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Rapportage sjabloon
Inleiding
Met een rapportagesjabloon is het mogelijk om rapportages met variabele inhoud
te genereren, door op de sjabloon te verwijzen naar velden. Tijdens het
genereren van het rapport, worden de velden op de sjabloon vervangen door de
inhoud die in ZooEasy bekend is van het betreffende dier. Als voor een veld geen
waarde is gevonden, wordt op het rapport ook geen waarde getoond.

De opmaak uit de sjabloon wordt overgenomen in het gegenereerde rapport.
Denk hierbij aan lettertypes, afbeeldingen, kop- en voetteksten en eventueel een
watermerk.

Werkwijze
De werkwijze is als volgt:
Als eerste moeten er rapport sjablonen aangemaakt worden:
1. Klik menu Beheer
2. Klik op het tabblad Basistabellen en kies Rapport sjablonen.
3. Klik op Toevoegen
4. Voer Omschrijving en Positie in en eventueel een Toelichting.
5. Klik op Bewaren.

Herhaal stap 2-5 voor extra sjablonen.

Hierna moeten de aangemaakte sjablonen geautoriseerd worden binnen de rol
waarin ze gebruikt worden.

1. Klik menu Beheer
2. Klik op het tabblad Basistabellen en kies Rollen
3. Klik op de rol, waarvoor het rapport geautoriseerd moet worden
4. Klik op het tabblad Verslagen
5. Klik op het sub tabblad Verslagen
6. Vink de optie Toon sub tabblad {Dier} details aan
7. Vink de optie Toon sub sub tabblad {Dier} details aan.
8. Klik op Bewaren

In het menu onderdeel Verslagen is voor ieder rapport sjabloon regel een tabblad
aangemaakt. Deze tabbladen worden getoond op het tabblad Rapportages en
daarbinnen op het sub tabblad {Dier} details, in de volgorde zoals aangegeven in
het veld positie.

1. Klik op het menu Verslagen.
2. Klik op het tabblad Rapportages
3. Klik op het sub tabblad {Dier} details
4. Klik op een sub sub tabblad.

Om nu met een rapport sjabloon te kunnen gaan werken moet een sjabloon,
opgemaakt in MS Word 2007 of hoger, geupload worden.

1. Klik op Bladeren.
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2. Selecteer een bestand (*.docx) in het getoonde venster.
3. Klik op Openen in het venster. Het venster sluit nu.
4. Klik op Instellingen bewaren, waarna het geselecteerde document in het
toonveld onder Naam getoond wordt.

Nu kan de rapport sjabloon samengevoegd worden met de gegevens van een
dier.

1. Klik op de knop met de drie puntjes.
2. Zoek het dier op waarvan de gegevens in het rapport moeten worden
samengevoegd.
3. Klik op de regel van het betreffende dier.
4. Klik op Rapport samenvoegen

In een Word document worden nu de samengevoegde gegevens van het dier
getoond.

Toelichting
Voor de rapport sjabloon geldt het volgende.

Verwijzingen naar velden worden tussen dollar tekens  geplaatst.
In de bijlage staat een lijst met alle veldnamen die gebruikt kunnen
worden op de sjabloon.
Veldnamen moeten exact overeenkomen. De veldnamen (en bij extra
velden de namen van tabbladen) zijn hoofdlettergevoelig. Ook punctuatie,
zoals punten, spaties en komma’s, telt mee.
Als de veldnaam op de sjabloon niet exact overeenkomt met de veldnaam
in ZooEasy, wordt de veldnaam tussen accolades op het gegenereerde
rapport getoond.
Bij het wijzigen van een veldnaam in de rapportsjabloon, moet de hele
veldnaam worden gewist en opnieuw worden ingetypt. Vervolgens moet de
sjabloon opnieuw naar ZooEasy worden geupload.
De sjabloon moet zijn gemaakt met versie Word 2007 of hoger en moet
het .docx formaat hebben.

Het plaatsen van veldnamen op de sjabloon gaat als volgt:

Naam van het dier: $Name$ toont de naam van het dier.
Inhoud van een extra veld: $< naam extra veld categorie >##< extra
veld naam>$. Bijvoorbeeld $Algemeen##Dierenarts$ verwijst naar de
inhoud van het extra veld Dierenarts uit de extra veld categorie Algemeen.
Velden van voorouders tonen is mogelijk door de toevoeging  X_ voor de
veldnaam te plaatsen, waarbij de X_ wordt vervangen door M_, F_,
MMMF_, afhankelijk van naar welke voorouder gekeken moet worden. F_
staat voor vader en M_ staat voor moeder. Op deze manier kunnen
gegevens worden getoond van 4 generaties voorouders. Bijvoorbeeld:

o $F_Name$ verwijst naar de naam van de vader.
o $MF_Name$ verwijst naar de naam van de moeder van de vader.
o $MMMM_Name$ verwijst naar de naam van de betovergrootmoeder.

Bij het tonen van inhoud van een extra veld van de voorouder, plaatst u
de X_ voor de naam van de extra veld categorie, waarbij X_ staat voor de
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voorouder. $M_Algemeen##Dierenarts$ verwijst bijvoorbeeld naar de
dierenarts van de moeder.
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Bijlage : Veldnamen
De volgende veldnamen kunt u in de rapport sjabloon gebruiken:

Veldnaam Beschrijving
$RegistrationNumber$ Registratienummer dier
$Gender$ Geslacht van het dier
$Name$ Naam van het dier
$GivenName$ Roepnaam van het dier
$TitleInFrontOfName$ Titel voor naam van het dier
$TitleBehindName$ Titel achter naam van het dier
$Color$ Kleur van het dier
$Breed$ Ras van het dier
$BreederNumber$ Code van de fokker
$BreederName$ Achternaam van de fokker
$BreederBusinessName$ Bedrijfsnaam van de fokker
$BreederAddress$ Adres1 van de fokker
$BreederAddress2$ Adres2 van de fokker
$BreederPostalCode$ Postcode van de fokker
$BreederState$ Staat van de fokker
$BreederCity$ Plaats van de fokker
$BreederCountry$ Land van de fokker
$BreederTelephone1$ Telefoon 1 van de fokker
$BreederTelephone2$ Telefoon 2 van de fokker
$BreederCellPhoneNumber$ Mobiel nr van de fokker
$BreederEMail$ E-mail van de fokker
$OwnerNumber$ Code van de eigenaar
$OwnerName$ Achternaam eigenaar
$OwnerBusinessName$ Bedrijfsnaam eigenaar
$OwnerAddress$ Adres van de eigenaar
$OwnerAddress2$ Adres 2 van de eigenaar
$OwnerPostalCode$ Postcode van de eigenaar
$OwnerState$ Staat van de eigenaar
$OwnerCity$ Plaats van de eigenaar
$OwnerCountry$ Land van de eigenaar
$OwnerTelephone1$ Telefoon 1 van de eigenaar
$OwnerTelephone2$ Telefoon 2 van de eigenaar
$OwnerCellPhoneNumber$ Mobiel nr van de eigenaar
$OwnerEMail$ E-mail van de eigenaar
$Born$ Geboortedatum van het dier
$Deceased$ Overlijdensdatum van het dier
$InbreedingCoefficient$ Inteeltpercentage van het dier
$AVKValue$ AVK van het dier
$BreedPercentage$ Raspercentage van het dier
$Registered$ Geregistreerd van het dier
$Remarks$ Opmerkingen van het dier
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