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initiatief werkgroep sjablonen

• 10 musea
• inventariseren gebruikerservaringen
• delen rapportagemogelijkheden: 

sjablonen, uitvoerformats, xslt, adapl
• best practices op de website: 

Adlib, gebruikersgroep
• aanbevelingen en wensen Adlib/Axiell
• vragen via Linkedin, Adlib roadshow etc



rapportages in Adlib

• binnen Adlib

open afdrukassistent

zoek Word-sjabloon

uitvoerformaten

• buiten Adlib

eigen sjablonen

export naar Excel, 
xml, Adlib tagged



binnen Adlib



buiten Adlib



voorbeeld van Word sjablonen

• voordelen
makkelijk aanpasbaar 
veel gebruikt
veel vrijheid

• nadelen
bugs gevoelig
traag
geen voorbeeld voordat je gaat printen
loopt vast met teveel records



objectlijsten



conditierapport



bruikleenovereenkomst



barcodelijst



alternatieven?
• office connect?

o vanuit Word, Excel, Powerpoint eenvoudig in Adlib te zoeken, 
zonder kennis van Adlib

o data kopiëren naar huidige document
o gratis plug-in, wel Adlib api-server nodig

• xslt?
o onbekendheid bij gebruikers
o wil je een xslt aanpassen moet je deze taal en werkwijze kennen
o edit tool ontbreekt, wysiwyg tool zou handig zijn

• adapl?
o vooral voor adapl kenners

• sharepoint?
o alleen voor Sharepointspecialisten



voorbeeld van office connect



voorbeeld van office connect



voorbeeld van xslt stylesheet



voorbeeld van xslt stylesheet



voorbeeld van adapl

naam omdraaien

Vermeer, Johannes 

wordt 

Johannes Vermeer

%1 = name$(VV)



voorbeeld van Sharepoint



voorbeelden

• Adlib website
afbeeldingen in sjablonen

etiketten maken met xslt

voorbeeldsjablonen

downloads

• Adlib gebruikersgroep website
downloads

http://www.adlibsoft.nl/support/faqs/afbeeldingen-naar-een-word-sjabloon-exporteren
http://www.adlibsoft.nl/nieuws/etikettenmaken
http://www.adlibsoft.nl/support/faqs/word-sjablonen-maken-voor-afbeeldingen-met-vaste-afmetingen
http://www.adlibsoft.nl/support/downloads
http://www.adlibug.nl/downloads/


hoe nu verder?

• een aantal rapportagemogelijkheden in Adlib 
zijn sterk verouderd

• met de alternatieven aan de slag gaan

• wat gaat Adlib/Axiell met de verschillende 
functionaliteiten doen?

• kan de gebruikersgroep hier iets in 
betekenen?



dank voor jullie aandacht!
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