview2.nodes 
Public tvwAimNodes As Nodes                 'Verwijzing naar Userforms(0).TreeviewAim.nodes 
Public ortbAtePreview As RichTextBox        'Verwijzing naar Userforms(0).rtbAtePreview 
Public olbxAteChildren As ListBox           'Verwijzing naar Userforms(0).lbxAteChildren 
Public olvwAtesChecked As ListView          'Verwijzing naar Userforms(0).lvwAtesChecked 
 
Public docPreview As Document               'Nodig om een waarde achter te laten om uit te 
plakken 
Public docAteChange As Document             'Tijdelijk Word document aan te passen 
Autoteksten in te kunnen wijzigen. 
 
Public strAteRemembered As String           'Bevat het AutoTekst-nummer wat nodig is om bij 
terugkeer na een bewerking in de Administration verder te kunnen gaan waar je gebleven 
was. 
 
'De 2 nu volgende declaraties zijn nodig om te kunnen plakken in de procedure 
FillRtbAtePreview() 
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As 
Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Long) As Long 
Private Const WM_PASTE = &H302 
 
Function CheckAteTemplatesAndAtes() As Boolean 
'Bepaling van het aantal Autotekst-Sjablonen, de namen ervan en het totaal aantal 
AutoTeksten wat ze samen bevatten. 
 
    On Error Resume Next 
    Dim oTemplate As Template 
    Dim i As Integer 
    Dim j As Integer 
         
    ReDim Preserve arrAteTemplates(1 To 2, 1 To 100)    'Declaratie van de array. Matrix van 
2 kolommen en 100 regels. 
                                                        'Kan initieel maximaal 100 templAteNumbern bezitten: 
dot00.dot t/m dot99.dot. 
    For Each oTemplate In Application.Templates         'Check voor alle geladen sjablonen of 
het Autotekstbibliotheken zijn. 
                                                        'en hoeveel Autoteksten ze bevatten. 
        j = j + 1 
        If CheckAteTemplate(oTemplate.Name) = True Then 'Check of het een 
Autotekstenbibliotheek sjabloon betreft. 
            intAtesTotal = intAtesTotal + oTemplate.AutoTextEntries.Count 'Totaal aantal 
AutoTeksten. 

            If i = 0 Then i = 1 Else i = i + 1 
            arrAteTemplates(1, i) = oTemplate.Name      'De eerste kolom wordt gevuld met 
sjabloonnamen. 
            arrAteTemplates(2, i) = j                   'De tweede kolom wordt gevuld met de 
sjaboonindexnummers. 
        End If 
    Next 
    intAteTemplatesTotal = i                            'Totaal aantal sjablonen. 
    If intAteTemplatesTotal > 0 Then 
        CheckAteTemplatesAndAtes = True                 'Stelt de functie in op True als er 
Autoteksten zijn. 
    Else 
        CheckAteTemplatesAndAtes = False                'Stelt de functie in op False als er 
Autoteksten zijn. 
    End If 
    ReDim Preserve arrAteTemplates(1 To 2, 1 To intAteTemplatesTotal)   'ReDim Preserve 
arrAteTemplates(1 To intAteTemplatesTotal, 1 To 2)     'Beperking benodigde 
geheugenruimte array. 
                                                                        'Let op, met "Preserve" blijven de gegevens 
behouden, 
                                                                        'maar kan alleen de laatste dimensie van de 
Array aangepast worden. 
    Set oTemplate = Nothing                             'Object uit geheugen verwijderen. 
     
End Function 
 
Function CheckAteTemplate(TemplAteNumber As String) As Boolean 
'Checken of een sjabloon een AutoTeksten bibliotheek sjabloon is. 
'Dit gebeurt aan de hand van de naam van het sjaboon. 
'Deze moet als volgt zijn opgebouwd: dot**.dot 
'Functie wordt gebruikt om alleen de compatibele sjablonen, AutoTekst-bibliotheeksjablonen, 
te gebruiken. 
 
    On Error GoTo ExitSub 
    'Kijk of het sjabloon met het vereiste "dot" begint en precies 9 karakters lang is. 
    If Left(TemplAteNumber, 3) = "dot" And Len(TemplAteNumber) = 9 Then 
        CheckAteTemplate = True 
    End If 
     
ExitSub: 
 
End Function 
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Sub FillArrayAtes() 
'Vult de Array arrAtes met alle benodigde gegevens van alle AutoTeksten. 
 
    Dim oAteE As AutoTextEntry 
    Dim intCounterAtes As Integer 
    Dim intCounterAteTemplates As Variant 
    Dim intIndexAteTemplate As Integer 
    Dim strAteNumber As String 
 
    intCounterAtes = 1 
    ReDim arrAtes(1 To 6, 1 To intAtesTotal) As String                      'Dimensioneert de array 
arrAtes, zodat er waarden in opgeslagen kunnen worden. 
    For intCounterAteTemplates = 1 To intAteTemplatesTotal                  'Doorloopt alle reeds 
gecontroleerde Autotekst-sjablonen (bibliotheken). 
        intIndexAteTemplate = arrAteTemplates(2, intCounterAteTemplates)    'Haalt de index 
op van het betreffende Autotekst-sjabloon. 
        For Each oAteE In Application.Templates(intIndexAteTemplate).AutoTextEntries  
'Doorloopt alle Autoteksten in het betreffende Autotekst-sjabloon. 
            strAteNumber = oAteE.Name                                       'Vult de variabele strAteNumber 
met de naam van de AutoTekst. 
                                                                            'Vul in het desbetreffende record in de array 
arrAtes: 
            arrAtes(cstFieldIndexAteTemplate, intCounterAtes) = intIndexAteTemplate     '- het 
veld IndexAteTemplate (Index Autotekst-sjaboon), 
            arrAtes(cstFieldAteNumber, intCounterAtes) = strAteNumber                   '- het veld 
AteNumber (Autotekst-nummer), 
            arrAtes(cstFieldAteLevel, intCounterAtes) = GetIntAteLevel(strAteNumber)    '- het 
veld GetIntAteLevel (Autotekst-niveau), 
            arrAtes(cstFieldAteKey, intCounterAtes) = ConvertToAteKey(strAteNumber)     '- het 
veld AteKey (Autotekst sleutel voor plaatsing in Treeview), 
            arrAtes(cstFieldAteValue, intCounterAtes) = 
ConvertToNicerAteNumber(strAteNumber) + " " + _ 
                                ConvertToNicerAteValue(Left(oAteE.Value, cstAteValueLength))    '- het 
veld AteValue (Autotekst waarde die als voorbeeld in een Treeview wordt weergegeven). 
            If arrAtes(cstFieldAteLevel, intCounterAtes) = 1 Then                       'Als de AutoTekst 
geen Parent heeft (Autotekst-niveau = 1), 
                arrAtes(cstFieldAteKeyParent, intCounterAtes) = vbNullString            'laat dan het 
veld AteKeyParent leeg in het desbetreffende record in de array arrAtes, 
            Else                                                                        'anders vul het veld AteKeyParent 
(Autotekst sleutel van de Parent voor plaatsing in Treeview). 
                arrAtes(cstFieldAteKeyParent, intCounterAtes) = 
ConvertToAteKey(ChangeAteLevel(strAteNumber, -1)) 
            End If 

            intCounterAtes = intCounterAtes + 1 
        Next oAteE 
    Next intCounterAteTemplates 
 
    Set oAteE = Nothing                         'Object uit geheugen verwijderen. 
 
End Sub 
 
Function GetIntAteLevel(strAteNumber As String) As Integer 
'Deze functie is bedoeld om het level van de AutoTekst te bepalen en terug te geven. 
'Het nummer wordt van achter naar voor afgelopen, en geef het level terug, 
'beginnend bij level 6 en teruglopend naar level 1. 
     
    If Right(strAteNumber, 3) <> "000" Then    'Kijkt naar de meest rechtste 3 cijfers. 
        GetIntAteLevel = 6                     'Indien ongelijk aan 000, dan is het Autotekstniveau: 6. 
        Exit Function 
    End If 
    If Mid(strAteNumber, 9, 2) <> "00" Then    'Kijkt naar posities 9 en 10. 
        GetIntAteLevel = 5                     'Indien ongelijk aan 00, dan is het Autotekstniveau: 5. 
        Exit Function 
    End If 
    If Mid(strAteNumber, 7, 2) <> "00" Then    'Kijkt naar posities 7 en 8. 
        GetIntAteLevel = 4                     'Indien ongelijk aan 00, dan is het Autotekstniveau: 4. 
        Exit Function 
    End If 
    If Mid(strAteNumber, 5, 2) <> "00" Then    'Kijkt naar posities 5 en 6. 
        GetIntAteLevel = 3                     'Indien ongelijk aan 00, dan is het Autotekstniveau: 3. 
        Exit Function 
    End If 
    If Mid(strAteNumber, 3, 2) <> "00" Then    'Kijkt naar posities 3 en 4. 
        GetIntAteLevel = 2                     'Indien ongelijk aan 00, dan is het Autotekstniveau: 2. 
        Exit Function 
    End If 
    If Mid(strAteNumber, 1, 2) <> "00" Then    'Kijkt naar posities 1 en 2. 
        GetIntAteLevel = 1                     'Indien ongelijk aan 00, dan is het Autotekstniveau: 1. 
        Exit Function 
    End If 
     
End Function 
 
Public Function ConvertToAteKey(strAteNumber) As String 
'Functie word gebruikt om een i voor het nummer te zetten, anders wordt een foutmelding 
gegeven bij het aanmaken van TreeViewNodes. 
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'Een nummer als naam is daarbij niet toegestaan. 
     
    ConvertToAteKey = "i" + CStr(strAteNumber) 'Nummer wordt geconverteerd naar string; 
verder samengevoegd met i. 
 
End Function 
 
Function ConvertToNicerAteNumber(strAteNumber As String) As String 
'Maak van het 13 cijferige AutoTekst-nummer (AteNumber) een voor de gebruiker beter 
leesbaar nummer. 
'Het AteNumber "2001020300000" wordt bijvoorbeeld geconverteerd naar "1.2.3". 
     
    Dim strAteNumberPart As String 
     
    ConvertToNicerAteNumber = vbNullString                                  'Verwijder een nog 
eventueel aanwezige waarde. 
     
    'De CStr(CInt(String)) methode geeft een getal zonder nullen ervoor terug. 
    'De string wordt eerst geconverteerd naar een integer (CInt) en dan weer geconverteerd 
naar een string (CStr), 
     
    strAteNumberPart = CStr(CInt(Mid(strAteNumber, 3, 2))) + "."            'Verwijder eventuele 
nullen uit het cijfer gevormd door de 3e en 4e positie en voeg een punt toe. 
    If strAteNumberPart = "0." Then strAteNumberPart = vbNullString         'Laat het cijfer leeg 
als beide reeds nullen waren en laat dan ook de punt achterwege. 
    ConvertToNicerAteNumber = strAteNumberPart 
     
    strAteNumberPart = CStr(CInt(Mid(strAteNumber, 5, 2))) + "."            'Verwijder eventuele 
nullen uit het cijfer gevormd door de 5e en 6e positie en voeg een punt toe. 
    If strAteNumberPart = "0." Then strAteNumberPart = vbNullString         'Laat het cijfer leeg 
als beide reeds nullen waren en laat dan ook de punt achterwege. 
    ConvertToNicerAteNumber = ConvertToNicerAteNumber + strAteNumberPart 
     
    strAteNumberPart = CStr(CInt(Mid(strAteNumber, 7, 2))) + "."            'Verwijder eventuele 
nullen uit het cijfer gevormd door de 7e en 8e positie en voeg een punt toe. 
    If strAteNumberPart = "0." Then strAteNumberPart = vbNullString         'Laat het cijfer leeg 
als beide reeds nullen waren en laat dan ook de punt achterwege. 
    ConvertToNicerAteNumber = ConvertToNicerAteNumber + strAteNumberPart 
     
    strAteNumberPart = CStr(CInt(Mid(strAteNumber, 9, 2))) + "."            'Verwijder eventuele 
nullen uit het cijfer gevormd door de 9e en 10e positie en voeg een punt toe. 
    If strAteNumberPart = "0." Then strAteNumberPart = vbNullString         'Laat het cijfer leeg 
als beide reeds nullen waren en laat dan ook de punt achterwege. 

    ConvertToNicerAteNumber = ConvertToNicerAteNumber + strAteNumberPart 
     
    strAteNumberPart = CStr(CInt(Mid(strAteNumber, 11, 3)))                 'Verwijder eventuele 
nullen uit het cijfer gevormd door de 11e, 12e en 13e positie. 
    If strAteNumberPart = "0" Then strAteNumberPart = vbNullString          'Laat het cijfer leeg 
als beide reeds nullen waren. 
    ConvertToNicerAteNumber = ConvertToNicerAteNumber + strAteNumberPart 
     
    If Right(ConvertToNicerAteNumber, 1) = "." Then                         'Haal daar waar nodig de 
rechter punt weg. 
    ConvertToNicerAteNumber = Left(ConvertToNicerAteNumber, 
Len(ConvertToNicerAteNumber) - 1) 
    End If 
     
End Function 
 
Function ConvertToNicerAteValue(AteValue As String) As String 
'Verwijdert complexe tekens uit de AutoTekst-inhoud en retourneert zo een beter leesbare 
String. 
 
    Dim i As Integer 
     
    ConvertToNicerAteValue = vbNullString                       'Verwijder een nog eventueel 
aanwezige waarde. 
             
    For i = 1 To Len(AteValue)                                  'Check voor elke letter/teken uit de 
AutoTekst-inhoud, 
        If ConvertToNiceCharacter(Mid(AteValue, i, 1)) Then     'of het een "leesbaar" teken 
betreft. 
            ConvertToNicerAteValue = _ 
            ConvertToNicerAteValue + Mid(AteValue, i, 1)        'Bouw een nieuwe string met 
"leesbare" tekens. 
        End If 
    Next i 
     
End Function 
 
Function ConvertToNiceCharacter(cChar) 
'De functie converteert tekens naar "mooie" ASCII karakters (In de range van 31 t/m 127). 
 
    ConvertToNiceCharacter = (Asc(cChar) > 30) And (Asc(cChar) < 128)   'De functie 
converteert tekens naar "mooie" ASCII karakters (In de range van 31 t/m 127). 
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End Function 
 
Public Function ConvertToAteNumber(sNode As String) As String 
'De functie wordt gebruikt om een TreeViewNodeKey om te zetten naar een AutoTekst-
nummer, door de i aan het begin te verwijderen. 
 
    If Len(sNode) = 14 Then                     'Als de lengte van de TreeViewNodeKey 14 is, 
        ConvertToAteNumber = Right(sNode, 13)   'dan wordt de i aan het begin verwijdert. 
    End If 
     
End Function 
 
Function ChangeAteLevel(strAteNumber As String, LevelToBe As String) As String 
'Deze functie dient om een AutoTekst een ander niveau te geven, door het AutoTekst-
nummer (AteNumber) aan te passen. 
'Input variabelen zijn het AutoTekst nummer en het niveau waar de AutoTekst naar toe moet 
worden gebracht. 
 
    Select Case LevelToBe 
    Case "1"                                    'Brengt de AutoTekst direct op het aangegeven niveau. 
      Mid(strAteNumber, 3, 11) = "00000000000"  'De meest rechtste 11 cijfers van het 13 
cijferig AteNumber worden vervangen door nullen. 
    Case "2"                                    'Brengt de AutoTekst direct op het aangegeven niveau. 
      Mid(strAteNumber, 5, 9) = "000000000"     'De meest rechtste 9 cijfers van het 13 cijferig 
AteNumber worden vervangen door nullen. 
    Case "3"                                    'Brengt de AutoTekst direct op het aangegeven niveau. 
      Mid(strAteNumber, 7, 7) = "0000000"       'De meest rechtste 7 cijfers van het 13 cijferig 
AteNumber worden vervangen door nullen. 
    Case "4"                                    'Brengt de AutoTekst direct op het aangegeven niveau. 
      Mid(strAteNumber, 9, 5) = "00000"         'De meest rechtste 5 cijfers van het 13 cijferig 
AteNumber worden vervangen door nullen. 
    Case "5"                                    'Brengt de AutoTekst direct op het aangegeven niveau. 
      Mid(strAteNumber, 11, 3) = "000"          'De meest rechtste 3 cijfers van het 13 cijferig 
AteNumber worden vervangen door nullen. 
    Case "-1"                                   'Berekent eerst het LevelToBe door het huidige niveau van 
de AutoTekst op te halen en er 1 van af te trekken. 
      ChangeAteLevel strAteNumber, GetIntAteLevel(strAteNumber) - 1 'Daarna wordt de 
functie opnieuw doorlopen. 
    End Select 
    ChangeAteLevel = strAteNumber 
     
End Function 
 

Public Function GetAteDisplay(strAteNumber As String, GetAteDisplayLength As Integer) As 
String 
'De functie retourneert, op basis van het opgegeven AutoTekst-nummer en de gewenste 
lengte, het versimpelde AutoTekst-nummer en de inhoud van de AutoTekst. 
     
    GetAteDisplay = ConvertToNicerAteNumber(strAteNumber) + " " + 
ConvertToNicerAteValue(Left(GetAte(strAteNumber).Value, GetAteDisplayLength)) 
     
End Function 
 
Public Function GetAte(strAteNumber As String) As AutoTextEntry 
'Deze functie zoekt een AutoTekst-nummer op in de AutoTekst sjablonen en geeft de 
bijbehorende AutoTekst als object terug. 
         
    Dim TemplAteNumber As String 
    Dim TemplateIndex As Integer 
    Dim i As Integer 
     
    TemplAteNumber = "dot" & Left(strAteNumber, 2) & ".dot"                                   'Stel de 
AutoTekst sjabloon naam samen. 
    For i = 1 To intAteTemplatesTotal                                                       'Zoek het index 
nummer van het AutoTekst sjabloon. 
        If TemplAteNumber = arrAteTemplates(1, i) Then 
            TemplateIndex = arrAteTemplates(2, i) 
        End If 
    Next i 
    Set GetAte = Application.Templates(TemplateIndex).AutoTextEntries.item(strAteNumber)    
'Geef het bijbehorende AutoTekst object terug. 
     
End Function 
 
Public Function GetAteSelected(oNodes As Nodes) As String 
'Bepaal de in de TreeView geselecteerde AutoTekst. 
 
    Dim oNode As Node 
     
    For Each oNode In oNodes                                'Doorloop alle items in de TreeView. 
        If oNode.Selected = True Then                       'Als het betreffende item geselecteerd is, 
            GetAteSelected = ConvertToAteNumber(oNode.Key)  'geef dan het AutoTekst-
nummer terug. 
        End If 
    Next oNode 
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    Set oNode = Nothing                                     'Verwijder de object verwijzing. 
     
End Function 
 
Public Function GetParentAteSelected(oNodes As Nodes) As String 
'Bepaal de in de TreeView geselecteerde AutoTekst. 
 
'Test Code. Let op, nu 2x loop nodig. Beter om aan functie GetAteSelected als argument nog 
oNode toe te voegen, dan kan in de aanroepende functie gewoon oNode.parent.key gebruikt 
worden. 
    Dim oNode As Node 
     
    For Each oNode In oNodes                                'Doorloop alle items in de TreeView. 
        If oNode.Selected = True Then                       'Als het betreffende item geselecteerd is, 
            GetParentAteSelected = ConvertToAteNumber(oNode.Parent.Key)  'geef dan het 
AutoTekst-nummer terug. 
        End If 
    Next oNode 
     
    Set oNode = Nothing                                     'Verwijder de object verwijzing. 
     
End Function 
 
Public Sub FillRtbAtePreview(strAteNumber As String) 
'Hiermee wordt een voorbeeld van de AutoTekst inhoud in het voorbeeld vak aangemaakt. 
'Dit gebeurt door eerst de AutoTekst in te voegen in een verborgen Word document en 
vervolgens de inhoud te kopieren naar het voorbeeld vak. 
 
    GetAte(strAteNumber).insert docPreview.ActiveWindow.Selection.Range, True   'Voeg de 
AutoTekst in in het verborgen document docPreview. 
    docPreview.ActiveWindow.Selection.WholeStory                                'Selecteer alles in het 
verborgen document docPreview. 
    docPreview.ActiveWindow.Selection.Cut                                       'Knip de AutoTekst 
inhoud uit het document docPreview. 
    With ortbAtePreview 
        .Text = vbNullString                                                    'Maak het voorbeeld vak leeg. 
        .Locked = False                                                         'Heft de beveiliging van het 
voorbeeld vak op, zodat er in geplakt kan worden. 
        SendMessage .hwnd, WM_PASTE, 0, 0                                       'Plakt de AutoTekst 
inhoud in het voorbeeld vak. 
        .Locked = True                                                          'Beveiligd het voorbeeld vak weer, 
zodat de gebruiker het voorbeeld niet kan bewerken. 
    End With 

 
End Sub 
 
Public Sub ReturnToPreviousSelection(ByVal oNodes As Nodes, ByVal strAteRemembered 
As String) 
     
    Dim oNode As Node 
 
    For Each oNode In oNodes 
        If oNode.Key = ConvertToAteKey(strAteRemembered) Then 
            oNode.Selected = True 
            oNode.Expanded = True 
            GoTo ExitSub 
        End If 
    Next oNode 
     
ExitSub: 
    Set oNode = Nothing                                     'Verwijder de object verwijzing. 
    Set oNodes = Nothing                                    'Verwijder de object verwijzing. 
     
End Sub 
 
 
Sub ClearPublicVariables() 
'Maakt alle globale variabelen leeg. 
  
    intAteTemplatesTotal = Empty        'Maakt Variabele leeg. 
    Erase arrAteTemplates               'Maakt Array leeg. 
    intAtesTotal = Empty                'Maakt Variabele leeg. 
    strSelectedList = Empty             'Maakt Variabele leeg. 
    bListIndexOpslaan = Empty           'Maakt Variabele leeg. 
    lngListIndex = Empty                'Maakt Variabele leeg. 
    myArray = Empty                     'Test Code. Maakt Variabele leeg. Let op: naam is 
verwarrend, duidt op array. 
    arrChildren = Empty                 'Test Code. Maakt Array leeg. Let op: naam is verwarrend, 
duidt op array. 
    Erase arrAtes                       'Maakt Array leeg. 
 
End Sub 
 
Sub ClearPublicObjects() 
'Verwijdert alle globale verwijzingen naar objecten. 
'De objecten zelf worden hierdoor niet afgesloten of leeggemaakt. 
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    If Not tvw1Nodes Is Nothing Then Set tvw1Nodes = Nothing                'Verwijdert verwijzing 
naar Userforms(0).Treeview1.nodes als deze bestaat. 
    If Not tvw2Nodes Is Nothing Then Set tvw2Nodes = Nothing                'Verwijdert verwijzing 
naar Userforms(0).Treeview2.nodes als deze bestaat. 
    If Not tvwAimNodes Is Nothing Then Set tvwAimNodes = Nothing            'Verwijdert 
verwijzing naar Userforms(0).tvwAimNodes.nodes als deze bestaat. 
    If Not ortbAtePreview Is Nothing Then Set ortbAtePreview = Nothing      'Verwijdert 
verwijzing naar Userforms(0).rtbAtePreview als deze bestaat. 
    If Not olbxAteChildren Is Nothing Then Set olbxAteChildren = Nothing    'Verwijdert 
verwijzing naar Userforms(0).lbxAteChildren als deze bestaat. 
    If Not olvwAtesChecked Is Nothing Then Set olvwAtesChecked = Nothing    'Verwijdert 
verwijzing naar Userforms(0).olvwAtesChecked als deze bestaat. 
     
End Sub 
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modSettings 

 

 
 
 

 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 31-07-2006 
'Inhoud:            Algemene code ten behoeve van de settings van de applicatie. 
 
Option Explicit 
 
Dim x As New EventClassModule                       'Wordt straks gebruikt om aan Word 
gebeurtenissen te kunnen refereren. 
Dim ProfileFilePath As String                       'Padverwijzing naar het bestand "Oskomera.ini" 
waarin diverse settings staan. 
Const ProfileSectionName As String = "huisstijl"    'De sectie in het ini-bestand. 
 
Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" 
(ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, 
ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As 
Long 
 
Sub AutoExec() 
'Procedure die automatisch opstart bij het opstarten van Word. 
 
    Set x.App = Word.Application    'Zorgt ervoor dat gebeurtenissen met Word via 
EventClassModule code kunnen aanroepen. 
                                    'Dit om later te kunnen checken of het af te sluiten document 
                                    'te maken heeft met gewijzigde AutoTeksten. 
                                    'De publieke declaratie "Dim x As New EventClassModule" is hiervoor 
ook vereist. 
    Application.OnTime _ 
    When:=Now + TimeValue("00:00:02"), _ 
    Name:="ShowToolbarAteAdministration"    'Op het moment dat Word start, moet code 
aangeroepen worden die de "beheer knoppen" wel of niet verbergt, 
                                            'afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft (in de Active 
Directory van het domain). 
                                            'Er is een vertraging van 2 seconden in de aanroep van de code 
ingebouwd, 
                                            'omdat Word anders als je een document rechtstreeks opent 
vanuit 
                                            'bv Windows Verkenner een foutmelding geeft. 
                         
End Sub 
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Function SetProfileFilePath() As String 
'Instelling van profileFilePath. Zoekt de root van het bestand Oskomera.ini op. 
'Daarin staan enkele instellingen, zoals o.a. het pad waar de AteChange.dot staat(extCode= . 
. .). 
 
   ProfileFilePath = GetWindowsDir & "oskomera.ini" 'Instelling van profileFilePath. Zoekt de 
root van het bestand Oskomera.ini op. 
    
End Function 
 
Function GetWindowsDir() As String 
'Bepaal de locatie van de Windows directory. 
 
    Dim strTemp As String 
    
'    Test Code. Het dollarteken zorgt ervoor dat de bewerkingen specifiek op strings 
plaatsvinden, 
'    en niet op bijvoorbeeld een tragere variant. 
 
    strTemp = Environ$("WINDIR")        'Bepaal de locatie van de Windows directory. 
    If Right$(strTemp, 1) <> "\" Then   'Voeg indien nodig een backslash toe aan de 
padverwijzing. 
        GetWindowsDir = strTemp$ + "\" 
    Else 
        GetWindowsDir = strTemp 
    End If 
 
End Function 
 
Function GetString(keyName As String) As String 
'GetString : haalt een string uit de profile file 
 
'ProfileSectionName en ProfileFilePath zijn constanten (gedefinieerd in module ConstEnVar) 
'Als er een fout optreedt checken of ProfileFilePath en het ini-bestand op dezelfde plaats 
staan! 
'Bij gebruik van deze code zet ik namelijk de ini niet meer standaard in de windows-map 
'omdat deze op ieder systeem (Windowsversie) anders genoemd wordt. 
 
    Dim sValue As String * 255 
    Dim lRes As Long 
     
    lRes = GetPrivateProfileString(ProfileSectionName, keyName, "<niet gespecificeerd>", 
sValue, 255, ProfileFilePath) 

    GetString = Left$(sValue, lRes) 
     
End Function 
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EventClassModule 

 

 
 
 

 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 31-07-2006 
'Inhoud:            Code die aangeroepen wordt door gebeurtenissen mbt Word. 
 
Option Explicit 
 
Public WithEvents App As Word.Application 
 
 
Private Sub App_DocumentBeforeClose(ByVal Doc As Document, Cancel As Boolean) 
'Een gebruiker mag alleen via ChangeOK of ChangeCancel het tijdelijke Word document 
AteChangeDoc, 
'wat dient om de nieuwe AutoTekst aan te maken of een bestaande te wijzigen, 
'afsluiten. Andere manieren worden gedisabled. 
 
    Dim myvar As Variable 
    Dim bTemp As Boolean 
 
    For Each myvar In ActiveDocument.Variables 
        If myvar.Name = "ateSluiten" Then       'Hebben we te maken met een AteChangeDoc? 
                                                'Alleen dan is de variable ateSluiten aanwezig 
                                                'Standaard staat die op false, als sluiten met opmerkingen moet 
gebeuren dan is ie true 
            bTemp = CBool(ActiveDocument.Variables("ateSluiten").Value) 
            If bTemp = False Then 
                MsgBox "Please use ChangeOK or ChangeCancel to close the document." 
'Opmerking plaatsen 
                Cancel = True                                                       'en sluiten afbreken. 
            End If 
            Exit For 
        End If 
    Next 
     
End Sub 
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Forms 

 

frmAbout 

 

 
 

 
 

 
 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 31-07-2006 
'Inhoud:            Code die aangeroepen wordt door gebeurtenissen m.b.t. het scherm 
"Algemene informatie" (frmAbout). 
 
Option Explicit 
 
Private Sub cmdClose_Click() 
'Sluit het scherm "Algemene Informatie". 
 
    Unload Me     'Sluit het scherm "Algemene Informatie". 
 
End Sub 
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frmAdministration 

 

 
 

 
 

 
 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 23-08-2006 
'Inhoud:            Code die aangeroepen wordt door gebeurtenissen mbt het window 
"Autoteksten Beheer" (frmAdministration). 
 
Option Explicit 
 
Private Sub CmdDeleteMultiple_Click() 
'Verwijder (meervoudige) AutoTekst selectie(s). 
 
    DeleteAtesSelected  'Verwijder (meervoudige) AutoTekst selectie(s). 
 
End Sub 
 
Private Sub TreeView1_NodeClick(ByVal Node As MSComctlLib.Node) 
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'Als in TreeView1 een AutoTeksthoofdstuk of AutoTekst wordt geselecteerd, dan wordt een 
voorbeeld van de inhoud in het voorbeeld vak getoond en worden 
'eventueel aanwezig onderliggende AutoTeksten in "onderliggende AutoTeksten selectie lijst" 
getoond. 
     
    UpdateToTreeView1RelatedObjects Node 
     
End Sub 
 
'Private Sub TreeView1_OLECompleteDrag(Effect As Long) 
'Debug.Print "tree completedrag " 
'TreeView1.Refresh 
' 
'End Sub 
' 
'Private Sub TreeView1_OLEDragDrop(Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, 
Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single) 
'Dim nNode As Node 
'   ' DropHighlight returns a reference to object drop occurred over. 
'   On Error GoTo foutje 
' 
'Set nNode = TreeView1.HitTest(x, y) 
'If Not (nNode Is Nothing) Then 
'  Debug.Print nNode.Text 
'Else 
'  Debug.Print "dragdrop: geen node gevonden" 
'End If 
'   Set TreeView1.DropHighlight = TreeView1.HitTest(x, y) 
'   Debug.Print "tree dragdrop: " & TreeView1.DropHighlight.Text & " dragdrop " & Effect; ", 
pos. " & x & "; " & y 
'   TreeView1.DropHighlight.Bold = True 
'   ' To release the DropHighlight reference, set it to Nothing. 
''   Debug.Print "tree dragdrop: " & TreeView1.DropHighlight.Text & " dragdrop " & Effect; ", 
pos. " & x & "; " & y 
'   Set TreeView1.DropHighlight = Nothing 
'Exit Sub 
'foutje: 
'Debug.Print "dragdrop met fout bij drophighlight " & x & "; " & y 
'End Sub 
' 
'Private Sub TreeView1_OLEDragOver(Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, 
Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single, State As Integer) 
'Dim nNode As Node 

' 
'Set nNode = TreeView1.HitTest(x, y) 
'If Not (nNode Is Nothing) Then 
'  Debug.Print nNode.Text 
'Else 
'    Debug.Print "dragover: geen node gevonden" 
'End If 
'Debug.Print "tree dragover: " & x & ", " & y & " eigenlijk zou nu ook de selectie moeten 
verschuiven" 
' 
'End Sub 
 
Private Sub TreeViewAim_NodeClick(ByVal Node As MSComctlLib.Node) 
'Bij het aanklikken van een item in TreeViewAim wordt een voorbeeld van de AutoTekst 
inhoud in het voorbeeld vak getoond. 
     
    FillRtbAtePreview (ConvertToAteNumber(Node.Key))    'Hiermee wordt een voorbeeld van 
de AutoTekst inhoud in het voorbeeld vak getoond. 
 
End Sub 
 
Private Sub cmdAteChange_Click() 
'Als de knop "Wijzigen..." aangeklikt wordt, zet dan de in TreeView1 geselecteerde AutoTekst 
in een leeg Word document, 
'op basis van het sjabloon AteChange.dot, waarin vervolgens de AutoTekst gewijzigd kan 
worden. 
 
    ChangeAteSelected   'Zet de in TreeView1 geselecteerde AutoTekst in een leeg Word 
document (op basis van AteChange.dot), 
                        'waarin vervolgens de AutoTekst gewijzigd kan worden. 
     
End Sub 
 
Private Sub CmdDeleteSingle_Click() 
     
    DeleteAteSelected 
     
End Sub 
 
Function WhichAteSelected() As Boolean 
'Bepaalt welke Autotekst het laatste geselecteerd is (in Treeview of listbox) 
     
    Dim arrAteNumber As Variant 
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    Dim lSelections As Long 
    Dim oNode As Node 
    Dim i As Long 
 
    'een dimensie aan ons array geven 
    ReDim arrAteNumber(0) 
     
    'tot nu weten we niet of er een selectie was 
    WhichAteSelected = False 
     
    If strSelectedList = "listATE" Then 
    ' Items are indexed from zero 
    ' Loop through all the items.. 
    For i = 0 To olbxAteChildren.ListCount - 1 
        '..and check whether each is selected 
        If olbxAteChildren.Selected(i) Then 
            ' If selected, display item in msgbox 
                'indien geselecteerd de naam van de geselecteerde AutoTekst opslaan 
'                MsgBox ("achterhalen selectie werkt nog niet naar behoren") 
                ReDim Preserve arrAteNumber(lSelections) 
                arrAteNumber(lSelections) = olbxAteChildren.Column(0, i) 
                Debug.Print arrAteNumber(lSelections) 
                lSelections = lSelections + 1 
                 
                'selectie gedetecteerd! 
                WhichAteSelected = True 
        End If 
    Next i 
'        For i = 1 To olbxAteChildren.Count 
'            If olbxAteChildren.ListItems(i).Selected = True Then 
''                multi-select mag niet voor aanpassen 
''                If lSelections > 1 Then 
''                    MsgBox ("Meerdere selecties tegelijk zijn niet toegestaan tijdens het veranderen 
van een AutoTekst of het invoeren van een nieuwe AutoTekst.") 
''                    Exit Function 
''                End If 
'                'indien geselecteerd de naam van de geselecteerde AutoTekst opslaan 
'                ReDim Preserve arrAteNumber(lSelections) 
''                arrAteNumber(lSelections) = 
ConvertToAteNumber(lvwAtesChecked.ListItems.item(i).Key) 
'                lSelections = lSelections + 1 
'                Debug.Print arrAteNumber(lSelections) 
'            End If 

'        Next i 
         
    Else 
        'door de nodes van de tree cyclen 
        For Each oNode In TreeView1.Nodes 
            'indien geselecteerd de naam van de geselecteerde AutoTekst opslaan 
            If oNode.Selected Then 
                arrAteNumber(0) = ConvertToAteNumber(oNode.Key) 
                'selectie gedetecteerd! 
                WhichAteSelected = True 
            End If 
        Next oNode 
    End If 
     
    ReDim myArray(UBound(arrAteNumber)) 
    For i = 0 To UBound(arrAteNumber) 
        myArray(i) = arrAteNumber(i) 
    Next i 
End Function 
 
Private Sub cmdLevelUp_Click() 
    Dim oNode As Node 
    Dim strAteNumber As String 
    Dim strOldAteNumber As String 
    Dim strOriginalAteNumber As String 'opslaan welke AutoTekst oorspronkelijk geselecteerd 
was 
    Dim lngLevel As Long 
     
    Dim dblTemp As Double 
    Dim dblMax As Double 
    Dim dblNewName As Double 
    Dim dblMaxName As Double 
    Dim dblCount As Double 
    Dim templateAte As Template 
     
    'nog rekening houden met meervoudige selecties (dan gaat alles eerst in een array) 
     
    'de naam van de AutoTekst achterhalen 
    'door de nodes van de tree cyclen 
    For Each oNode In TreeView1.Nodes 
        'indien geselecteerd de naam van de geselecteerde AutoTekst opslaan 
        If oNode.Selected Then strAteNumber = ConvertToAteNumber(oNode.Key) 
    Next oNode 
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    'de naam bewaren 
    strOldAteNumber = strAteNumber 
    strOriginalAteNumber = strAteNumber 
 
    'de naam analyseren (welk niveau/platte tekst?) 
    lngLevel = GetLngAteLevel(strAteNumber) - 1 'we tellen vanaf de bv!!! bv is 1 
    If lngLevel > 0 Then 
        'we hebben te maken met een header 
        If lngLevel = 1 Then 'het eerste niveau kan niet omhoog 
            MsgBox "cannot be pushed up" 
        Else 
            MsgBox lngLevel & " verplaatsen nog niet geimplementeerd)" 
             
        End If 
    Else 
        'platte tekst hoeven we alleen maar te verplaatsen 
        'template opzoeken 
        Set templateAte = FindTemplateAte(strAteNumber) 
'        'de AutoTekst wegschrijven in een nieuw document 
'        Call AteInDoc(strAteNumber) 
         
        'achterhalen wat het nieuwe niveau moet worden 
        strAteNumber = Left(strAteNumber, 10) & "000" 'alleen het niveau... 
        strAteNumber = ChangeAteLevel(strAteNumber, -1) 'eentje omhoog 
        dblTemp = CDbl(strAteNumber) 
        'max waarde voor de functie instellen 
        dblMax = dblTemp + 999 
        'de nieuwe naam genereren 
        dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1, templateAte) 
        strAteNumber = CStr(dblNewName) 
        'AutoTekst nieuwe naam geven 
        templateAte.AutoTextEntries.item(strOldAteNumber).Name = strAteNumber 
'        'doc sluiten (eerst de variable veranderen om problemen te voorkomen) 
'        docAteChange.Variables("atesluiten") = "true" 
'        docAteChange.Close wdDoNotSaveChanges 
         
        'maar de ruimte moet wel worden opgevuld 
         
        'vooraf waardes instellen 
        dblTemp = CDbl(strOriginalAteNumber) 
        dblMax = dblTemp + 999 
        'de hoogste naam opzoeken zodat we kunnen verplaatsen 

        dblMaxName = DetectHighestAteNumberInPath(dblTemp, dblMax, 1, templateAte) 
         
        'de andere AutoTeksten opschuiven 
        For dblCount = dblTemp + 1 To dblMaxName 
            strOldAteNumber = CStr(dblCount) 
            strAteNumber = CStr(dblCount - 1) 
            MsgBox (strOldAteNumber & " -> " & strAteNumber) 
            templateAte.AutoTextEntries.item(strOldAteNumber).Name = strAteNumber 
        Next dblCount 
         
        HideAdministration 
        StartAdministration 
         
    End If 
'    'indien nodig de AutoTekst in een document plaatsen 
'    Call AteInDoc(strAteNumber) 
' 
'    'formaat van eerste regel achterhalen en zo nodig veranderen 
'    With docAteChange.Paragraphs(1) 
'        Select Case .Style 
'            Case "Kop 6": .Style = wdStyleHeading5 
'            Case "Kop 5": .Style = wdStyleHeading4 
'            Case "Kop 4": .Style = wdStyleHeading3 
'            Case "Kop 3": .Style = wdStyleHeading2 
'            Case "Kop 2": .Style = wdStyleHeading1 
'            Case "Kop 1": MsgBox "Heading1 cannot be upgraded." 
'            Case Else:            MsgBox "Not to be changed" 
' 
'        End Select 
'    End With 
 
'testnames (strAteNumber) 
End Sub 
 
Private Sub cmdMove_Click() 
    Dim i As Long 
    Dim j As Long 
    Dim strNewAtePath As String 
    Dim strOldAteNumber As String 
     
    Dim templateAteOld As Template 'nodig indien er verplaatst wordt van template naar 
template 
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    Dim templateAteNew As Template 'nodig indien er verplaatst wordt van template naar 
template 
     
    Dim strAteNumber As String 
    Dim dblTemp As Double 
    Dim dblMax As Double 
    Dim dblNewName As Double 
    Dim dblMaxName As Double 
    Dim dblCount As Double 
     
    Dim lngNewLevel As Long 
     
    Dim lngChildrenTeller As Long 
    Dim strTrunkNew As String 
'    Dim strEndNew As String 
    Dim lngTemp As Long 
     
    ReDim myArray(0) 
'    MsgBox strSelectedList 'Test Code. 'hoeven we niets meer mee te doen omdat we de 
namen reeds in de array hebben 
     
    'hebben we een nieuwe locatie? 
    strNewAtePath = GetAteSelected(tvwAimNodes) 
    If Not Len(strNewAtePath) = 0 Then 'Test Code. Not Len(...) = 0 toegepast ipv ... <> "" 
        'hebben we een selectie (of meer) en wat is geselecteerd? 
        If WhichAteSelected Then 
             
            'iedere geselecteerde AutoTekst verplaatsen 
            For i = 0 To UBound(myArray) 
                'in de array myarray bevinden zich de namen van de geselecteerde AutoTeksten 
                'die moest als global omdat ik het niet voor elkaar kreeg om door te geven :( 
                strOldAteNumber = myArray(i) 
                'templates opzoeken 
                Set templateAteNew = FindTemplateAte(strNewAtePath) 
                Set templateAteOld = FindTemplateAte(strOldAteNumber) 
                'achterhalen wat de nieuwe plaats moet worden 
                strAteNumber = strNewAtePath 
                 
                If GetLngAteLevel(strOldAteNumber) = 0 Then 
                    MoveLevelZero strAteNumber, templateAteNew, templateAteOld, 
strOldAteNumber 
                     
                    'maar de ruimte moet wel worden opgevuld: 

                    'vooraf waardes instellen 
                    dblTemp = CDbl(strOldAteNumber) 
                    dblMax = dblTemp + 999 
                    'de hoogste naam opzoeken zodat we kunnen verplaatsen 
                    dblMaxName = DetectHighestAteNumberInPath(dblTemp, dblMax, 1, 
templateAteOld) 
                     
                    'de andere AutoTeksten opschuiven 
                    For dblCount = dblTemp To dblMaxName - 1 'een minder omdat we bij de laatste 
niet hoeven doorgaan 
                        strOldAteNumber = CStr(dblCount) 
                        strAteNumber = CStr(dblCount + 1) 
                        templateAteOld.AutoTextEntries.item(strAteNumber).Name = 
strOldAteNumber 
                    Next dblCount 
                Else 
                    MsgBox "headings nog niet geheel geimplementeerd!" 
                     
                    '... HIER NOG RECURSIE INBOUWEN VOOR DE KIDS!!! let op er zit dan ook 
platte tekst tussen! 
                     
                    'niveau heading ate veranderen en ate op nieuwe locatie aanmaken c.q. ate 
verplaatsen 
                    lngNewLevel = GetLngAteLevel(strAteNumber) 
                    If lngNewLevel <> GetLngAteLevel(strOldAteNumber) - 1 Then 'anders hoeven 
we niet een nieuw niveau in te stellen 
                        AteInDoc boolDetectChanges:=False, strAteCurrent:=strAteNumber, 
strAteNumber:=strOldAteNumber 
                        'veranderingen opslaan 
                        DefinitelyChangeAte 
                     
                        'nieuwe strAteNumber ophalen zodat we dadelijk de kinderen kunnen 
verplaatsen 
                        strAteNumber = docAteChange.Variables("AteNumbernew") 
                        'doc sluiten (eerst de variable veranderen om problemen te voorkomen) 
                        docAteChange.Variables("atesluiten") = "true" 
                        docAteChange.Close wdDoNotSaveChanges 
                     
                        'oude ate verwijderen 
                        templateAteOld.AutoTextEntries(strOldAteNumber).Delete 
                    Else 
                        'alleen maar verplaatsen 
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                        '...to do: nieuwe AteNumber bepalen voordat de gekommentariseerde functie 
uitgevoerd kan worden 
                        DefineHeaderLevel lngNewLevel, strAteNumber, CDbl(strAteNumber), 
templateAteNew 
                         
                        DefinitelyMoveATE templateAteOld, templateAteNew, strAteNumber, 
strOldAteNumber 
                    End If 
                     
                    'verplaatsing eventuele kinderen voorbereiden 
                    'array initialiseren 
                    ReDim arrChildren(1, 0) 
                    'arrchildren (0,0) en (1,0) wordt niet gebruikt!!!! 
                     
                    'recursieve functie om alle kinderen in te lezen in de eerste positie van de array 
                    ChildrenIntoArray (strOldAteNumber) 
                     
                    'kinderen een voor een verplaatsen 
                    lngChildrenTeller = UBound(arrChildren, 2) 
                    If lngChildrenTeller <> 0 Then 'zijn er wel kinderen? 
                        'begin van de nieuwe naam achterhalen omdat deze altijd gelijk blijft 
                    lngNewLevel = GetLngAteLevel(strAteNumber) 
                        Select Case lngNewLevel 
                        Case 1: strTrunkNew = Left(strAteNumber, 2) 
                        Case 2: strTrunkNew = Left(strAteNumber, 4) 
                        Case 3: strTrunkNew = Left(strAteNumber, 6) 
                        Case 4: strTrunkNew = Left(strAteNumber, 8) 
                        Case 5: strTrunkNew = Left(strAteNumber, 10) 'tijdelijk erbij 
                        Case Else: MsgBox "dit mag niet gebeuren" 
                        End Select 
                        'op de tweede positie van de array de nieuwe naam plaatsen 
                        For j = 1 To lngChildrenTeller 
                            'op basis van oude naam de nieuwe bepalen 
                            If GetLngAteLevel(CStr(arrChildren(0, j))) = 0 Then 
                                'platte tekst 
                                'aantal nullen tussenin achterhalen (de laaste 3 houden we er even 
buiten) 
                                For lngTemp = 1 To 10 - Len(strTrunkNew) 
                                   arrChildren(1, j) = arrChildren(1, j) & "0" 
                                Next lngTemp 
                                arrChildren(1, j) = strTrunkNew & arrChildren(1, j) & Right(arrChildren(0, 
j), 3) 
                            Else 

                                'headers 
                                Select Case GetLngAteLevel(CStr(arrChildren(0, j))) 
                                 Case 1: arrChildren(1, j) = strTrunkNew & Mid(arrChildren(0, j), 3, 2) 
                                 Case 2: arrChildren(1, j) = strTrunkNew & Mid(arrChildren(0, j), 5, 2) 
                                 Case 3: arrChildren(1, j) = strTrunkNew & Mid(arrChildren(0, j), 7, 2) 
                                 Case 4: arrChildren(1, j) = strTrunkNew & Mid(arrChildren(0, j), 9, 2) 
                                 Case Else: MsgBox "dit mag niet gebeuren" 
                                End Select 
                                'achterhalen of de string te lang wordt 
                                If Len(arrChildren(1, j)) > 10 Then 
                                    'de string wordt te lang 
                                    'melding omdat de heading een te hoog niveau toegewezen zou 
krijgen 
                                    MsgBox "Autotext " & arrChildren(1, j) & " will be set to heading level 4 
since a level 5 and below is not possible. Please check if this is correct." 
                                    'niveau 4 instellen en nieuwe naam achterhalen 
                                    DefineHeaderLevel 4, CStr(arrChildren(1, j)), 
CDbl(ChangeAteLevel(CStr(arrChildren(1, j)), 4)), templateAteNew 
                                ElseIf Len(arrChildren(1, j)) < 10 Then 
                                    'zonodig nog nullen toevoegen 
                                    For lngTemp = 1 To 10 - Len(arrChildren(1, j)) 
                                        arrChildren(1, j) = arrChildren(1, j) & "0" 
                                    Next lngTemp 
                                     
                                End If 
                            End If 
                            'verplaatsing uitvoeren in het echt (let op: verandering headers achteraf) 
                             
                            'moeten we nou nog checken of er wat in de weg zit? 
                            'mogelijk zinvol, dan zijn we zeker dat we niets overschrijven... 
                            'dus fouten overslaan 
                            On Error Resume Next 
                            'bestaat ate? 
                            If Not Len(templateAteNew.AutoTextEntries(arrChildren(1, j)).Name) = 0 
Then 'Test Code. Not Len(...) = 0 toegepast ipv ... <> "" 
                                '(als niet existeerd krijgen we een fout en juist dan willen we verder) 
                                If Err = 0 Then 
                                    'toch nog een nieuwe naam bepalen 
                                    DefineHeaderLevel GetLngAteLevel(CStr(arrChildren(1, j))), 
strAteNumber, ChangeAteLevel(CStr(arrChildren(1, j)), GetLngAteLevel(CStr(arrChildren(1, 
j)))), templateAteNew 
                                End If 
                            End If 



  
Bijlagen. Programma code 

  

 
 

 

Bouwen aan integraal offreren 

80/89 

 

                            DefinitelyMoveATE templateAteOld, templateAteNew, CStr(arrChildren(1, 
j)), CStr(arrChildren(0, j)) 
                             
                        Next j 
                    End If 
               End If 
            Next i 
        End If 
    Else 
        MsgBox "Please select a folder to where you want to move the autotext(s)." 
    End If 
     
    HideAdministration 
    StartAdministration 
     
End Sub 
 
Function ChildrenIntoArray(strAteNumber As String) 
    Dim oChild As Node 
    Dim lngTeller As Long 
     
    Set oChild = TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Child 'Zet het 
eerste kind vast 
    Do While Not (oChild Is Nothing) 'Er moet wel een child zijn 
        'array vergroten 
        lngTeller = UBound(arrChildren, 2) + 1 'kijken in de 2de dimensie en 1 erbij optellen! 
        ReDim Preserve arrChildren(1, lngTeller) 
        'ate nummer wegschrijven in array 
        arrChildren(0, lngTeller) = ConvertToAteNumber(oChild.Key) 'Zet in lijst 
        'recursie aanroepen 
        ChildrenIntoArray ConvertToAteNumber(oChild.Key) 'Voer weer uit 
        Set oChild = oChild.Next 'Volgend kind 
    Loop 
 
End Function 
Function MoveLevelZero(strAteNumber As String, templateAteNew As Template, 
templateAteOld As Template, strOldAteNumber As String) 
    Dim dblTemp As Double 
    Dim dblMax As Double 
    Dim dblNewName As Double 
 
    'platte tekst gewoon verplaatsen 
    dblTemp = CDbl(strAteNumber) 

    'max waarde voor de functie instellen 
    dblMax = dblTemp + 999 
    'de nieuwe naam genereren 
    dblNewName = DetectNewAteNumber(dblTemp, dblMax, 1, templateAteNew) 
    strAteNumber = CStr(dblNewName) 
 
    'AutoTekst nieuwe naam geven (en zonodig verplaatsen naar andere sjabloon) 
    DefinitelyMoveATE templateAteOld, templateAteNew, strAteNumber, strOldAteNumber 
 
End Function 
 
Function DefinitelyMoveATE(templateAteOld As Template, templateAteNew As Template, 
strAteNumber As String, strOldAteNumber As String) 
    'verplaatsen we nu binnen de zelfde template of naar een andere template? 
    If templateAteOld.Name = templateAteNew.Name Then 
        'binnen de zelfde template! 
        templateAteOld.AutoTextEntries.item(strOldAteNumber).Name = strAteNumber 
    Else 
        'verschillende templates! 
        'de betreffende ate hernoemen om geen conflicten te creeren 
        templateAteOld.AutoTextEntries(strOldAteNumber).Name = "AteTempName" 
        'ate verplaatsen 
        Application.OrganizerCopy Source:=templateAteOld.FullName, _ 
            Destination:=templateAteNew.FullName, _ 
            Name:="AteTempName", _ 
            Object:=wdOrganizerObjectAutoText 
        'tijdelijke (oorspronkelijke) ate verwijderen 
        templateAteOld.AutoTextEntries("AteTempName").Delete 
        'tijdelijke atenaam hernoemen naar definitieve naam 
        templateAteNew.AutoTextEntries("AteTempName").Name = strAteNumber 
    End If 
 
End Function 
Private Sub cmdNew_Click() 
    Dim strAteNumber As String 
     
    strAteNumber = GetAteSelected(tvwAimNodes) 
 
    If Not Len(strAteNumber) = 0 Then 'Test Code. Not Len(...) = 0 toegepast ipv ... <> "" 
        'een document beschikbaar stellen (er wordt geen ate meegegeven) 
        Call AteInDoc(boolDetectChanges:=True, strAteCurrent:=strAteNumber) 
         
        'het document weergeven 
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        Unload frmAdministration 
    End If 
     
End Sub 
 
Private Sub lbxAteChildren_Click() 
 
Debug.Print ("click") 
 
'huidig listindex opslaan 
If bListIndexOpslaan = True Then lngListIndex = olbxAteChildren.ListIndex 
Debug.Print lngListIndex 
 
 
''de naam van de geselecteerde AutoTekst achterhalen 
' 
'    Select Case GetIntAteLevel(ConvertToAteNumber(Node.Key)) 
'        Case Is = 1 
'            rtbAtePreview.TextRTF = GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(Node.Key), 50) 
'vbtext de node maken 
'            'Voorbeeld (ConvertToAteNumber(Node.Key)) 
'        Case Else 
'            rtbAtePreview.TextRTF = GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(Node.Key), 255) 
'            'Voorbeeld (ConvertToAteNumber(Node.Key)) 
'    End Select 
 
End Sub 
 
Private Sub lbxAteChildren_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, 
ByVal x As Single, ByVal y As Single) 
'dadelijk moeten we mogelijk opslaan (afhankelijk of er een mousemove volgd) 
bListIndexOpslaan = True 
End Sub 
 
Private Sub lbxAteChildren_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, 
ByVal x As Single, ByVal y As Single) 
'nee, opslaan is niet nodig 
bListIndexOpslaan = False 
End Sub 
 
Private Sub lbxAteChildren_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal 
x As Single, ByVal y As Single) 
 

    Dim i As Long 
    Dim lngCount As Long 
     
    'onthouden welke list laatst is aangeclickt 
    strSelectedList = "listATE" 
     
    ' Items are indexed from zero 
    ' Loop through all the items.. 
    For i = 0 To olbxAteChildren.ListCount - 1 
        '..and check whether each is selected 
        If olbxAteChildren.Selected(i) Then 
            ' If selected, display item in msgbox 
            lngCount = lngCount + 1 
            'zet het voorbeeld in vbtext als er maar een selectie is 
            If lngCount > 1 Then 
                ortbAtePreview.TextRTF = "Voorbeeld weergave is niet mogelijk omdat er 
meerdere AutoTeksten tegelijkertijd zijn geselecteerd." 
            Else 
                FillRtbAtePreview (olbxAteChildren.List(i, 0))  'Hiermee wordt een voorbeeld van de 
AutoTekst inhoud in het voorbeeld vak aangemaakt. 
            End If 
        End If 
    Next i 
 
Debug.Print "oud: " & lngListIndex & ", nieuw " & olbxAteChildren.ListIndex 
 
End Sub 
 
Function ParentExists(strAteNumber As String) As Boolean 
    Dim wbParent 
     
    On Error GoTo Toss 
     
    ParentExists = False 
    wbParent = ConvertToAteKey(ChangeAteLevel(strAteNumber, -1)) 'de parent zou 1 level 
minder moeten zijn 
    If TreeView2.Nodes.item(wbParent) Is Nothing Then GoTo Toss 'als parent niet bestaat, 
dan uit de functie 
    ParentExists = True 
     
Toss: 
    Exit Function 
End Function 
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Sub insert(strAteNumber As String) 
    On Error Resume Next 
    Dim Parent As Node 
     
    Select Case GetIntAteLevel(strAteNumber) 
        Case Is = 1 
            Exit Sub 
         
        Case Is = 2 
            'If GetIntAteLevel(strLastItem) = 6 Then 
            ActiveWindow.Selection.InsertBreak Type:=wdSectionBreakNextPage 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            'strLastItem = Atenumber 
            'End If 
            'Zet een pagina na een level 2 object 
         
        Case Is = 3 
            ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            strLastitem = strAteNumber 
            'Zet een regel na een level 3 object 
         
        Case Is = 4 
            ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            strLastitem = strAteNumber 
            'Zet een regel na een level 4 object 
             
        Case Is = 5 
            ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            strLastitem = strAteNumber 
            'Zet een regel na een level 5 object 
         
        Case Is = 6 
            Set Parent = TreeView2.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)) 
            If TreeView2.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)) = Parent.FirstSibling 
Then ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            If TreeView2.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)) = Parent.LastSibling Then 
ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 

            'Zet een regel voor als het het eerste item van de level 6 items in de groep is 
            'Zet een regel na als het het laatste item van de level 6 items in de groep is 
            strLastitem = strAteNumber 
         
        Case Else 
            Exit Sub 
    End Select 
 
End Sub 
 
 
Private Sub cmdInfo_Click() 
'Toon het informatiescherm. 
 
    frmAbout.Show           'Toon het informatiescherm. 
 
End Sub 
 
 
Private Sub cmdClose_Click() 
'Verbergt het applicatie onderdeel Administration en maakt een aantal zaken leeg. 
 
    HideAdministration      'Verbergt het applicatie onderdeel Administration en maakt een 
aantal zaken leeg. 
 
End Sub 
 
Private Sub UserForm_Terminate() 
'Sluit het applicatie onderdeel Administration (de UserForm + de bijbehorende objecten) 
geheel af. 
'Door het commando Terminate is de Userform zelf als afgesloten en hoeft dus niet meer 
geunload te worden. 
 
    docPreview.Close False  'Verwijder het verborgen document. Vraag niet om het op te 
slaan. 
    ClearPublicVariables    'Maakt alle globale variabelen leeg. 
    ClearPublicObjects      'Verwijdert alle globale verwijzingen naar objecten. 
 
End Sub 
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frmGenerator 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
'Auteur:            Stefan Rink 
'Laatste wijziging: 19-08-2006 
'Inhoud:            Code die aangeroepen wordt door gebeurtenissen mbt het window 
"Autoteksten Generator" (frmGenerator). 
 
'Option Explicit 
 
Private Sub cmdChildren_Click() 
 
    SelectChildren (ConvertToAteNumber(TreeView1.SelectedItem.Key)) 'Roep andere functie 
aan 
     
End Sub 
 
Private Sub cmdClear_Click() 
'Deselecteert alle geselecteerde AutoTeksten. 
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    UncheckAllAtes  'Deselecteert alle geselecteerde AutoTeksten. 
     
End Sub 
 
Private Sub cmdHigher_Click() 
 
    SelectAllParents (ConvertToAteNumber(TreeView1.SelectedItem.Key)) ' roep andere 
functie aan 
     
End Sub 
 
Private Sub cmdInsert_Click() 
    strLastitem = "0001000000000" 
    Dim oNode As Node 
    For Each oNode In TreeView1.Nodes 
        If oNode.Checked Then 'Alleen geselecteerde items 
            If ParentExists(ConvertToAteNumber(oNode.Key)) Then 'Heeft item een parent 
                TreeView2.Nodes.Add oNode.Parent.Key, tvwChild, oNode.Key, oNode.Text 
                'zo ja, dan is het een kind 
            Else 
                TreeView2.Nodes.Add , , oNode.Key, oNode.Text 
                'zo nee, dan word het een parent 
            End If 
            'dit is om alles in treeview2 te krijgen om de selecteermethode goed te laten werken 
        End If 
    Next oNode 
    If TreeView2.Nodes.Count = 0 Then Exit Sub 'als er geen nodes zijn geselecteerd, dan doe 
er niks mee 
    With frmLoading 
        .ProgressBar1.Value = 0 'reset de progressbar 
        .ProgressBar1.Max = TreeView2.Nodes.Count 'geef maximale hoeveelheid op 
        .Label1.Caption = "Even geduld terwijl de AutoTeksten ingevoegd worden..." 
        .Show vbModeless 'vbmodeless zodat het programma doorgaat 
        .Repaint 
        For Each oNode In TreeView2.Nodes 
            insert (ConvertToAteNumber(oNode.Key)) 'roep andere functie aan om in document 
te zetten 
            .ProgressBar1.Value = .ProgressBar1.Value + 1 
        Next oNode 
    End With 
    Unload frmLoading       'vernietig het frmLoading 
    ClearPublicVariables    'Maakt alle globale variabelen leeg. 
    HideGenerator           'Verbergt het applicatie onderdeel Generator en maakt een aantal 
zaken leeg. 
     

End Sub 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
    For Each oNode In TreeView1.Nodes 
        If Not oNode.Checked Then 
            lvwAtesChecked.ListItems.Add , oNode.Key, 
GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(oNode.Key), 60) 'L 
            oNode.Checked = True 
            'alle nodes selecteren 
        End If 
    Next oNode 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
    DeSelectChildren (ConvertToAteNumber(TreeView1.SelectedItem.Key)) 
End Sub 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
    DeSelectAllParents ConvertToAteNumber(TreeView1.SelectedItem.Key) 
End Sub 
 
Private Sub lvwAtesChecked_ItemClick(ByVal item As MSComctlLib.ListItem) 
'Als in de lijst met geselecteerde AutoTeksten een item aangeklikt wordt, dan wordt in de 
TreeView1 de overeenkomstige AutoTekst geselecteerd, 
'en in het voorbeeld vak de inhoud van de AutoTekst weergegeven. 
 
    UpdateToLvwAtesCheckedRelatedObjects item   'Als in de lijst met geselecteerde 
AutoTeksten een item geselecteerd wordt, dan wordt in de TreeView1 
                                                'de overeenkomstige AutoTekst geselecteerd, en in het 
voorbeeld vak de inhoud van de AutoTekst weergegeven. 
     
End Sub 
 
Private Sub lvwAtesChecked_KeyDown(KeyCode As Integer, ByVal Shift As Integer) 
'Verwijdert een AutoTekst uit de lijst met geselecteerde AutoTeksten als deze daarin 
geselecteerd en vervolgens "ge-Delete" wordt. 
 
    DeleteAteFromLvwAtesChecked KeyCode 'Verwijdert een AutoTekst uit de lijst met 
geselecteerde AutoTeksten als deze daarin geselecteerd en vervolgens "ge-Delete" wordt. 
 
End Sub 
Private Sub TreeView1_Nodecheck(ByVal oNode As MSComctlLib.Node) 
'Bij het aanvinken of uitvinken van een AutoTekst in TreeView1 wordt het voorbeeld getoond 
in het voorbeeld vak en de lijst met aangevinkte AutoTeksten bijgewerkt. 
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    FillRtbAtePreview (ConvertToAteNumber(oNode.Key))   'Hiermee wordt een voorbeeld van 
de AutoTekst inhoud in het voorbeeld vak aangemaakt. 
    UpdateLvwAtesChecked oNode                          'Vult de lijst LvwAtesChecked met de 
nieuw geselecteerde AutoTekst of haalt de zojuist gedeselecteerde AutoTekst weg. 
     
End Sub 
 
Private Sub TreeView1_NodeClick(ByVal Node As MSComctlLib.Node) 
'Bij het selecteren van een AutoTekst in TreeView1 wordt het voorbeeld getoond in het 
voorbeeld vak. 
 
    FillRtbAtePreview (ConvertToAteNumber(Node.Key))    'Hiermee wordt een voorbeeld van 
de AutoTekst inhoud in het voorbeeld vak aangemaakt. 
 
End Sub 
 
Function ParentExists(strAteNumber As String) As Boolean 
    On Error GoTo Toss 
     
    ParentExists = False 
    wbParent = ConvertToAteKey(ChangeAteLevel(strAteNumber, -1)) 'de parent zou 1 level 
minder moeten zijn 
    If TreeView2.Nodes.item(wbParent) Is Nothing Then GoTo Toss 'als parent niet bestaat, 
dan uit de functie 
    ParentExists = True 
     
Toss: 
    Exit Function 
End Function 
Function CheckInTree(Number As String) As Boolean 
    On Error GoTo kill 
    If Not TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(Number)) Is Nothing Then CheckInTree = 
True 'kijk of het item bestaat 
kill: 
End Function 
Sub insert(strAteNumber As String) 
    On Error Resume Next 
    Dim Parent As Node 
     
    Select Case GetIntAteLevel(strAteNumber) 
        Case Is = 1 
            Exit Sub 
        Case Is = 2 
            'If GetIntAteLevel(strLastItem) = 6 Then 
            ActiveWindow.Selection.InsertBreak Type:=wdSectionBreakNextPage 

            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            'strLastItem = Atenumber 
            'End If 
            'Zet een pagina na een level 2 object 
        Case Is = 3 
            ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            strLastitem = strAteNumber 
            'Zet een regel na een level 3 object 
        Case Is = 4 
            ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            strLastitem = strAteNumber 
            'Zet een regel na een level 4 object 
        Case Is = 5 
            ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            strLastitem = strAteNumber 
            'Zet een regel na een level 5 object 
        Case Is = 6 
            Set Parent = TreeView2.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)) 
            If TreeView2.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)) = Parent.FirstSibling 
Then ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            GetAte(strAteNumber).insert ActiveWindow.Selection.Range, True 
            If TreeView2.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)) = Parent.LastSibling Then 
ActiveWindow.Selection.TypeParagraph 
            'Zet een regel voor als het het eerste item van de level 6 items in de groep is 
            'Zet een regel na als het het laatste item van de level 6 items in de groep is 
            strLastitem = strAteNumber 
        Case Else 
            Exit Sub 
    End Select 
 
End Sub 
Sub SelectAllParents(strAteNumber As String) 
    Dim oNode As Node 
    Set oNode = TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)) 
    If oNode.Parent Is Nothing Then 
        If Not oNode.Checked Then 
            oNode.Checked = True 
            lvwAtesChecked.ListItems.Add , oNode.Key, 
GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(oNode.Key), 60) 
            'Maak alle parents checked, als geen parent is niks aan de hand 
        End If 
    Else 
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        If Not oNode.Checked Then 
            oNode.Checked = True 
            lvwAtesChecked.ListItems.Add , oNode.Key, 
GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(oNode.Key), 60) 
        End If 
        SelectAllParents (ChangeAteLevel(strAteNumber, -1)) 
        'maak alle parents checked, als er nog een parent is, dan verder gaan met die 
    End If 
End Sub 
Sub DeSelectAllParents(strAteNumber As String) 
    Dim oNode As Node 
    Set oNode = TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)) 
    If oNode.Parent Is Nothing Then 
        If oNode.Checked Then 
            oNode.Checked = False 
            lvwAtesChecked.ListItems.Remove oNode.Key 
            'Maak alle parents unchecked, als geen parent is niks aan de hand 
        End If 
    Else 
        If oNode.Checked Then 
            oNode.Checked = False 
            lvwAtesChecked.ListItems.Remove oNode.Key 
        End If 
        DeSelectAllParents (ChangeAteLevel(strAteNumber, -1)) 
        'maak alle parents checked, als er nog een parent is, dan verder gaan met die 
    End If 
End Sub 
Sub SelectChildren(strAteNumber As String) 
    Dim oChild As Node 
    If Not TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Checked Then 'als niet 
gechecked is 
        TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Checked = True 'maak 
gechecked 
        lvwAtesChecked.ListItems.Add , ConvertToAteKey(strAteNumber), 
GetAteDisplay(strAteNumber, 60) 'zet in de lijst 
    End If 
    Set oChild = TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Child 'Zet het 
eerste kind vast 
    Do While Not (oChild Is Nothing) 'Er moet wel een child zijn 
        If Not oChild.Checked Then 'als nog niet gechecked is 
            oChild.Checked = True 'Checken 
            lvwAtesChecked.ListItems.Add , oChild.Key, 
GetAteDisplay(ConvertToAteNumber(oChild.Key), 60) 'Zet in lijst 
        End If 
        SelectChildren ConvertToAteNumber(oChild.Key) 'Voer weer uit 

     
        Set oChild = oChild.Next 'Volgend kind 
    Loop 
End Sub 
Sub DeSelectChildren(strAteNumber As String) 
    Dim oChild As Node 
    If TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Checked Then 'als niet 
gechecked is 
        TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Checked = False 'maak 
gechecked 
        lvwAtesChecked.ListItems.Remove ConvertToAteKey(strAteNumber) 
    End If 
    Set oChild = TreeView1.Nodes.item(ConvertToAteKey(strAteNumber)).Child 'Zet het 
eerste kind vast 
    Do While Not (oChild Is Nothing) 'Er moet wel een child zijn 
        If oChild.Checked Then 'als nog niet gechecked is 
            oChild.Checked = False 'Checken 
            lvwAtesChecked.ListItems.Remove oChild.Key 
        End If 
        DeSelectChildren ConvertToAteNumber(oChild.Key) 'Voer weer uit 
     
        Set oChild = oChild.Next    'Volgend kind 
    Loop 
End Sub 
 
Private Sub cmdInfo_Click() 
'Toon het informatiescherm. 
 
    frmAbout.Show           'Toon het informatiescherm. 
 
End Sub 
 
Private Sub cmdClose_Click() 
'Verbergt het applicatie onderdeel Generator en maakt een aantal zaken leeg. 
     
    HideGenerator           'Verbergt het applicatie onderdeel Generator en maakt een aantal 
zaken leeg. 
 
End Sub 
 
Private Sub UserForm_Terminate() 
'Sluit het applicatie onderdeel Generator (de UserForm + de bijbehorende objecten) geheel 
af. 
'Door het commando Terminate is de Userform zelf als afgesloten en hoeft dus niet meer 
geunload te worden. 
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    docPreview.Close False  'Verwijder het verborgen document. Vraag niet om het op te 
slaan. 
    ClearPublicVariables    'Maakt alle globale variabelen leeg. 
    ClearPublicObjects      'Verwijdert alle globale verwijzingen naar objecten. 
 
End Sub 
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frmLoading 
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