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Samenvatting

Dit verslag is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeer werkzaamheden aan de
Technische Universiteit Eindhoven. Dit in het kader van mijn opleiding aan de Hoge
school Heerlen faculteit Informatica specialisatie bestuurlijke informatie systemen, tijdvak
februari - j uni 1993.

Het doel van dit verslag is inzicht te geven in de werkzaamheden die verricht zijn bij de
Technische Universiteit Eindhoven. Tevens wordt in dit verslag aangegeven hoe de
aanpak en de uitvoering is geweest, als mede de behaalde resultaten.

De afstudeerwerkzaamheden hebben binnen de Universiteit plaats gevonden bij de
Faculteit der Werktuigbouwkunde in het Laboratorium voor Omvormtechnologie.

In het kort hield de stage opdracht in, het opzetten van een informatie systeem ten
behoeve van het Laboratorium voor Omvonntechnologie. Dit systeem dient onder andere
te bevatten, het registreren en verwerken van persoonsgegevens en het registreren en ver
werken van werkzaamheden van de medewerkers. Waarbij het geheel moet passen in de
organisatiestructuur van de vakgroep.

De Technische Universiteit Eindhoven, in 1956 gegrondvest als Technische Hogeschool
Eindhoven, bestaat uit een achttal faculteiten. Een van die faculteiten is de Faculteit der
Werktuigbouwkunde. Een van de vakgroep is de vakgroep WPA die zich concentreert op
de produktietechnologie en -automatisering. Binnen de vakgroep WPA zijn de volgende
onderzoeksgebieden (secties), Bewerkingstechnologie, Produktiemiddelen, Precision
engineering en Automatisering van de produktie. Yoor elk van deze onderzoekgebieden
zijn een of meer hoogleraren aangesteld. Elke sectie bestaat uit een tweetal onder
wijsgroepen. Zo kent de sectie Bewerkingstechnologie de volgende onderwijsgroepen,
Materiaalgedrag en Bewerkingsprocessen. Elk van deze onderwijsgroepen heeft weer een
laboratorium, voor de onderwijsgroep bewerkingsprocessen is dit het Laboratorium voor
Omvormtechnologie

Voor dit project was er een computer contiguratie aangeschaft die o.a. bestaat uit een
80386 Intel microprocessor, een VGA grafische kaart, 4 Mb intern geheugen en een 116
Mb grote harddisk. De afdrukmogelijkheden waren een HP laserjet 1Il en een NEC P6
matrix printer. Ook was voor deze opdracht het pakket Dbase IV aangeschaft.

De opdracht is in een aantal stappen uitgevoenl. De eerste stap was het maken van een
plan van aanpak. Hierin wordt de weg aangegeven waarlangs de ontwikkeling plaats zal
vinden. De tweede stap was het vooronderzoek. De veranderingsanalyse was de derde
stap in de ontwikkeling waarna het functioned ontwerp en het technisch ontwerp
uitgevoerd werden. De laatste stappen zijn de implementatie en het testen.
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Tijdens gesprekken zijn een aantal problemen naar voren gekomen die men met behulp
van een nieuw informatie-systeem op wilde lossen. Een van de belangrijkste knelpunten
was het WPA-nllmmer. Het verkrijgen van zo'n llummer koste veel tijd met het halen van
zo'n nummer of met communicatie voor het verkrijgen ervan. Een ander probleem dat om
een oplossing vroeg was dat het registreren van rapport- en medewerkergegevens de pIv
groepsleider veel tijd koste.

Voor het probleem van het WPA-nummer is opgelost door van het gebruik van dit
nummer af te stappen en een nieuw nllmmer te introduceren. Het nieuwe nummer zal
bestaan uit een voor iedere onderwijsgroep apart oplopend nllmmer, vooraf gegaan door
het nummer van de sectie en het nummer van de onderwijsgroep. De onderwijsgroepen
zullen onafuankeIijk van elkaar hun eigen gegevens registreren. Yoor het samenvoegen
van de gegevens op sectie niveau, voor het jaarverslag, zllllen de onderliggende onder
wijsgroepen de gegevens aanleveren op een floppy disk. Deze gegevens kunnen met
behulp van een tekstverwerker samengevoegd en gesorteercl worden. Het nieuwe systeem
zal voorzien in de mogelijkheid om de gegevens op floppy disk aan te leveren.

am gegevens door de secretaresse te Iaten registreren zal het systeem zo gemaakt worden
dat het eenvoudig in gebrllikt is. Dit houd in dat er verschillende helpschermen aanwezig
zullen zijn en dat het systeem menu gestuurd is.

Als ontwikkel methode is gekozen voor IDO-ISAC. Deze methode is geschikt voor het
ontwerpen van administratieve automatiseringssystemen. Venier geeft deze methode een
goed samenhangend geheel. Deze methode geeft ook een goede houvast bij het ontwik
kelen van een systeem maar staat genoeg ruimte voor eigen creativiteit toe bij het
ontwerpen.

Het systeem zal in eerste instantie gaan werken bij het Laboratorium voor Omvorm
technologie. Het is geschikt gemaakt voor de andere onderwijsgroepen die het naar eigen
keuze kunnen gebruiken. Het systeem zal vooral een tijdsbesparing opleveren voor de pIv
groepsIeider (plaatsvervangend-groepsleider). Ook is het mogelijk om met het systeem de
gegevens op verschillende manieren op te vragen. VenIer is het vooronderzoek een nuttig
document voor niellwe medewerkers om inzicht te krijgen in de organisatie.
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Begrippenlijst

Ala Assistent in opleiding

-6-

Attribuut Eigenschap van een entiteit

Categorie De categorie waarin de werkzaamheden vallen voor het weten
schappelijk verslag b. v. dissertatie, wetenschappelijke publikatie,
abstract, intern rapport etc.

Entiteit Een meermalen voorkomende zaak, persoon, situatie of begrip dat
van belang is.

Functie De functie die een medewerker bekleedt binnen de onderwijsgroep
b. v. groepsleider.

Hoofd-programma Indeling van medewerkers in verschillende groepen b.v. HTS
stagiaire, TU einelstlldent, medewerkers tijdelijk dienstverband,
medewerkers in vast dienst verband, gastdocenten, promovendi,
docenten etc ..

Medewerker Ben persoon die een fllnctie uitoefent binnen een onderwijsgroep.
Dit zijn zowel stuelenten, hoogleraren, tijdelijke medewerkers,
docenten enz.

OG Onderwijsgroep

010 Onderzoeker in opleicling

Planblok Dit zijn gegevens van een Illedewerker die betrekking hebben op
zijn werkzaamheden binnen de afdeling.

Plvgroepsleider Plaatsvervangencl groepsleider

Proj-code Project code. Oit is een coele die aangeeft waar het geld van het
onderzoek vanclaan kOlllt b. v. 0 I, 02, 03, IOPB, IOPD, lOPS,
STWenz.

Soort Het soort rapport of verslag b.v. TUE afstudeervers]ag, HS
eindstudierapport, TUE report enz.

Af\'fUdeer rapport Hogeschoo! Heerlen Fac. I .

•
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SRC

VCW

WAR

WPA nummer

Afstudeer rapport
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Studierichtingscommissie

Vaste commissie voor onderzoek

Wetenschappelijke adviesraad

Een oplopend rapportnul11mer voar het uniek identificeren van
rapporten.

Hogeschoo! HeerJen Fac. I.
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Dit verslag is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeerwerkzaamheden van de
Informatica opleiding van de Hogeschool Heerlen. Deze afstudeerwerkzaamheden zijn
verricht bij de Technische Universiteit Eindhoven aan de Faculteit der Werktuigbouwkun
de. Het tijdvak van de werkzaamheden was van januari tot en met juni 1993. Het doel
van dit rapport is inzicht te geven in de werkzaamheden die tijdens deze periode zijn
verricht.

Deze werkzaamheden hebben tot doel te komen tot een niellw systeem voor de registratie
van personen en rapporten. Dit systeem dient nallw aan te sllliten op de organisatie van de
Faculteit der Werktuigbouwkunde. Het systeem heeft betrekking op de vakgroep WPA.
Binnen deze vakgroep zal in eerste instantie gekeken worden naar de sectie Bewerkings
technologie. Yanuit deze sectie zal gekeken worden welke overeenkomsten er met andere
secties zijn en of het systeem met eventuele aanpassingen ook geschikt te maken is voor
andere secties.

De aanleiding voor deze opdracht was, dat het hllidige systeem te veel tijd in beslag nam
van de plv-groepsleider (plaatsvervangend groepsleider). Deze houdt het systeem op dit
moment bij vanwege de kennis die nodig is bij het invoeren van de gegevens. Een deel
van deze kennis dient dan ook te worden opgenomen in het systeem zodat deze werk
zaamheden door andere overgenomen kunnen worden.

Hoofdstuk 1 geeft een beeld van de organisatie waar de opdracht is lIitgevoerd en
betrekking op heeft. Deze opdracht wortH in Hoofdstuk 3 weergegeven. In Hoofdstllk 2
wordt de ontwikkelomgeving beschreven terwijl in Hoofdstllk 4 de planning van de
opdracht aan de orde komt. De lIitvoering van de opdracht zal in hoofdstllk 5 aan de orde
komen waarna in het laatste hoofdstuk een aantaJ kellzen worden verantwoord.

Yoor het verkrijgen van de informatie heb ik veel gesprekken gehad met de plv-groepslei
der van de onderwijsgroep bewerkingsprocessen. Ook zijn er gesprekken geweest met de
vakgroepsecretaris, de secretaresses, een hoogleraar en enkele medewerkers van het
Laboratorium voor Omvormtechnologie. Daarnaast zijn er een aantal interne rapporten
van de Technische Universiteit Eindhoven geraadpleegd voor het beschrijven van de
organisatie struktuur (Yer ('92), Eij ('90» alsook het bekijken van eerder pogingen tot het
opzetten van een rapport registratie systeem (Hei ('92), Qua ('92».

Af~·tudeer rapport Hoge,\'choo/ Heerlen Fae. I.
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De Technische Vniversiteit Eindhoven, in 1956 gegrondvest als Technische Hogeschool
Eindhoven, bestaat uit een achttal faculteiten, aan welke voor het merendeel technische
disciplines worden onderwezen.

1.1. De organisatie TV Eindhoven

Een van de faculteiten van de Technische Universiteit Eindhoven is de faclilteit der Werk
tuigbouwkunde. Daar Werktuigbollwkunde een groot gebied besJaat, is deze faculteit
opgedeeld in een drietal vakgroepen (zie AtbeeJding I).

Deze drie vakgroepen bestrijken elk een deel van de werktuigbouwkunde. Zo bestrijkt de
vakgroep WFW de fundamentele gebieden mechanica, dynamica en thermodynamica. De
vakgroep WOC bekijkt de constructieve aspecten en de vakgroep WPA concentreert zich
op de produktietechnologie en -alltomatisering. Binnen iedere vakgroep zijn vervolgens
verschillende deelgebieden aanwezig, die I a2 aspecten in het bijzonder beschouwen.

Binnen de vakgroep WPA zijn de volgende onderzoeksgebieden (secties) :
- Bewerkingstechnologie
- Produktiemiddelen
- Precision engineering
- Automatisering van de produktie

Yoor elk van deze onderzoekgebieden zijn een of meer hoogleraren aangesteJd. Elke
sectie bestaat uit een tweetal onderwijs groepen. Zo kent de sectie BewerkingstechnoJogie
de volgende onderwijs groepen :

- Materiaalgedrag
- Bewerkingsprocessen.

Nagenoeg elke onderwijsgroep is tevens werkzaalll in een bepaald onderzoeksgebied.
Daarom kennen de meeste onderwijsgroepen ook een eigen laboratoriul1l. Bij de onderwijs
groep Bewerkingsprocessen is dit het Laboratori lIl1l voor Olllvorllltechnologie. (Zie
atbeelding 2).

Af\'tudeer rapport Hog('sc!loo! Heer!en Fac. I.
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Organogram Faculteit

Werktuigbouwkunde

Faculteitsraad
(FRW)

College van
Bestuur TUB - S.R.C.

- V.C.W.
1- W.A.R.

Directeur Beheer Dagelijks Faculteit
Bestuur (DBW)

I

IPac Bibliotheek I

Dienst- Faculteits-
Commissie Bureau

I I I
Vakgroep Vakgroep Vakgroep
WFW woe WPA

Afbeelding 1

Af~·tudeer rapport Hogeschoo/ Heer/en Fae. I.
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Organogram Vakgroep WPA

ALgemeen bestuur van de vakgroep

Dagelijks bestuur van de vakgroep Vakgroep

\
II

l~ddoloD I
I

I~ProaI
1-----1

Afbee1ding 2

De hiervoor beschreven structUlIT olllvat voornamelijk de bestllllrskant van de organisatie.
De Technische Universiteit Eindhoven heeft echter ook nog een beheerskant. Oit aspect
maakt de organisatie tamelijk ondoorzichtig, omdat deze twee strllcturen door elkaar heen
lopen, hetgeen de hierarchische strllctllUf kan verstoren omdat een flll1ctionaris binnen de
verschillende structuren op verschillende nivealls werkzaam kan zijn. 20 is het mogelijk
dat een functionaris in de bestulIrs-organisatie onder een andere flillctionaris staat terwijl
hij aan de beheerskant boven die zelfde fllnctionaris staat. De strllctllllr die is weergege
ven in het organogram van de vakgroep WPA is de ideale strllctlillf lOals deze lOU
moeten zijn. Wegens omstandigheden is het Illolllenteel lo dat er een secretaresse is die
de administratie verzorgt voor twee secties. Oit zal wijzigen, maar men weet nog niet op
welke termijn.

Af"rudeer rapport HogeSc!100! Heerlen Fac. I.
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Zoals eerder al is aangegeven, is de gezagstructllur binnen deze organisatie slecht in kaart
te brengen omdat een persoon verschillende functies kan vervullen. De relatie tussen een
hoogleraar en zijn 'onderliggende' onderwijs groepen is een overeenstemmings relatie. De
hoogleraar kan aan een docent vragen of deze een bepaald college wil geven, maar wat in
dit college in detail aan de orde komt bepaalt deze docent zelf.

Ben stafmedewerker staat in de Beheersstructuur weI onder de groeps- c.q. 'pIv'groepsIei
der (plaatsvervangend groepsleider). Het dagelijks bestulir van de vakgroep staat onder
leiding van de vakgroepvoorzitter die op zich weer aan het algemeenbestllur van de
vakgroep verantwoording schuldig is. Het algemeenbestuur van c1e vakgroep bestaat uit
meclewerkers van de verschillencle onderwij sgroepen.

Het dagelijks bestullr van de Faclilteit (DBW) wordt geleid door de Decaan van c1e
faculteit der Werktuigbouwkllnde. Deze decaan staat onder de faculteitsraad waar hij zelf
voorzitter van is en waar vercler ook weer medewerkers uit de vakgroepen in vertegen
woordigd zijn.

Het DBW bestuurt de faculteit, coorclineert het onderwijs van de verschillende vakgroe
pen en heeft o.a. de verantwoording over de faclllteits-bibliotheek. De financiele kant van
de vakgroepen wordt gecontroleerd door de Di recteur Beheer. Deze stelt de blldgetten
samen voor de verschillende vakgroepen binnen de faclliteit. De Directellr Beheer is
verantwoording schuldig aan het College van Bestllur, maar de begroting van de faculteit
client goedgekeurd te worden door de DienstCommissie. De bevoegdheid van deze
commissie is echter beperkt. Zij kunnen slechts de begroting van de Directeur Beheer
afkeuren, maar verder hebben zij geen lIitgebreide bevoegdheden. De Directeur Beheer
dient verantwoording af te leggen aan het Col1ege van Bestllllr TUE. De Directeur
Beheer, de Decaan en de bestuursleden (YZ van de SRC en yeW) vormen samen het
DBW. Het faculteitsbureau omvat personeelszaken, onderholld, financien, facllIteitssecre
tariaat, bibliotheek en staat ten dienste van de afdeling.

Afstudeer rapport Hogesc!Joo{ Heerlen Foe. I.
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De Technische Universiteit Eindhoven heeft een tweetal doelstellingen. De eerste
doelstelling is een onderwijsdoelstelling. De tweede doelstelling is een onderzoekdoel
stelling.

Deze twee doelstellingen komen op de Faculteit der Werktuigbouwkunde ook naar voren.
Binnen deze faculteit wordt onderwijs gegeven aan studenten, alsmede bijscholingscursus
sen voor onderwijspersoneel. Ook wordt hier in de verschillende laboratoria onderzoek
verricht op het gebied van de werktuigbouwkunde. Dit onderzoek wordt zowel gedaan
door personeel van de universiteit alsook door studenten.

1.3. Activiteiten

Binnen de Faculteit der Werktuigbouwkunde worden een tweetal hoofd-activiteiten ont
plooid, namelijk een onderwijsactiviteit en een onclerzoekactiviteit. Yoor de onderzoekac
tiviteit zijn er binnen de faculteit een aantal labmatoria waar op specifieke gebieden
onderzoek wordt gedaan door hoogleraren en docenten, maar ook door tijdelijke mede
werkers, gastdocenten, Ala, stagiaires, stafmedewerkers, promovendi en afstudeerders.
De onderzoeken die verricht worden binnen de Faculteit der Werktlligbollwkllnde kunnen
onderzoeken zijn voor de TU zelf maar ook vom externe instanties. De bevindingen van
de onderzoeken worden vastgelegd in interne rapporten. Yerder is het mogelijk dat er
door medewerkers op grand van een onderzoek externe rapporten of artikelen vervaardigd
worden, of dat er over dit onderzoek lezingen worden gegeven. Aan het eind van ieder
jaar worden aIle rapporten, artikelen, lezingen enz. verzameld en neergeslagen in het
wetenschappelijk verslag.

Door hoogleraren, docenten en medewerkers worden verschillende onderwijstaken
uitgevoerd zoals het geven van colleges en lezingen maar ook het afnemen van tentamens
en het geven van practica. Yoor deze practica zijn een aantal vaste medewerkers
aangesteld die geholpen worden door stlldentassistenten. Deze stlldentassistenten zijn
ouderejaars studenten die assisteren bij de practica.

Afstudeer rapport Hogesc!7oo1 Heerlen Fac. l.
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Het Laboratorium voor Omvormtechnologie beschikt over een groot aantal IBM compati
ble Personal computers. De computer die voor deze opdracht te beschikking is gesteld is
een Personal computer met een Intel 80386 microprocessor met een kloksneheid van 40
Mhz van het merk Cirp. Verder beschikt deze computer over een 116 MB harddisk, een
80387 coprocessor, een 3,5 Inch 1,44 Mb disk drive en een 5, l/4 Inch 1,22 Mb disk
drive. Het programma dat ontwikkeld gaat worden zal op een soort gelijke machine gaan
werken.
Aan programmatuur is op deze computer beschikbaar Wordperfect 5.1, MS-dos 5.0 en
Dbase IV. Als afdruk eenheid is er een NEC PINWRITER P6 matrix printer aanwezig en
een HEWLETT PACKARD Laserjet III laser printer.

3. Omschrijving van de afstudeeropdracht

Het vooronderzoek, speciticeren van de eisen, ontwerpen, implementeren en testen van
een informatie systeem ten behoeve van het Laboratoriulll voor Omvormtechnologie. Dit
systeem dient onder andere de volgende elementen te bevatten :

het registreren en verwerken van persoonsgegevens van de medewerkers (en
studenten) van de Onderwijsgroep OG2.
het registreren en verwerken van werkzaamheden (rapporten, tijdschriftartikelen,
werkduur etc.) van de Illedewerkers.

verder dient het systeem zodanig ingericht te zijn dat het gebruiksvriendelijk is, menuge
stuurd is en de output beschikbaar komt op scherm en/of op noppy en/of op papier.

Bovendien dient er gekeken te worden of het systeem met eventuele kleine aanpassingen
ook bruikbaar te maken is voor andere onclerwijsgroepen van de vakgroep WPA, waarbij
rekening gehouden moet worden met de organisatiestrllktuur van de vakgroep.

Tenslotte dient het systeelll, al of niet met instructie aan de gebruikers, ingevoerd te
worden in de vakgroep WPA.

Afs'tudeer rapport Hogeschoo/ Heer/en Fae. I.
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4. De Planning

-15-

Aan het begin van de afstudeeropdracht is er een planning gel1laakt over de verwachte tijd
per onderdeel. De planning was in eerste instantie vrij ruim genol1len. De opdracht was
echter complexer dan het zich aanvankelijk liet aanzien waardoor de planning niet
haalbaar bleek te zijn.
Hieronder is de planning weergegeven zoals aan het begin van het project gedacht.

Ontwikkelstap Yerwachte tijd
in weken

Inwerken

Maken plan van aanpak

Maken vooronderzoek 2

Maken veranderingsanalyse 3

Maken functioneel ontwerp 4

Maken technisch ontwerp 3

Bouw systeel1l 2,5

Testen systeem 2,5

totaal

Yoor detail planning zie bijlage 'plan van aanpak'

Afiitudeer rapport
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5. Uitvoering van de opdracht.
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In de eerste paragraaf zal een beschrijving gegeven worden van de stappen die onderno
men zijn om tot een oplossing van de problemen te komen. In de tweede paragraaf zal
een beschrijving worden gegeven van het huidige informatie systeem binnen de sectie
Bewerkingstechnologie van de vakgroep WPA. De volgende paragraaf zal gaan over de
problemen en de wensen ten aanzien van het niellw te maken informatie systeem. De
vierde paragraaf zuBen de verschillende gegevens beschreven worden door middel van
een entity-relationship model. De gemaakte keuzes wilen centraal staan in de vijfde
paragraaf, waarna in de zesde paragraaf de benodigde veranderingen centraal zullen staan.
De laatse paragraaf zal gewijd zijn aan het systeem zoals het er llit gaat zien.

5.1. Probleemaanpak

Alvorens de opdracht te kunnen beginnen diende er eerst inzicht verkregen te worden in
de organisatie van de Faculteit der Werktuigbollwkllnde. Om dat te krijgen is de eerste
week gespendeerd aan het lezen van rapporten en het praten met fllnctionarissen van de
faculteit. Dit vergrootte het inzicht in het voorgelegde probleem.

De volgende stap in de ontwikkeling van het systeem was het maken van een 'plan van
aanpak' waarin wordt vastgelegd langs welke weg de systeemontwikkeling zal plaatsvin
den.

Om het inzicht in de organisatie te vergroten is er begonnen met een vooronderzoek
waarin de organisatie wordt beschreven en grafisch weergegeven. In het vooronderzoek
wordt ook al een begin gemaakt met het beschrijven van de gegevensstromen binnen de
faculteit alsook het beschrijven van de doelste1Jingen van de Technische Universiteit
Eindhoven.

De volgende stap die ondernomen is om tot een oplossing te komen is het maken van een
veranderingsanalyse. Deze fase client ter orientatie op de problemen waarvoor de
organisatie een oplossing wenst. De eerste stap hierin is de orientatie op problemen die
binnen de organisatie voorkomen. In deze fase worden alle opgesomcle prob1emen meege
nomen, maar er wordt nog geen selectie gemaakt uit die problell1en.

-1f.\'Uuleer rapport Hogeschoo/ Heer/en Fae. I.
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WeI wordt als stellingname gehanteerd, dat een probleem aan een gebruiker moet worden
toegekend. Er moet dus een gebruiker zijn die zich 'verantwoordelijk' voelt voor een
bepaald probleem. Deze problemen moeten naar voren komen lIit gesprekken met de
groepsleider, de plvgroepsleider en met de 'toekomstige' gebruikers etc. Per afzonderlijk
probleem moet de ernst ervan worden vastgesteld. Dit zal gedaan worden aan de hand van
gesprekken met de betrokken 'probleem verantwoordelijke'.

Tevens wordt door middel van deze gesprekken de groeitendens van deze problemen
bepaald. In deze fase zal verder de causaliteit tussen de verschillende problemen in kaart
worden gebracht, dit ten behoeve van de eventllele prioriteitsstelling.
Daarnaast wordt in deze fase ook nagegaan op welke wijze de huidige situatie moet
worden veranderd om de doelstellingen te verwezenlijken en de problemen op te lossen.
Verder zal ook de kwantiteit van de problemen worden vastgesteld om de verschillende
alternatieven op praktische haalbaarheid te toetsen (zie paragraaf 5.6.).

In de analysefase is de omgeving ingekaderd. Er is tillS bekend wat wei en wat niet mee
doet in het functioneel ontwerp. Er wordt gestart met de data-analyse (analyseren data
stromen en relaties tussen data), vervolgens met het specificeren van de gewenste output,
en daarna met de input functies.
Het gegevensmodel bevat de registratie van de feiten en wei die feiten die voor gezamen
lijk gebruik in de organisatie geschikt zijn. Dit gegevens model is organisatie gebonden.

Voordat tot systeemrealisatie kan worden overgegaan zal onderzocht moeten worden op
welke wijze dat kan plaats vinden. Het Technisch ontwerp moet een zodanige prodllkt
opleveren dat bij het programmeren duidelijk is wat gemaakt moet worden. Verder vind
binnen deze stap de verdere invulling plaats van de database.

Afstudeer rapporT Hogesclwo/ HeN/en Fac. 1.
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5.2. Beschrijving huidige situatie
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Binnen de vakgroep WPA heeft elke onderwijsgroep een eigen systeem voor het registre
ren van rapporten. De gegevens van de medewerkers worden niet op elke onderwijsgroep
nauwkeurig bijgehouden. De gegevens die over de rapporten worden geregistreerd,
worden gebruiken voor het jaarverslag van de onderwijsgroep. Deze gegevens over de
rapporten (ook arikelen, disertaties, voordrachten etc.) van de onderwijsgroepen gaan
weer naar de sectie waar de gegevens opnieuw gebundeld worden tot een sectie jaarver
slag. De gegevens van de verschillende secties worden weer gebundeld tot een vakgroep
jaarverslag. Momenteel betekend dit bundelen van de gegevens dat alle gegevens weer
overgetypt worden voor het nieuwe verslag.

De gegevens van de medewerkers worden gebrllikt (als ze geregistreerd worden) voor het
maken van een planning van de benodigde capaciteit van het Jaboratorillm. Yoor maken
van adressenlijsten en het zoeken van het adres van een oud-medewerker worden de
gegevens gebruikt die afkomstig zijn van de Jijsten met medewerker gegevens.

De rapporten die binnen de vakgroep WPA geproduceerd worden krijgen een kenmerkend
nummer, het zogeheten WPA-nummer. Dit nummer is een opJopend nummer voor de
hele vakgroep WPA. Het bijhouden van dit nummer gebeurt in een daarvoor gereserveerd
schrift. In dit schrift wordt achter het nummer de titel van het verslag dan weI rapport
genoteerd alsook de auteur van dat verslag. Het reserveren van dit nllmmer geschied door
de secretaresses van de verschillende onderwijsgroepen. Omdat dit schift op een plaats
aanwezig is wordt het voornamelijk bijgehouden door een secretaresse. Willen de andere
secretaresses nummers reserveren kunnen deze ook opbellen en haar een nummer voor
hen laten reserveren.

Naast registratie van het rapport in het schrift voor de WPA-nummers vind er ook nog
registratie van de rapportgegevens pJaats bij de onderwijsgroep waar het rapport is
geproduceerd. Deze gegevens komen op lijsten te staan ter illZage aan derden.
In deze lijst komen de rapportgegevens te staan op volgorde van datum van uitgaven van
het rapport.

De vastlegging over de rapporten en versJagen dient voor het terug zoeken van reeds
gemaakte rapporten. Ook voor het raadplegen van rapport gegevens voor bronnen verant
woording worden de lijsten met rapportgegevens geraadpJeegd. Dit zijn de Jijsten die door
de onderwijsgroep zelf worden bijgehouden.

Afwudeer rapport
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5.3. Problemen en wensen.

-/9-

Nadat de organisatiestructuur beschreven was is er begonnen met het inventariseren van
de problemen. Vit deze inventarisatie is de volgende lijst met problemen voortgekomen :

PI. Het terugzoeken van gegevens over oud-medewerkers is bewerkelijk.
P2. Het telkens opnieuw intypen van rapportgegevens kost te veel tijd.
P3. Het sorteren van rapportgegevens kost veel tijd (zo niet onmogelijk).
P4. Het zoeken van een rapport kost te veel tijd.
P5. De gegevens voor het huidige registratie systeem zijn te complex om door de

secretaresse geregistreerd te worden.
P6. Het registreren van de gegevens kost te vee! tijd voor de groepsleider.
P7. Het opstellen van een actuele adressenlijst is bewerkelijk.
P8. Het overzichtelijk samenvoegen van het planblok (dit zijn gegevens van medewer

ker die betrekking hebben op zijn werkzaamheden binnen de afdeling) is bewerke
lijk.

P9. Het zoeken van rapporten op naam van de auteur kost veel tijd
PIO. Het zoeken van rapporten op trefwoorden is niet mogelijk.
PII. Het opvragen of halen van een WPA nummer kost veel tijd.
P12. Het is bij een vakgroep niet bekend welke rapporten er bij de andere geproduceerd

zijn.

Verreweg de meeste problemen hebben betrekking op de sectie Bewerkingstechnologie.
Dit komt omdat deze sectie als uitgangspunt gekozen is voor de inventarisatie. De meeste
van deze problemen gelden ook voor de andere sectie maar zijn toegewezen aan de sectie
Bewerkingstechnologie in verband met het toekennen aan een probleem eigenaar.

Voor het terugzoeken van oud-medewerker gegevens client men een aantal klappers door
te werken en daar de juiste medewerkers uit te halen. Dit kosI veel tijd omdat er een
aantal klappers doorgelezen moeten worden. Ook staan de medewerker gegevens per drie
medewerkers op I pagina waardoor de gegevens overgeschreven moeten worden voor
verdere bewerking.

Afwudeer rapport HogeSc/lOol Heerlen Fac. I.
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Verslagen en rapporten komen in verschillende jaarverslagen voor. Ten eerste komt een
rapport voor in het jaarverslag van de Onderwijsgroep waar de medewerker het rapport
geschreven heeft. Ten tweede komt het voor in het jaarverslag van de Sectie alsook in het
jaarverslag van de Vakgroep. Ook wordt elk rapport binnen de Onderwijsgroep geregis
treerd voor het terug zoeken van dit rapport. Voor elk handeling worden aile rapport
gegevens opnieuw getypt.

De rapporten die binnen een onderwijsgroep worden geproduceerd, worden bewaard op
lijsten. De rapporten op deze lijsten zijn gesorteerd op datum. Als de naam van de auteur
bekent is moeten aIle lijsten doorlopen voor de gegevens van het rapport te kunnen
vinden. Het zoeken van een rapport gaat aileen snel als de datum waarop het rapport is
gemaakt bekent is.

Het huidige registratiesysteem is binnen de sectie Bewerkingstechnologie zo opgezet dat
aIle gegevens met behulp van een tekstverwerker worden geregistreerd. Deze manier van
registreren laat geen controle toe op de geregistreerde gegevens. 20 zijn er een aantal
gegevens die kennis vergen van het reilen en zeilen binnen de onderwijsgroep. Dit zijn
gegevens als het vertrouwelijk zijn van rapporten maar ook het registreren van gegevens
over verschillende projecten en de financiering ervan. Deze registratie van de projecten is
een secuur werk in verband de verantwoording van de projecten naar buiten toe (buiten de
TUB).

Het huidige registratie systeem wordt bijgehouden door de plv-groepsleider. Hierdoor is
hij relatief veel tijd kwijt met administratieve handelingen die met een goed systeem
gedelegeerd kunnen worden. Door delegatie van deze handeling krijgt hij meer tijd voor
onderwijs en onderzoek, wat zijn primaire taken zijn.

Als men een adressenlijst wil van aile medewerkers die op dat moment werkzaam zijn
binnen de onderwijsgroep, kan men het beste aile medewerkers af gaan en vragen om hun
adres. Als men deze gegevens uit het huidige registratie systeem wilt halen zal men aan
aantal klappers moeten doorlopen voor men aile gegevens bij elkaar heeft. Dit komt
omdat aIle medewerkers geregistreerd worden op datum van aanstelling. Dit zal vooral
een probleem zijn voor medewerkers met een vaste betrekking die al langere tijd
werkzaam zijn binnen de onderwijsgroep.
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Als men de planblokken van aIle actuele medewerkers wilt samenvoegen tot een planblok
kost dit veel tijd omdat van elke actuele medewerker het planblok opgelOcht moet
worden. Deze planblokken dienen dan op een vel gezet te worden om er mee te kunnen
werken. Ook wordt het gedaan dat deze planblok gegevens direct bij aanmelding nog een
apart geregistreerd worden op een vel dat gebruikt wordt voor de capaciteit planning van
de Sectie.

Het zoeken van rapporten op trefwoord is niet mogelijk en zal ook in het nieuwe systeem
niet worden opgenomen. Dit vanwege de beperkte tijd voor dit project. Als men zoeken
op trefwoord wil gaan implementeren zal men een woordenlijst aan moeten leggen en
zullen er procedures moeten komen voor het onderhouden van deze woordenlijst.

Het momenteel in gebruik zijnde WPA nummer wordt geregistreerd in een schrift waar
het opvolgend wordt doorgenummerd. Om er voor te lOrgen dat het WPA nummer uniek
blijft is er een schrift dat bij een secretaresse ligt. Als andere een nummer willen
reserveren voor een rapport moeten ze naar deze secretaresse aan en claar het nummer
opschrijven in het schrift met de titel van het rapport. Het is ook mogelijk clat ze deze
gegevens doorbellen en dan een nummer cloorkrijgen. Dit systeem vergt veel communica
tie of veel tijd met heen en weer lopeno

Het komt regelmatig voor dat een hoogleraar of iemand van buiten de TUE aan een
secretaresse om een rapport vraagt die geschreven is bij een andere onderwijsgroep. De
gegevens over deze rapporten zijn niet voor hancle lOclat er contact gelOcht moet worden
met de andere onderwijsgroep dit kost allemaal extra tijcl. Het lOU het gemakkelijkste zijn
als deze gegevens bij aIle onderwijsgroepen vonr hande was.

Naast de problemen zijn er ook nog een aantaJ wensen ten aanzien van het nieuw te
maken systeem, deze zij n :

programma moet menu gestllllfd worden
het programma moet eenvolldig in gebrllik worden.
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5.4. Beschrijving van de gegevens

Hieronder voIgt het entity relationship model. Hierin wordt aangegeven hoe de relaties
zijn tussen de verschillende entiteiten zoals deze vastliggen in de huidige situatie.
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5.5. Keuze momenten

5.5.1. Automatiseren

-23-

Als naar de verschillende problemen gekeken wordt (zie paragraaf 5.3. en bijlage
veranderingsanalyse) dan denkt men a1 snel aan automatisering van dit informatiesysteem.
Dit komt omdat er veel verschillende 1ijsten van dezelfde gegevens geproduceerd moeten
worden, maar telkens op een ander item gesorteerd. Ook is een belangrijk kenmerk van
dit systeem dat de gegevens in het systeem veel wijzigen in aantal, waardoor de gedachten
aan automatisering versterkt wordt. Verder is het vereenvoudigen van het systeem met
behulp van automatisering een haalbare zaak. Hierbij zijn standaard invoerschermen
mogelijk die gecontroleerd worden op een correcte invoer. Het systeem mag ook niet te
belastend zijn voor de werkdruk van de secretaresse. Oit wordt opgelost doordat deze
minder typewerk krijgt vanwege het maar eenmalig invoeren van o.a. rapportgegevens.
Ook wordt door automatisering het opzoeken van rapportgegevens versneld.
Een nadeel van automatisering is, dat het systeem telkens aangepast moet worden als er
van buitenaf nieuwe nonnen worden opgelegd voor bijvoorbee1d de registratie van rappor
ten.

5.5.2. Opslaan van de gegevens in een database

Door de veelheid aan gegevens die opgeslagen Illoeten worden is het beste dit te doen in
een database.
Voordelen database

Vermindering van redllndantie
Inconsistenties kunnen (tot op zekere hoogte) worden vermeden
Opgeslagen gegevens kunnen worden gedeeld
Standaards kunnen worden afgedwongen
Beveiligingsregels kunnen beter worden" toegepast

Nadelen database
Grote atnankelijkheid van het goed fllnctioneren van het cOlllplltersysteem
Hinder van andere gebruikers
kosten (aanschaf apparatuur + programmatuur)
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5.5.3. Het WPA-nummer

-24-

Voor het oplossen van de oplopende WPA nummers zijn drie mogelijkheden, te weten :

1. Het registreren van de gegevens per onderwijsgroep, bijgehouden door de secreta
resse van de sectie.

2. Iedere secretaresse heeft een eigen systeem met een stand alone computer en een
eigen WPA nummering en de gegevens over haar eigen Sectie.

3. De ander mogelijkheid is dat het systeem op een netwerk wordt geplaatst waar
men de gegevens gezamenlijk bijhoudt en het opvolgend WPA nummer gehand
haafd blijft.

De voordelen van oplossing 1 en 2 zijn
Deze oplossingen veel goedkoper is dan oplossi ng drie ol11dat dit netwerk speciaal
aangelegd moet worden.
Een ander voordeel is dat de beveiliging van de gegevens beter te garanderen is als
het systeem op een standalone computer draait, ol11dat de beveiligingsmogelijkhe
den in Dbase (waarin het programma ge"implel11enteerd dient te worden) beperkt
zijn.

Het nadeel van deze oplossingen is
dat er een manier bedacht moet worden voor de gegevens uitwisseling tussen de
secretaresses onderling over de geproduceerde rapporten binnen hun sectie en een
alternatief ontwikkeld moet worden voor het WPA nummer.

Het voordeel van de derde oplossing is
dat de gegevens van de hele vakgroep bekend zijn bij aile secretaresses en dat het
WPA nummer aangehollden kan worden.

De nadelen zijn in dit geval
de beperkte beveiliging van het systeem en de hoge kosten om het te realiseren.

Na enige onderzoek en gesprekken met betrokken personen is naar voren gekomen dat het
WPA-nummer niet noodzakelijk een opvolgend vakgroepsnul11mer moet zijn. Het WPA
nummer moet een rapport dusdanig llniek identiticeren, dat het mogelijk is om elke
onderwijsgroep een eigen voorloopnummer te geven (waardoor elk rapport toch uniek te
identificeren is) en verder per onderwijsgroep een oplopend nummer aan te houden.
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Ret tweede knelpunt bij de eerste oplossing is op te lossen door de rapportgegevens
tussen de secretaresses periodiek uit te wisselen en zo aan te vullen tot de huidige
peildatum.

5.5.4. Het niveau van de organisatie

De volgende keuze die aan de orde komt is de keuze op welk niveau binnen de organisa
tie het systeem moet kunnen of gaan functioneren. Er zijn drie verschillende mogelijkhe
den in dit geval, te weten :

- Op vakgroep niveau
- Op sectie niveau
- en op onderwijsgroep niveau

Vakgroep niveau

Ret op vakgroep niveau bijhouden van de rapport- en medewerkers gegevens heeft een
aantal nadelen.

De eerste nadelen hebben betrekking op de registratie van medewerkers(ook
studenten). Voor het centraal bijhouden van c1eze medewerkers is het noodzakelijk
dat elke nieuwe medewerker (en dus ook stuclenten) zich eerst bij de vakgroep
moet meldt waar men zijn gegevens client te registreren voordat hij naar de betref
fende onderwijsgroep gaat.
Ook dienen actuele medewerkerslijsten frequenter aangevraagd te worden bij de
vakgroep wat weer meer tijd gaat kosten. Verder dient de centrale administratie
van de vakgroep dan kennis te beschikken over het rei len en zeilen binnen de ver
schillende onderwij sgroepen.
Dit systeem zal voor deze persoon bijzoncler belastend gaan worden omdat hij of
zij alle gegevens van de gehele vakgroep zal moeten gaan registreren. Dit is een
taak die op dit niveau nieuw is en waar men op dat niveau weinig belang bij heeft.
Ret registreren van de rapport gegevens binnen de vakgroep geeft problemen
omdat de nummers nu ook weer centraal aangevraagd moeten worden.
Het bijhouden van rapporten per onderwijsgroep (hetgeen mogelijk zou moeten
zijn) is door deze oplossing niet l11ogelijk.

Afwudeer rapport Hogesc!loo! Heerlen Fae. I.



AUTOPRAD

Sectie niveau

-26-

De persoons- en rapportgegevens op sectie niveau te registreren heeft de vqlgende
voordelen :

het is beter mogelijk deze gegevens te beveiligen omdat het systeem dan door een
persoon bijgehouden kan worden.
Ook is het op deze manier mogelijk om de rapporten per sectie op te slaan in de
omgeving van de secretaresse, zodat deze de rapporten snel kan vinden.
Het opvragen van de gegevens over rapporten en personen wordt eenvoudiger voor
de hoogleraar en de groepsleider omdat deze gegevens bij hun eigen secretaresse
aanwezig zijn.
Ook is het registreren van deze gegevens voor de secretaresse minder belastend
dan op vakgroepsniveau, omdat deze secretaresse al een deel van dit werk verricht
en het haar ook wat tijd bespaart in verband met het niet overtypen van deze
gegevens.

Het nadeel van deze oplossing is :
'Het vakgroeps WPA nllmmer' moet weer gereserveerd worden hetgeen weer
overleg noodzakelijk maakt tussen de verschillende secretaresses.
De registratie van personen die als niellwe meclewerker bij een onderwijsgroep
gaan werken, dienen zich te melden bij de secretaresse voor de registratie van zijn
gegevens.
De rapporten zullen via de groepsleider bij de secretaresse binnen moeten komen
omdat deze niet in staat is om te bepalen welke rapporten vertrouwelijk zijn en
welke niet.

Onderwijsgroep niveau

Het voordeel van het bijhouden van de gegevens op onderwijsgroep niveau is :
Wordt er met deze onderwijsgroepen geschoven gaat worden binnen de organisatie
(wat een reele mogelijkheid is), clan kan elke onderwijsgroep zijn eigen gegevens
kan mee nemen.
De registratie van de gegevens kan gewoon door de secretaresse van de sectie
worden bijgehouden.
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Het verschil tussen het registreren op onderwijsgroep niveau en sectie niveau is dat de
rapporten van de verschillende onderwijsgroepen in de sectie dan in verschillende kasten
worden opgeborgen. De voor en nadelen zullen verder het zelfde zijn als hier boven
beschreven is bij de registratie van gegevens op sectie niveau.

5.5.5. Gemaakte keuzen

De gegevens zuBen per onderwijsgroep geregistreerd gaan worden. De keuze voor deze
oplossing is gebaseerd op het feit dat het systeem met een onderwij sgroep mee moet
kunnen verhuizen als een onderwijsgroep naar een andere sectie gaat of wat op korte
termijn zeer goed mogelijk kan zijn, dat de onderwijsgroepen door het gebouw verspreid
komen te zitten. Hierdoor is het zelfs gewenst dat elke onderwijsgroep zijn eigen
gegevens zal gaan bijhouden.

Door deze keuze te maken is het noodzakelijk dat het WPA nummer gewijzigd wordt. De
oplossing die hiervoor is bedacht is, dat elke onderwijsgroep een eigen llniek opvolgend
nummer bijhoudt, dat zal worden vooraf gegaan door het nummer van de onderwjjsgroep
(elke onderwijsgroep heeft een eigen nllmmer).
Deze oplossing is mogelijk gebleken na overleg met de vakgroepsecretaris, die met deze
oplossing akkoord is gegaan. Ook is over dit onderwerp overleg gevoerd met de secreta
resses.

De secretaresse zal dus de gegevens registreren voor de onderwijsgroepen, die onder de
sectie vaBen waar zij secretaresse voor is. Yoor het aanvullen van de rapportgegevens van
de andere onderwijsgroepen zal een procedure ontwikkeld worden die voor een periodieke
uitwisseling tussen de verschillende secties zorg draagt. Ook wordt er een procedure
ontwikkeld waarin uiteengezet zal worden hoe rapporten dienen te worden ingeleverd en
bij wie. Het is namelijk van belang dat de groeps- of 'plv'groepsleider de ingeleverde
rapporten beoordeelt of ze al dan niet vertrouwelijke informatie bevatten. Ook komt er
een procedure waarin de controle geregeld zal worden over het op tennijn vertrouwelijk
blijven van rapporten.

Afwudeer rapport Ho,!!,eschoo! Heerlen Fac. I.
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5.6. Benodigde veranderil1gen om doelstellingen te bereiken.

/
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3. Aandachtsgebieden. (Bov
('92))

Structuur.

Medewerkergegevens moeten op de computer worden ingevoerd.
Nummers van de rapporten worden automatisch door de computer gegenereerd en
kunnen handmatig worden aangepast.
Gegevens over rapporten worden met behulp van de computer opgezocht.
Rapportgegevens moeten op de computer worden ingevoercl.
Rapportnummer worden door de secretaresse uitgegeven en ingevoerd in het
systeem.
Het WPA nummer verandert in een onderwijsgroep gebonden oplopend nummer
vooraf gegaan door het onderwijsgroep nummer.

Af\'tudeer rapport Ho,!!,csc!loo! Heerlen Foe. I.
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Technologie

-29-

Het systeem zal werken op een IBM compatibel DOS machine.
Deze computer heeft voor dit systeem een harddisk nodig.
Ook dient er een backup mogelijkheid te zijn voor de gegevens.

Activiteiten

Voor de secretaresse zal een bijkomende activiteit het registreren van medewerkers
en rapporten worden.
De registratie van medewerkers en rapporten zaJ voor de groepsleider komen te
vervaUen.
periodiek uitwisselen van de rapportlijsten
Het periodiek laten controleren of rapporten nag vertrouwelijk zijn.
periodiek uitprinten van rapportlijsten voar in de kast bij de rapporten
De groepsleider of plv-groepsleider zal de rapport- (ook dissertatie, voordracht,
artikel etc.) gegevens periodiek controleren op correctheid.
Er zal niet meer om WPA-nummers gelopen hoeven worden.
Vertrouwelijke rapporten worden opgeslagen bij de groepsleider of de plv-groeps
leider.
De groepsleider of plv-groepsleicler verzorgt de uitgifte van vertrouwelijke
rapporten.

Personeel

De secretaresse zal enige vaardigheid moeten krijgen in het gebruik van de
programmatuur.
Met een kleine cursus en een goede handleiding za1 men in staat moeten zijn met
het systeem te werken.

Afsludeer rapport Hogesc!wo/ HeN/en Fac. I.
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5.7. Het Produkt
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Het uiteindelijke produkt zal een informatie-systeem worden met de naam AUTOPRAD.
Dit systeem zal gaan werken op een IBM compatibel computer en zal gemaakt zijn in de
taal Dbase IV. Het ontwerp van dit systeem is gedeeltelijk bijgeleverd in de verschillende
bijlage's achter in dit rapport. Het systeem zal per onderwijsgroep bestaan uit een centrale
database die dertien bestanden bevat (zie atbeelding 3).

Het systeem zal geheel menu-gestllurd worden. Men zal stapsgewijs door het programma
heen kunnen lopeno Dit in verband met de eenvoud in het gebruik. Yoor verschillende
invoervelden zuBen hulpschermen beschikbaar zijn die waar nodig opgevraagd kunnen
worden.

Afstudeer rapport Ho,!!,esc!IOO/ Heer/en Pac. 1.
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Bachmann Diagram
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6. Ontwikkelkeuzen

6.1. Ontwikkebnethodiek

-32-

Bij het ontwikkelen van dit systeem is uitgegaan van de vier hoofdtaken voor het
ontwikkelen van de informatie voorziening in een organisatie (Bov ('92): 16). Deze zijn :

Het samen met de gebruikers bepalen welke informatie nodig is om hun taken te
kunnen uitvoeren.
Het analyseren van deze informatiebehoefte, waaruit een specificatie van gegevens
onstaat en het bepalen welke gegevens door wie moeten worden vastgelegd.
Het aanbregen van uniformiteit in begrippen en codes.
Het ontwerpen van een technische datastfuctuur en een infofmatievervoer systeem.

Dit is de feitelijke leidraad geweest binnen de ontwikkeling van dit systeem.

Als systeem ontwikkelmethodiek is gekozen voor IDO-ISAC methodiek. ISAC is een top
down ontwikkelmethode die het ontwerp kristaliseert van algemeen naar specitiek. Ook is
de methode vrij theoretisch en heeft het een procesgerichte benaclering terwijl IDa meer
datagericht werkt. De aanvullingen van 100 maken de theoretische ISAC methodiek beter
toepasbaar in de praktijk. Het sterke punt van de ISAC methode is wei de mogelijkheid
tot het gebruiken van een veelheid aan schema's die zeer verduidelijkend werken. De
aanvullingen van IDa zijn o.a. het toevoegen van een data analyse, het uitbreiden van de
veranderingsanalyse en het aanpassen van ISAC voor on-line verwerken van gegevens.

Deze methode is geschikt voor het ontwerpen van administratieve automatiseringssys
temen. Ook geeft deze methode geeft een goed samenhangend geheel. Deze methode geeft
een goede houvast bij het ontwikkelen van een systeem maar staat genoeg ruimte voor
eigen creativiteit toe bij het ontwerpen.

Nadelen van deze methode zijn dat het traject voor de systeem ontwikkeling en de
implementatie niet zijn opgenomen in deze methodiek. Het vooronderzoek is overgeno
men van de MESO methodiek (Har ('75» waar c1it organisatie-analyse heet.

Af'irucieer rapport Hogeschool Heerlen Fac. I.
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6.2. Ontwikkelomgeving
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De keuze voor de ontwikkelomgeving was al gecleeltelijk bepaald voor er aan de opdracht
begonnen was. Het Laboratorium voor Omvormtechnologie had voor dit project het
pakket Dbase IV aangeschaft. Dit pakket is goecl geschikt voor dit soort applicaties. Met
dit pakket is eenvoudig en snel te programmeren en zeer geschikt voor het ontwikkelen
van Databases. Een nadeel van dit pakket is clat het niet mogelijk is om executaible file's
te maken zodat een applicatie gebollwd in deze taal relatief langzaam zal zijn.

De keuze voor dit pakket ligt in het feit dat het voor de secretaresses later mogelijk is zelf
de applicatie aan te passen. Hierin SChllilt ook het gevaar dat het systeem hierdoor minder
goed te beveiligen is. Dit beveiligen van het systeem is noodzakelijk omdat er een aantal
persoonlijke gegevens van studenten in opgenomen moeten worden en de bescherming van
persoonlijke gegevens volgens de wet verplicht is.

Andere mogelijke programmeertalen zijn b. v. Cl ipper en verscheidene 4e generatie talen
zoals Dataease. Talen als Pascal en C zijn minder geschikt voor elit soort applicatie omdat
de voordelen van deze talen veel minder sterk naar voren komen omelat het relatief
standaard programmeer-werk betreft.

Af')tudeer rapport Hogesc!7oo! H('erlen Fac. I.
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Evaluatie
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Evaluatie t.o. v. De Technische Universiteit Eindhoven

Ik denk dat mijn werkzaamheden een positieve bijdrage wilen leveren aan het functione
ren van de Faculteit der Werktuigbouwkunde. De groepsleider zal degene zijn die het
meest profijt zal hebben van mijn werkzaamheden omdat deze door het nieuwe systeem
ontlast zal worden van tal van administratieve handelingen. Ik meen dit te mogen
concIuderen uit de onderzoekingen die ik verricht heb. Venier denk ik dat het vooron
derzoek dat ik binnen deze opdracht heb uitgevoercl voor niellwe l1ledewerkers zeer nuttig
kan zijn voor het verkrjjgen van inzicht in de organisatie. Dit omdat het vooronderzoek
een goede beschrijving van de organisatie van de TUE en zo'n beschrijving nog niet voor
hande was.

Evaluatie t.O.V. Hogeschool Heerlen.

Het contact met de school verliep tijdens deze afstudeer periode via de contact-docent. De
vakken interne organisatie en software engineering hebben een positieve bijclrage geleverd
tijdens deze afstudeer periode. De theorie van het yak beclrijfscommllnicatie is een goede
steun geweest voor het schrijven van de clocllmentatie en het afstudeerverslag.

Evaluatie t.o.v. mijzelf.

Deze afstudeer periode is voor mij een prettige en leerzame tijcl geweest, omclat ik op
deze manier mijn op school opgedane kennis in de praktijk tell lIitvoer kon brengen. Het
meest leerzame was wei het werken in eell cOl1lplexe organisatie en claar rekening mee
houden in de werkzaamheden. Ook is deze periode nuttig geweest ol1ldat ik nu geclwon
gen wercl een planning te maken en claar over na te denken. Het plannen van het project
is tegen gevallen vooral de rol die de organisatiestrllctuur heeft in tijd voor het vooronder
zoek en de veranderingsanalyse heb ik onclerschat. Het helpen van medewerker die
problemen hebben met computers heb ik als prettig ervaren. Deze afstudeer periode heeft
er ook toe bijgedragen dat ik beter weet wat ik wi] gaan doen binnen dit vakgebiecl.

Afwudeer rapport Hogesc!loo! Heerlen Fae. I.
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Op de eerste plaats wil ik mijn interne begeleider dhr. Houtackers hartelijk danken voor
het kritische bekijken van mijn werk alsook voor de tijd en de aandacht die hij tijdens
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kers, afstudeerders, stagiaires en promovendi van het Laboratorlllm voor Omvormtechno
logie die er voor gezorgd hebben dat mijn afstlldeer periode heel plezierig geweest is.

Afstudeer rapport Ho,!!,escl100! Heer!en Fac. /.
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Formele opdrachtomschrijving

opdracht-formulering

2 Plan van aanpak

De formele opdracht, die ten grondslag ligt aan dit project
kan als voIgt worden geformuleerd:

Het opzetten, ontwerpen, implementeren en testen van een
informatie systeem ten behoeve van het laboratorium van Om
vormtechnologie. Dit systeem dient onder andere de volgende
elementen te bevatten :

het registreren en verwerken van persoonsgegevens van de
medewerkers (en studenten) van de Onderwijsgroep OG2.
het registreren en verwerken van werkzaamheden (rappor
ten, tijdschriftartikelen, werkduur ect.) van de medewer
kers.

Verder dient het systeem zodanig ingericht te zij dat het
gebruiksvriendelijk is, menugestuurd, de output beschikbaar
komt op scherm en of floppy en of papier.

Vervolgens dient er gekeken te worden of het systeem met
eventuele kleine aanpassingen ook bruikbaar te maken is voor
andere onderwijsgroepen van de vakgroep WPA, waarbij rekening
gehouden moet worden met de organisatiestruktuur van de vak
groep.

Tenslotte dient het systeem, al of niet met instructie aan de
gebruiker, ingevoerd te worden in de vakgroep WPA.

Afbakeninq van de projectomgevening

Het project zal zich hoofdzakelijk richten op de gegevensstro
men zoals deze voorkomen bij het Laboratorium voor Omvormtech
nologie. Het is echter mogelijk dat er eventuele kleine aan
passingen gemaakt worden zodat het voor andere groepen moge
lijk wordt deze programmatuur te gebruiken, echter deze aan
passingen moeten weI realiseerbaar zijn binnen het gegeven
tijdsbestek.

Randvoorwaarden

De programmatuur dient te worden ontwikkeld voor een P.C.
omgeving. Ook is van tevoren door het Laboratorium voor Omvor
mtechnologie bepaald dat de implementatie plaats dient te
vinden in Dbase IV. De reden hiervoor is dat de systeembeheer
der dit pakket kent.



3 Plan van aanpak

Verder is er door de Hogeschool Heerlen bepaald dat het werk
ten behoeve van het afstuderen aldaar uiterlijk 7 juni ingele
verd dient te zijn. Daarna is er nog tot 25 jUli de tijd om de
zaken voor het Laboratorium voor omvormtechnologie af te
ronden.

Het verzamelen van informatie

De informatie nodig voor dit project zal naar voren moeten
komen door gesprekken met de plv-groepsleider, de secretares
ses en eventuele andere betrokkenen. Ook zal de informatie
verzameld worden door middel van vragenlijsten en interviews.
De meeste informatie zal worden verzameld door gesprekken met
de plv-groepsleider omdat dit de directe opdrachtgever is.

Aanleiding tot de opdracht en globale probleem-analyse

Huidige situatie

Binnen het Laboratorium voor Omvormtechnologie worden een
aantal projecten uitgevoerd. Voor deze projecten worden een
aantal medewerkers aangesteld. Dit kunnen stagiaires, afstu
deerders, promovendi of medewerkers in tijdelijk dienstverband
zijn. Van deze personen worden een aantal gegevens bijgehouden
zoals naam, adres, woonplaats, functie, stagiaire of afstu
deerder enz •. Voorts wordt er van aIle exmedewerkers een
historisch archief bijgehouden. Deze lijsten van medewerkers
worden opgeslagen in een klapper.

Ook worden er binnen het laboratorium lijsten bijgehouden van
rapporten en tijdschriftartikelen die binnen het laboratorium
worden geproduceerd. Deze worden met behulp van een tekstver
werker op lijsten getypt en opgeborgen in een map. Ais iemand
naar een bepaald rapport vraagt moet deze gehele map doorlopen
worden, en voor de verslaglegging worden deze lijsten volledig
opnieuw ingetypt. Aan het einde van een jaar worden aIle
rapporten die binnen de onderwijs groep geproduceerd zijn
verwerkt in een jaarverslag. Ten behoeve van dit jaarversiag
worden aIle rapport gegevens van dat jaar nogmaals ingevoerd
in de tekstverwerker en op een ander item gesorteerd.

Aanleiding tot automatiseringsbehoefte

De aanleiding tot de automatisering is het feit dat het bij
houden van persoons en rapport gegevens een tijdrovende zaak
is. Vroeger was dit systeem al geautomatiseerd, echter door
het verdwijnen van de mainframe computer is ook het systeem
opgehouden te bestaan. Stagebegeleiders, groepsleiders en
pIvgroepsleiders zijn momenteel teveel tijd kwijt met deze
registratie.



Gewenste situatie

4 Plan van aanpak

Het doel van he~ te ontwerpen en te bouwen systeem is dat de
efficientie van de medewerker verhoogd wordt door enerzijds
het opzoeken van gegevens te vereenvoudigen alsook ervoor te
zorgen dat lijsten van rapporten niet meer diverse malen in de
computer ingevoerd hoeven worden. Verder is het de bedoeling
dat de registratie van deze gegevens prktische geheel door de
secretaresse wordt overgenomen.

Haalbaarheidsstudie

Technische haalbaarheid

Ten aanzien van de technische haalbaarheid kan opgemerkt
worden dat er mijns inziens geen problemen zullen ontstaan met
betrekking tot de mij beschikbaar gestelde faciliteiten. Wel
dient er ter degen rekening gehouden te worden met het feit
dat de verwerkingssnelheid van Dbase sterk afneemt als de
bestanden sterk toenemen. Dit zou opgelost kunnen worden door
gebruik te maken van een historisch archief waarvan de verwer
kingssnelheid lager mag zijn.

Kosten/baten analyse

De tijdwinst bij het gebruik van het systeem is moeilijk te
meten omdat de gegevens welke uit het systeem dienen te komen
momenteel niet beschikbaar zijn. Daardoor is er voor mij geen
referentie punt waarop gemeten kan worden.
De baten van het systeem zullen bestaan uit overzichten welke
snel geproduceerd kunnen worden en gesorteerd op verschillende
items. De invoer van de gegevens wordt momenteel al schrifte
lijk gedaan. oit blijft behouden.

Projectomvang

Doorlooptijd van het totale project

De start van het project heeft plaatsgevonden in week 6. De
oplevering van het systeem zal vermoedelijk plaats vinden 25.

Als mijlpaal voor de project-beeindiging wordt verstaan de
daadwerkelijke effectieve ingebruikname van het ontwikkelde
systeem.

Bij de o£fici~le oplevering van het systeem wordt tevens de
verantwoording overgedragen aan de opdrachtgever.
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Plan van aanpak

De ontwikkelaar heeft de verantwoordelijkheid over de voort
gangsrapportage. Beslissingen over welke functies weI en niet
opgenomen moet worden in het systeem wordt in overleg genomen
tussen de ontwikkelaar en de opdrachtgever.

Externe rapportage

Voor de verschillende mijlpalen wordt de betreffende documen
tatie, vastgelegd in deelverslagen. Deze worden naar de op
drachtgever en de begeleider teruggekoppeld worden.

Aan het einde van het traject zullen de volgende documenten
beschikbaar zijn :

- functioneel ontwerp
- technisch ontwerp
- gebruikershandleiding
- afstudeerverslag
- listing van het programma
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Projectfasering en planning van deelactiviteiten

projectfasering

Plan van aanpak

Het project wordt opgesplitst in een viertal fasen, te weten:

A. Vooronderzoek

Binnen deze fase wordt geprobeerd op grond van onderzoek naar
de doelstellingen van het bedrijf een inzicht te krijgen in de
informatiebehoefte en de informatie stromen welke in dit be
drijf aan de orde zijn. Ook dient deze fase voor het bepalen
van omgevings factoren welke een rol spelen binnen de organi
satie op het informatie systeem.
Het vooronderzoek dient als een soort terreinverkenning van
waaruit een systeemconsept moet ontstaan, waarin de verwachte
voordelen en de organisatorische haalbaarheid aan de orde
komen.

B. Analyse fase

In deze fase wordt onderzocht welke functies door het systeem
ondersteund dienen te worden. Hiertoe dienen de activiteiten
binnen de huidige en gewenste situatie bestudeerd te worden.
De resultaten van deze fase worden neergeschreven in het
rapport veranderingsanalyse, welke als mijlpaal dient voor
deze fase.

c. ontwerp fase

Binnen deze fase wordt aandacht besteed aan het functioneel
(FO) en technisch ontwerp (TO). De diverse deelactiviteiten
worden als volgt aangeduid:

FO:
- Informatiemodel
- Gegevensmodel
- Definitie van functies, transacties en processen
- Definitie constraints

MIJLPAAL : Deelverslag FO

TO:
- Functionele decompositie
- Dialoogontwerp

MIJLPAAL : Rapportage FO en TO

D. Implementatie

De gedetailleerde planning van de te coderen programma's en
procedures wordt pas dan opgenomen nadat het technische ont
werp is afgerond.
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Vooronder- gepland werkelijk
zoek I 6 I I 7 I I 8 I aantal aantal

mldlwldlvlmldlW\dlVlmldlWldlV uren uren

Inwerken x x x x x 35
- - - - - - - 35

Bepalen org. x x x 15
Doelstelling - - - - 10

organisatie x x x x 35
TUE - - - - - - - 49

Activiteiten x x x x 15 7
TUE - - -
Gegevens x x x 15 10
stromen - -

totaal aantal 115 111
I

Vooronder- gepland werkelijk
zoek I 9 I I 10 I I 11 I aantal aantal

mldlwldIVlmld\WldIVlmldlwld/v uren uren

Inwerken

Bepalen org.
Doelstelling

organisatie
TUE - - - - - - - - - 43

Activiteiten
TUE - - - - - 14

Gegevens
stromen - - - - - 6

totaal aantal 63
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Functioneel gepland werkelijk
Ontwerp I 12 I I 13 I I 14 I aantal aantal

mldlwldlVlmldlwld,VlmldlWldlV uren uren

Informatie x x x x x 30 35
Model - - - - -
Gegevens x x x x x 25 5
Model - - -
Informatie x x x x x x x 25
behoefte

constraints x x x x 25

samenstellen
deelverslag

105 40

Functioneel I I gepland werkelijk
ontwerp 15 I I 16 I I 17 aantal aantal

mldlwldlVlmldlWldlVlmldlWldlV uren uren

Informatie
Model - - 12

Gegevens
Model - - - - - - - - - - 36

Informatie
behoefte - - - - - - - - - 34

constraints x x x 25
- - - - - 17

samenstellen x x x 15
deelverslag - - - - - 22

40 121
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technisch I I gepland werkelijk
antwerp 16 I I 17 I I 18 aantal aantal

mldlwldlVIIDldlWldlVlmldlWldlV uren uren

Scherm- x x x x x x x 60
antwerp - - - - - 40

antwerp x x x x x x x 40
transactie

samenstellen x x x 20
deelverslag

Totaal aantal 120 40

technisch gepland werkelijk
antwerp I 19 I I 20 I I 21 I aantal aantal

mldlwldlVlmldlWldlVlmldlwldlV uren uren

Scherm-
antwerp - - - 23

antwerp
transactie - - - - - - - - 62

samenstellen
deelverslag - - - 18

Totaal aantal 103
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Realisatie gepland werkelijkI 19 I I 20 I I 21 I aantal aantal
mldlwldlVlm\dlWldjVlmldlWldlV uren uren

Coderen x x x x x x x x x x 75

Testen x x x x x x x x x x 45

systeemtest

Documentatie

Opleveren

120
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Realisatie gepland werkelijkI 22 I I 23 I I I aantal aantal
mldlwldlvlmldlwldlVlmtdlWldlV uren uren

Coderen

Testen x x 10

Systeemtest x x x 15

Documentatie x x x 10

Opleveren x 5

40



V ooronderzoek
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Vooronderzoek

Doelstellingen van het bedrijf

14 Vooronderzoek

De Technische Universiteit Eindhoven heeft een tweetal doel
stellingen. De eerste doelstelling is een onderwijsdoelstel
ling. De tweede doelstelling is een onderzoekdoelstelling.
Deze twee doelstellingen komen op de Faculteit der Werktuig
bouwkunde ook naar voren. Binnen deze faculteit wordt onder
wijs gegeven aan studenten, alsmede bijscholingscursussen voor
onderwijspersoneel. Ook wordt hier in de verschillende labora
toria onderzoek verricht op het gebied van de werktuigbouwkun
de. Dit onderzoek wordt zowel gedaan door personeel van de
universiteit alsook door studenten.

organisatie Technische universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven bestaat uit een achttal
faculteiten. Een van deze faculteiten is de faculteit der
Werktuigbouwkunde. Deze Faculteit opgedeeld in een drietal
vakgroepen (zie figuur 2.)
Deze drie vakgroepen bestrijken elk een deel van de werktuig
bouwkunde. ZO bestrijkt de VakgrOep WFW de fundamentele gebie
den mechanica, dynamica en thermodynamica. De vakgroep wac
bekijkt de constructieve aspecten en de vakgroep WPA concen
treert zich op de produktietechnologie en -automatisering.
Binnen iedere vakgroep zijn vervolgens verschillende deelge
bieden aanwezig, die 1 a 2 aspecten in het bijzonder beschou
wen.

Binnen de vakgroep WPA zijn de volgende onderzoeksgebieden
(secties) :

- Bewerkingstechnologie
- Produktiemiddelen
- Precision engineering
- Automatisering van de produktie

Voor elk van deze onderzoekgebieden zijn een of meer hooglera
ren aangesteid. Eike sectie bestaat uit een tweetal onderwijs
groepen. Zo kent de sectie Bewerkingstechnologie de volgende
onderwijs groepen :

- Materiaalgedrag
- Bewerkingsprocessen.

Nagenoeg elke onderwijsgroep is tevens werkzaam in een bepaald
onderzoeksgebied. Daarom kennen de meeste onderwijsgroepen ook
een eigen laboratorium. Bij de onderwijs groep Bewerkingspro
cessen is dit het Laboratorium voor Omvormtechnologie.
(Zie figuur 1.).

De hierboven beschreven structuur omvat voornamelijk de Onder
wijs- en Onderzoekskant van de organisatie. De Technische
Universiteit Eindhoven beschikt echter ook nog over een Be
heersjBestuurskant.



Afbeelding 1
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Organogram Vakgroep WPA

ALgemeen bestImr van de vakgroep

Vooronderzoek

Dit aspect maakt de organisatie tamelijk ondoorzichtig, omdat
deze twee structuren door elkaar heen lopeno De hierarchische
structuur kan verstoord worden, omdat 1 persoon in beide
structuren een functie kan hebben op verschillende plaatsen in
de organisatie. Zo is het mogelijk dat iemand in de Onderwijs
en Onderzoeks organisatie onder iemand staat terwijl hij aan
de Beheers/Bestuurskant boven diezelfde persoon staat.

De structuur die is weergegeven in het organogram van de
vakgroep WPA is de ideale structuur zoals deze zou moeten
zijn. Wegens geldgebrek is het momenteel zo dat er een secre
taresse is die de administratie verzorgt voor twee sekties.
Dit zal wijzigen, maar men weet nog niet op welke termijn.

Zoals eerder al is aangegeven is de gezagstructuur binnen deze
organisatie slecht in kaart te brengen omdat een persoon
verschillende functies kan vervullen. De relatie tussen een
hoogleraar en zijn 'onderliggende' onderwijs groepen is een
overeenstemmings relatie. De hoogleraar kan aan een medewerker
vragen of deze een bepaald college wil geven, maar wat in dit
college in detail aan de orde komt bepaalt deze medewerker
zelf. Een stafmedewerkers staat in de Beheersstructuur weI
onder de groeps c.q. 'plv'groepsleider (plaatsvervangend
groepsleider). Het dagelijks bestuur van de vakgroep staat
onder leiding van de vakgroepsvoorzitter die op zich weer aan
het algemeen bestuur van de vakgroep verantwoording schuldig
is. Het algemeen bestuur van de vakgroep bestaat uit medewer
kers van de verschillende onderwijs groepen.
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Het dagelijks bestuur van de Faculteit (OBW) wordt geleid door
de Decaan van de faculteit der Werktuigbouwkunde. Oeze decaan
staat onder de faculteitsraad waar hij zelf voorzitter van is
en waar verder ook weer medewerkers uit de vakgroepen in
vertegenwoordigd zijn.
Het DBW bestuurt de faculteit, coordineert het onderwijs van
de verschillende vakgroepen en heeft o.a. de verantwoording
over de faculteits bibliotheek. Oe financiele kant van de
vakgroepen wordt gecontroleerd door de Directeur Beheer. Deze
stelt de bUdgetten samen voor de verschillende vakgroepen
binnen de faculteit. De Directeur Beheer is verantwoording
schuldig aan het College van Bestuur, maar de begroting van de
faculteit dient goedgekeurd te worden door de Dienstcommissie.
De bevoegdheid van deze commissie is echter beperkt. Zij
kunnen slechts de begroting van de Oirecteur Beheer afkeuren,
maar verder hebben zij geen uitgebreide bevoegdheden. De
Oirecteur Beheer dient verantwoording af te leggen aan het
College van Bestuur TUE. De Directeur Beheer, de Decaan en de
bestuursleden (VZ van de SRC en VCW) vormen samen het DBW. Het
faculteitsbureau omvat personeelszaken, onderhoud, financien,
faculteitssecretariaat, bibliotheek en staat ten dienste van
de afdeling.
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Organogram Faculteit

Werktuigbouwkunde

Vooronderzoek

Faculteitsraad
(FRW)

College van
Bestuur TUB - S.R.C.

- V.C.W.
- W.A.R.

Directeur Beheer Dagelijks Faculteit
Bestuur (DBW)

I
Fac Bibliotheek

Dienst- Faculteits-
Commissie Bureau

I I
Vakgroep Vakgroep Vakgroep
WFW woe WPA

Afbeelding 2



Activiteiten
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Binnen de Faculteit der Werktuigbouwkunde worden een tweetal
hoofd-activiteiten ontplooid, namelijk een onderwijs activi
teit en een onderzoek activiteit. Voor de onderzoek activiteit
zijn er binnen de faculteit een aantal laboratoria waar op
specifieke gebieden onderzoek wordt gedaan door hoogleraren en
docenten, maar ook door tijdelijke medewerkers, gast docenten,
AIO, stagiaires, stafmedewerkers, promovendi en afstudeerders.
De onderzoeken die verricht worden binnen de Faculteit Werk
tuigbouwkunde kunnen onderzoeken zijn voor de TU zelf maar ook
voor externe instanties. De bevindingen van de onderzoeken
worden vastgelegd in interne rapporten. Verder is het mogelijk
dat er door medewerkers op grond van een onderzoek externe
rapporten of artikelen vervaardigd worden, of dat er over dit
onderzoek lezingen worden gegeven. Aan het eind van ieder jaar
worden alle rapporten, artikelen, lezingen enz. verzameld en
neergeslagen in het wetenschappelijk verslag.

Door hoogleraren, docenten en medewerkers worden verschillende
onderwijstaken uitgevoerd zoals het geven van colleges en
lezingen maar ook het afnemen van tentamens en het geven van
practica. Voor deze practica zijn een aantal vaste medewerkers
aangesteld die geholpen worden door studentassistenten. Deze
studentassistent zijn oUderejaars studenten die assisteren bij
de practica.

Geqevens stromen

Van onderuit de organisatie (onderwijs groepen) wordt verant
woording afgelegd over de gedane werkzaamheden. Deze verant
woording geschiedt door middel van het wetenschappelijke
verslag waarin aIle rapporten, artikelen, enz. staan vermeld.
Dit wetenschappelijk verslag wordt per onderwijs groep samen
gesteld waarna elke sectie de wetenschappelijke verslagen van
de onderliggende onderwijs groepen weer samengevoegt tot een
sectie wetenschappelijk verslag. Deze 'sectie' wetenschappe
lijke verslagen worden op vakgroep niveau samengevoegd tot een
'vakgroep' wetenschappelijk verslag. Verder zijn op sectie
niveau gegevens nodig over de medewerkers binnen de onderwijs
groepen. Deze gegevens zijn nodig om de capaciteit te plannen
van projecten die uitgevoerd dienen te worden.
In het huidige systeem van de vakgroep WPA is er zowel hori
zontale als verticale integratie van het informatiesysteem. De
horizontale integratie bestaat hieruit, dat het WPAnummer voor
de gehele vakgroep uniek is. Er wordt overleg gevoerd tussen
de verschillende secretaresses over het nummer voor het vol
gende rapport .. Dit nummer wordt in een klapper bijgehouden
zodat er geen dubbele nummers ontstaan. Dit bijhouden van deze
nummers wordt gedaan door een secretaresse. Als andere een
nummer willen reserveren dienen zij kontakt op te nemen met
deze secretaresse die dan het volgende nummer in het schrift
registreert als zijnde "gereserveerd".
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De verticale integratie bestaat hieruit dat aIle onderwijs
groepen alsook aIle secties dezelfde informatie leveren aan
het niveau er boven. Deze informatie wordt daar weer samenge
voegd tot een wetenschappelijk verslag.

Binnen de vakgroep WPA worden ook projecten uitgevoerd voor
externe bedrijven,instituten en het ministerie van Economische
zaken. Voor deze instanties wordt onderzoek verricht of onder
zoek wordt door deze instanties mede gefinancierd. Deze in
stanties eisen dat de onderzoeks resultaten voor een bepaalde
tijd niet naar buiten mogen worden gebracht. Dit zijn b.v. de
zogenaamde rop projecten. Ook dient er naar deze instanties de
voortgang te worden verantwoord. Deze verantwoording geschiedt
door middel van het geven van interne rapporten, het bijwonen
van vergaderingen en het uitwisselen van onderzoeksgegevens.
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Het functioneel ontwerp

2 Functioneel ontwerp

In de analyse fase is de omgeving ingekaderd. Er is dus bekend
wat wel en wat niet mee doet in het functioneel ontwerp. Er
wordt gestart met de data-analyse (analyseren data stromen en
relaties tussen data), vervolgens met het specificeren van de
gewenste output, en daarna met de input functies.

Het gegevens model bevat de registratie van de feiten en wel
die feiten die voor gezamenlijk gebruik in de organisatie
geschikt zijn. Dit gegevens model is organisatie gebonden.

Onder de 'gewenste output' wordt opgesomd alle lijsten die uit
het systeem moeten komen. Deze worden zoveel mogelijk in de
originele opmaak (zoals ze ook uit het systeem dienen te
komen) weergegeven.

Binnen het hoofdstuk 'Input functies' zullen de invoer gege
vens beschreven worden die nodig zijn om aan de gewenste
output te komen.
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DATA ANALYSE

Opdraeht

n

Medewerlrers

:n

n

1 Project-code

heeft

n

n

Soort

(tu afstudeer)

behoon tot

m t
Hoofd
Programma

Toelichting op het ER-model

Een ER-model is een informatiemodel dat de relatie aangeeft
tussen de verschillende entiteiten zoals deze vastliggen in de
huidige situatie

entiteit
= relatietype

Een vierkant blok =
Een ruit



Bachmann Diagram

Opdrachl

4 Functioneel ontwerp

Planblok Overige geg.
wet. vers1ag PlaDblok his

Haofd-programma Medewerkerl Medewurker
aktueel hlstorisch

medewerker ,
rapport

Rapport

medewerlc....hisjrap
port

Project-code

Cstagorie

Afbeelding 2 Gegevens model

Soort
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Definitie van de entiteiten met hun attributen.

Functioneel antwerp

Attribuut

categorie
- CAT CODE
- CAT-OMSCHR

Opdracht
- OPDR NR

- START DAT
- E1ND DAT
- BEGELE1DER
- PROJ CODE
- OPDR-OMSCHI
- OPDR-OMSCH2

Hoofdprogramma
- PROGRAMMA
- PROG OMSCHR

Medewerker aktueel
- VOLG NR

- 1D NR
- VOORLTTRS
- ACHTERNAAM
- PR1V ADRES
- PR1V-POSTC
- PR1V-WPL
- PR1V-KENGT
- PR1V-NETNR
- WERK-ADRES
- WERK-POSTC
- WERK-WPL
- WERK KENGT
- WERK NETNR
- WERK-FAX
- GEB DAT
- AFST HGLRR
- DAT PI
- DAT-Dl
- DAT-D2
- DAT PROM

omschrijvinq

Code voor het soort verslag of rapport
Omschrijving van de categorie

Uniek nummer van de opdracht + sectie en
OG-nummer
start datum van de opdracht
Eind datum van de opdracht
Begeleider bij studenten
Code voor de voorwaardelijke fin.
Opdracht omschrijving
Opdracht omschrijving

Afkorting van het soort hoofdprogramma
Omschrijving van het hoofdprogramma

Een uniek nummer van de medewerker vooraf
gegaan door sectie- en OG-nummer
1dentificatienummer (van TUE studenten)
Voorletters van de medewerker
Achternaam van de medewerker
Prive adres van de medewerker
Prive postcode van de medewerker
Prive woonplaats van de medewerker
Prive kengetal van het telefoonnummer
Prive netnummer van het telefoonnummer
Werk adres van de medewerker
Werk postcode van de medewerker
Werk woonplaats van de medewerker
Werk kengetal van het telefoonnummer
Werk netnummer van het telefoonnummer
Faxnummer van het werk
Geboorte datum
Afstudeer hoogleraar
Datum behalen propedeuze
Datum van het behalde Dl
Datum van het behalen D2
Datum voor promotie



Medewerker historische

6 Functioneel ontwerp

- VOLG NR
10 NR
VOORLTTRS
ACHTERNAAM
PRIV ADRES
PRIV-POSTC
PRIV-WPL
PRIV-KENGT
PRIV NETNR
WERK-ADRES
WERK POSTC
WERK-WPL
WERK-KENGT
WERK-NETNR
WERK-FAX
GEB OAT
OAT D2
OAT-PROM

PROJ-code
- PROJ COOE
- PROJ-OMSCHR

Soort
- SOORT MED
- SOORT-OMSCH

Rapport
- WPA NR

RAP PROJ CODE
RAP-SOORT
RAP-CAT
GROEP NR

- AANT PAG
- AANT BIJL
- TITEr; 1
- TITEL-2
- TITEL-3
- RAP OAT

Medewerker/rapport

MED VOLG NR
WPA-NR

Een uniek nummer van de medewerker
Identificatienummer van TUE studenten
Voorletters van de medewerker
Achternaam van de medewerker
Prive adres van de medewerker
Prive postcode van de medewerker
Prive woonplaats van de medewerker
Prive kengetal van het telefoonnummer
Prive netnummer van het telefoonnummer
Werk adres van de medewerker
Werk postcode van de medewerker
Werk woonplaats van de medewerker
Werk kengetal van het telefoonnummer
Werk netnummer van het telefoonnummer
Faxnummer van het werk
Geboorte datum
Datum van het behalen D2
Datum voor promotie

Code aanduiding voor projecten
omschrijving van de projecten.

Afkorting voor de soort Rapport
Omschrijving van de soort rapport
(TU afstudeerverslag)

Uniek identificatie nummer
PROJ code van het rapport
Soort rapport
Categorie waar het rapport onder valt
Nummer van de onderwijs groep waar het
rapport gemaakt is
Aantal pagina's dat het rapport telt
Aantal pagina's bijlage bij het rapport
Eerste titel van het rapport
Tweede titel van het rapport
Derde titel van het rapport
Datum van gereedkornen rapport

Het volgnummer van de medewerker
WPA nummer van het rapport



Medewerker his/rapport
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MED VOLG NR
WPA-NR

Planblok

VOLG NR
OPDR NR
PROJ-CODE
START OAT
EIND OAT
INT BEGEL
EXT-BEGEL
PElL OAT
PROMOTOR
INSCHR OAT
FUNCTlE
RANG

Planblok his

VOLG NR
OPDROM
PROJ CODE
START OAT
EIND OAT
INT BEGEL
PEIL OAT
PROMOTOR
lNSCHR OAT
FUNCTlE
RANG

Overige gegevens
VOLG NRl
VOLG-NR2
VOLG-NR3
CATEGORIE
TITEL
SUBTlTEL
PROMOTORl
PROMOTOR2
ADVISEUR
INSTITUUT
RAP NR
DATUM ST
PAGINA
BlJLAGE
OPMERKING

Het volgnummer van de medewerker
WPA nummer van het rapport

Nummer van de medewerker
Nummer van de bijbehorende opdracht
Code van het project
Startdatum van de werkzaamheden
Einddatum van de werkzaamheden
Begeleider van de TUE
Begeleider van buiten de TUE
Datum van aanmaak
Promotor
lnschrijfdatum
Funcie van de medewerker Hoofd programma
De rang die de medewerker heeft

Nummer van de medewerker
Nummer van de bijbehorende opdracht
Code van het project
Startdatum van de werkzaamheden
Einddatum van de werkzaamheden
Begeleider van de TUE
Datum van aanmaak
Promotor
lnschrijfdatum
Funcie van de medewerker Hoofd programma
De rang die de medewerker heeft

wetenschappelijk verslag
Een uniek nummer van de medewerker
Een uniek nummer van de medewerker
Een uniek nummer van de medewerker
Categorie waaronder het stuk valt
Titel van het stuk
Subtitel van het stuk
Eerste promotor
Tweede promotor
Adviseur of copromotor
organisatie waar het stuk gemaakt is
WPA nummer dat correspondeerd met het stuk
Datum waarop het stuk gemaakt is
Het aantal pagina's
Het aantal bijlage
Opmerkingen
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constraints

statische constraints op attribuut-nivo

cnr omschrijvinq

opdracht
1 OPDR NR moet ingevuld Zl]n
2 PROJ=CODE moet ingevuld zijn

Categorie
3 CAT CODE moet ingevuld zijn

PROJ-code
4 PROJ CODE moet ingevuld zijn

Soort
5 SOORT MED moet ingevuld zijn

Hoofdprogramma
6 PROGRAMMA moet ingevuld zijn

Medewerker actueel
7 VOLG NR moet ingevuld zlJn
8 VOORLTTRS moet ingevuld zijn
9 ACHTERNAAM moet ingevuld zijn

Medewerker historisch
10 VOLG NR moet ingevuld zlJn
11 VOORLTTRS moet ingevuld zijn
12 ACHTERNAAM moet ingevuld zijn

Rapport
13 WPA NR moet ingevuld zlJn
14 OPDR NR moet ingevuld zijn
15 GROEP NR moet ingevuld zijn
16 RAP PROJ CODE moet ingevuld zijn
17 RAP=CAT moet ingevuld zijn

Medewerker/rapport
18 MED VOLG NR moet ingevuld zijn
19 WPA=NR meet ingevuld zijn

Medewerker his/rapport
20 MED VOLG NR moet ingevuld zijn
21 WPA-NR meet ingevuld zijn

Functioneel ontwerp
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Planblek
22 VOLG NR meet ingevuld zlJn
23 PROJ-CODE meet ingevuld zijn
24 START OAT meet ingevuld zijn
25 EIND DAT meet ingevuld zijn

Planblek his
26 VOLG NR meet ingevuld zlJn
27 START OAT meet ingevuld zijn
28 EINO DAT meet ingevuld zijn

Functioneel ontwerp
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statische constraints op tuple nivo

cnr omschrijving

epdracht
50 START DAT meet kleiner zijn dan EIND DAT

Medewerker actueel
51 GEB DAT meet kleiner zijn dan INSCHR DAT

Medewerker historisch
52 GEB DAT meet kleiner zijn dan INSCHR DAT

Functioneel ontwerp
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statische constraints op tabel nivo

cnr omschrijving

opdracht
101 OPDR NR moet uniek zijn
102 OPDR NR moet automatische worden aangemaakt

categorie
103 CAT CODE moet uniek zijn

PROJ-code
104 PROJ CODE moet uniek zijn

Soort
105 SOORT MED moet uniek zijn

Hoofdprogramma
106 PROGRAMMA moet uniek zijn

Medewerker actueel
107 VOLG NR moet uniek z1Jn
108 VOLG-NR moet automatisch aangemaakt worden

Medewerker historisch
109 VOLG NR moet uniek zijn

Rapport
110 WPA NR moet uniek z1Jn
111 WPA NR moet automatisch worden opgehoogd

Medewerker/rapport
112 MED VOLG NR + WPA NR moet uniek zijn

Medewerker his/rapport
113 MED VOLG NR + WPA NR moet uniek zijn

Functioneelonnve~
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statische constraints op database nivo

cnr omschrijving

Functioneel antwerp

150 Voor aIle tabellen geldt referentiele integriteit

opdracht
151 PROJ CODE moet voorkomen in PROJ code

onderwijs groep
152 Een onderwijs groep mag niet verwijderd worden zolang er

nog medewerkers zijn in die groep

Categorie
153 Een categorie mag niet worden verwijderd zolang er nog

rapporten zijn van deze categorie

PROJ code
154 -Een PROJ code mag niet worden verwijderd zolang er nog

medewerkers zijn die er binnen werken

Soort
155 Een soort mag niet worden verwijderd zolang er nog rap

porten van dat soort bestaan

Hoofdprogramma
156 Een hoofdprogramma mag niet worden verwijderd zolang er

nog medewerkers werken binnen dit programma

Medewerker actueel
157 Een medewerker mag niet verwijderd worden zolang er

rapporten van hem bestaan

Medewerker historisch
158 Een medewerker mag niet verwijderd worden zolang er

rapporten van hem bestaan

Rapport
159 OPDR NR moet voorkomen in OPDRACHT
160 GROEF NR moet voorkomen in onderwijs groep
161 RAP PROJ CODE moet voorkomen in PROJ code
162 RAP-SOORT moet voorkomen in SOORT
163 RAP-CAT moet voorkomen in CATEGORIE

Medewerker/rapport
164 MED VOLG NR moet voorkomen in MEDEWERKER ACTUEEL
165 WPA-NR meet voorkomen in RAPPORT

Medewerker his/rapport
166 MED VOLG NR moet voorkomen in MEDEWERKER ACTUEEL
167 WPA-NR meet voorkomen in RAPPORT



output functies

13 Functioneel antwerp

Hierbinnen wordt de gewenste systeem-output beschreven. We
beschikken nu over een beschrijving van de verwachte basis
gegevens waarmee we de output moeten kunnen (re-)produceren.
De output zal zoveel mogelijk individueel benaderd worden
[single user]. Dit wil zeggen dat de output specifiek op een
persoon gericht is. Ook zal zoveel mogelijk geprobeerd worden
de output single-purpose te houden, ten behoeve van eenvoud in
het gebruik. Verder wordt op dit punt vastgesteld welke func
tionaris welke uitput moet krijgen.



Werklijst
Overzicht van WPA Rapporten Peildatum : 99-99-9999

Dat. V cat. WPAnr PROJcode pp Autheur(s) Titel
uit

opmerking ex
disk

org
===============================================~======================================

9999 x xxxx 99 9999 xxxxx 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 9 X 9
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

9999 x xxxx 99 9999 xxxxx 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 9 X 9
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

9999 x xxxx 99 9999 xxxxx 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 9 X 9
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

9999 x xxxx 99 9999 xxxxx 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 9 X 9
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Deze werklijst is bestemd voor de groepsleider c.q. de plvgroepsleider om gegevens over
rapporten snel terug te kunnen zoeken.



overzicht van WPA Rapporten voor het archief Peildatum 99-99-9999

WPAnr V Dat. pp Autheur(s) Titel
aanw

ex uitl.
=s=============================================================================
99 9999

99 9999
999

99 9999

99 9999

99 9999

99 9999

99 9999

99 9999

99 9999

99 9999

99 9999

99 9999

99 9999

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9999 999
b1 999

9999 999
b1 999

9999 999
b1 999

9999 999
b1 999

9999 999
b1 999

9999 999
bi 999

9999 999
bi 999

9999 999
bi 999

9999 999
b1 999

9999 999
b1 999

9999 999
b1 999

9999 999
b1 999

9999 999
bi 999

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Deze 1ijst heeft als functie opgeborgen te zijn in de kast waar ook de
rapporten opgeborgen 1iggen. Deze 1ijst kan door de secretaresse geraad
p1eegd worden om te kijken of er rapporten uitge1eend mogen worden en of er
genoeg aanwezig zijn. Dit voor het geval de secretaressea1 bij de kast
staat of de computer even buiten gebruik is.



werklijst om op aan te tekenen welke rapporten niet meer de titel vertrouwe
lijk hebben

Peildatum : 99-99-9999

Gewyzigd WPAnr V Dat. Auteur(s) Titel
================================-==================================================

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Deze lijst is voor de groepsleider c.q. plvgroepsleider am aan te tekenen welke rapporten
niet meer het predikaat vertrouwelijk mogen hebben. Deze lijst dient periodiek uitgeprint te
worden en ter correctie aan de groepsleider c.q. plvgroepsleider gegeven te worden waarna de
wijzigingen in het systeem ingevoerd kunnen worden.



critwissel lijsten (tussen verschillende onderwijs groepen)
Peildatum : 99-99-9999

V Dat. pp Auteur(s) Titel
aanw

ex uitl.
==================================================================================

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9
xxxxxxxxxxx

Deze lijst heeft tot doel de andere onderwijs groepen op de hoogte te houden van de
rapporten die zich in het archief van de betreffende onderwijsgroep bevinden. Deze lijsten
worden periodiek uitgewisseld (wekelijks) tussen de verschillende onderwijsgroepen. Dit zijn
(wekelijkse) aanvullende lijsten.



Medewerker gegevens

Pei1datum 99-99-9999

Naam
Voorletters
Geb. dat

opl/beroep
ID nummer
Functie
Soort medew.:

xxxxxxxxxx
xxxx
99-99-9999

xxxxxxxxxxxxxxxxx
999999
xx (D1 D2 Prom enz)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prive adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Zaak Naam
Adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Werkzaamheden

VFcode : xxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

start dat.: 99-99-99 Eind dat.: 99-99-99
TUE begel.: xxxx Ext. begel. : xxxxxxxxxxxxx

VFcode xxx start dat.: 99-99-99 Eind dat.: 99-99-99
TUE begel.: xxxx Ext. begel. : xxxxxxxxxxxxx

Vervaardigde Rapporten

Dat. V cat. WPAnr pp 81 Soort opmerking
================================================================

9999 x xxxx 99 9999 999 xx Tu stagevers1agx xxxxxxxxxx
9999 x xxxx 99 9999 999 xx HS afstudeerver. xxxxxxxxxx
9999 x xxxx 99 9999 999 xx TU onderzoeksopd xxxxxxxxxx
9999 x xxxx 99 9999 999 xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
9999 x xxxx 99 9999 999 xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx



Dissertaties
[Titel]
, [subtitel]'
[Promotor 1]
, [promotor 2)'
[adviseurjeopromotor)
[plaats], [jaar)
[aantal pagina's)

Wetensehappelijke publikaties
[Tijdsehrift], [Jaargang)
[titel]
, [subtitel] ,
[rapportnr], [datum], [aantal pagina's)

Abstracts
[titel]
, [subtitel] ,
[instituut], [plaats), [datum)

InformatiedragersjSoftware
[Titel]
[Datum]

Voordrachten
[Titel]
[Reden)
[Plaats), [Datum)

Eervolle Vermeldingen
[Vermelding]
[Plaats)
[Datum]

Vakpublicaties
[titel)
, [subtitel]'
[rapportnr), [datum), [pagina's)
, [opmerking] ,

Interne rapporten

[naam], [naam], [naam]
[titel)
, [subtitel)'
[rapportnr], [datum], [pagina's)
[plaats], [instituut]
[soort]

Deze gegevens zijn voor de groepsleider e.g. plvgroepsleider
om de gegevens van een medewerker na te kijken.



priveadressen van actuele medewerkers
Peildatum 99-99-9999

onderwijsgroep 99

Soort medewerker xxxx

xxxx: xxxxxxxxxx Voorletters
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Naam
Prive

xxxx: xxxxxxxxxx Voorletters
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Naam
Prive

Soort medewerker xxxx

xxxx: xxxxxxxxxx Voorletters
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Naam
Prive

xxxx: xxxxxxxxxx Voorletters
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Naam
Prive

Deze lijsten zkJn voor de groepsleider c.q. plvgroepsleider om alle gege
vens van de actuele medewerkers bij de hand te hebben veer het versturen
van post of het opnemen van contact met een van deze medewerkers.



Zaak/ouders adressen van actuele medewerkers
Peildatum 99-99-9999

Onderwijsgroep : 99

Soort medewerker xxxx

xxxx: xxxxxxxxxx Voorletters
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Naam
Zaak

xxxx: xxxxxxxxxx Voorletters
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Naam
Zaak

Soort medewerker : xxxx

xxxx: xxxxxxxxxx Voorletters
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Naam
Zaak

xxxx: xxxxxxxxxx Voorletters
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
9999 xx
999999-9999999

Adres
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr

Naam
Zaak

Deze lijsten zLJn voor de groepsleider c.q. plvgroepsleider om alle gege
vens van de actuele medewerkers bij de hand te hebben voor het versturen
van post of het opnemen van contact met een van deze medewerkers.



Namen van oud-medewerkers

onderwijsgroep 99

Peildatum 99-99-9999

Naam Voorletters Datum D2 Eind Datum
==========================================================

Soort medewerker : xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Soort medewerker xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx x

99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99

99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99

99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99

99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99
99-99-99

Deze lijsten zijn voor de groepsleider c.g. plvgroepsleider om aIle na te
gaan welke personen binnen de betreffende onderwijsgroep gewerkt hebben.



(Rapportgegevens voor het wetenschappelijk verslag.)

Dissertaties

[Naam], [naam], [naam]
[Titel]
I [subtitel] ,
[Promotor 1]
, [promotor 2]'
[adviseur/copromotor]
[plaats], [jaar]
[aantal pagina's]

Wetenschappelijke publikaties

[naam], [naam], [naam]
[Tijdschrift], [Jaargang]
[titel]
, [subtitel] ,
[rapportnr], [datum], [aantal pagina's]

Abstracts

[naam], [naam], [naam]
[titel]
, [subtitel] ,
[instituut], [plaats], [datum]

Informatiedragers/Software

[Naam], [Naam]
[Titel]
[Datum]

Voordrachten

[Naam]
[THel]
[Reden]
[Plaats], [Datum)

Eervolle Vermeldingen

[Naam]
[Vermelding]
[Plaats]
[Datum]

Vakpublicaties

[naam], [naam], [naam]
[ tHel]
, [subtitel] ,
[rapportnr], [datum], [pagina's]
, [opmerking] ,



Interne rapporten

[naam], [naam], [naam]
[titel]
, [subtitel] ,
[rapportnr], [datum], [pagina's]
[plaats], [instituut]
[soort]

TO Afstudeerverslagen

[ naam] , [ naam], [ naam]
[titel]
, [subtitel] ,
[rapportnrj, [datum], [pagina's]
[opmerking]

Deze lij st is voor de groepsleider e.g. plvgroepsleider om toe te kunnen
voegen aan het wetenschappelijk verslag die jaarlijks geproduceerd dient te
worden.



Werkblok lijst

Soort medewerker : xxxx

Peildatum 99-99-9999

Naam
Voorletters
VFcode : xxx

Naam
Voorletters
VFcode : xxx

xxxxxxxxxx
xxxx

start dat.: 99-99-99 Eind dat.: 99-99-99
TUE begel.: xxxx Ext. begel. : xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxx

start dat.: 99-99-99 Eind dat.: 99-99-99
TUE begel.: xxxx Ext. begel. : xxxxxxxxxxxxx

Soort medewerker : xxxx

Naam
Voorletters
VFcode : xxx

Naam
Voorletters
VFcode : xxx

xxxxxxxxxx
xxxx

start dat.: 99-99-99 Eind dat.: 99-99-99
TUE begel.: xxxx Ext. begel. : xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxx

start dat.: 99-99-99 Eind dat.: 99-99-99
TUE bagel.: xxxx Ext. begel. : xxxxxxxxxxxxx

nit werkblok is voor de groepsleider e.g. plvgroepsleider voor het plannen
van de capaciteit in het laboratorium.



Sectie XXXXXXXXXXXXXXXX Peildatum 99-99-99

HAAM DATA ONDERZ OPDR EINDST OPDR

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

99 99X99 99
99X

XX99 XXX XX99
XXX
XXX

XX99 XXX XX99
XXX
XXX

XX99 XXX XX99
XXX
XXX

XX99 XXX XX99
XXX
XXX

XX99 XXX XX99
XXX

XX99 XXX XX99
XXX

XX99 XXX XX99
XXX

XX99 XXX XX99
XXX

XX99 XXX XX99
XXX

XX99 XXX XX99
XXX

XX99 XXX XX99
XXX

XX99 XXX XX99
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX

XX99 XXX XXXXX

XX99 XXX XXXXX
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX

XX99 XXX XXXXX
XXX

XX99 XXX XXXXX

Deze werklijst is voor de professor voor het plannen van afstuderende
studenten binnen zijn sectie uit onderliggende onderwijs groepen.



Invoerfuncties

Bij het specificeren van de invoerfuncties richten we ons primair op de
benodigde invoerfuncties. Oit zijn die functies die de gewenste gegevens
doen registreren.
Er wordt voor een zodanige aanpak gekozen dat :
- aile gegevens worden vastgelegd
- er aanpassingen mogelijk zijn aan het systeem

Bij het datamodel (bachmann diagram ) zijn de benodigde invoerfuncties af
te leiden. Immers iedere entiteit moet kunnen :
- ontstaan
- wijzigen
- vervallen
Oit is tevens de life-cycle van het merendeel van de entiteiten. Er zijn
enkele entiteiten die historisch van belang zijn waarbij dus de laatste
stap (het vervallen) niet opgaat.



II Ontstaan wijzigen I Verva11en I
edewerker akt 1 2 3

edewerker his 4 5 6

ooid-programma 7 8 9

opdr/medewjrap 10 11 12

opdracht 13 14 15

Proj-code 16 17 18

medewjrapport 19 20 21

Rapport 22 23 24

categorie 25 26 27

planb10k 28 29 30

onderwijsgroep 31 32 33

Soort 34 35 36

M

H

M

1 TMHIS Registreren historische medewerker
2 MMHIS Wijzigenjaanvul1en historische medewerker
3 VMHIS Verwijderen historische medewerker

4 TMAKT Registreren actuele medewerker
5 MMAKT Wijzigenjaanvu11en actuele medewerker
6 VMAKT Verwijderen actue1e medewerker

7
8
9

THP
MHP
VHP

Registreren Hoofd programma
Wijzigenjaanvu11en Hoofd programma
Verwijderen Hoofd programma

10
11
12

TOMR
MOMR
VOMR

Registreren Opdrachtjmedewjrapport
Wijzigenjaanvullen Opdrachtjmedewjrapport
Verwijderen Opdrachtjmedewjrapport

13 TOPOR Registreren Opdracht
14 MOPOR Wijzigenjaanvu11en Opdracht
15 VOPOR Verwijderen Opdracht



16 TPC Registreren Proj-code
17 MPC Wijzigenjaanvullen Proj-code
18 VPC Verwijderen Proj-code

19 TMR Registreren medew/rapport
20 MMR Wijzigenjaanvullen medewjrapport
21 VMR Verwijderen medew/rapport

22 TRAP Registreren rapport
23 MRAP Wijzigenjaanvullen rapport
24 VRAP Verwijderen rapport

25 TCAT Registreren categorie
26 MCAT Wijzigenjaanvullen categorie
27 VCAT Verwijderen categorie

28 TPB Registreren planblok
29 MPB Wijzigenjaanvullen planblok
30 VPB Verwijderen planblok

31 TOG Registreren onderwijs groep
32 MOG Wijzigenjaanvullen Onderwijs groep
33 VOG Verwijderen Onderwijs groep

34 TSRT Registreren Soort
35 MSRT Wijzigenjaanvullen Soort
36 VSRT Verwijderen Soort



Transactie tabel
1 2 3 4 5

/1 2 3 4 5 678 9 0 1 2 3 4 5 6 789 0 1 2 3 4 5 6 7 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012 3 4

1 TMAKT x
2 MMAKT x
3 VMAKT x
4 TMHIS +
5 MMHIS x
6 VMHIS x
7 THP 0 x
8 MHP x
9 VHP x
10 TOMR 0 0 0 0

1 1 MOMR 0 0

12 VOMR 0 0 0

1 3 TOPDR 0 0 x
14 MOPDR x
1 5 VOPDR x
1 6 TPC x
17 MPC x
18 VPC x
19 TMR 0 0

2 0 MMR 0 0

2 1 VMR 0 0

22 TRAP 0 X

23 MRAP x
2 4 VRAP x
2 5 TCAT X

2 6 MCAT x
2 7 VCAT x
2 8 TPB x
2 9 MPB + 0 x
3 0 VPB 0 x
3 1 TOG 0 0 0 x
32 MOG x
3 3 VOG x
34 TSRT x
3 5 MSRT x

3 6 VSRT x



37 AOWP
38 AWPA
39 AWL
40 AUL
41 AMG
42 APAM
43 AZAM
44 AOM
45 AWV
46 AWBL1
47 AWBL2
48 A
49 A
50 A
51 A
52 A
53 A
54 A

Verklaring afkortingen

De eerste letter

T toevoegen
M muteren
W wijzigen
A Afdrukken

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

MAKT
MHIS
HP
OMR
OPDR
PC
MR
RAP
CAT
PB
OG
SRT

Aktuele medewerker
Historische medewerker
Hoofd programma
opdrachtjmedewerkerjrapport
Opdracht
project Code
Medewerkerjrapport
Rapport
categorie
Planblok
Onderwijs groep
Soort

WPA
WL
UL

WBL2

OWP Overzicht WPA rapporten
overzicht WPA rapporten voor archief
Werklijst
Uitwissel lijst
MG Medewerker gegevens
PAM Prive adres aktuele medewerkers
ZAM Zaak adres aktuele medewerkers
OM Overzicht oud medewerkers
WV Wetenschapelijk verslag
WBLI Werkbloklijst 1
Werkbloklijst 2



Toelichting op de transactietabel

Bij het invullen van de transactie tabel wordt nagegaan hoe de organisatie
rand het systeem zal gaan werken.
De basis functie zijn in de tabel weergegeven door middel van een 'x'. De
extra faciliteiten ronde deze transactie worden aangeduid met een '0' van
optioneel of een '+' van verplichte nevenfunctie.

De tabel heeft oak als functie am over de verschillende transacties te
discussieren. Op deze manier kan verder duidelijkheid verschaft worden
omtrent het gebruik van het toekomstige systeem.
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Bijlage 5

Technisch antwerp

2 Technisch ontwerp

Voordat tot systeem realisatie kan worden overgegaan zal
onderzocht moeten worden op welke wijze dat kan plaats vinden.
Het Technisch ontwerp moet een zodanige realisatie opleveren
dat de gewenste responstijden en beschikbaarheidseisen tot
stand komen.
Het is mogelijk dat in het technisch ontwerp gegevens moeten
worden hergroepeerd. Dit kan leiden tot consessies aan het
functioneel ontwerp.



Bij/age 5 3 Technisch ontwerp

Specificering database

Attribuut Formaat Lengte Decimalen_

Categorie

- CAT CODE alfanumeriek 3
- CAT-OMSCHR alfanumeriek 20

Opdracht
- OPDR NR nurneriek 4 0
- START DAT datum 8
- EIND DAT datum 8
- BEGELEIDER alfanumeriek 15
- PROJ CODE alfanumeriek 6
- OPDR-OMSCH1 alfanumeriek 20- OPDR-OMSCH2 alfanumeriek 20

Hoofdprogramma
- PROGRAMMA alfanumeriek 6
- PROG OMSCHR alfanumeriek 35

Medewerker aktueel
- VOLG NR numeriek 4 0
- ID NR alfanumeriek 6
- VOORLTTRS alfanumeriek 5
- ACHTERNAAM alfanumeriek 20
- PRIV ADRES alfanumeriek 25
- PRIV-POSTC alfanumeriek 7
- PRIV-WPL alfanumeriek 20
- PRIV-KENGT alfanurneriek 5
- PRIV-NETNR alfanumeriek 9
- WERK-ADRES alfanurneriek 25
- WERK-POSTC alfanumeriek 7
- WERK-WPL alfanurneriek 20
- WERK-KENGT alfanumeriek 5
- WERK-NETNR alfanumeriek 9
- WERK-FAX alfanumeriek 12
- GEB DAT datum 8
- AFST HGLRR alfanumeriek 4
- DAT P1 datum 8
- DAT D1 datum 8
- DAT D2 datum 8
- DAT-PROM datum 8



Bijlage 5 4 Technisch antwerp

PROJ code
=

- PROJ CODE alfanumeriek 6
- PROJ-OMSCHR alfanumeriek 20

Soort
- SOORT MED alfanumeriek 6
- SOORT-OMSCH alfanumeriek 35

Medewerker historisch

- ID NR alfanumeriek 6
- VOLG NR alfanumeriek 4
- VOORLTTRS alfanumeriek 5
- ACHTERNAAM alfanumeriek 20
- PRIV ADRES alfanumeriek 25
- PRIV POSTC alfanumeriek 7
- PRIV WPL alfanumeriek 20
- PRIV KENGT alfanumeriek 5
- PRIV NETNR alfanumeriek 9
- WERK-ADRES alfanumeriek 25
- WERK POSTC alfanumeriek 7
- WERK-WPL alfanumeriek 20
- WERK KENGT alfanumeriek 5
- WERK-NETNR alfanumeriek 9
- WERK FAX alfanumeriek 12
- GEB DAT datum 8
- AFST HGLRR alfanumeriek 4
- DAT 02 datum 8
- DAT PROM datum 8

Rapport
- WPA NR numeriek 7 0
- RAP PROJ CODE alfanumeriek 6
- RAP SOORT alfanumeriek 6
- RAP-CAT alfanumeriek 3
- GROEP NR alfanumeriek 4
- AANT PAG numeriek 4 0
- AANT-BIJL numeriek 4 0
- TITEL 1 alfanumeriek 30
- TITEL-2 alfanumeriek 30
- TITEL 3 alfanumeriek 30
- RAP DAT datum 8

Medewerker/rapport

MED VOLG NR numeriek 4 0
WPA-NR numeriek 7 0



Bijlage 5 5 Technisch antwerp

Medewerker his/rapport

MEO VOLG NR numeriek 4 0
WPA NR numeriek 7 0

Planblok

VOLG NR numeriek 4 0
OPOR NR numeriek 4 0
PROJ-COOE alfanumeriek 6
lNSCHR OAT datum 8
START OAT datum 8
EINO OAT datum 8
INT BEGEL alfanumeriek 4
EXT-BEGEL alfanumeriek 15
PElL OAT datum 8
PROMOTOR alfanumeriek 20
FUNCTlE alfanumeriek 5
RANG alfanumeriek 10

Planblok his

VOLG NR numeriek 4 0
OPOROM alfanumeriek 25
INSCHR OAT datum 8
START OAT datum 8
EINO OAT datum 8
lNT BEGEL alfanumeriek 4
PElL OAT datum 8
PROMOTOR alfanumeriek 20
FUNCTlE alfanumeriek 5
RANG alfanumeriek 10

Overige gegevens wetenschappelijk verslag

VOLG NR1 numeriek 4
VOLG-NR2 numeriek 4
VOLG NR3 numeriek 4
CATEGORlE alfanumeriek 3
TlTEL alfanumeriek 30
SUBTlTEL alfanumeriek 30
PROMOTOR1 alfanumeriek 10
PROMOTOR2 alfanumeriek 10
AOVISEUR alfanumeriek 10
lNSTlTUUT alfanumeriek 40
RAP NR numeriek 7
DATUM ST datum 8
PAGlNA numeriek 4
BlJLAGE numeriek 2
OPMERKING alfanumeriek 40



Bijlage 5 6 Technisch ontwerp

Schermen en transactie tabellen.



C.J .M. Bovee
ir. L.J.A. Houtackers

TUE

Druk op een toets voor vervolg _

Medewerker en Rapport Registratie Systeem

versie 1.00

laboratorium voor Omvormteehnologie T.U.E.

474521
448665

Copyright (el 1993
Lab. v. Omvormtechnologie
Informatie
Tel. 040
Fax. 040 .
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16
17
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19
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~~ IAUTOPRAD

25

toe-
stand veldnaam aetie reaetie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende seherm

ENTER volgende s volgende seherm

Fl •. FlO volgende s volgende seherm

ander toets volgende s volgende seherm



Voer toegangscode in of druk <F7> om het programma te beindigen
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AUTORISATIE CONTROlE
00
01
02
03
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05
06
07
08
09
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12
13
14
15
16
17
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19
20
21
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23
24
25

AUTOPRAD

Rapport en Medewerker' Registratie Systeem

Copyright 1993, versie 1.00

laboratorium voor Omvormtechnologie T.U.E.

Voer toegangscode in: >......•. < 11e poging) ij

laboratorium voor Omvormtechnologie T.U.E.

toe-
stand veldnaam acHe reactie volgende toestand

1 toegangscode correcte volgende s volgende scherm

F7 Einde verlaat programma

F1.F6 Fa.F10 melding 1

letter comb. melding 2

2 toegangscode correcte volgende s volgende scherm

F7 Einde verlaat programma

F1.F6 F8.Fl0 melding 1

let tel' comb. melding 3

3 toegangscode correcte volgende s volgende scherm

F7 Einde verlaat programma

F1.F6 Fa.F10 melding 1

letter comb. melding verlaat pl'ogramma



ONDERWIJSGROEP KEUZE MENU

1. Onderwijsgroep 1
2. Onderwi]sgroep 2
3. Onderwijsgroep 3
4. Onderwijsgroep 4
5. Onderwijsgroep 5
6. Onderwijsgroep 6
7. Onderwl]sgroep 7
8. Onderwijsgroep 8
F7 Verlaat AUTOPRAD

Maak u keuzeI AUTOPRAD

1 2 345 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

0gO~ I ~~~O_O__. ONDERWIJSGROEP KEUZE

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe·
Istand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 keuze 1 .. 8 volgende s volgende scherm

F7 Verlaat prag Verlaat programma

9 en 0 melding 1

ander toets meding 1



Medewer'ker I Rapport Keuze

(med. + rap.)

Maak u keuze

1. 6ewer'ken Medewer'ker'
2. 6ewer-ken Rapport
3. Overzichten op het scherm
4. Afdr-ukken op papier
5. 6ewerken overige gegevens
6. Systeem gegevens
F7 Naar vorlge scherm

1 234 5 678
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00
g~ I MEDEWERKER-RAPPORT 10000

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 keuze 1. .6 volgende s volgende scherm

F7 Verlaat menu Naar' vorige menu

7 tim 9 en 0 melding 1

ander toets meding 1
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Medewerker -Rapport/BEWERKEN medewel'ker

Bewerken medewerker menu

1. Invoeren medewerker gegevens
2. Wijzigen medewerker gegevens
3. Medewerker geg. Aktueel --> Historisch
4. Raadplegen gegevens van een medewerker
5. Aktiviteiten medewerkers
6. Afdrukken gegevens van een medewerker
F7 Naar vorige menu

Maak u keuze

11000

toe-
stand veldnaam actie I'eaetie volgende toestand

1 keuze 1 .. 6 volgende s Yolgende seherm

F7 Verlaat menu Naar vorige menu

7 tIm 9 en 0 melding 1

ander toets meding 1
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Medewerker· Rappo I't I BEWERKEN Rappo/'t

Bewerken Rapport menu

1. Invoeren Rapport
2. Wijzigen Rapport gegevens
3. Verwijderen Rapport gegevens
4. Raadplegen Rapport gegevens
F7 Naar vorige menu

Maak u keuze

12000

toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 keuze 1 .. 4 volgende s volgende scherm

F7 Verlaat menu Naar vOl'ige menu

5 tim 9 en 0 melding 1

ander toets meding 1
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Medewerker-Rappo/'t/Bewerken medewerker/INVOEREN medewerker geg.

Wilt u deze gegevens nog wijzigen J/N

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker nr. Titel :
Naam : VooI'letter's

Idnr.: Opl/ber.

Prive
Adres :
Postcode Plaats

Zaak
Naam
Adres :
Post code Plaats

AUTOPRAD

Geb. datum

Functie

Tel.nr. :

Tel.nr.:
Fax.nr.:

n

11100

r

r

toe-
stand veldnaam actie f'eactie volgende toestand

1 Medewerker nr. a .. z A.. Z niet mogelijk 1

bestaand nr, melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

leeg melding 1

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

CO/Teet nr. volgende veld 2

2 Titel leeg melding 3

F1.F6 F8 F9 melding 2

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

letters volgende veld 3

3 Naam bestaande nm Illllp sherm 3

F1.F6 F8 F9 melding 3

leeg melding 3

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

nieuwe naam volgende veld 4

4 Voorletters leeg melding 4

F1.F6 F8 F9 melding 4

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

letters volgende veld 4

r



5 geb.datum leeg melding 5

F1 .F6 F8 F9 melding 5

F7 vorige scherm verlaat scherm

ongeldig dat melding 5

geldige dat volgende veld 6

6 Idnr. F1 .F6 F8 F9 melding 6

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

leeg volgende veld 7

geldige nr. volgende veld 7

7 apI/bel'. F1.F6 F8 F9 melding 7

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

leeg volgende veld 8

naam volgende veld 8

8 catagorie F1,2,4,5,6,8 melding a

IF? vorige scherm vel'laat dit scherm

F3 hulp scher'm hulp scherm catagorie

leeg melding a

ongeldig cat melding a

geldige cat. volgende veld 9

9 prive adres F1.F6 Fa F9 melding 9

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

leeg volgende veld 10

adres volgende veld 10

10 prive postcode F1.F6 Fa F9 melding 10

F7 vorige scherm verlaat dit scher'm

leeg volgende veld 11

postcode volgende veld 11

11 prive plaats Fl. F6 Fa F9 melding 11

F7 vOl'ige scherm vel'laat dit scherm

leeg volgende veld 12

plaats volgende veld 12



12 prive tel.nr. Fl.F6 F8 F9 melding 12

F7 vo!'ige seherm verlaat dit seherm

leeg volgende veld 13

tel.n!-. volgende veld 13

13 zaak Naam F1.F6 F8 F9 melding 13

F7 vorige selleI'm vel'laat dit seherm

leeg volgende veld 14

Naam volgende veld 14

14 zaak adres Fl.F6 F8 F9 melding 14

F7 vorige seherm verlaat dit seherm

leeg volgende veld 15

adres volgende veld 15

15 zaak posteode Fl.F6 F8 F9 melding 15

F7 vorige seherm verlaat dit seherm

leeg volgende veld 16

posteode volgende veld 16

16 zaak plaats F1.F6 F8 F9 melding 16

F7 vOl'ige sellei'm verlaat dit seherm

leeg volgende veld 17

plaats volgende veld 17

17 zaak tel. nr. Fl.F6 F8 F9 melding 17

F7 VOl' ige sellerm verlaat dit seherm

leeg volgende veld 18

tel.nr. volgende veld 18

18 zaak fax.nr. Fl.F6 F8 F9 melding 18

F7 vorige seherm verlaat dit seherm

leeg volgende veld 19

fax.nr. volgende veld 19

19 wijzigen kal'akter melding 19

F7 Verlaat menu naar vorige seherm

getal melding 19

N tel'ug terug naar medewerker nr

J opslaan geg naar volgende menu
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Medewerker· Rapport fBewerken medewerker'f INVOEREN medewerker geg.

Wilt u deze gegevens nog wijzigen JfN

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Afst. hoogleraar :

Data: Inschr. W:

Proj.code :

Opdrachtnr.:

Werkomschrijving

Opmerking

AUTOPRAD

Star't:

P:

Pr"omotor'

01 :

find:

02:

Begel. :

11110

r

r

r

r

toe·
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 Afst. HGL F1.F6 F8 F9 melding 1

leeg melding 1

F7 vorige scher'm verlaat invoer' medewerke

naam volgende veld 2

2 promotor F1.F6 F8 F9 melding 2

F7 vOI'ige scherm vel'laat invoer medewerke

leeg volgende veld 3

naam volgende veld 3

3 W F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

ongeldig dat melding 3

geldige dat volgende veld 4

4 P F1.F6 F8 F9 melding 4

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

ongeldig dat melding 4

geldige dat volgende veld 5



r

r

r

r

I'

I'

5 01 F1 .F6 F8 F9 melding 5

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

ongeldig dat melding 5

geldige dat volgende veld 6

6 02 F1.F6 F8 F9 melding 6

F7 vOI'ige scherm verlaat invoer medewerke

ongeldig dat melding 6

geldige dat volgende veld 7

7 Proj .code F1,2,4,5,6,8 melding 7

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

F3 hulp scherm hulp scherm Proj .code

leeg melding 7

ongeldig cod melding 7

geldige code volgende veld a

a Start F1.F6 Fa F9 melding 8

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

ongeldig dat melding a

geldige dat volgende veld 9

9 Eind F1.F6 Fa F9 melding 9

F7 vor'ige scl1erm vel'laat invoer medewerke

ongeldig dat melding 9

geldige dat volgende veld 10

10 Opdrachtnr. F1,2,4,5,6,8 melding 10

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

F3 hulp scherm hulp scherm Pro j •code

leeg melding 10

ongeldig 01' • melding 10

geldige nr. volgende veld 11

11 Omschrijving Fl. F6 Fa F9 melding 11

F7 vorige scl1el'm verlaat invoer medewerke

leeg melding 11

omschrijving volgende veld 12

12 Opmerking F1.F6 Fa F9 melding 12

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

leeg melding 12

opmer'king volgende veld 13

13 wijzigen kar'akter melding 13

F7 Verlaat menu naar vorige scherm

getal melding 13

N terug terug naar medewerker nr

J opslaan geg naar volgende menu
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Medewerker -Rappor't /Sewer'ken medewerker'/WIJZIGEN medewerker geg.

Wilt u deze gegevens nog wijzigen J/N

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medew. nr
Naam :

Idnr. :

Prive
Adr'es :
Postcode

Zaak
Naam
Adres :
Post code

AUTOPRAD

Opl/ber.

Plaats

Plaats

Titel :
Voorletters Geb. datum:

Catagorie

Tel.nr.:

Tel.nr.:
Fax.nr. :

n

11200

I'

I'

I'

I'

toe-
stand veldnaam aetie reaetie volgende toestand

1 Medewerker nr. a .. z A.. Z niet mogelij k 1

bestaand nr. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

leeg melding 1

F7 vorige seherm verlaat invoer medewerke

correct nr. volgende veld 2

2 Titel leeg melding 3

F1.F6 Fa F9 melding 2

F7 vorige seherm verlaat invoer medewerke

letters volgende veld 3

3 Naam bestaande nm hulp sherm 3

F1.F6 Fa F9 melding 3

leeg melding 3

F7 vorige scherm verlaat invoer' medewerke

nieuwe naam volgende veld 4

4 Voorletters leeg melding 4

F1 .F6 Fa F9 melding 4

F7 vor-ige scher'm vel-Iaat invoer medewerke

letters volgende veld 4



5 gab.datum hag melding 5

F1.F6 F8 F9 melding 5

F7 vol'ige scherm vedaat scllel'm

ongeldig dat melding 5

geldige dat volgende veld 6

6 Idnr. F1.F6 F8 F9 melding 6

F7 vor'ige scherm verlaat dit scher'm

leeg volgende veld 7

geldige nr. volgende veld 7

7 0pI/ber. F1.F6 Fa F9 melding 7

F7 vorige scllerm verlaat dit scherm

1eeg volgende veld 8

naam volgende veld 8

8 catagorie F1 ,2,4,5,6,8 melding 8

F7 vOl'ige scherm verlaat dit scherm

F3 hulp scherm hulp scherm catagorie

1eeg melding 8

ongeldig cat melding 8

geldige cat. volgende veld 9

9 prive adres Fl. F6 F8 F9 melding 9

F7 vor ige scher'm ve"laat dit schel'm

leeg volgende veld 10

adr'es volgende veld 10

10 prive postcode F1.F6 F8 F9 melding 10

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

1eeg volgende veld 11

postcode volgende veld 11

11 prive p1aats Fl.F6 F8 F9 melding 11

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

leeg volgende veld 12

plaats volgende veld 12

12 prive tel.nr. F1.F6 F8 F9 melding 12

F7 vorige scherm ver1aat dit scherm

leeg volgende veld 13

tel.n1'. volgende veld 13

13 zaak Naam Fl.F6 F8 F9 melding 13

F7 vorige scher'm verlaat dit scherm

leeg volgende veld 14

Naam vo1gende veld 14

14 zaak adres F1.F6 F8 F9 melding 14

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

1eeg volgende veld 15

adres volgende veld 15

15 zaak postcode F1.F6 F8 F9 melding 15

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

leeg volgende veld 16

postcode volgende veld 16



16 zaak plaats Fl . F6 F8 F9 melding 16

F7 vor'ige scherm verlaat dit scher'm

leeg volgende veld 17

plaats volgende veld 17

17 zaak tel. nl'. Fl.F6 F8 F9 melding 17

F7 vor'ige scher'm verlaat dit scherm

leeg volgende veld 18

tel.nr. volgende veld 18

18 zaak fax.nr. F1 . F6 F8 F9 melding 18

F7 vor'ige schel'm vel'laat dit schel'm

leeg volgende veld 19

fax. nr. volgende veld 19

19 wijzigen karakter melding 19

F7 Vel'laat menu naar vol'ige scherm

getal melding 19

N terug ter'ug naar medewerker nl'.

J opslaan geg naar volgende menu



1 234 5 678
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Medewerker- Rappor~/Bewerken medewerker /WIJZIGEN medewerker geg.

Opmerking

Wilt u een nieuw planblok toevoegen J/N n

Wilt u deze gegevens nog wijzigen J/N

11210

02:

6egel. :

01 :

PI"omotor

Eind:

P:

Start:Proj.code :

Opdrachtnr. :

Werkomschrijving

Afst. hoogleraar :

Data: Inschr. W:

AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

r

r

r

toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 Afst. HGL F1.F6 F8 F9 melding 1

leeg melding 1

F7 vol'ige scherm verlaat invoer medewerke

naam volgellde veld 2

2 promotor F1 . F6 F8 F9 melding 2

F7 vorige schem ver'laat invoer medewerke

leeg volgende veld 3

naam volgellde veld 3

3 W F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vol'ige scherm verlaat invoer medewerke

ongeldig dat melding 3

geldige dat volgende veld 4

4 P F1.F6 F8 F9 melding 4

F7 vor"ige scherm verlaat invoer medewel"ke

ongeldig dat melding 4

geldige dat volgende veld 5

r



I'

r

I'

r

r

I'

5 01 Fl . F6 F8 F9 melding 5

F7 vor'ige seher'm vel'laat invoer medewer'ke

ongeldig dat melding 5

geldige dat volgende veld 6

6 02 Fl.F6 F8 F9 melding 6

F7 vor'ige seher'm verlaat invoer medewerke

ongeldig dat melding 6

geldige dat volgende veld 7

7 Proj .code Fl,2,4,5,6,8 melding 7

F7 vorige scherm ver'laat dit scherm

F3 hulp scher'm hulp scherm Proj.code

leeg melding 7

ongeldig cod melding 7

geldige code volgende veld 8

8 Start Fl .F6 F8 F9 melding 8

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

ongeldig dat melding 8

geldige dat volgende veld 9

9 Eind Fl . F6 F8 F9 melding 9

F7 vor'ige sehel'm ver'laat invoer medewerke

ongeldlg dat melding 9

geldige dat volgende veld 10

10 Opdrachtnr. Fl,2,4,5,6,8 melding 10

F7 vorige scherm verlaat dit scherm

F3 hulp schel'm hulp schel'm Proj .code

leeg melding 10

ongeldig nr' . melding 10

geldige nr. volgende veld 11

11 Omschrijving F1.F6 F8 F9 melding 11

F7 vol'ige scher'm ver'laat invoer' medewerke

leeg melding 11

omschrijving volgende veld 12

12 Opmerking F1.F6 F8 F9 melding 12

F7 vor'ige seherm ver'laat invoer medewerke

leeg melding 12

opmerking volgende veld 13

13 wij zigen karakter melding 13

F7 Verlaat menu naar vorige scherm

getal melding 13

N terug terug naar medewerker nr

J opslaan geg naar volgende menu



verslag.

Maak u keuze

Over-zichten op scherm menu

1. Overzichten voor lplv-)groepsleider
2. Lijsten van rapporten voor archief
3. Rapporten Iijst voor andere OG's
4. Gegevens voar het wetenschappelijk
5. Pri ve adressen medewe,'kers
6. Zaak adressen medewerkers
F7. Naar vorige menu

Medewerker -Rapport 10VERZI CHTEN op scher'lIl

1 2 3 456 7 8
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13000
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ [ AUTOPRAO

25

toe·
stand veldnaam actie r'eactie volgende toestand

1 keuze 1 .. 6 volgende s volgende seherm

F7 Vedaat lIlenu Naar' vor'ige menu

7 tim 9 en 0 melding 1

ander toets meding 1

123 456 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

00
01 Medewerker- Rapport/Overziehten op seherm/OVERZICHTENgr'oepsleider 13100
02
03
04
05
06 Overzichten voor (pIv)groepsleider menu
07
08 1, Overzieht van rapporten
09 2. Rapporten lijst voor correctie
10 3. Medewerker gegevens
11 4, Lijst van oud-medewerker's
12 5. Planblok 1
13 6. Planblok 2
14 F7 Naar vorige menu
15
16
17 •
18
19
20

~~ I Maak u keuze
23 AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam aetie r'eactie volgende toestand

1 keuze 1.. 6 volgende s volgende scherm

F7 Vel'laat menu Naar vorige menu

7 tim 9 en 0 melding 1

ander toets meding 1



verslag.

Maak u keuze

Overzichten op papier menu

1. Overzichten voor (plv-)groepsleider
2. Lijsten van rapporten voor archief
3. Rapporten lijst voor andere OG's
4. Ge~evens voor het wetenschappelijk
5. Prlve adressen medewerkers
6. Zaak ad res sen medewerkers
F7. Naar vorige menu

Medewerker-Rapport/AFORUKKEN op papier

1 2 345 678
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14000
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22 I
~~ AUTOPRAO

25

toe-
stand veldnaam actie I'eact ie volgende toestand

1 keuze 1. .6 volgende s volgende seherm

F7 Vel'laat menu Naar vOI'ige menu

7 tIm 9 en 0 melding 1

ander toets meding 1

Medewerker-Rapport/AFDRUKKEN op papier/OVERZICHTEN groepsleider

Maak u keuze

Overzichten voor (plv)groepsleider menu

1. Ovel'zicht van I'appol'ten
2. Rapporten lijst voor correctie
3. Medewerker gegevens
4. Lijst van oud-medewerkers
5. Planblok 1
6. Planblok 2
F7 Naar vorige menu

1 2 3 4 5 678
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14100
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21 I22
~: AUTOPRAD

25

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 keuze 1. .6 volgende s volgende scherm

F7 Verlaat menu Naar vorige menu

7 tIm 9 en 0 melding 1

ander toets meding 1
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Medewerker-Rapport/SYSTEEMGEGEVENS
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

I AUTORPAO

Wijzigen systeemgegevens menu

1. Seleeteren printer
2. Toevoegen nieuwe printer
3. Wijzigen automatisehe nurnmering
4. Indexeren bestanden
5. Wijzigen Password
f7 naar vorlge menu

Maak u keuze

16000

toe-
stand veldnaam aetie f'eaetie volgende toestand

1 keuze 1. .5 volgende s volgende selleI'm

F7 Verlaat menu Naar vorige menu

6 tim 9 en 0 melding 1

ander toets meding 1

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker-Rapport/Bewerken medewerker/UITSCHRIJVEN medewerker

Is dit de medewerker die gestopt is binnen de OG J/N

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medew. nr
Naam :

Idnr. :

Prive
Adres :
Posteode

Zaak
Adres :
Postcode

AUTOPRAD

Opi/ber.

Plaats

Plaats

Voorietters Geb. datum

Funetie

Tel.nr. :

Tel.nr. :
Fax.fH'.:

11300

n

toe-
stand veldnaam aetie f'eactie volgende toestand

1 Medewerker nr. a .. 2 A.. 2 niet mogeli j k 1

bestaand nr. melding 1

Fl.F6 F8.F9 melding 1

F3 hulp seherm 1

leeg melding 1

F7 vorige scherm verlaat invoer medewerke

correct nr. volgende veld 2

I'



123 456 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Med,lll'. Med.naam Cat

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker· Rappor't /Bewer'ken medeWlWklH' / RAADPlEGEN medewel'ker's

F2=vooruit bladeren F3=achteruit bladeren F4=keuze maken
AUTOPRAD

11400

toe-
stand veldnaam actie ,"eactie volgende toestand

1 keuze F2 volgende s volgende scherm

F3 Vor'ige s Naar vorige scherm

F4 maak keuze Verlaat scherm met keuze

Ander's melding 1

F7 ver'laat s Vel'laat scherm zonder keuze



1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker-Rapport/Bewer'ken medewerker IKOPPELLEN medewerker

Moet dit rapport aan deze medewer'ker gekoppeld wo/'den J IN
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker nr.
Naam medewerker
Catagorie : INR

Rapport nummer :
Titel rapport
Subtitel
Mede-Auteur 1

2
3
4

Datum rapport
Vertrouwelijk
Opmel'king :

Aantal bij lage
Soort r'apport

n

11510

toe-
stand veldnaam aetie r'eaetie volgende toestand

1 Medewerker nr. a •. z A.. 2 niet mogelijk 1

bestaand nl'. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 hulp seher'm 1

leeg melding 1

F7 vOl'ige scller-m ver'laat invoer medewerke

correct nr, volgende veld 2



I'

toe-
stand veldnaam actie /'eact ie volgende toestand

2 Catagorie IR volgende veld 3

DIS ander' scherm naar seherm 11520

WP ander' scller'm naal' scher'm 11530

ABS ander' scherm naar sehel'R1 11540

VP ander' seher'm naal' scherm 11550

AV ander sehel'm naar scherm 11560

SOF ander' seher'm naar seherm 11570

VO ander seherm naar seherm 11580

EV ander seherm naar seherm 11590

F7 verlaat verlaat scherm

Anders melding 2

3 Rapport nr. F1,2,4,5,6,8 melding 3

F7 vo/'ige scherm verlaat dit scherm

leeg melding 3

bestaand nf', melding 3

nieuw rw. volgende veld 4

4 Titel Fl.F6 Fa F9 melding 4

F7 vor'ige scherm ver'laat invoer medewerke

leeg melding 4

Titel volgende veld 5

5 Medewerker nl'. a .. z A.. Z niet mogelijk 5

bestaand nr'. melding 5

F1.F6 F8.F9 melding 5

F3 hulp seher'm 5

leeg volgende veld volgende veld

F7 vOI'ige schel'm verlaat scher'm

cOI'rect nr. volgende veld 6

6 Medewerker nr. a .. z A.. Z niet mogelijk 6

bestaand nr'. melding 6

F1.F6 Fa.F9 melding 6

F3 hulp seher'm 6

leeg melding 6

F7 vorige scherm ver'laat scherm

corl'ect nf' . volgende veld 7

7 Medewerker nr, a .. z A.. Z niet mogelijk 7

bestaand nr. melding 7

Fl . F6 F8.F9 melding 7

F3 hulp seherm 7

leeg melding 7

F7 vorige selleI'm verlaat scherm

correct nr. volgende veld 8

8 Medewerker nr. a .. z A.. Z niet mogelijk a

bestaand nr. melding 8

F1.F6 F8.F9 melding a

F3 hulp seher-m 8

leeg melding 8

F7 vorige schel'm verlaat scherm

corr'ect nr. volgende veld 9



r

toe-
stand veldnaam aetie reaetie volgende toestand

9 Datum F1.F6 F8 F9 meldwg 9

F7 vor'ige seher'm ver'laat seherm

ongeldig dat melding 9

galdige dat volgende veld 10

10 Opmerking F1.F6 Fa F9 melding 10

F7 vorige selleI'm vel'laat invoer medewerke

leeg melding 10

opmerking volgende veld 11

11 Aantal bijlage F1,2,4,5,6,8 melding 11

F7 vorige selleI'm verlaat dit selleI'm

leeg volgende veld 12

aantal volgende veld 12

12 Soort INA F1,2,4,5,6,8 melding 12

F7 vorige selleI'm verlaat dit seherm

leeg melding 12

ongeldig sl'! melding 12

bestaand sr't volgende veld 13

13 koppelen karakter melding 13

F7 Vel'1aat menu naar vor'ige seherm

getal melding 13

N terug terug naar' medewerker nr

ENTER opslaan geg naar volgende menu

J opslaan gag naar volgende menu



1 2 345 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker -Rappol't /Bewerken medewel'ker / KOPPELLEN medewerker

Medewerker nr.
Medewerker naam
Catagorie : DIS

litel
Subtitel
Promotor
Promotor 2 :
Adviseur/copromotor
Plaats :
Jaar
Aantal pagina's

11520

nMoeten deze gegevens gekoppeld worden J/N
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
Iveldnaam

I
stand actie I'eact ie volgende toestand

1 Medewerker 111' • a .. z A.. 2 niet mogelij k 1

bestaand Ill' " melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 tlulp sctler'm 1

leeg melding 1

F7 vor"ige scherm verlaat invoer' medewerke

correct nt' • volgende veld 2

r



I'

I'

toe-
stand veldnaam aetie reaetie volgende tOestand

2 Catagorie IR volgende veld naar' sehel'm 11510

DIS ander sehel'm 3

WP andel' selleI'm naar sehel'm 11530

ASS andel' selleI'm naar' seherm 11540

VP andel' seher'm naar' sehel'm 11550

AV ander' selleI'm naar' seherm 11560

SOF ander seherm naar seherm 11570

VO ander seherm naar seherm 11580

EV ander' selleI'm naar selleI'm 11590

F7 verlaat verlaat selleI'm

Anders melding 2

3 Titel F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vOI'ige sehel'm verlaat invoer medewerke

leeg melding 3

Titel volgende veld 4

4 subtitel F1.F6 F8 F9 melding 4

F7 vOI'ige seherm verlaat invoer medewerke

leeg melding 4

Titel volgende veld 5

5 promotor1 F1.F6 F8 F9 melding 5

F7 vOI'ige selleI'm verlaat dit selleI'm

leeg volgende veld 6

naam volgende veld 6

6 promotor2 F1.F6 Fa F9 melding 6

F7 vorige selleI'm verlaat dit selleI'm

leeg volgende veld 7

naam volgende veld 7

7 adviseur F1.F6 Fa F9 melding 7

F7 vorige selleI'm verlaat di t sellel'm

leeg volgende veld 8

naam volgende veld 8

8 Rapport nr. F1,2,4,5,6,8 melding 8

F7 vOI'ige selleI'm ver'laat dit selleI'm

leeg melding a

bestaand nr. melding 8

nieuw nr. volgende veld 9

9 plaats F1.F6 Fa F9 melding 9

F7 vorige selleI'm verlaat dit seherm

leeg volgende veld 10

plaats volgende veld 10

10 Jaar F1.F6 F8 F9 melding 10

F7 vorige sellel'm verlaat selleI'm

ong jaar melding 10

geldige j aal' volgende veld 11

11 Aantal pagina F1,2,4,5,6,8 melding 11

F7 vorige sellel'm vel'laat dit seherm

leeg melding 11

aantal volgende veld 12



toe-
stand veldnaarn actie n:actie Yolgende toestand

12 koppelen kar'akter' melding 12

F7 Vedaat lIIenu naar yo/'lge scherm

getal melding 12

N tel'ug te,'ug naal' medewerker nr

ENTER opslaan geg naar Yolgende menu

J opslaan geg naal' volgende menu
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00
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
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14
15
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18
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24
25

Medewerker -Rapport IBewerken medewel-ker I KOPPELLEN medewerkel'

Medewerker nr.
Medewerker naam
Catagorie : WTP

Titel
Subtitel :
Ti j.dsehritt
Jaargang
Datum :
Aantal pagina's
Rapport nummer' :

Moeten deze gegevens gekoppeld worden J/N n
AUTOPRAD

11530

I'

toe-
stand veldnaam aeUe reactie volgende toestand

1 Medewerker nr. a .. z A.. 2 niet mogelijk 1

bestaand nl'. melding 1

Fl.F6 F8.F9 melding 1

F3 hulp schel'm 1

leeg melding 1

F7 vorige selleI'm verlaat invoer medewerke

cOI'reet Ill' • volgende veld 2



I'

toe-
Istand veldnaam aeUe react ie volgende toestand

2 Catagorie IR volgende veld naar selleI'm 11510

DIS ande,' sellel'm 3

WP andel' seller'ffi naar selleI'm 11530

ASS andel' seherrn naal' seilerm 11540

VP ander' selleI'm naar selleI'm 11550

AV andel' sehe/'m naa/' seherm 11560

SOF ander' seherm naar seher'm 11570

VO ander' seher'm naar seherm 11580

EV andel' selieI'm naar seherm 11590

F7 ver'laat ve/'laat seherm

Anders melding 2

3 Titel F1 . F6 F8 F9 melding 3

F7 vo/'ige seller'm verlaat invoer medewerke

leeg melding 3

Titel volgende veld 4

4 subtitel F1 . F6 F8 F9 melding 4

F7 vOI'ige selleI'm verlaat seherm

leeg melding 4

Titel volgende veld 5

5 tijdsehl'ift Fl. F6 F8 F9 melding 5

F7 vo/'ige selleI'm ve/'laat sehel'm

leeg melding 5

Tijdsellrift volgende veld 6

6 j aargang a. ,2 A.. 2 niet mogelijk 6

F1.F6 F8.F9 melding 6

F7 vol'ige selieI'm verlaat seller'm

leeg melding 7

eorTeet nr. volgende veld 7

8 Rapport nr. F1,2,4,5,6,8 melding 7

F7 vorige seller'm verlaat dit seherm

leeg melding 7

bestaand nr. melding 7

nieuw nr. volgende veld 8

9 Datum F1.F6 F8 F9 melding 9

F7 vOI'ige sehel'm verlaat sehe/'m

ongeldig dat melding 9

geldige dat volgende veld 10

10 Aantal pagina F1,2,4,5,6,8 melding 10

F7 vDrige seher'm verlaat dit seherm

leeg melding 10

aantal volgende veld 11

11 koppelen karakter melding 11

F7 Vedaat menu naar' vorige seherm

getal melding 11

N terug tel'ug naar medewerker nr

ENTER opslaan geg naal' volgende menu

J opslaan geg naar volgende menu
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Medewerker- Rapport /Bewerken meclewer'ker"/KOPPELLEN medewerOke,"

Medewerker nr.
Medewerker naam
Catagorie : ABS

Titel
Subtitel :
Instituut/congres
Plaats :
Datum:
Aantal pagina's:

11540

nMoeten deze gegevens gekoppeld worden J/N
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie loeactie volgende toestand

1 Medewerkero nr. a .. z A.. 2 niet mogelijk 1

bestaand nr' " melding 1

Fl. F6 F8.F9 melding 1

F3 hulp scherom 1

leeg melding 1

F7 vor'ige scherm ver'laat invoer' medewerke

correct nr. volgende veld 2
"



I'

toe-
stand veldnaam aetie l'eaetie volgende toestand

2 Catagol'ie IR volgende veld naal' seher'm 11510

DIS andel' sellel'm 3

WP ander' seher'm naar' seherm 11530

ASS ander' seller'm naar' seherm 11540

VP andel' sehe/'m naa,' seherm 11550

AV andel' seherm naal' seher'm 11560

SOF ander sehel'm naar' seherm 11570

VO andel' sehel'm naar' seher'm 11580

EV andel' seherm naar selleI'm 11590

F7 vel'1aat verlaat seherm

Anders melding 2

3 Titel F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vol'ige scherm verlaat invoer medewerke

leeg melding 3

Titel volgende veld 4

4 subtitel F1.F6 F8 F9 melding 4

F7 vOl'ige scherm ver'laat scherm

leeg melding 4

Titel volgende veld 5

5 eongres Fl.F6 F8 F9 melding 5

F7 vor'ige scherm verlaat scher'm

leeg melding 5

lnstituut volgende veld 6

6 Plaats F1.F6 Fa F9 melding 6

F7 vor'ige scherm vel'laat selieI'm

leeg melding 6

Plaats volgende veld 7

7 Datum F1.F6 F8 F9 melding 7

F7 vorige scherm verlaat seherm

ongeldig dat melding 7

geldige dat volgende veld 8

8 Aantal pagina F1,2,4,5,6,8 melding 8

F7 vor'ige seher'm ver'laat dit seherm

leeg melding 8

aantal volgende veld 9

9 koppelen karakter' melding 9

F7 Verlaat menu naar vorige seherm

getal melding 9

N tel'ug ter'ug naar medewerker nl'

ENTER opslaan geg naar volgende menu

J opslaan geg naar' volgende menu
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25

Medewerker- Rapport ISewel'ken medewel'kel'/ KOPPELLEN medewHI'ker

Medewerker nr.
Medewerker naam
Catagorie : VKP

Titel
Subtitel :
Tijdschrift
Jaargang :
Datum :
Aantal pagina's
Rapport nummer
opmerking :

Moeten deze gegevens gekappeld worden J/N n
AUTOPRAD

11550

toe-
stand veldnaam aetie reaetie volgende toestand

1 Medewerker nr. a .. z A.. Z niet mogelij k 1

bestaand nr. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 hulp seherm 1

leeg melding 1

F7 vo/'ige sehel'm verlaat invaer medewerke

corl'eet nr. volgende veld 2

I'



I'

I'

I'

toe-
stand veldnaam actie /'eaet ie volgende toestand

2 Catagorie IR volgende veld 3

DIS ander' sclll~I'm naal' sellel'm 11520
-

WP andel' seher'm naar' seller'm 11530

ASS ander' seher'm na:'lf' seherm 11540

VP andel' sehe/'m naar sehe,'m 11550

AV ander' sehel'ffi naar' seherm 11560

SOF ander sehel'm naar seherm 11570

VO ander seherm naar scherm 11580

EV ander' selleI'm naar sehel'm 11590

F7 verlaat verlaat seherm

Anders melding 2

3 Titel Fl.F6 F8 F9 melding 3

F7 vol'ige selleI'm ver'laat invoer medewerke

leeg melding 3

Titel volgende veld 4

4 subtitel Fl. F6 F8 F9 melding 4

F7 vor'ige scher'm vel-laat invoer medewer'ke

1eeg melding 4

Titel volgende veld 5

5 tii dsehrift F1.F6 FB F9 melding 5

F7 vol'ige sehe,'m vel'laat seher'ffi

leeg melding 5

Tii dselll'ift volgende veld 6

6 j aa/'gang a .. z A.. 2 niet mogelijk 6

F1.F6 F8.F9 melding 6

F7 vor'ige seherm vel'laat seher'm

leeg melding 7

cO/Teet nl' . volgende veld 7

7 Datum F1.F6 FB F9 melding 7

F7 vor'ige seher'm ve,'laat scher'm

ongeldig dat melding 7

geldige dat volgende veld B

8 Aantal pagina F1,2,4,5,6,8 melding B

F7 vOI'ige sclHn'm verlaat dit seherm

leeg melding B

aantal volgende veld 9

9 Rapport nr. Fl,2,4,5,6,8 melding 9

F7 vorige seher'm verlaat dit seherm

leeg melding 9

bestaand nl'. melding 9

nieuw Ill' . volgende veld 10

10 Opmerking F1.F6 FB F9 melding 10

F7 vorige sehel'm ver'laat invoer medewerke

leeg melding 10

opmel'king volgende veld 1.1



toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

11 koppelen kal'aktel' melding 11

F7 Vel'laat menu naar vorige scherm

getal melding 11

N tenJg t er'ug naal' medewerkel' 111'

ENTER opslaan geg naal' Yolgende menu

J opslaan geg naar Yolgende menu
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00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker-Rapport/Bewerken medewerker/KOPPELLEN medewerker

Medewerker nr.
Medewerker naam
Catagorie : AFV

Rapport nummer:
Titel rapport :
Subtitel :
Aantal pal,lina' s:
Aantal bi]lage :
Soort rapport
Vertrouwelijk
Oatum rapport
Opmerking

Moet dit rapport aan deze medewerker gekoppeld worden J/N
AUTOPRAD

n

11560

toe-
stand veldnaam acUe reacUe volgende toestand

1 Medewer'ker nl' . a .. z A.. 2 niet mogelij k 1

bestaand nr'. melding 1

F1 . F6 F8.F9 melding 1

F3 hulp schel'm 1

leeg melding 1

F7 vorige scher'R\ verlaat invoer medewerke

COl'rect nr. volgende veld 2

I'



r

I'

toe-
stand veldnaam aetie I'eaetie volgende toestand

2 Catagorie IR volgende veld 3

DIS andel' sehel'm naal' sehel'm 11520

WP ander' selHwm naar seherm 11530

A8S andel' scher'm naar seherm 11540

VP andel' set.lel'm naar sehe,'m 11550

AV ander' seherm naar seherm 11560

SOF ander selleI'm naal' seherm 11570

VO andel' seherm naar seherm 11580

EV ander selleI'm naar ·sehel'm 11590

F7 vel'laat vel'laat seherm

Anders melding 2

3 Rapport nr. Fl,2,4,5,6,8 melding 3

F7 vOl'ige scherm verlaat dit seherm

leeg melding 3

bestaand 11/' , melding 3

nieuw Ill' . volgende veld 4

4 Titel Fl.F6 F8 F9 melding 4

F7 vOI'ige seherm verlaat invoel' medewerke

leeg melding 4

Titel volgende veld 5

5 Aantal pagina Fl,2,4,5,6,8 melding 5

F7 vOl'ige seherm vel'laat dit seherm

leeg volgende veld 6

aantal volgende veld 6

6 Aantal 8ijlage Fl,2,4,5,6,8 melding 6

F7 vorige scher'm vel'laat dit seherm

leeg volgende veld 7

aantal vo 1gende veld 7

7 SOOl't Fl,2,4,5,6,8 melding 7

F7 vor'ige scherm vel'laat dit seherm

leeg melding 7

ongeldig Sl't melding 7

bestaand Sl't volgende veld 8

a Vertrouwelij k Fl,2,4,5,6,8 melding 8

F7 vor'ige schel'm vel'laat dit scher'm

kar'akter melding a

getal melding 8

V of leeg volgende veld 9

9 Datum Fl.F6 F8 F9 melding 9

F7 vOl'ige scllel'm vel'laat scllerm

ongeldig dat melding 9

geldige dat volgende veld 10

10 Opmerking Fl.F6 Fa F9 melding 10

F7 vor'ige scher'm vel'laat invoel' medewerke

leeg melding 10

opmerking volgende veld 11



toe-
stand veldnaam actie I'eact ie volgende toestand

11 koppelen karakter melding 11

F7 Vedaat menu naar vorige scherm

getal melding 11

N terug ter'ug naal' medewer'kel' nr'

ENTER opslaan geg naal' volgende menu

J opslaan geg naal' volgende menu
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Medewerker· Rappor't {Sewer'ken medewe,'ker'{ KOPPELLEN medewer'ke,'

Medewerker or,
Medewerker naam
Catagorie : SOF

Titel
Datum :
Programmeer taal
Computer systeem
Opmerking :

Maeten deze gegevens gekappeld worden JjN n
AUTOPRAD

11570

toe-
stand veldnaam actie r'eactie volgende toestand

1 Medewerker nr', a .. z A.. Z niet mogelijk 1

bestaand nl'. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 hltlp scher'm 1

leeg melding 1

F7 varige scherm verlaat invoer' medewerke

corl'ect nr. valgellde veld 2

I'



I'

I'

r

toe-
stand veldnaam aetie n,actie volgende toestand

2 Catagorie IR volgende veld naar sehel'm 11510

DIS ander seherm 3

WP andel' sehel'm naal' seherm 11530

ASS ander' sehel'm naa,' seherm 11540

VP andel' sehel'm naal' seherm 11550

AV ander' sehef'm naar seherm 11560

SOF andel' sehef'm naar seherm 11570

VO ander' sellef'm naar selleI'm 11580

EV ander sehel'm naal' setllwm 11590

F7 vel'1aat verlaat sehef'm

Anders melding 2

3 Titel F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vor'ige sehel'm ver'laat invoel' medewerke

leeg melding 3

Titel volgende veld 4

4 Datum F1.F6 F8 F9 meldlng 4

F7 vOf'ige sehel'm ver'laat seherm

ongeldig dat melding 4

geldige dat volgende veld 5

5 Taal F1.F6 F8 F9 melding 5

F7 vor'ige seherm verlaat seher'm

leeg melding 5

Taal volgende veld 6

6 Computer syst F1 .F6 F8 F9 melding 6

F7 vorige seherm verlaat invoer medewerke

leeg me ld ing 6

systeeOl volgende veld 7

7 Opmerking F1.F6 F8 F9 melding 7

F7 vOI'ige sehel'm verlaat invoer medewel'ke

leeg melding 7

opmerking volgende veld 8

8 koppelen kal'akter melding 8

F7 Ver'laat menu naar vodge selleI'm

getal melding 8

N terug terug naal' medewerker nr

ENTER opslaan geg naar volgende menu

J opslaan geg lla3r volgende menu



1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Uedewerker' Rappol't /8ewerken medewerke,'/ KOPPELLEN medewer'ker

Medewer'ker nt',
Medewerker naam
Catagorie : VRD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1.4
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

lite1
Subtite1
Congres
Plaats
Datum

AUTOPRAD
Moeten deze gegevens gekoppe1d worden J/N n

11580

toe-
stand ve1dnaam actie ,'eactie vo1gende toestand

1 Medewerker nr. a .. Z A.. Z Iliet lIIogelij k 1

bestaand nt'. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 hulp scher'm 1

1eeg melding 1

F7 vOl'ige scher'fi1 verlaat invoer medewerke

cOl'r'ect nr', volgende veld 2

r



I'

toe-
stand veldnaam aetie I'eaet ie volgende toestand

2 Catagorie IR volgende veld naar scherm 11510

DIS andel' scl1er'm 3

WP andel' scher'm naar' seherm 11530

ASS andel' sehel'm naar sellel'm 11540

VP ander scherm naar scherm 11550

AV andel' schel'm naar scher'm 11560

SOF ander schel'm naar scherm 11570

VO andel' sehel'm naar' seherm 11580

EV andel' schel'm naal' scherm 11590

F7 I vel'laat vel'1aat scherm

Anders I melding 2

3 Titel F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vorige seherm verlaat invoer medewel'ke

leeg Imelding 3

Titel volgende veld 4

4 subtitel F1.F6 F8 F9 Imelding 4

F7 IvOl'ige sehel'm vel'laat sehel'm

leeg melding 4
I

Titel volgende veld 5

5 eongres F1.F6 F8 F9 melding 5

F7 vorige schel'm vel'laat schel'm

leeg melding 5

Instituut volgende veld 6

6 plaats F1 .F6 F8 F9 melding 6

F7 vo I' ige seher'm verlaat sehel'm

leeg melding 6

plaats volgende veld 7

7 Datum F1.F6 F8 F9 melding 7

F7 vol'ige seliel'm ver'laat schel'm

angeldig dat melding 7

geldige dat volgende veld 8

8 koppelen kar'akter melding 8

F7 Verlaat menu naar vorige scherm

getal melding 8

N tel'ug terug naar medewerker nr

ENTER opslaan geg naal' volgende menu

J opslaan geg naar volgende menu



1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker'· Rappo,'t /Bewet'ken medewel'ker / KOPPELLEN medewerkel'

Medewerker nr,
Medewerker naam
Catagorie : ERV

Vermelding
Congres
Plaats
Datum

Moeten deze gegevens gekoppe1d wOf'den J / N fl
AUTOPRAD

11591

toe-
stand veldnaam actie ('eactie volgende toestand

1 Medewerker nr. a .. z A.. Z niet mogelijk 1

bestaand Ill'. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 hu1p scher'm 1

1eeg melding 1

F7 vOI"ige scher'm vel'laat invoer' medewerke

cor'rect nr. Yolgende veld 2

r



I'

toe-
stand veldnaam aetie r'eaet ie volgende toestand

2 Catagorie IR volgende veld naal' seherm 11510

DIS allde,' sche"nJ 3

WP ander' sehel'm naar' seher'm 11530

ABS ander' seher'm naar seherm 11540

VP allder' seher'm naar seller'm 11550

AV andel' seher'm naar' scherm 11560

SOF ander scher'm naar scher'm 11570

VO ander scherm naar scherm 11580

EV ander seherm naar scherm 11590

F7 ver'laat verlaat scherm

Ander's melding 2

3 Vermelding F1.F6 Fa F9 melding 3

F7 vor'ige scher'm ver'laat invoer medewerke

leeg melding 3

ver'melding volgende veld 4

4 congres F1.F6 Fa F9 melding 4

F7 voJ'ige seherm verlaat scherm

leeg melding 4

Institllllt volgende veld 5

5 plaats F1.F6 Fa F9 melding 5

F7 voJ'ige seher'm ver'laat scher'm

leeg melding 5

plaats volgellde veld 5

6 Datum F1.F6 Fa F9 melding 6

F7 vOI'ige seherm verlaat scherm

ongeldig dat melding 6

geldige dat volgende veld 7

7 koppelen kar'akter' melding 7

F7 Verlaat menu naar vorige scherm

getal melding 7

N tel'ug terug naar medewer'ker' n,'

ENTER opslaan geg naar' volgende menu

J opslaan geg naar' volgende menu



1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker-Rappor't /Sewer-ken medewer'ker'/ KOPPELLEN medewer'ker

Medewerker nr·.
Medewerker naam
Catagorie : POS

Titel
Subtitel :
Instituut/congres
Plaats :
Datum :
Aantal pagina's:

11592

nMoeten deze gegevens gekoppeld worden J/N
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

r

toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 Medewerker nr. a .. z A. ,Z niet lIIogelijk 1

bestaand nr. melding 1

Fl.F6 f8.F9 melding 1

F3 hulp seherm 1

leeg melding 1

F7 vor'ige selier'm verlaat invoer medewerke

eOI'I'ect Ill' . volgende veld 2



toe-
Iveldna~mstand aetie "eaet ie volgende toestand

2 Catagorie IR volgende veld naar seher'm 11510

DIS andel' selleI'm 3

WP ander' seher'm naar' scher'm 11530

ABS andel' seher-m naal' seher'm 11540

VP andel' seher'm naar' sehel'm 11550

AV ande/' seherm naar' seherm 11560

SOF andel' selleI'm naar seherm 11570

VO ander' seherm naar seherm 11580

EV andel' sehel'm naar seherm 11590

F7 verlaat ver'laat scherm

Andel's melding 2

3 Titel Fl.F6 F8 F9 melding 3

F7 vOf'ige selJe/'m vel'laat invoer medewerker

leeg melding 3

Titel volgende veld 4

4 subtitel Fl . F6 F8 F9 melding 4

F7 vor'ige seller-m ver'laat seher'm

leeg melding 4

Titel volgende veld 5

5 instituut F1.F6 F8 F9 melding 5

F7 vo" ige sellerm ver'laat seherm

leeg melding 5

Instituut volgende veld 6

6 Plaats F1.F6 F8 F9 melding 6

F7 vorige seherm verlaat seherm

leeg melding 6

Plaats volgende veld 7

7 Datum Fl.F6 F8 F9 melding 7

F7 vol'ige selleI'm verlaat scller'm

ongeldig dat melding 7

geldige dat volgende veld 8

8 Aantal pagina Fl,2,4,5,6,8 melding 8

F7 vor'ige seher'm ve,'laat dit seherm

leeg melding 8

aantal volgende veld 9

9 koppelen ka/'akter' melding 9

F7 Ver'laat menu naar vor'ige selleI'm

getal melding 9

N te/'ug ter'ug naal' medewerker nr

ENTER opslaan geg naar volgende menu

J opslaan geg naar' volgende menu



1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker-Rapport /Bewerken medewel'kel' / KOPPELLEN medewer'ker

Medewer'ker nr.
MedewerkE!I' naam
Catagorie : CIT

Titel
Subtitel :
Tijdschrift/boek:
Jaargang :
Datum :
Plaats :
Rapport nummer

Moeten deze gegevens gekoppeld worden J/N n
AUTOPRAD

11593

I'

toe-
stand veldnaam actie reaetie volgende toestand

1 Medewerker nr. a. ,z A.. Z niet mogelijk 1

bestaand nr, melding 1

Fl.F6 F8.F9 melding ,
F3 hulp sctH~I'm 1

leeg melding 1

F7 vOl'iye selleJom ver'laat invoer' medewel'ke

correct Ill" • volgende veld 2



I'

toe-
stand veldnaaOl aetie I'eaetie volgende toestand

2 Catagorie IR volgellde veld naar sehe,'m 11510

DIS andel' sehel'm 3

WP ande,' seher'm naal' seherm 11530

ASS andel' sehel'm naal' seher'm 11540

VP andel' sehel'm naal' sehel'm 11550

AV ande,' sehel'fiI naal' selle/'m 11560

SOF ande,' sehel'fiI naar selleI'm 11570

VO ander sehel'm naar seher'm 11580

EV andel' sehel'm naal' seherm 11590

F7 ver'laat ver'laat seher'OI

Anders melding 2

3 Titel F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vo,'ige seherm vel'1aat invoer medewerke

leeg melding 3

Titel volgende veld 4

4 subtitel F1.F6 F8 F9 melding 4

F7 vOl'ige seher'm verlaat sehel'm

leeg melding 4

Titel volgende veld 5

5 tijdschrift F1.F6 F8 F9 melding 5

F7 vOl'ige sehe,'m vel'laat scher'm

leeg meldll1g 5

Tij dscl1l'ift volgende veld 6

6 j aargang a .. z A.. Z niet mogelijk 6

F1.F6 F8.F9 melding 6

F7 vorige seher'm vel'laat schel'm

leeg melding 7

cor'f'ect Ill'. volgende veld 7

8 Rapport nr. F1,2,4,5,6,8 melding 7

F7 vol'ige schef'm vel'1aat di t scher'OI

leeg melding 7

bestaand nl'. melding 7

nieuw nl', volgende veld 8

9 Datum F1.F6 F8 F9 melding 9

F7 va'' ige schel'm vel'laat scher'm

ongeldig dat melding 9

geldige dat volgende veld 10

10 Plaats F1,2,4,5,6,8 melding 10

F7 vorige seherm vel'1aat dit scherm

leeg volgende veld 11

Plaats volgende veld 11

11 koppelen kar'aktel' melding 11

F7 Vel'laat menu naar' vorige sehel'm

getal melding 11

N tel'ug tel'ug naar medewerker nr

ENTER opslaan geg naar' volgende menu

J opslaan geg naar volgende OIenu



1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Afd/'ukken van de gegevens van een medewerker

Medewerker- Rapport /Bewer'ken medewer'ke,'/ AFDRUKKEN medewer'ker geg.

LET OP

11600

n

Zorg dat de printer aan staat
Zet de printer op ON-LINE
Zorg dat er papier in de printer zit

Beginnen met printen J/N
AUTOPAAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 pr'inten kar'akter melding 1

F7 Vedaat menu naal' vorige scherm

getal melding 1

N te,'ug terug vo/'ige menu

ENTER opslaan geg terug naal' vorige menu

J opslaan geg star't pl'inten



1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerkel' -Rappor't JSeweJ'ken r'appol't j INVOEREN Rapport geg,

Wilt u deze gegevens nog wijzigen JjN

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rappol't nr'.:
Titel :
Subtitel:
Auteur 1:

2:
3:
4:
5:

Rap. datum

Vertrouwlijk

Catagorie

Opmerking

AUTOPRAO

mmj j
Rap. nr' :

Aantal pag.

OG nr.

Aantal bij 1. :

n

Proj.code:

Soort:

12100

I'

I'

toe·
stand veldnaam actie J'eactie volgende toestand

1 Rapport nr', a .. z A.. Z niet mogelijk 1

bestaand rH'. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 Ilulp sclleJ'm 1

leeg melding 1

F7 vorige selleI'm verlaat invoer medewerke

eorr'eet nr, volgende veld 2

2 Titel F1.F6 F8 F9 melding 2

F7 vorige seher'm ver'laat invoer medewerke

leeg melding 2

Titel volgende veld 3



toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

3 Subtitel F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vOl'ige sehel'm vel'laat invoer" medewer'ker

leeg melding 3

Titel volgende veld 4

4 Medewerker nf'. a .. z A.. 2 niet mogelijk 4

bes taand n,". melding 4

F1.F6 FB.F9 melding 4

F3 hulp seherm 4

leeg volgende veld 5

F7 Val" ige sehel'm verlaat seherm

CO/Teet nr. volgende veld 5

5 Medewerker nr. a .. Z A.. 2 niet mogelijk 5

bestaand f1l'. melding 5

F1.F6 F8.F9 melding 5

F3 hulp scherm 5

leeg volgende veld 6

F7 vOl'ige scherm ve,'laat sehel"m

cOl'l'ect III' , volgende veld 6

6 Medewe/'ker nr. a .. z A.. 2 niet mogelijk 6

bestaand f1l'. melding 6

F1.F6 F8.F9 melding 6

F3 hulp schel'm 6

leeg volgende veld 7

F7 vor'ige scherm verlaat scherm

correct nr' . volgende veld 7

7 Medewerke/' nr. a .. z A.. 2 niet mogelijk 7

bestaand f1l'. melding 7

F1.F6 F8.F9 melding 7

F3 hllip scher'm 7

1eeg volgende veld 8

F7 vo/'ige scherm verlaat scher'm

correct nr. volgende veld 8

8 Medewerker nr. a .. z A.. 2 niet mogelijk 8

bestaand Ill'. melding 8

F1.F6 FB.F9 "Ielding B

F3 hu1p sehel'm 8

leeg volgende veld 9

F7 vor'ige seherm vel'laat seherm

correct nr' . volgende veld 9

9 Rap.datum F1.F6 F8 F9 melding 9

F7 vorige seher'm verlaat seherm

ongeldig dat melding 9

ge1dige dat vo1gende veld 10

10 Rapport nl'. F1,2,4,5,6,8 melding 10

F7 vOl'ige sehel'm vel'laat dit seherm

leeg melding 10

bestaand f1l' • melding 10

nieuw nr. vo1gende veld 11



I'

toe-
stand veldnaam aetie f'eaet ie volgende toestand

11 OG. nr. a .. z A.. 2 niet mogelij k 11

F1.F6 F8.F9 melding 11

leeg melding 11

F7 vOl'ige seher'm verlaat seher'm

eorTeet 01' • volgende veld 12

12 Proj.eode F1,2,4,5,6,8 melding 12

F7 vorige seherm vel'laat dit seher'm

F3 hulp seher'm hulp seherm Proj.code

leeg melding 12
.

ongeldig cod melding 12

geldige code volgende veld 13

13 vertrouwelij k kal'akter melding 13

F7 Vel'1aat menu naal' vor'ige seher'm

getal melding 13

leeg volgend veld 14

ENTER volgend veld 14

V volgend veld 14

14 Aantal pagina F1,2,4,5,6,8 melding 14

F7 vor'ige seherm verlaat dit sehe['ffi

leeg volgende veld 15

aantal volgende veld 15

15 Aantal bijlage F1,2,4,5,6,8 melding 15

F7 vor'ige seherm verlaat dit seherm

leeg volgende veld 16

aantal volgende veld 16

16 Soort F1,2,4,5,6,8 melding 16

F7 vOI-ige seherm ve,'laat dit seherm

F3 hulp seherm hulp sehel'm soort

leeg melding 16

ongeldig sr't melding 16

geldige Sl't. volgende veld 17

17 catagorie F1,2,4,5,6,8 melding 17

F7 vor'ige sehe/'m verlaat dit seherm

F3 hulp sehel'm hulp seherm eatagorie

leeg melding 17

ongeldig cat volgende veld 18

geldige cat. volgende veld 18

18 Opmerking F1.F6 F8 F9 melding 18

F7 vor'ige seherm verlaat invoer medewerke

leeg volgende veld 19

opmerking volgende veld 19

19 wijzigen kal'akter melding 19

F7 Vel'1aat mellU naal' vOl'ige seherm

getal melding 19

N opslaan geg naal' volgende menu

ENTER opslaan geg naar volgende menu

J eerste veld naar eel'ste veld



1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker- Rapport /Bewerken rappol't /WIJZIGEN Rappol't geg.

Wilt u deze gegevens nog wijzigen J/N n

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rapport nr.
Titel :
SUbtitel:
Auteur 1:

2 :
3:
4:
5:

Rap. datum

Vertrouwlijk

Catagorie

Opmerking

AUTOPRAD

mmj j
Rap. nr :

Aantal pag.

OG Ill'. P1'0 j . code:

Aantal bijl.: Soort:

12200

toe-
stand veldnaam aetie no,aet ie volgende toestand

1 Rapport Ill' • a .. z A.. 2 niet mogelijk 1

bestaand nr. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 hulp seher'm 1

leeg melding 1

F7 vorige seherm ver'laat invoer" medewerke

correct Ill" • volgende veld 2

2 THel F1.F6 F8 F9 melding 2

F7 vorige seherm ver'laat invoer medewerke

leeg melding 2

Titel volgende veld 3

r

r



toe-
stand veldnaam aetie I'eaetif! volgende toestand

3 Subtitel F1.F6 F8 F9 melding 3

F7 vOI'ige sellef'm verlaat invoer medewel'ker

leeg melding 3

Titel volgf!nde veld 4

4 Medewerker' nr. a .. z A.. 2 niet mogelijk 4

bestaand nl'. melding 4

F1.F6 F8.F9 melding 4

F3 hulp selleI'm 4

leeg volgende veld 5

F7 vOl'ige sellerom vel'laat seherm

eOI'reet nr. volgende veld 5

5 Medewerker nr. a .. Z A.. 2 niet mogelij k 5

bestaand nr. melding 5

F1.F6 F8.F9 melding 5

F3 hulp sellel'm 5

leeg volgende veld 6

F7 vor'ige seller'm verlaat seher'm

eorr'eet Ill' , volgende veld 6

6 Medewerker nr. a .. z A.. 2 niet mogelij k 6

bestaand nr', melding 6

F1.F6 F8.F9 melding 6

F3 hulp sellerom 6

leeg volgende veld 7

F7 vorige seller'm vel'laat seherm

correct nr. volgende veld 7

7 Medewerker nr. a .. z A.. 2 niet mogelij k 7

bestaand nt' . melding 7

F1.F6 F8.F9 melding 7

F3 hlllp selieI'm 7

leeg volgende veld 8

F7 vorige seherm vel'laat sellerm

correct nt' • volgende veld 8

8 Medewerker nr'. a .. z A.. 2 niet mogelij k 8

bestaand nr' . melding 8

F1.F6 F8.F9 melding 8

F3 hlllp seher'm 8

leeg volgende veld 9

F7 vOI'ige sellel'm vel'laat seher'm

correct nr' . volgende veld 9

9 Rap.datum F1.F6 F8 F9 melding 9

F7 vorige seherm verlaat seherm

ongeldig dat melding 9

geldige dat volgende veld 10

10 Rapport nr. F1,2,4,5,6,8 melding 10

F7 vOl'ige seher'm vel'laat dit sehel'm

leeg melding 10

bestaand nl'. melding 10

nieuw nr. volgende veld 11



l'

toe-
stand veldnaam aetie I'eaetie volgende toestand

11 QG. nl'. a .. z A.. 2 niet mogelijk 11

Fl.F6 F8.F9 melding 11

leeg melding 11

F7 vOl'ige selle/'m vedaat sellel'm

eOlTeet 11/' • volgende veld 12

12 Proj.code F1,2,4,5,6,8 melding 12

F7 vo,'ige sche,'m ve,'laat dit schel'm

F3 hulp sellerm hulp seherm Proj.code

leeg melding 12

ongeldig cod melding 12

geldige code volgende veld 13

13 vel'tl'ouwelijk karakter' melding 13

F7 Vel'laat menu naal' vof'ige selleI'm

getal melding 13

leeg volgend veld 14

ENTER volgend veld 14

V volgend veld 14

14 Aantal pagina F1,2,4,5,6,8 melding 14

F7 vOl'ige sellerm vel'laat dit sellel'm

leeg volgende veld 15

aantal volgende veld 15

15 Aantal bijlage F1 ,2,4,5,6,8 melding 15

F7 vor'ige seher'm verlaat dit seherm

leeg volgellde veld 16

aantal volgende veld 16

16 Soort F1,2,4,5,6,8 melding 16

F7 vOl'ige seller'm verlaat dit seherm

F3 hulp selleI'm hlilp sellel'm SOOl't

leeg melding 16

ongeldig Sl't melding 16

geldige srt. volgende veld 17

17 eatagol'ie Fl,2,4,5,6,8 melding 17

F7 vOI'ige sehel'm vedaat dit seherm

F3 hulp sellel'm hlilp sellel'm eatagol'ie

leeg melding 17

ongeldig cat volgellde veld 18

geldige cat, volgende veld 18

18 Opmel'king F1.F6 F8 F9 melding 18

F7 vorige seher'm vel'laat invoel' medewel'ke

leeg volgende veld 19

opmerking volgende veld 19

19 wijzigen karakter' melding 19

F7 Ver'laat menu naal' vof'ige seher'm

getal melding 19

N opslaan geg naa,' volgende menu

ENTER opslaan geg naal' volgende menu

J eerste veld naal' eel'ste veld
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Medewerker -Rappof't ISewer'ken l'appoI't I VERWIJOEREN RappoI't geg.

Wilt u deze gegevens ver'wijderen j In

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rapport nr.:
Titel :
Subtitel:
Auteur 1:

2:
3:
4:
5:

Rap. datum

Vertrouwlij k

Catagorie

Opmerking

AUTOPRAD

mmj j
Rap. nl' :

Aantal pag.

OG nl'. Proj .code:

Aantal bijl.: SOOl't:

12300

toe-
stand veldnaam acUe I'eact ie vQlgende toestand

1 Rapport nr. a .. z A.. Z niet mogelijk 1

bestaand nr. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 liulp schef'm 1

leeg melding 1

F7 vor'ige scherm vel'1aat invoer medewel'ke

correct nr. volgende veld 2

2 verwijderen kal'akter' melding 6

F7 Vel'laat menu naap vorige scherm

getal melding 6

N vel'1aat scher' naar' volgende menu

ENTER vel'laat scher naal' volgende menu

J wijzig geg. naal' eerste veld

I'
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Medewerker· Rappof't /Bewel'ken ,'appul' t I RAADPLEGEN Rappor't geg.

Dl'uk op een toets VUOI' ver'volg

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rapport 111'.:
Titel :
Subtitel:
Auteur 1:

2:
3:
4:
5:

Rap. datum

Vertrouwlijk

Catagorie

Opmerking

mmj j
Rap. nr' :

Aalltal pag.

OG Ill'.

Aalltal bijl.:

Proj.code:

Soort:

12400

toe-
stand veldnaam aetie I'eaetie volgende toestand

1 Rapport Ill'. a .. z A.. Z niet mogelijk 1

bestaand Ill'. melding 1

F1.F6 F8.F9 melding 1

F3 l1ulp schel'lll 1

leeg melding 1

F7 vor'ige scfler'm ve,'laat invoer' medewerke

eOITeet nr. volgende veld 2

2 druk op karaktel' melding naar volgende seherm
toets

F7 Verlaat scher naar volgende seherm

getal melding naal' volgende seherm

ENTER verlaat scher' naal' volgende seher'm

I'
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00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker -RapPol't! AFDRUKKEN op papiel'! AFDRUKKEN Ii j st al'chief

Afdrukken lij st vall ,'apportell VOOI' a/'cllief

LET OP
lorg dat de prillter aan staat
let de printer op ON·LINE
lor'g dat el' papier in de pl'inter zit

Beginnen met print en J/N n
AUTOPRAD

14200

toe-
stand veldnaam actie /'eactie volgellde toestand

1 print en karakter melding 1

F7 Vel'laat menu naaf' vor'ige scherm

getal melding 1

N tel'ug tel'ug VOI'ige menu

ENTER opslaan geg ter'ug naar vorige menu

J opslaan geg stal't pr'inten

Medewerker-RapportjAFDRUKKEN op papier/AFDRUKKEN uitwissel lijst

n

lorg dat de pI'inter aan staat
let de printer op ON-LINE
Zorg dat er papier in de printer zit

LET OP

Beginnen met print en J/N

Afdl'ukken Hj st vall I'appor'ten VOOI' ande/'e OG' s

123 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

14300
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21HI AUTOPRAD

25

toe-
stand veldnaam aeUe I'eaetie volgende toestand

1 printen karakter melding 1

F7 Vel'laat menu naaJ' vorige seherm

getal melding 1

N terug tel'ug vorige menu

ENTER opslaan geg tel'ug naal' vOl'ige menu

J opslaan ge9 start pl'inten
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Medewerker - Rappol't I AFDRUKKEN op papier'/ AFDRUKKEN wet. vel's lag

LET OP

Afdl'ukken van de gegevens voor het
Wetenschappelij k vel'slag"

14400

n

lOl'g dat de printer aan staat
let de printer op ON-LINE
20rg dat er papier in de printer zit

8eginnen met printen J/N
AUTOPRAO

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe·
stand veldnaam actie r'eact ie volgende toestand

1 pl'inten kar'aktel' melding 1

F7 Verlaat lIIenu naar vol'ige scherm

getal melding 1

N tenlg tel'ug vOI'ige menu

ENTER opslaan geg tel'ug naar vor-ige menu

J opslaan geg star't printen

Afdr'ukken van de pr-iV& adr&ssen van de medewerkers

123 4 5 6 7 8
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00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker-Rappol't/AFORUKKEN op papier/AFDRUKKEN pl'ive adressen

LET OP
20rg dat de printer aan staat
let de printer op ON·LINE
20rg dat er papier in de printer zit

Beginnen met printen J/N n
AUTOPRAO

14500

toe·
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 print en karakter melding 1

F7 Verlaat menu naa,' vorige scherm

getal melding 1

N ter'ug ter"ug vor'ige menu

ENTER opslaan geg ter"ug naar' vorige menu

J opslaan g&g stal't pr-inten



1 2 345 6 7 8
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Medewerker-Rapport/AFDRUKKEN op papier/AFDRUKKEN zaak adressen

LET OP

Afdrukken van de zaak of DudeI' adressen
van de medewel'kel's

14600

n

Zorg dat de printer aan staat
Zet de printer op ON-LINE
Zorg dat er papier in de printer zit

Beginnen met printen J/N
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand ve1dnaam actia I'eactie volgende toestand

1 printen karaktel' melding 1

F7 Vel'laat lIIenu naar vorige schel'm

geta1 melding 1

N te,'ug te,'ug vOI'ige menu

ENTER opslaan gag tel'ug naal' vOl'ige menu

J opslaan geg stal't pl'inten

1 2 3 456 7 8
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00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Medewerker-Rapport/AFDRUKKEN op papier/AFDRUKKEN rapporten

Afdrukkan van een ovel'zicht van de l'appol'ten

LET OP
ZOI'g dat de pl'intel' aan staat
Zet da pl'intel' op ON-LINE
ZOl'g dat ai' papier' in de pl'inter zit

Beginnen met pl'inten J/N n
AUTOPRAO

14110

toe-
stand ve1dnaam actie I'eactie vo1gende toestand

1 printen karakter melding 1

F7 Vel'laat menu naaf' vorige scherm

geta1 melding 1

N terug tel'ug vOI'ige menu

ENTER opslaan geg terug naar vOI'ige menu

J opslaan gag star't printen



Medewer'ker-Rappol't/AFDRUKKEN op papH",'/AFDRUKKEN cOITectie Hj st

zit

n

!
lorg dat de printer aan staat
let de pl'inter op ON - LINE
lorg dat er papier in de printer

LET OP

Afdl'ukken van een cOITectie lij st

Beginnen met printen J/N

1 2 345 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

14120
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22 I23 AUTOPRAD
24 --------------------------------
25

toe-
stand veldnaam aetie I'eact ie volgende toestand

1 print en kal'akter melding 1

F7 Vel'laat menu naar' vorige sellel'm'

getal melding 1

N tel'ug terug vorige menu

ENTER opslaan geg terug naar' vor'ige menu

J opslaan geg s t ar-t pl'inten

1 2 345 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker- Rappol't / AFDRUKKEN op papiel'/ AFDRUKKEN medewerker geg.

LET OP

Afdr'ukken van de gegevens van een medewel'ker

14130

n

lOl'g dat de pl'inter' aan staat
let de printer op ON·LINE
Zorg d at er papiel' in de pl'inter zit

Beginnen llIet pl'intefl J/N
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand ve1dnaam aetie I'eact ie volgende toestand

1 printen kal'akter' melding 1

F7 Vel'laat menu naar' vOl'ige scherm

geta1 melding 1

N tel'ug tel'ug vOl'ige menu

ENTER opslaan geg ter'ug flasr vOl'ige menu

J opslaan geg start pr'inten
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Medewerker-Rapport/AFDRUKKEN op papier/AFDRUKKEN oud medewerkers

LET OP

Afdl'ukken van een lij 5t van oud medewel'kers

14140

n

lorg dat de printer aan staat
let de printer op ON-LINE
lorg dat er papier in de printer zit

Beginnen met pl'lnten J IN
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam aetie reaetie volgende toestand

1 printen kal'akter' melding 1

F7 Vel'laat menu naar vor'ige scherm

getal melding 1

N tel'ug tel'ug vOI'ige menu

ENTER opslasn geg tel'ug naar- vOI'ige menu

J op5laan geg start pr'inten

123 4 5 678
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Medewerker-Rapport/AFDRUKKEN op papier/AFDRUKKEN planblok 1

LET OP

Afdrukken van het planblok

14150

n

lorg dat de printer aan staat
let de printer op ON-LINE
lOI'g dat el' papier- in de printer zit

Beginnen met print en J/N
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam aetie I'eactie volgende toestand

1 print en kal'akter' melding 1

F7 Vel'laat menu naar' vorige seherm

geta1 melding 1

N terug ter'ug vorige menu

ENTER opslaan geg terug naal' vOI'ige menu

J opslaan geg start pl'inten
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24
25

Medewerker -Rappor't, AFDRUKKEN op papiel" AFDRUKKEN planblok 2

Afdrukken vall Iiet planblok

LET OP
Zor'g dat de printer' aan staat
Zet de printer op ON-LINE
Zorg dat er papier in de printer zit

Beginnen met pl'inten J/N n

14160

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 printen kar'akter melding 1

F7 VEwlaat menu naat' vorige schel'm

getal melding 1

N ter'ug tel'ug vo/'ige menu

ENTER opslaan geg tel'ug naar vorige menu

J opslaan geg start p/'inten

1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker -Rappol't' Systeemgegevens' SELECTEREN printer

achteruit bladeren

Nummer van u printer

Standaart printer

16100

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nl'. printer'

Selectenm pl'intel'

vooruit bladeren F3F2
AUTOPRAD

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie ,'eactie volgende toestand

1 nummer printer ongeldig nl' melding 1

F7 Vel'laat menu naal' vorige sehel'm

karakter melding 1

F2 vool"ui t vooruit bladeren

F3 ter"ug aehter'uit bladeren

geldig nr, bewaal" nl' , volgende seherm



Is de invoer correct J/N

'Vaal' codes zie printer manuel'

Medewerkel" Rappo,'t ISysteerngegevens /TOEVOEGEN pr'inter

Code vaal' normale letters
Code voor grate letters
Code vaal' kleine letters
Code vaal' Vette letters

TOEVOEGEN PRINTER

Naam van de printer

Nummer van de pl'intel'

1 234 5 6 7 8
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16200
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 I23 AUTOPRAD
24 ---------------------------------
25

toe-
stand veldnaam actie I'eact ie volgende toestand

1 nummer pr"inter' ongeldig nr' melding 1

F7 Vel"laat llIenu lIaal" vOI"ige schel"m

karaktel" melding 1

F2 VOUI"uit VOOI"ui t blader'en

F3 tel'ug achtel"ui t bladeren

geldig nr', bewaal" IH' , volgend~ scher"m

2 naam printer' F1,F6 F8 F9 melding 2

F7 vor'ige scher'm verlaat scherm

leeg melding 2

Naam volgende veld 3

3 normale letter' F1.F6 FB F9 melding 3

F7 vOI'ige scherm vel'laat schel'm

leeg melding 3

Naam volgende veld 4



toe-
stand veldnaam actie r'eact i e volgende toestand

4 grote letter's Fl.F6 F8 F9 melding 4

F7 vOI'ige seher'm vel'laat seher'm

1eeg meldwQ 4

Naam volgende veld 5

5 kleine letters Fl.F6 F8 F9 melding 5

F7 vor'ige seherm ve/'laat seherm

leeg melding 5

Naam volgende veld 6

6 vette letters Fl . F6 F8 F9 melding 6

F7 vo/'ige sehe/'m verlaat scherm

leeg melding 6

Naam volgende veld 7

7 invoer' kal'akter' melding 7
cor'reet

F7 Vel'1aat menu naar vorige seherm

ge'tal melding 7

N ver'laat naar' volgende menu

ENTER opslaan geg naar' volgende menu

J opslaan geg naar volgende menu



1 2 3 456 7 8
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Medewerker -Rapport /Systeemgegevens /WIJ ZIGEN standaal'd nl'.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rapport numme,' :

Medewerker nummer

Opdraeht nummer :

Printer nummer :

'Zie user's manuel'

Deze wijziging kan gevolgen hebben
AUTOPRAD

doorgaan met wijzigen J/N n

16300

toe-

Istand veldnaam aetie ('eaetie volgende toestand

1 Rapport nl' . ongeldig nr' melding 1

F7 Vel'laat menu naal' vorige scherm

kar'akter melding 1

geld ig nr. bewaar' IH'. 2

2 Medewerker n1'. ongeldig nr' melding 2

F7 Vel'laat menu naa,' vor'ige sehel'm

karakter melding 2

geldig nr' . bewaar' nr', 3

3 Opdracht nr. ongeldig nl' melding 3

F7 Vel'laat menu naar vorige seher'm

karakter melding 3

geldig nr. bewaal' nl' , 4

4 Printer nr. ongeldig nl' melding 4

F7 Vedaat menu naal' vor'ige scher'm

karaktel' melding 4

geldig Ill- • bewaar nl'. 5

5 wijzigen kal'akter melding 5

F7 Vedaat menu naar vorige scherm

getal melding 5

N opslaan geg naal' volgende menu

ENTER opslaan geg naal' volgende menu

J eel'ste veld naal' eerste veld
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Medewerker'- Rapport I Systeemgegevens JINDEXEREN bestandell
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AUTOPRAO

De indexen van aIle bestanden worden opnieuw

aangemaakt. 01 t houdt in dat alle opgeslagen

gegevens opnieuw gesorteer'd worden.

Oit indexeren kan even duren.

EVEN GEDULD A.U.B.

Door'gaan met indexer'en J IN

16400

toe-
stand veldnaam aetie I'eaetle volgende toestand

1 Ooorgaan kar'akter melding 1

F7 Vt;I'laat menu naar' var'ige seher'm

getal Rlelding 1

N opslaan geg naar volgende menu

ENTER melding 1

J indexeer" star't indexer'en
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00
01 Medewel'ker· Rappol't /Systeemgegevens /WIJZIGEN passwol'd
02
03
04
05
06
07 Het huidige password
08
09 Nieuwe password
10
11 Controle nieuwe password
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Druk op een toets voor vel'Volg
23 AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam aetie I'eact ie volgende toestand

1 password ongeldig wI'd melding 1

F7 Vedaat lJIenu naal' vor'ige scherm

karakter' melding 1

geldig nl'. bewaar nl'. 2

2 nieuw passwrd F1.F6 F8 F9 melding 2

F7 vOl'ige selHlI'm verlaat sehel'm

1ee9 melding 2

nieuw paswr'd volgende veld 3

3 . nieuwe passwl'd ongeldig wr'd melding 1

F7 Vedaat menu naal' vOI'lge scherm

kar'akter' melding 1

geldig Ill' • bewaal' paswr'd 4

4 Dr'uk op toets SPACE volgende s volgende scherm

ENTER volgende s volgende seher'm

Fl .. FlO volgende s volgende scherm

ander' toets volgende s volgende scher'm

16500



=============================================================================

<0> VOOI' volgende pagina of een WPA nummel'
AUTOPRAO

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker-Rapport/Ovel'Zicllten up scl1el'ln/OP SCHERM lij st ar'chief 13200

ex
Opmerking org uitTitel

xxxxx 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999
bl 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999
bl 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Oat V Cat WPA nr'. Proj. pp Auteur'(s)

9999 x xxxx 99 9999

9999 x xxxx 99 9999

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 volgende page SPACE melding 1

F7 vel'laat ver'laat schel'lll

Fl .. Fl0 melding 1

ander toets melding 1

WPA nr' . geef weer' laat l'appoI't zien 1

0 volgende s volgende pagina op scher'm 1

=============================================================================

Medewerker-Rapport/overzichten op sellerm/OP SCHERM uitwissel lijst 13300

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9 9
bl 999 xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9 9
bl 999 xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999
bl 999 xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999
bl 999 xxxxxxxxxxx

ex
ol'g uitTitel

<0> voor volgende pagina of een WPA nummer
AUTOPRAO

WPA nr. V Oat pp Auteur

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

III 1

toe-
stand veldnaam actie l'eactie volgende toestand

1 volgende page SPACE melding 1

F7 vel'laat ver'laat scherm

Fl .. F1 0 melding 1

ander' toets melding 1

WPA nl' . geef weer' laat l'appol't zien 1

0 volgende s volgende pagina op scher



Medewerker-Rappo/'t/Over'zichten op scher'm/OP SCHERM wet. verslag

adv iseur'l copr'om:

Aantal pagina's
Aantal bij lagen

Naam

Jaal'

Datum

publicaties
Naam :

Dr'uk op een toets voor' ver'volg
AUTOPRAD

Wetenschappelijke
Naam :
Tijdschrift
Jaargang :
Titel:
Subtitel :
Rapportnr.

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

13400
00
01
02
03
04 Dissertatie
05 Naam :
06 Titel:
07 Subtitel :
08 Promotor1:
09 Plaats :
10 Aantal pagina's
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie l'eactie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende scher'm

ENTER volgende s volgende scher'm

Fl .. F1 0 volgende s volgende scherm

ander toets volgende s volgende sehenn

Medewerker-Rapport/Ove/'ziehten op scher'm/OP SCHERM wet. vel'slag

Aantal pagina's

Naam

Naam

Datum:

Aantal pa()lna'S

Naam

Naam

Druk op een toats voor vervolg
AUTOPRAD

Abstracts
Naam :
Titel:
Subtitel :
Congres :
Plaats :

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

13400
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 Vakpublicaties
12 Naam:
13 Titel:
14 Subtitel :
15 Tij dschr ift
16 Jaal'gang :
17 Datum :
18 Opmerking :
19 Rapport nr.:
20
21
22
23
24
25

toe·
stand veldnaam aetie r'eactie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende sehel'm

ENTER volgende s volgende seherm

Fl .. Fl0 volgende s volgende seher'm

ander' toets volgende s volgende scherm



1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewel'ker-Rapport/Ovel"Zichten op scliel'm/OP SCHERM wet. ver"slag

Informatiedrager/software
Naam : Naam : Naam
Titel:
Datum: computer syst.:

Voordracht
Naam :
Titel: Subtitel
Congres:
Plaats : Datum :

Eervolle vermeldingen
Naam :
Vermelding
Congres: Plaats
Datum

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AUTOPRAD
Druk op een toets voor vervolg

13400

toe-
stand veldnaam actie ,'eactie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende schel'm

ENTER volgende s volgende scller'm

F1 .. Fl 0 volgende s volgende scher'm

andel" toets volgende s volgende sche,'m

Medewerker- Rapport /Overzichten op scherm/OP SCHERM wet. vel'slag

Naam :

Aantal pagina's
Aantal bijiagen

Naam

Aantal pagina's
Aantal bijlagen
Sool"t :

Naam

Datum

Datum

Naam :

Druk op een toets vour' ver"voig
AUTOPRAD

Intern Rapport
Naam :
Titel:
Subtitel :
Rapport nr.:
Plaats :
Instituut :

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

13400
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 TU afstudeerverslag
13 Naam :
14 Titel:
15 Subtitel :
16 Rapportnr.
17 Opmerking
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie ,'eactie vulgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende schel'm

ENTER volgende s volgende scherm

F1 .• Fl0 volgende s volgende scherm

ander' toets volgende s volgende schet'm



Medewerker -Rapport 10vBr'z ichten op selH!I'm fOP SCHERM wet. verslag

Aantal pagina's

Naam

Datum:

Naam

Druk op een toets voor vervolg

Poster
Naam :
Titel:
Subtitel
Congres :
Plaats :

I AUTOPRAD

123 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

13400
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 Citaat
12 Naam:
13 Titel:
14 Subtitel:
15 Tijdschrift/boek
16 Jaargang/jaar
17 Plaats:
18 Uitgever
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam aetie ,'eaetie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende seherm

ENTER volgende s volgende sehe/-m

Fl . •F1 0 vulgende s volgende seherm

ande,' toets volgende s volgende seher'm

Medewerker· Rappo/'t IOve/-zichten op scher'm/OP SCHERM pl'ive ad/'essen

Vaal-letters

Vool-Ietters

Druk ap een toets vaal' vervalg
AUTOPRAD

Soort medewerker

Naam :
adres :
Woonplaats
Posteode :
Telefoonnr. :

Soort medewerker

123 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

13500
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14 Naam:
15 adres:
16 Woonplaats
17 Post code
18 Telefoonnr.
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam aetie I'eaetie valgende toestand

1 Druk op toets SPACE valgende s valgende selleI'm

ENTER volgende s volgende scherm

Fl .. Fl0 volgende s volgende seherm

ander- toets volgende s volgende sehel'm



1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker-Rapport/Overzichten op schem/OP SCHERM zaak adressen

Druk op eell toets VOOI' vervolg

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Soort medewerket"
Naam :
Naam .zaak :
adres :
Woonplaats :
Postcode :
Telefoonnr.:

Soort medewerke,'
Naam :
Naam zaak :
adres :
Woonplaats
Postcode
Telefoonnr.

AUTOPRAD

Voo,"lette,'s

Vool'lettel'S

13600

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 Oruk op toets SPACE volgende s Yolgende sche,'m

ENTER volgende S Yolgende sche,"m

Fl , .Fl0 volgende s volgende sche,"m

ander" toets volgende s volgende scher"m

=============================================================================

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

9999 x xxxx 99 9999 xxxxx 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999
bl 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgd x

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prog x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9999 X xxxx 99 9999 xxxxx 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999
bl 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgd x

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prog x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

.. /Overzichten op scherm/Overzicht groepl/OP SCHERM rapporten 13110

uit
Opmerking ex orgTitelOat V Cat WPA nr. Proj. pp Auteur(s)

<0> voor volgende pagina of een WPA nummel'
AUTOPRAO

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 Oruk op toets SPACE volgende s volgende scherm

ENTER Yolgende s volgende scher"m

Fl •• Fl0 volgende s Yolgende scherm

ander toets volgende s volgende scherm



=============================================================================

.. /Overzichten op schel'Ol/Ovel'zicht groepi/OP SCHERI,' cOITeetie Hjst 13120

123 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 9 9
bi 999 xxxxxxxxxxx

99 9999 x 9999 999 xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 9 9
bl 999 XXXXXXXXXXX

99 9999 X 9999 999 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 9 9
bi 999 XXXXXXXXXXX

99 9999 X 9999 999 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 9 9
bl 999 XXXXXXXXXXX

<0> voor volgende pagina of een WPA nummer
AUTOPRAD

uit
ex orgTitelWPA nr. V Oat pp Auteur

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
,'e;;c t ie ~ volgende toestandstand veldnaam aeUe

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende seher'm

ENTER volgende s volgende sehe,'m

F1 .. Fl0 volgende s volgende sche,'m

ander' toets volgende s volgende sehe"01

.• /Overziehten op seherm/Overzieht groepl/OP SCHERM OIedewerker geg. 13130

1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Oruk op een toets VOOI' vel'volg

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Naam :
Opleiding/beroep
10 nummer :
FuneUe :
Hoofdprogramma

Naam :
prive adres :

Woonplaats
Post code :
Telefoonnl'. :

zaak Naam :
Adres :
Posteode
Telefoonnr.:

I AUTOPRAD

VooI'lettel's :

Voorietters

Woonplaats :
Fax .11". :

geb. datum:

toe-
stand veldnaam aetie I'eaetie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende seher'm

ENTER volgende s volgende sellel'm

F1 .. Fl 0 volgende s volgende sellel'm

ander toets Yolgende s volgende seher'm



====================================;==~============== ================

•• /Overzichten op scher'm/Ovel'z ich t gr'oepl/OP SCHERM medewer'kel' geg. 13130

1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Druk op een toets voor vervolg

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

eind dat. :
Ext. begel.: XXXXXXXXXXX

Opmerking

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

bl SOOI·t

star't dat. :
TUE begl.: xxxx

AUTOPRAD

Oat V Cat WPA nr. pp

Werkzaamheden
Project code :
Opdracht nr'. :

9999 x xxxx 99 9999 999 999
9999 x xxxx 99 9999 999 999
9999 x xxxx 99 9999 999 999
9999 x xxxx 99 9999 999 999

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende scher'm

ENTER Yolgende s volgende schel'm

Fl .. Fl0 Yolgende s volgende scherm

ander' toets volgende s Yolgende scherm

AUTOPRAD
Of'uk op een toets VOOI' vervolg

.. /0verzichten op scher'm/Over'zicht groepl/OP SCHERf.1 medewel'ker' geg. 13130

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Pr'omotor'2 adv iseul'/ copt'om:
Jaar'

Datum Aantal pagina's
Aantal bijlagen

publicaties
Naam : Naam

Dissertatie
Naam :
Titel:
Subtitel :
Promotorl:
Plaats :
Aantal pagina's

WetenschappeIijke
Naam :
Tijdschrift
Jaargang :
Titel:
Subtitel :
Rapportnr.

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s Yolgende scherm

ENTER volgende s volgende scherm

F1 .. F1 0 volgende s volgende scher'm

ander' toets volgende s volgende scher'm



1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

.. /Overzichten op scherm/Overzicht groepi/OP SCHERM medewerker geg. 13130

I AUTOPRAD

Abstracts
Naam ;
TiteI:
SubtiteI :
Congres :
Plaats :

Druk op een toets voar vervoig

Aantal pagina's

Naam

Naam

Datum:

Aantal pagina's

Naam

Naam

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 Vakpublicaties
12 Naam;
13 Titel:
14 Subtitel :
15 Tijdschrift
16 J aargang :
17 Datum :
18 Opmerking
19 Rappor't nr.:
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veIdnaam actie reactie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende scher'm

ENTER volgende s volgende scherm

Fl .. Fl0 volgende s volgende scher'm

andel' toets volgende s volgende scherm

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

00
01 .. /Overzichten op scher'm/Over-zicht groepi/OP SCHERM medewer'ker geg. 13130
02
03
04 Informatiedrager/software
05 Naam : Naam : Naam
06 Titel:
07 Datum; Computer syst.:
08
09 Voordracht
10 Naam :
11 Titel: Subtitel
12 Congres:
13 Plaats : Datum :
14
15 Eervolle vermeldingen
16 Naam;
17 Vermelding
18 Congres: Plaats
19 Datum
20
21
22 Druk op een toets VOOI' ver'volg
23 AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam actie r'eactie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende scher'm

ENTER volgende s volgende scherm

F1 •• F1 0 volgende s volgende scherm

andel' toets volgende s volgende scher'm



1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

•. /Overzichten op sehel'm/Over'ziel,t ~JI'oepl/OP SCHERM medewel'kef' geg. 13130

Druk op een toets VOOI' vel'volg
AUTOPRAO

Intern Rappof't
Naam :
Titel:
Subtitel :
Rapport nr.:
Plaats :
Instituut :

Naam :

Aantal p';l!}ina's
Aantal bl]lagen

Naam

Aantal pa!}ina's
Aantal biJlagen
Soort :

Naam

Datum

Datum

Naam :

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 TU afstudeerversiag
13 Naam:
14 Titel:
15 SUbtitel :
16 Rapportnr.
17 Opmerking
18
19
20
21
22
23
24
25

toe- I

stand veldnaam aetie f'eaetie volgende toestand

1 Oruk op toets SPACE volgende s volgende selleI'm

ENTER volgende s volgende selleI'm

F1 •• F1 0 volgende s volgende selle/'m

ande,' toets volgellde s volgende seher'm

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

•. /Overzichten op sehem/Ovel'Z ieht g,'oepi/OP SCHERM medewerke/" geg. 13130

AUTOPRAD

Poster
Naam :
Titel:
Subtitel
Congres :
Plaats :

Dr'uk op een toets vaal' ve,'volg

Aantal pagina's

Naam

Datum:

Naam

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 Citaat
12 Naam :
13 Titel:
14 Subtitel :
15 Tijdsehrift/boek
16 Jaargang/jaar
17 Plaats:
18 Uitgever :
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam aetie f'eaetie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende seherm

ENTER volgende s volgende selleI'm

F1 •• F1 0 volgende s volgende sehel'm

ander toets volgende s volgende selle,'m



======================================================================

1 2 3 4 5 6 7 8
012345678901234567890123456789012345ti7B90123456789012345678901234567890123456790

•. /0ver'zichten op seIJerlll/Ovel'zieht YI'uepl/OP SCHERM oud medewer'ker's 13140

Druk op een toets vaal- vel'Volg

Vool-letter's DatulII 02

99-99-99
99-99-99
99·99-99
99·99·99

99-99-99
99-99·99
99-99-99
99·99-99

Eind datum

99·99·99
99-99-99
99-99-99
99'99-99

99·99-99
99·99·99
99-99·99
99·99·99

AUTOPRAD

Naam

Soort medewer'ker
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx

Soort medewerker
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxx

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie ,'eclctie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende seherm

ENTER volgende s volgende scher'm

Fl .. F1 0 vulgende s volgende sehel'm

ander' toets volgende s volgende sche/'m

123 456 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

00
01 •. /Overzichten op seherm/Overzieht groepl/OP SCHERM planblok 1 13150
02
03
04 Soort medewerker
05
06 naam :
07 Voorletters
08 Project code star't dat. eind dat. :
09 Opdracht nr. : TUE begl.: xxxx ext. begel. : xxxxxxxxxxx
10
11 naam :
12 Voorletters :
13 Project code : stan dat. aind dat. :
14 Opdracht nr. : TUE begl.: xxxx ext. begel. : xxxxxxxxxxx
11
13 Soort medewerke/'
14
15 naam
16 Voorletters
17 Project code : stal't dat. eind dat. :
18 Opdracht nl'. : TUE begl.: xxxx ext. begel, : xxxxxxxxxxx
19
20
21
22 Druk op een toets voor' vel'volg
23 AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgende s volgende scher'm

ENTER volgende s volgende scherm

F1 .. F1 0 volgende s volgende scher'm

andel' toets volgende s volgande scher'm



1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

00
01 .• /0verzichten op schel'm 10ver'z 1cht gl'oepl/OP SCHERM planblok 2 13160
02
03
04 Naam Data Qndz Opdl' Eindst opdr
05 - ... -._- .... -_ ... _- ... _ .... __ .......... _- ........................... - .. _--.- ............. _- .. - ......
06 xxxxxxxxxxxxxxx 99 99x99 99 xx99 xxx xx99 xx99 xxx xxxxx
07 99x xxx xxx
08 xxx xxx
09 xxxxxxxxxxxxxxx 99 99x99 99 xx99 xxx xx99 xx99 xxx xxxxx
10 99x xxx xxx
11 xxx xxx
12 xxxxxxxxxxxxxxx 99 99x99 99 xx99 xxx xx99 xx99 xxx xxxxx
13 99x xxx xxx
14 xxx xxx
15 xxxxxxxxxxxxxxx 99 99x99 99 xx99 xxx xx99 xx99 xxx xxx xx
16 99x xxx xxx
17 xxx xxx
18
19
20
21

I22 Druk op een toets VOOI' ver'volg
23 AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam aetie l'eacHe volgende toestand

1 Druk op toets SPACE volgendt' s volgende sdler-m

ENTER volgende 5 volgende 5ehe,'m

Fl .. F1 0 volgende 5 volgende sehenll

ande,' toet5 volgende s volgende sellenll

Maak u keuze

Medewerker-Rapport/OVERIGE GEGEVENS MENU

Overige gegevens keuze menu

1. Bewer'ken Hoofd pr'ogramma
2. Bewer'ken Opdl'acht
3. Bewerken P,'o j ect code
4. Bewerken Catagol'ie
5. Bewerken Soort Rapport
6. Bewer'ken onder'wij s gl"oep
F7 naar vorige menu

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15000
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 123 AUTOPRAD
24 '----------------------------------
25

toe-
jVOlgende toestandstand veldnaam acUe reacHe

1 keuze 1. .6 volgende s volgende scher'm

F7 Ver'laat pl'og Vel'laat programma

7 tIm 0 melding 1

ander' toet5 meding 1



Medewerkel'-Rappo/'t 10ver'ige gegevens menu IBEWERKEN Hoofd pr'og/'amma

1. Toevoegen Hoofd P/'og/'amma
2. Wijzigen Hoofd programma
3. Vel'wi j del'en Hoofd pr'ogramma
F7 Naat' vo/'ige menu

Overige gegevens keuze menu

Maak u keuze

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15100
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ I AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam acHe r'eact ie volgende toestand

1 keuze 1. .3 volgende s volgende scher'm

F7 Vedaat pt'og Vedaat programma

4 tIm 0 melding 1

.. ander toets meding 1

123 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Medewerker- Rappor't lOver ige gegevens menu IBEWERKEN Opdl'acht
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1 AUTOPRAD

Opdl'aclit keuze menu

1. Toevoegen Opd/'aclit
2. Wijzigell Opdraclit
3. Vel'wi j derell Opdl'aclit
F7 Naal' vo/'ige menu

Maak u keuze

15200

toe-
stand veldnaam acHe /'eacHe volgende toestand

1 keuze 1. .3 volgende s volgende seherm

F7 Verlaat prog Verlaat progr'amma

4 tIm 0 melding 1

ander toets med illg 1



p"o j ect code keuze mellu

1. Toevoegell Pr'o j ect code
2. Wijzigen PI'oject code
3. Ver'wijdel'en P,'oject code
F7 Naal' vOI'ige menu

Maak u keuze
I AUTOPRAD

123 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

00
01 I Medewer'kel" Rapport lOver ige gege~ell~ IIIPnu I BEWERKEN Pr'o j ect code 15300
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe- I
stand veldnaam actie ,'eactie volgende toestand

1 keuze 1 •• 3 volgellde 5 volgende sclle,'m
-

F7 Vedaat IJI'og Ve,'laat pl'ogr'amma

4 tIm 0 meldillg 1

ander toets mecling 1

Maak u keuze

Medewerker-Rapport/Overige gegevens menu/BEWERKEN Catagorie

Catagor'!e kellze menu

1. Toevoegell Catagor!e
2. Wijzigen Catagorie
3. Ver'wijderen Catagol'ie
F7 Naar vorige menu

123 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15400
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22 I23 AUTOPRAD
24 ----------------------------------'
25

toe- I

stand veldnaam actie I'eact!e volgende toestand

1 keuze 1. .3 volgende s volgende scher'm

F7 Verlaat prog Verlaat pr'ogramma

4 tIm 0 melding 1

ander toets meding 1



Medewerker-Rappor't/Over-ige gegevens lIIenu/BEWERKEN Soor't

300l't Rappol't keuze menu

1, Toevoegen SOOl't r'appon
2. Wijzigen 300rt rapport
3. Ver'wi] der'en soon l'appol't
F7 Naa," vo,'ige menu

Maak u keuze

1 2 3 4 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15500
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ I AUTOPRAO

25

toe-
stand veldnaam aetie I'eaetie volgende toestand

1 keuze 1. .3 volgende s volgende scher'm

F7 Vel'laat prog Vedaat pr'ogramma

4 tim 0 melding 1

andel' toets meding 1

Medewer'ker· Rapport lOver' ige gegevens mellu IBEWERKEN Onderwij s groep

onder'wij s gr'oep keuze menu

1. Toevoegen onder'wij s gr'oep
2. Wijzigen onder'wijs gr'oep
3. Venvi j deren onderwi j s groep
F7 Naar vorige menu

Maak u keuze

1 2 3 456 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15600
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ I AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam aetie n~aetie volgende toestand

1 keuze 1. .3 volgende s volgende seher'm

F7 Vedaat pr'og Verlaat programma

4 tim 0 melding 1

andel' toets meding 1



Invoer' Ok J/N

Ornschrijving :

Afkof'ting hoofd pr'ogramma

.. /0verige gegevens menu/Bewer'ken H.pl'og/TOEVOEGEN Hoofd pf'ogramma

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15110
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 I23 AUTOPRAD
24 ---------------------------------
25

toe-
stand veldnaam acHe reactie volgende toestand

1 Afkorting ongeldig afk melding 1

F7 Ver'laat JIIenu naal' vor'ige scher'm

Fl tIm FlO melding 1

geldig afk bewaar nl', 2

2 Opmerking Fl.F6 F8 F9 melding 2

F7 vorige scher'm ver'laat invoef' medewerke

leeg melding 2

opmerking volgende veld 3

3 invoer ok karaktel' melding 3

F7 Vel'1aat menu naar' vOl'ige scherm

getal IIHdding 3

N ver'laat scher naal' volgende menu

ENTER toevoegefl naal' volgende Plenu

J toevoegen naal' volgende menu

r



Afkol'ting hoofd pl'ogl'amma

Omsehrijving :

.. /Overige gegevens meml/Bewer'hen H.prug/WIJZIGEN Hoofd pl'og/'amma

Invoel' Ok JjN

1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15120
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~! \AUTOPRAD

25

toe·
stand veldnaam aetie /'eactie Yolgende toestand

1 Afkor'ting ongeldig afk melding 1

F7 Ver'laat menu naat' vOl'ige seher'm

F1 tIm FlO melding 1

bestaande bew,la/' Ill', 2

2 Omsehrijving F7 Vedaat menu naa/' vorige seherm

ka.'ak tel' melding 2

geldig nr, bewaal' Ill'. 3

3 invoer ok ka,'akter' melding 3

F7 Vel'laat menu naar vorige seherm

getal melding 3

N vel'laat scher naar volgende menu

ENTER toevoegen naar' Yolgende menu

J toevoegen naar volgende menu



Omsehrijving :

Afkol't illg hoofd P"ogl'afllIllCl

•. /Overige gegevens menu/Bewer'ken H.pl'og/VERWIJDEREN Hoofd pr'og.

Vef'wijdel'en J /N

1 2 3 4 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15130
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ I AUTOPRAD

25

toe-
stand veldnaam aetie I'eactie volgende toestand

1 Afkorting ongeldig afk melding 1

F7 Vel'1aat menu naal' vOl'ige seherm

F1 tim FlO melding 1

bestaande bewailr' nl'. 2

2 verwij der'en karakter' melding 2

F7 Vel'1aat menu naar' vOI'ige sellel'm

getal melding 2

N ver'laat scher naar volgende menu

ENTER toevoegen naal' volgende menu

J toevoegen naal' volgende menu



.. /Overige gegevens menu I Sewer"ken Opdr'aeht ITOEVOEGEN Opdraeht

lnvoer" Ok J/N

Opdracht nummer

Omschrijving 1
Omschrijving 2

Begeleider :
Project code:

Start datum
Eind datum

1 234 5 6 7 8
01234567890l234567890l234567890l2~45678901234567890l2345678901234567890123456790

15210
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22 123 AUTOPRAD
24 ---------------------------------
25

toe-
stand veldnaam actie I"eaetie volgende toestand

1 Opdl'achtnr. ongeldig Ill' melding 1

F7 Verlaat menu naar vorige selieI'm

F1 tIm FlO melding 1

geldig Ill' bewaar' nr'. 2

2 Start datum Fl. F6 Fa F9 meldinq 2

F7 vorige seher'm verlaat scher'm

ongeldig dat melding 2

geldige dat volgende veld 3

3 Eind datum Fl.F6 Fa F9 melding 3

F7 vor'ige scher'm ver'laat scher'm

ongeldig dat melding 3

geldige dat volgende veld 4

4 Begeleider F1.F6 Fa F9 melding 4

F7 vor'ige selle/'m ver'laat dit scherm

leeg volgende veld 5

naam volgende veld 5

5 Proj .code F1,2,4,5,6,8 melding 5

F7 vorige seherm vel'laat dit seherm

F3 hulp sche/'m hulp scher'm Pr'oj .code

leeg melding 5

ongeldig cod melding 5

geldige code volgende veld 6

6 Omschrijving1 F7 Verlaat menu naar vOl'ige scherm

kar'akter' melding 6

geldig Ill'. bewaar" nr'" 7

7 invoer ok karakter melding 7

F7 Verlaat menu naaJ' vorige schel'm

getal melding 7

N verlaat sehel' naar" volgende menu

ENTER toevoegen naar' volgende menu

J toevoegen naar volgende menu



•• /overige gegevens menu/Sewer'ken Opdr'aellt/WIJZIGEN Opdraellt

Invoel' Ok J/N

Opdraellt nummel'

Omschrijving 1
Omschrijving 2

Begeleider' :
Project code:

Start datum
Eind datum

1 2 345 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15220
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 I
~~ AUTOPRAO

25

toe-
stand veldnaam actie ,'saet ie volgende toestand

1 Opdraclltnr. ongeldig IH' melding 1

F7 Vedaat menu naar' vorige scher'm

Fl tIm FlO melding 1

geldig nr bewaar' nr', 2

2 Start datum Fl . F6 F8 F9 melding 2

F7 vol'ige seiler'm verlaat schel'lll

ongeldig dat melding 2

geldige dat volgende veld 3

3 Eind datum Fl.F6 F8 F9 melding 3

F7 vor'ige sche,'m ver'laat schel'm

ongeldig dat melding 3

geldige dat volgende veld 4

4 Begeleider Fl.F6 F8 F9 melding 4

F7 vor'ige scller'm ver'laat dit scherm

leeg volgends veld 5

naam volgende veld 5

5 Proj.code Fl,2,4,5,6,8 melding 5

F7 vorige selleI'm ver'laat dit scherm

F3 tlUlp seherm hulp scherm Proj .code

leeg melding 5

ongeldig cod melding 5

geldige code volgende veld 6

6 Omschrijving1 F7 Vedaat menu naal' vo,'ige scherm

karakter' melding 6

geldig nr. bewaal' n,'. 7

7 invoer ok karakter melding 7

F7 Vedaat menu naaf' vOl'ige scherm

getal melding 7

N ver'laat sehe,' naal' volgende menu

ENTER toevoegen naar' volgende menu

J toevoegen naar' volgende menu



.. lOver ige gegevens menul Sewer'ken Opd,'aellt I VERWIJDEREN Opdr'aeht

Vel'wij deren J IN

Opdraeht nummel'

Omschrijving 1
Omschrijving 2

Begeleider :
Project code:

Start datum
Eind datum

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567U90123456789012345678901234567890123456790

15230
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~! I AUTOPRAD

25

toe-
stand veldnaam actie ,'eactie volgende toestand

1 Opdrachtnr. ongeldig Ill" melding 1

F7 Ver'laat Illenu naar' vor'ige sellel'm

F1 tIm FlO lIIeldin(j 1

geldig Ill' bewaal' Ill', 2

2 verwijderell karakter' melding 2

F7 Verlaat menu Ilacll' vorige seher'm

getal melding 2

N verlaat scher naar volgende menu

ENTER verlaat sehe,' naar volgende menu

J ver'wijdel' Ilaar volgellde menu



1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

.• /Overige gegevens menu/Bewerken Project cd/TOEVOEGEN Project code 15310

PI'O j ect code

Omschrijving

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ 1 AUTOPRAD

25

I nvoer' Ok J IN

toe-
stand veldnaam actie 1'l:'3ctie Yolgende toestand

1 Proj. code ongeldig cod melding 1

F7 Vedaat menu naal' yorige scherm

Fl tim FlO melding 1

geldige code sla code op 2

2 Omschrijving F7 Verlaat menu naar' vorige scherm

ka,'akte,' melding 2

geldig n,' , bewaar' n/', 3

3 invoer ok ka,'akter' melding 3

F7 Ve,' laat lIlenu naar vor'ige scher'm

getal melding 3

N vedaat scher' naar' volgende menu

ENTER toevoegen naar' volgende menu

J toevoegen naa,' Yolgende menu



.. /Overige gegevens menu/Sewer'ken PI'O j ect cd /WIJ ZIGEN Pro j ect code

Invoel' Ok J /N

Project code

Omschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15320
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HI AUTOPRAD

25

toe-
IV01gendestand veldnaam actie I'eactie toestand

1 Proj. code ongeldig cod melding 1

F7 Vel'1aat lTIenu naar vor'ige scllerm

F1 tIm FlO melding 1

ge1dige code laat om, zien 2

2 OOlschl'ij ving F7 Ve,'la~lt lTIenu naal' vo,'ige scherm

kar'akter' melding 2

geldig nt' . bewaar nr. 3

3 invoer ok kat'aktel' melding 3

F7 Vef'laat menu naal' vorige scher'rn

geta1 melding 3

N vel'laat seller' naar' volgende menu

ENTER toevot:gen naa,' vo1gende menu

J toevoegen naa,' vo1gel1de menu



Verwij del'en J IN

Omschrijving

Project code

1 AUTOPRAD

1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

00g1 I .. /Overige gegevens menu /8ewel'ken PI'U j ect cd IVERWIJDEREN PI'U j ect 15330

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 Proj. code ongeldig cod melding 1

F7 Vel'1aat menu naal' vOl'ige scller-m

Fl tim FlO melding 1

bestaande bewaill' III' , 2

2 verwijderen kat'akter melding 2

F7 Vel'laat menu naar' vorige scller'm

getal melding 2

N vel'1aat scller naar volgende menu

ENTER toevoegen naal' volgende menu

J toevuegen naal' volgende menu



•. /Overige gegevens menu/Bewel'ken Catayol'ie/TOEVOEGEN Catagorie

Invoer Ok J/N

Catagorie Code

omschrijving :

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15410
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ I AUTOPRAD
24
25

toe-
stand ve1dnaam actie I'eact 1e volgellde toestand

1 Catagorie ongeldig cat melding 1

F7 Vel'laat menu lIaar' vol'ige seller'm

Fl tIm FlO melding 1

ge1dige cat volgende veld 2

2 Omsehrijving F7 Vel'1aat menu naar vol'ige sellel'm

kar'akter melding 2

ge1dig llI' • bewnar' III' . 3

3 invoer ok karnktel' melding 3

F7 Vel'laat menu naar' vor'ige scllerm

geta1 melding 3

N verlaat sclrel' nanl' volgende menu

ENTER toevoegen nanl' volgende menu

J toevoegen na~·lI' volgende menu



° olOverige gegevens menu/Sewel'l,en Catagol'le/WIJZIGEN Catagorie

Invoel' Ok J /N

Ornschrijving :

Catagorie code

1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15420
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21HI AUTOPRAD

25

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 Catagor'ie ongeldig cat melding 1

F7 Vedaat menu naal' vol'ige schel'm

Fl tIm FlO melding 1

geldige cat volgende veld 2

2 Omschl'ijving F7 Vel'!aat menu na,iI' vOl'ige scher'm

kacoakter' melding 2

geldig Ill' ° bewaal' Of'. 3

3 invoer ok kal'akter melding 3

F7 Vel'!aat menu naal' vorige scher'm

getal melding 3

N vel'laat seller' naar' volgende menu

ENTER toevoe!.Jen naal' volgende menu
I

J toevoegell I 113 ill' volgende menu



1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234507890123456789012345678901234567890123456790

00
01 .• /0verige gegevens menu/Bl:!wer'lwn Calagul'ie/VERWIJDEREN Catagor'ie
02
03
04
05
06
07
08
09 Catagorie code
10
11 Omschrijving :
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 I Verwijderen J/N
23 AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam acUe I'eact ie volgende toestand

1 catagorie ongeldig cod melding 1

F7 Vel'laat llIenu Iwal' vor'ige scher'm

F1 tIm F10 meldHlg 1

bestaande yolgende veld 2

2 ver'wij der'en kill'aktel' melding 2

F7 Ver laat menu naal' vorige scherm

getal melding 2

N vel'lilat scher' naar' volgende menu

ENTER toevoegen naar' volgende menu

J toevoegen naal' volgende menu

15430



12345 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Soort rappo,'t code

.. /0verige gegevens menu/Bewef'ken SOOl't rap/TOEVOEGEN soon rapport 15510

Omschl'ijving :

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ I AUTOPRAD

25

Invoel" Ok J IN

toe·
stand veldnaam actie ,'eactle volgende toestand

1 soort ongeldig Sf't melding 1

F7 Vel'laat menu naa," vorige sche,'m

F1 tIm F10 meldillg 1

geldige s,'t volgende veld 2

2 Omschrijving F7 Vel'laat menu naal' vorige schel'm

kal'aktel' melding 2

geldig fir, beWailr" IIf', 3

3 invoer ok karakte,' meldillg 3

F7 Verlaat menu naal' vol'ige scherm

getal melding 3

N verlaat scher naal' volgende menu

ENTER toevoegen naal' volgende OIenu

J toevoegell naal' volgende menu



Soort rapport code

•. /Over'ige gegevens menu/Bewerken soon !'ap/WIJZIGEN SOOl't I'apport

Invoel' Ok J/N

omschrijving :

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567090123456789012345678901234567890123456790

15520
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22 I23 AUTOPRAD
24 ---------------------------------
25

toe-
stand veldnaam actie I'eactie volgende toestand

1 soort ongeldig sJ't melding 1

F7 Vedaat lIIenu naar vodge scherm

F1 tIm FlO melding 1

geldige Sl"t laat 0111. zien 2

2 Omschrijving F7 Verlaat menu naal' vOl'ige sehel'm

kal'aktel' melding 2

geldig nl'. bewaa,' Ill' . 3

3 invoer ok karakter melding 3

F7 Vel'laat menu naal' vorige seherm

getal melding 3

N verlaat schel' naal' volgende menu

ENTER toevuegen naal' volgende menu

J toevueyen naar volgende menu



1 2 3 4 5 6 7. 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567690123456790

Soort rapport code

.. /Ovel'ige gegevens menu/Bewel'l,ell SUOI·t l'ap/VERWIJDEREN Soort rap

Omschrijving :

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ IAUTOPRAD

25

Vel'wijde,'en J/N

15530

toe-
stand veldnaam actie r'eactie volgende toestand

1 Soort ongeldig sr't melding 1

F7 Verlaat menu naar' vOl'ige schel'lll

Fl tllll FlO melding 1

bestaande volgende veld 2

2 vel'wijderen ka,'akter' melding 2

F7 Verlaat lIIenu naar' vOl'ige scher'lII

getal melding 2

N verlaat schel' naar volgende lIIenu

ENTER toevoegen naar volgende menu

J toevoegen naar volgende menu



12345 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Seetie nUIIlIller'
Onderwij s g/'oep nummer'

.. /Overige gegevens menu/Bewerken Onderw gl'/TOEVOEGEN Onderwijs gl'. 15610

Omsehrijving :

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~~ I AUTOPRAD
24
25

Invoel' Ok J/N

toe-
stand veldnaam aetie I'eact ie volgende toestand

1 seetie en OG ongeldig nJ' • melding 1
nummer

F7 Vedaat menu naar' vol'ige scherm

Fl tIm FlO melding 1

geldige nl'. volgende veld 2

2 Omsehrijving F7 Vedaat menu naa/' vor'ige selleI'm

ka/'akte,' melding 2

geldig Ill' . bewaal' n/'. 3

3 invoer ok kar'aktel' melding 3

F7 Verlaat menu naal' vorige seher'lII

getal melding 3

N ver'laat scher' naa,' volgende menu

ENTER toevoegen naar volgende menu

J toevoegen naal' volgende menu



Sectie numme,' :
Onderwij s groep flummel'

•. /Overige gegevens menu/Bewe,'ken Onde,"w gl"/WIJZIGEN Ofldel"wijs gr

Invoer' Ok J IN

Omschrijving :

1 234 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

15620
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

~! 1 AUTOPRAD

25

toe-
stand veldnaam actie I"eactie volgende toestand

1 sectie en OG ongeldig Ill' " mdding 1
nummer'

F7 Vel"laat menu na31" vo,'ige scherm

F1 tIm FlO melding 1

geldige nl'. laat om. zien 2

2 omschrijving F7 Vel'1aat menu naal' v(wige scherm

kar'aktef' melding 2

geldig nl'. bewaal" nr'. 3

3 invoer ok karakter' melding 3

F7 Vel'1aat menu naar' vorige scherm

getal melding 3

N ver"laat sehel' naar volgende menu

ENTER toevueqel1 113<11' volgende menu

J toevuegel1 naar volgende menu



1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234507890123456789012345678901234567890123456790

00
01 . . /0vel'ige gegevens menu, Sewer'ken Ondel'w g,., VERWIJDEREN Onder'w gr'. 15630
02
03
04
05
06
07
08 Sectie numme,. :
09 Onder'wij s groep nummel'
10
11 Omschrijving :
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 I Vel'wijderen J/N
23 AUTOPRAD
24
25

toe-
stand veldnaam aetie reactie volgende toestand

1 onderwijs ongeldig Ill' . melding 1
gr'oepnr.

F7 Vel'laat menu naal' vorige seher'm

Fl tim FlO melding 1

geldig n,', volgende veld 2

2 verwijderen kar'akter' melding 2

F7 Vel'laat menu naa,' vo,'ige sehe,'m

getal melding 2

N vedaat scher naar volgende menu

ENTER toevoegen naar volgende menu

J toevoegen naar' volgende menu



Fl =vooruit bladeren F2=aehter'uit blader'en F4=keuze maken
AUTOPAAD

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 234 5 678
01234567890123456789012345678901234567H90123456789012345678901234567890123456790

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

.• /Overige gegevens menu /Bewer'ken Soor't r'ap/ RAADPLEGEN soon I'ap,

soon Omsctll'ijving

15540

toe-
stand veldnaam aetie I'eaetie volgende toestand

1 keuze F2 volgende s volgende seherm

F3 Vodge s Naar' vodge seherm

F4 1113ak keuze Ver'laat seher'm met keuze

Ander's melding 1

F7 vel'laat s Verlaat sehenn zondel' keuze

123 4 5 678
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456790

Cat, Omselll'ij ving

xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

.• /Overige gegevens menu/Bewer'ken Catagor'ie / RAADPLEGEN Catagor'ie

F1 =vool'ui t blader'en F2=achter'lIit bladel'en F4=keuze maken
AUTOPRAD

15440

toe-
stand veldnaam aetie I'eactie volgende toestand

1 keuze F2 volgende s volgende sehel'm

F3 Vor'ige s Naar vOl'ige seherm

F4 maak keuze Ver'laat sehel'm met keuze

Anders melding 1

F7 vel'laat s Vel'laat seher'm zonder ke uze



PI'O j . omsctll'ij ving

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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toe-
stand veldnaam actie ,'eaetie volgende toestand

1 keuze F2 volgende s volgende sehel'm
--

F3 VOl'ige s Naal' vol'ige scher'flI

F4 ma3k keuze Verlaat schel'm met keuze

II
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F7 vel'laat 5 Vel'laat schel'm zonder ke

I
uze
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AUTOPRAD
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toe-
stand veldnaam actie reactie volgende toestand

1 keuze F2 volgende s volgende scherm

F3 Vol'ige s Naal' vor'ige scher'm

F4 Illaak keuze Vel'laat seller'm met keuze

Anders rneldinu
1

1

F7 vel'laat s Vel'1aat schel'm zonder' ke

I

uze
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03
04
05
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16
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20
21
22 F1 =vool'ui t bladel'en F2=aehtel'ui t bladel'en F4=keuze maken
23 AUTOPRAO
24
25

toe-
II-eactiestand veldnaam aetie volgende toestand

1 keuze F2 va1geIHle s volgende sehel'm

F3 Vorige s Naa,- vOl'ige sehel'm

F4 maak keuze Vel'1aat scherm met keuze

Anders melding 1

F7 vedaat s Vel-Iaat sehel'PI zander ke uze
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2 Veranderingsanalyse

Deze fase dient ter orientatie op de problemen waarvoor de
organisatie een oplossing wenst. De eerste stap hierin is de
orientatie op problemen die binnen de organisatie voorkomen.
In deze fase worden alle opgesomde problemen meegenomen, maar
er wordt nog geen selectie gemaakt uit die problemen. Wel
wordt als stellingname gehanteerd, dat een probleem aan een
gebruiker moet worden toegekend. Er moet dus een gebruiker
zijn die zich 'verantwoordelijk' voelt voor een bepaald pro
bleem. Deze problemen moeten naar voren komen uit gesprekken
met de groepsleider, de plvgroepsleider en met de 'toekom
stige' gebruikers etc. Per afzonderlijk probleem moet de ernst
ervan worden vastgesteld. Dit zal gedaan worden aan de hand
van gesprekken met de betrokken probleem 'verantwoordelijke'.
Tevens wordt door middel van deze gesprekken de groeitendens
van deze problemen bepaald. In deze fase zal verder de causa
liteit tussen de verschillende problemen in kaart worden
gebracht, dit ten behoeve van de eventuele prioriteitsstel
ling.
Daarnaast wordt in deze fase ook nagegaan op welke wijze de
huidige situatie moet worden veranderd om de doelstellingen te
verwezelijken en de problemen op te lossen. Verder zal ook de
kwantiteit van de problemen worden vastgesteld om de verschil
lende alternatieven op praktische haalbaarheid te toetsen.

Afbakening

Het onderzoek zal zich voornamelijk gaan richten op de sectie
Bewerkingstechnologie. Deze sectie is opgedeeld in twee onder
wijsgroepen. Bij beide onderwijsgroepen worden de medewerker
gegevens en de rapport gegevens op eenzelfde manier geregis
treerd, dit omdat het systeem dat momenteel gehanteerd wordt
door dezelfde persoon is opgezet. Er zal echter worden nage
gaan in hoeverre de andere secties met eventuele aanpassingen
ook gebruik zouden kunnen maken van het systeem en in welke
mate dit geYntegreerd zou kunnen worden. Mocht blijken dat dit
geen haalbare kaart is dan zal het onderzoek zich richten op
de sectie Bewerkingstechnologie.
Verder zal gekeken worden hoe het mogelijk is om de systemen
op sectie niveau te integreren.
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la lb lc

Onderwerp Begeleider poten.ti.ele
medewerker
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Project

4a
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over literatuur

8
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Liter-atuur

8a 7a

Medewerkers
lijsten

Afbeelding 1 activiteiten schema huidige situatie
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Definieren, classificeren informatie deelsystemen

Nrl Informatie deelsysteem I Soort IDS

2 Inschrijven medewerker Handmatig met automatiseer
bare ondersteuning

3 Medewerker toewijzen aan
onderwerpen

4 Uitvoeren project

5 Schrijven art ike len en
rapporten

6 registreren verslagen en
rapporten

7 Sorteren medewerkers
gegevens

8 Sorteren rapporten

Handmatig

Handmatig met automatiseer
bare ondersteuning

Handmatig met automatiseer
bare ondersteuning

Handmatig met automatiseer
bare ondersteuning

Formaliseerbaar

Formaliseerbaar

Het onderzoek zal betrekking hebben op de formaliseerbare
informatie deelsystemen en de deelsystemen die ondersteund
kunnen worden met behulp van automatisering.



Probleemlijst.

5 Veranderingsanalyse

Pl. Het terugzoeken van gegevens over oudmedewerkers is
bewerkelijk.

P2. Het telkens opnieuw intypen van rapportgegevens kost te
veel tijd.

P3. Het sorteren van rapportgegevens kost veel tijd (zoniet
onmogelijk) .

P4. Het zoeken van een rapport kost te veel tijd.
P5. De gegevens voor het huidige registratie systeem zijn te

complex om door de secretaresse geregistreerd te worden.
P6. Het registreren van de gegevens kost te veel tijd voor de

groepsleider.
P7. Het opstellen van een actuele adressenlijst is bewerke

lijk.
P8. Het overzichtelijk samenvoegen van het planblok (dit zijn

gegevens van medewerker die betrekking hebben op zijn
werkzaamheden binnen de afdeling) is bewerkelijk.

P9. Het zoeken van rapporten op naam van de auteur kost veel
tijd

PIO. Het zoeken van rapporten op trefwoorden is niet mogelijk.
Pll. Het opvragen of halen van een WPA nummer kost veel tijd.
P12. Het is bij een vakgroep niet bekend welke rapporten er

bij de andere geproduceerd zijn.

De nummers PI tim P7 P9 tim P12 hebben betrekking op de sectie
bewerkingstechnologie.
P8 heeft betrekking op de sectie Produktiemiddelen.

Causaal diagram

(Dit is een diagram waarin aangegeven wordt welke problemen
elkaar belnvloeden, versterken(+) of verzwakken(-).)

Dit diagram wordt opgesteld ter controle van de systeemgrenzen
(a-schema) en met het oog op eventueel toekennen van ontwik
kelprioriteiten.

Pl

P2

P4 --------->+ P3 --------->+ P9

P5 --------->+ P6

P7

P8

PIO

Pll

P12
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Belangengroepen

xP12

robleem Groepsleider Medewerkers Studenten secretaresse
-

Pl X
P2 X X
P3 X
P4 X X X
P5 X
P6 X
P7 X X
P8 X(HGL)
P9 X X
PlO X X
Pll X X

P

Deze lijst is vooral belangrijk am te controleren of we aIle
betrokkenen geraadpleegd hebben. Verder hebben we ze nodig om
straks problemen en oplossingen te kunnen bespreken met de
belanghebbende personen.

Eigenschappenlijst (Kwantificering huidige situatie)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10:
P11:
P12:

enkele minuten
enkele dagen per jaar
Word nag niet gedaan
1 keer per week max 20 minuten
feit
40 uur per jaar
1 uur per maand

10 minuten per rapport
niet mogelijk
enkele minuten per dag
Wordt maandelijks naar gevraagd

Groeitendens

P1 Geen aantoonbare groei
P2 toename rapporten ± 12%
P3 toename rapporten ± 12%
P4 toename elk jaar nieuwe rapporten ± 15%
P5 n.v.t.
P6 toename ± 10% toename rapporten
P7 toename medewerker 5% per jaar
P8 toename 5% medewerkers
P9 toename 15% van rapporten
P10: n.v.t.
P11 : toename evenredig aan rapporten ± 12%
P12: onbekend



veranderings alternatieven.

7 Veranderingsanalyse

Als men naar de verschillende problemen kijkt dan zal er snel
gedacht worden aan automatisering van dit informatiesysteem.
Dit komt omdat er veel verschillende lijsten van dezelfde
gegevens geproduceerd moeten worden, maar telkens op een ander
item gesorteerd. Ook is een belangrijk kenmerk van de organi
satie is dat deze sterk aan veranderingen onderhevig is wat
maakt dat het systeem dynamisch zal moeten zijn, waardoor de
gedachten aan automatisering versterkt wordt. Ook het vereen
voudigen van het systeem is met behulp van automatisering een
haalbare zaak, dit omdat het mogelijk wordt standaard invoer
schermen te maken die gecontroleerd worden op een correcte
invoer. Het systeem mag ook niet te belastend zijn voor de
werkdruk van de secretaresse. Dit wordt opgelost doordat deze
minder typewerk krijgt vanwege het maar eenmalig invoeren van
o.a. rapportgegevens. Ook wordt door automatisering het opzoe
ken van rapportgegevens versneld.

Een nadeel van automatisering is, dat het systeem telkens
aangepast moet worden als er van buitenaf nieuwe normen worden
opgelegd voor bijvoorbeeld de registratie van rapporten.
Voor het oplossen van de oplopende WPA nummers zijn drie
mogelijkheden te weten :
1. Het registreren van de gegevens per onderwijsgroep,

bijgehouden door de secretaresse van de sectie.
2. iedere secretaresse heeft een eigen systeem met een stand

allone computer en een eigen WPA nummering en de gegevens
over haar eigen sectie.

3. de ander mogelijkheid is dat het systeem op een netwerk
wordt geplaatst waar men de gegevens gezamenlijk bijhoudt
en het opvolgend WPA nummer gehandhaafd blijft.

De voordelen van oplossing 1 en 2. zijn dat deze oplossing
veel goedkoper is dan oplossing drie omdat dit netwerk speci
aal aangelegd moet worden. Een ander voordeel is dat de bevei
liging van de gegevens beter te garanderen is als het systeem
op een stand allone computer draait, dit omdat de beveiligings
mogelijkheden in Dbase (waarin het programma geYmplementeerd
dient te worden) beperkt zijn. Het nadeel van deze oplossing
is dat er een manier bedacht moet worden voor de gegevens
uitwisseling tussen de secretaresse onderling over de geprodu
ceerde rapporten binnen hun sectie en een alternatief ontwik
keld moet worden voor het WPA nummer.
Het voordeel van de derde oplossing is dat de gegevens van de
hele vakgroep bekend zijn bij alle secretaresses en dat het
WPA nummer aangehouden kan worden. De nadelen zijn in dit
geval de beperkte beveiliging van het systeem en de hoge
kosten om het te realiseren.
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Na enige onderzoek en gesprekken met betrokken personen is
naar voren gekomen dat het WPA nummer niet noodzakelijk een
opvolgend vakgroeps nummer moet zijn. Het WPA nummer moet een
rapport dusdanig uniek identificeren, dat het mogelijk is om
elke sectie en onderwijsgroep een eigen voorloop nummer te
geven (waardoor elk rapport toch uniek te identificeren is) en
verder per Onderwijsgroep een oplopend nummer aan te houden.

Het tweede knelpunt bij de eerste oplossing is op te lossen
door de rapportgegevens tussen de secretaresses periodiek uit
te wisselen en zo aan te vullen tot de huidige peildatum.

De volgende keuze die aan de orde komt is de keuze op welk
niveau binnen de organisatie het systeem moet kunnen of gaan
functioneren. Er zijn drie verschillende mogelijkheden in dit
geval te weten :
- Op vakgroep niveau
- Op sectie niveau
- en op onderwijsgroep niveau
Het op vakgroep niveau bijhouden van de rapport en medewerkers
gegevens heeft een aantal nadelen. De eerste nadelen hebben
betrekking op de registratie van medewerkers (ook studenten).
Voor het centraal bijhouden van deze medewerkers is het nood
zakelijk dat elke nieuwe medewerker (en dus ook studenten)
zich eerst bij de vakgroep moet melden waar men zijn gegevens
dient te registreren voordat hij naar de betreffend onderwijs
groep gaat. Ook dienen actuele medewerkerslijsten frequenter
aangevraagd te worden bij de vakgroep, wat weer meer tijd gaat
kosten. Verder dient de centrale administratie van de vakgroep
dan over kennis (soorten projecten en medewerkers, de verant
woordelijke mensen) te beschikken van het reilen en zeilen
binnen de verschillende onderwijsgroepen. nit systeem zal voor
deze persoon bijzonder belastend gaan worden omdat hij of zij
alle gegevens van de gehele vakgroep zal moeten gaan registre
reno Dit is een taak die op dit niveau nieuw is en waar men op
dat niveau weinig be lang bij heeft.
Het registreren van de rapportgegevens binnen de vakgroep
geeft ook problemen omdat de nummers nu ook weer centraal
aangevraagd moeten worden. Ook het bijhouden van rapporten per
onderwijsgroep (hetgeen mogelijk zou moeten zijn) is door deze
oplossing niet mogelijk.

Door de persoons- en rapportgegevens op sectie niveau te
registreren is het beter mogelijk deze gegevens te beveiligen
omdat het systeem dan door een persoon bijgehouden kan worden.
Ook is het op deze manier mogelijk om de rapporten per sectie
op te slaan in de omgeving van de secretaresse, zodat deze de
rapporten snel kan vinden. Het probleem dat bij deze oplossing
ontstaat is dat 'het vakgroeps WPA nummer' weer gereserveerd
moeten worden hetgeen weer overleg noodzakelijk maakt tussen
de verschillende secretaresses.
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Het nadeel voor de registratie van personen is dat de nieuwe
medewerkers die bij een onderwijsgroep gaan werken zich dient
te melden bij de secretaresse voor de registratie van zijn
gegevens. De rapporten zullen via de groepsleider bij de
secretaresse binnen moeten komen omdat deze niet in staat is
om te bepalen welke rapporten vertrouwelijk zijn en welke
niet.

Het opvragen van de gegevens over rapporten en personen wordt
eenvoudiger voor de hoogleraar en de groepsleider omdat deze
gegevens bij hun eigen secretaresse aanwezig zijn.

Ook is het registreren van deze gegevens voor de secretaresse
minder belastend dan op vakgroepsniveau, omdat deze secreta
resse al een deel van dit werk verricht en het haar ook wat
tijd bespaart in verband met het niet overtypen van deze
gegevens.

Het voordeel van het bijhouden van de gegevens op onderwijs
groep niveau is dat als er met deze onderwijsgroepen geschoven
gaat worden binnen de organisatie (wat een reele mogelijkheid
is) elke onderwijsgroep zijn eigen gegevens kan mee nemen. De
registratie van de gegevens kan gewoon door de secretaresse
van de sectie worden bijgehouden. Het verschil tussen het
registreren op onderwijsgroep niveau en sectie niveau is dat
de rapporten van de verschillende onderwijsgroepen in de
sectie dan in verschillende kasten worden opgeborgen. De voor
en nadelen zullen verder het zelfde zijn als hier boven be
schreven is bij de registratie van gegevens op sectie niveau.



Doelstellingen lijst
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De gegevens van medewerkers moeten binnen 3 seconden be
schikbaar zijn.
Rapportgegevens moeten op verschillende items gesorteerd
geleverd kunnen worden.
Rapportgegevens moeten als ASCII beschikbaar komen voor
nabewerking.
Het registratiesysteem vereenvoudigen zodat het door de
secretaresse bijgehouden kan worden.
Het snel beschikbaar zijn van rapportgegevens.
De gegevens van actuele medewerkers moeten binnen 3 sec.
beschikbaar zijn.
Er moet een oplossing kornen ter vervanging van het opvra
gen en inschrijven van WPA nummers in het centrale schr
ift.

Verbeterde eigenschappen.

Pl
P~

P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
PlO:
Pll:
Pl2:

3 seconden
1 keer invoeren van de gegevens
moet mogelijk zijn
1 keer per week binnen enkele seconden
moet door secretaresse gedaan kunnen worden
15 minuten per week door de secretaresse
3 minuten per maand
5 seconden per maand
10 seconden
10 seconden
Iedere onderwijsgroep houdt zijn eigen nummering aan
Iedere onderwijsgroep wordt periodiek op de hoogte gehou
den van de rapporten die bij de andere onderwijsgroepen
worden gemaakt.



Gemaakte keuze

II Veranderingsanalyse

De gegevens zullen per onderwijsgroep geregistreerd gaan
worden. De keuze voor deze oplossing is gebaseerd op het feit
dat het systeem met een onderwijsgroep mee moet kunnen verhui
zen als een onderwijsgroep naar een andere sectie gaat of wat
op korte termijn zeer goed mogelijk kan zijn, dat de onder
wijsgroepen door het gebouw verspreid komen te zitten. Hier
door is het zelfs gewenst dat elke onderwijsgroep zijn eigen
gegevens zal gaan bijhouden. Door deze keuze te maken is het
noodzakelijk dat het wpa nummer gewijzigd wordt. De oplossing
die hiervoor is bedacht is, dat elke onderwijsgroep een eigen
uniek opvolgend nummer bijhoudt, dat zal worden vooraf gegaan
door het sectie nummer en het nummer van de onderwijsgroep
(elke onderwijsgroep heeft een eigen nummer). Deze oplossing
is mogelijk gebleken na over leg met de vakgroepssecretaris die
met deze oplossing akkoord is gegaan. Ook is over dit onder
werp overleg gevoerd met de secretaresses. Deze zijn afweging
van voor en nadelen akkoort met de door ons voorgestelde
aanpak. De secretaresse zal dus de gegevens registreren veor
de onderwijsgroepen die onder de sectie vallen waar zijn
secretaresse voor is. Voor het aanvullen van de rapportgege
vens van de andere onderwijsgroepen zal een procedure ontwik
keld worden die voor een periodieke uitwisseling tussen de
verschillende secties zal zorg dragen. Ook zal er een procedu
re ontwikkeld worden waarin uiteengezet zal worden hoe rappor
ten dienen te worden ingeleverd en bij wie. Het is namelijk
van belang dat de groeps of 'Plv'groepsleider de ingeleverde
rapporten beoordeeld of ze al dan niet vertrouwelijke informa
tie bevatten. Ook komt er een procedure waarin de controle
geregeld zal worden over het op termijn vertrouwelijk blijven
van rapporten.
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Welke gegevens nodig op welk nivo van de organisatie

Vakgroep sectie Onderwijs groep
=

Medewerker X X
Rapport X X X
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