
 

Voorjaarsbijeenkomst van de adlibgebruikersgroep   -    5 april 2012   Breukelen  

Programma 

10.00 – 10.30 Ontvangst met koffie en thee 

10.30 – 11.00 Ledenvergadering 

1. Bestuurswisselingen 
Iris van Breda is in november 2011 gestopt als bestuurslid / voorzitter.  
Jeroen de Meester heeft zich beschikbaar gesteld.  
Bestuurstermijn voor Wouter de Voogd loopt af, hij stelt zich opnieuw beschikbaar. 
Oproep voor nieuwe bestuursleden. 
2. Financiële verantwoording 2011 en begroting 2012  
3. Rondvraag 

 

11.00 – 11.30 Presentatie Workflow live – door Adlib 

11.30 – 12.30 Workshops 
 

Designer -  Jeroen de Meester SQL Tips en Trucs - Rolf Blijlevens 

Heb je je steeds afgevraagd wat allemaal 
mogelijk is met Adlib Designer? In deze 
workshop maken we zelf een databank vanaf 
nul. Velden, indexen, schermen, 
zoekingangen, … alles wordt nieuw 
aangemaakt met als doel een werkende 
mini-Adlib te creëren. 
 

Adlib voor SQL is een mes dat aan twee 
kanten snijdt. Aan de ene kant is het SQL-
platform veel robuuster, wat een aanzienlijk 
voordeel is als meerdere gebruikers 
gelijktijdig in Adlib werken. Aan de andere 
kant zien we dat een aantal belangrijke 
innovaties alleen met Adlib voor SQL 
mogelijk is. In deze workshop komen de 
belangrijkste zaken aan de orde. Daarnaast 
nemen we ook een kijkje 'onder de 
motorkap' en tenslotte richten we de blik op 
de toekomst. 

 

12.30 – 13.30  Lunch 

13.30 – 14.30  Workshops 

 

Meertaligheid – Jeroen de Meester Een goede voorbereiding is het halve werk - 
Caecilia Thoen 

Als uw Adlib applicatie op een SQL of Oracle 
database draait, dan kan een veld zo worden 
ingesteld dat bij de invoer van data een of 
meerdere veertalingen worden opgeslagen. 
Vooral met het oog op de online ontsluiting 
is dit een onmisbare feature. In deze 
workshop ler je hoe je meertaligheid instelt 
bij verschillende types velden, hoe je 
meertalige tekst invoert en wat de voor- en 
nadelen zijn van een meertalige Adlib 
applicatie. Niveau: gevorderde gebruikers, 
basiskennis Adlib Designer vereist 

Organisatie en hulpmiddelen bij het werken 
in Adlib. 
Onderdelen die in deze workshop aan bod 
komen zijn: het  maken van een invoer 
handleiding,  maken van een werkplan,  
taken verdelen, gebruik AAT,  gebruik MOVE-
invulboek, checklist benodigdheden tijdens 
registratie. 
 

 

14.30 – 15.30  Mededelingen van Adlib Information systems – Bert Degenhart Drenth 

15.30 – 17.00  Borrel en napraten 


