Adlib Designer
Onderhoud en beheer zelf uw applicatie
Flexibiliteit is één van de hoekstenen van onze
software. Gebruikers van Adlib en Axiell
Collections (behalve Collections in de cloud)
kunnen, onafhankelijk van Axiell ALM, applicaties
aanpassen
en
onderhouden
met
het
programma Adlib Designer.
Designer bestaat uit meerdere onderdelen die u
in staat stellen om uw applicatie en
databasestructuur te beheren. Zo kunt u
bijvoorbeeld nieuwe velden en indexen
toevoegen, schermen maken en aanpassen,
gegevens importeren, toegangsrechten instellen
en menu’s inrichten. In deze factsheet lichten we
de belangrijkste onderdelen van Adlib Designer
toe.

Screens Manager
De Screens Manager helpt bij het beheren van
de schermen (tabbladen met velden) die in uw
applicatie voorkomen. Ieder scherm kunt u naar
wens indelen en vormgeven (met de Screen
editor). U bepaalt dus zelf welke velden op welke
schermen komen te staan en u kunt onbeperkt
schermen maken. Zo kunt u bijvoorbeeld ook
schermen maken voor specifieke groepen
gebruikers die maar enkele velden nodig
hebben.

Adlib Designer wordt standaard geleverd bij alle
Adlib-versies, uitgezonderd Basis en Lite.
Application Browser
Met behulp van de Application Browser kan o.a.
de datastructuur en de wijze waarop uw data
wordt aangeboden of invoerbaar wordt
gemaakt (de interface) worden aangepast. Het
is
daarom
één
van
de
belangrijkste
componenten van Adlib Designer.

Daarnaast kunt u de werking van uw applicatie
op een aantal punten veranderen, zoals
beveiliging, autorisatie, indexering, import/export
mogelijkheden
en
printfaciliteiten
voor
gebruikers.
Een belangrijke functie is het bepalen van de
zoekmogelijkheden voor de eindgebruikers van
uw applicatie. Doelgroepen, rollen en rechten
kunt u volledig naar eigen specificaties instellen.

Import/Export Jobs Manager
Het importeren van data uit andere databases
kan veel werk besparen. Voor het importeren van
een willekeurige database is het noodzakelijk dat
het te importeren bestand omgezet kan worden
naar het formaat van de Adlib-database. In een
importjob koppelt u velden van het te
converteren bestand aan velden in de Adlibdatabase. Met behulp van een exportjob kunt u
desgewenst
de
gehele
Adlib-database
exporteren in een formaat waar andere
systemen ook mee overweg kunnen.
Translations Manager
Met behulp van de Translations Manager kan
eenvoudig een applicatie in een andere taal
worden vertaald. Het vertalen van de
applicatieteksten
(zoals
velden
bestandsnamen, namen van zoekingangen,
schermnamen etc.) kan hiermee snel worden
uitgevoerd. Gelijke teksten kunnen bijvoorbeeld
zoveel mogelijk in één keer worden vertaald.

ADAPL
Adlib beschikt over een eigen programmeertaal:
de Adlib Application Programming Language
(ADAPL). ADAPL-programma’s worden op tal van
plaatsen in een Adlib-applicatie toegepast. Zo
kunt u er bij het importeren van gegevens
bewerkingen mee uitvoeren. Denk bijvoorbeeld
aan het splitsen van velden of het transformeren
van datumformaten. Ook kunt u er bij opslag van
records automatisch taken mee uitvoeren, zoals
het conditioneel automatisch vullen van velden.
ADAPL kan daarnaast ook worden ingezet om
complexe, af te drukken rapporten te genereren.

voordat u de applicatie vrijgeeft voor gebruik
 Record Lock manager – geef gelockte records
weer vrij aan gebruikers
 Application Character Set Conversion Tool –
zet uw oudere applicaties om naar Unicode
 Application Coloring Tool – geef uw applicatie
eenvoudig een volledig andere kleurstelling
 Batch Manager – in één keer een aantal
import- en exporthandelingen en/of batchbestanden automatisch laten uitvoeren

Adlib Designer Help
Ter ondersteuning van de applicatiebeheerder is
Adlib Designer voorzien van een uitgebreide
online Help die altijd up-to-date is. Elke instelling
en wijziging die u kunt maken vanuit Adlib
Designer is beschreven en gedocumenteerd,
waar mogelijk met voorbeelden. U vindt deze
online
documentatie
op:
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.h
tml?ds_designer.html

Verschillende ‘tools’ beschikbaar
Naast de hiervoor genoemde onderdelen bevat
Adlib Designer ook een aantal gereedschappen,
waarmee een volledige applicatie als geheel
kan worden aangepast en die ter ondersteuning
van de applicatiebeheerder dienen, zoals:
 Object Searcher – voor het snel vinden van
een applicatie-element (van veld tot script)
 Application Tester – test uw aanpassingen

Opleidingen
Omdat kennis in het gebruik van deze krachtige
gereedschapsset essentieel is, zijn er cursussen
die
ingaan
op
de
databaseen
applicatiestructuur van Adlib-applicaties en de
mogelijkheden van Adlib Designer.
Voor deze cursussen is het noodzakelijk dat de
cursist ook kennis heeft van de gebruiksfuncties
van de Adlib-software en/of Axiell Collections.
Kijk voor actuele cursusdata op de website van
Axiell ALM (http://alm.axiell.com/)
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