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UITVOER 

1. INLEIDING 

Het DISK-programma bevat ruim 60 rapporten, die als standaard uitvoer door de gebruiker kunnen 
worden aangemaakt. Hiervoor wordt automatisch de report-writer gestart. Dit is een Oracle-hulpmiddel 
voor het maken van voorgeprogrammeerde rapporten. Dit betekent echter, dat de gebruiker te maken 
krijgt met een apart programma met een eigen scherm en aparte toetsen qua bediening. 

2. STRUCTUUR 

De veelheid aan rapporten zou kunnen leiden tot een onoverzichtelijke informatieberg die  niet meer is 
te overzien. Het is daarom van belang de structuur te kennen van de verschillende opties. 
De rapporten in DISK zijn op twee niveaus opvraagbaar: 
 

1 Overzichten per complex 
Om deze rapporten te maken dient men eerst via het programma een complex op te roepen. Via de 
menu's kunt u als gebruiker naar elk gewenst programma gaan. Ter plekke dient u de keuze 
"uitvoer" uit de menu-opties te kiezen. De uitvoer die u daardoor krijgt bevat alleen gegevens over 
het complex waarmee u op dat moment werkt. Het mag duidelijk zijn, dat u bij de menukeuze 
"ONDERHOUD" geen inspectierapporten zult zien. Hiervoor zult u eerst via het menu naar 
"INSPECTIE" moeten. 

 
2 Overzichten over alle complexen 
Rapporten die gegevens over alle complexen bevatten staan gegroepeerd onder de menukeuze uit 
het hoofdmenu: "ALGEMENE RAPPORTAGE". Het is van belang dat men zich realiseert, dat alle 
overzichten die via deze optie worden opgevraagd, gegevens bevatten uit het totale bestand per 
beheerder. 

 
Vooraf dient u zich te realiseren vanuit welke optiek u uitvoer wilt opvragen. Het kan voorkomen, dat 
rapportnamen zowel bij groep 1 als bij groep 2 voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval met 
paspoorten, urgentieoverzichten, bouwstenen, etc. 
De menu-overzichten aan het eind van dit hoofdstuk kunnen u hierbij van dienst zijn.  

3. UITVOERSCHERM 

Nadat u uitvoer hebt geselecteerd verschijnt het onderstaande standaardscherm van de report-writer 
van Oracle, waarin naar wens kan worden gewijzigd. De uitvoer wordt via dit scherm geregeld. De 
uitvoer gaat standaard naar het scherm en heeft een vooraf vastgestelde filenaam. 
De cursor staat op Screen (= naar scherm) en u kunt het woord "File" hier overheen typen om de 
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uitvoer naar een file te sturen. Hierna kan men de filenaam accepteren met [Enter] of een andere 
naam opgeven. Indien men voor 'Screen' kiest, zal men de opgave nogmaals moeten doen om het 
naar een file te sturen. 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  Parameter Values  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  │ 
│  ╔═══════════════════════════╤═════════════════════════════════════════════════╗  │ 
│  ║ Parameter                 │                                                 ║  │ 
│  ╟───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────╢  │ 
│  ║ Voor bestand typ: File    │ Screen                                          ║  │ 
│  ║ Naam van het bestand      │ naam.lis                                        ║  │ 
│  ║                           │                                                 ║  │ 
│  ║                           │                                                 ║  │ 
│  ╚═══════════════════════════╧═════════════════════════════════════════════════╝  │ 
│                                                                                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  Parameter Values  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒  │ 
│  ╔═══════════════════════════╤═════════════════════════════════════════════════╗  │ 
│  ║ Parameter                 │                                                 ║  │ 
│  ╟───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────╢  │ 
│  ║ Voor scherm typ: screen   │ File                                            ║  │ 
│  ║ Naam van het bestand      │ naam.lis                                        ║  │ 
│  ║                           │                                                 ║  │ 
│  ║                           │                                                 ║  │ 
│  ╚═══════════════════════════╧═════════════════════════════════════════════════╝  │ 
│                                                                                   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

3.1 Uitvoer naar scherm 

Als men voor 'Screen' heeft gekozen, zal het rapport op het scherm verschijnen. Gezien de breedte 
van de rapporten (120 karakters) zal slechts een gedeelte zichtbaar zijn. 
Met [PgDn] en [PgUp] kan men door de pagina's bladeren, maar men ziet slechts de eerste 24 regels 
en alleen het linker deel van de pagina. Als men wil kijken in de pagina, drukt men eerst op [Ctrl]+[F2], 
waarna men met de cursortoetsen door de gehele pagina kan scrollen. Met [Enter] komt men weer in 
de linker bovenhoek voor bladeren door de pagina's. Door [F10] in te drukken verlaat men het 
uitvoerscherm. Met [Enter] komt men weer terug in het DISK programma. 

3.2 Uitvoer naar file 

Bij de keuze voor 'File' worden alle gegevens in de gekozen of standaard file geschreven en in de 
eigen directory van de gebruiker geplaatst. 
LET OP: 
Als u dezelfde file nog eens uitvoert (bijvoorbeeld met andere basisgegevens) dan wordt de reeds 
bestaande file overschreven. U dient dus bij het opgeven van de uitvoer een andere naam op te 
geven. Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de oude situatie. 
 
Om de file te printen dient u terug te gaan naar het beginscherm van DISK. U zult dus DISK moeten 
stoppen. Voordat u dit doet is het wellicht verstandig eerst eventuele andere rapporten uit te voeren. U  

file_aa.lis 06 nov 11:08 file_bb.lis 09 nov 10:21 
file_cc.lis 11 nov 07:13 file_dd.lis 27 feb 16:03 
file_ee.lis 03 oct 16:28 
(EOF): - 
 
 
Welke file wilt u printen? : - 
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kunt dan in één keer alle rapporten printen. Op de volgende pagina volgt de beschrijving van de te 
volgen procedure. 
 
U typt het item "print". De door u gemaakte rapporten worden in een overzicht zoals hieronder 
weergegeven. Nadat u [Enter] hebt gegeven verschijnt de vraag zoals weergegeven. 
 
U kunt nu de volgende opdrachten geven: 
-  filenaam.lis (alleen de file die u opgeeft) 
-  fi*.lis    (alle files die eindigen op 'lis' en beginnen met 'fi')  
-  *.lis    (alle files die eindigen op 'lis') 
-  *.*     (alle files die in uw directory staan. Let op! Als er files bij staan die een programma 
starten (exe, com, etc.) dan zal uw computer vastlopen en moet u helemaal uitloggen en opnieuw 
opstarten. Deze optie wordt in principe afgeraden.) 
 
Indien er voor u nog geen printer is gedefinieerd zal dit op het scherm gemeld worden en dient u eerst 
contact op te nemen met de helpdesk in Zoetermeer. 
Na deze melding komt het hoofdscherm vanzelf weer terug. 
Met de keuze "Verlaat"  wordt DISK afgesloten. Uw uitvoer wordt geprint door de in het netwerk 
gedefinieerde printer. 
 
 
 
 

De volgende acties zijn mogelijk 
 delete verwijderen file(s) 
 dir  geef een lijst van file(s) 
 disk  start DISK programma 
 passwd verander het wachtwoord 
 print  printen file(s) 
 verlaat verlaat de disk applicatie 
 
begin filetransfer Alt-F9, F6 
einde filetransfer Esc, F9 
 
Kies: - 

 
Nadat u DISK heeft verlaten verschijnt bovenstaand scherm met de functies die ten aanzien van DISK 
voorhanden zijn. 
 

3.3 Gebruik sneltoetsen 

In de menubalken en pull-down menu's zijn hoofdletters opgenomen, die men achter elkaar kan 
intypen zonder [Enter]. Wel moet na het invoeren van een identificatienummer of code (id) een [Enter] 
als bevestiging worden gegeven. 
De hoofdletters zijn ook terug te vinden in de menuoverzichten in supplement 4. 
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4. MENU-OVERZICHTEN 

De menuoverzichten specifiek voor de uitvoer uit DISK vindt u in hoofdstuk 10 supplement 4.  
Op overzicht 3 vindt u de uitvoer per complex en op overzicht 4  alle rapporten van de "algemene 
uitvoer". Achter dit overzicht staan nummers. De nummers verwijzen naar de bladzijde van de 
uitvoervoorbeelden van supplement 2. 
 

_______________________________________________________________________ 
versie 4.0 blad 6 


	INLEIDING
	STRUCTUUR
	UITVOERSCHERM
	Uitvoer naar scherm
	Uitvoer naar file
	Gebruik sneltoetsen

	MENU-OVERZICHTEN

