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Inleiding 

Dit document beschrijft de voornaamste wijzigingen die met release 38 (augustus 2020) van de 

Seneca Formulierenserver worden uitgerold. 

 

 

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Seneca Formulierenserver?  

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:  

 

 

Seneca B.V. 

Elektronicaweg 31 

2628 XG Delft 

 

Telefoon : 015 251 37 00 

Fax  : 015 251 37 01 

 

Website : www.seneca.nl  

E-mail  : sales@seneca.nl 

Helpdesk : support@seneca.nl 

 

Social Media : www.twitter.com/SenecaBV  

   www.linkedin.com/company/seneca 

   www.facebook.nl/SenecaBV  

  

http://www.seneca.nl/
mailto:sales@seneca.nl
mailto:support@seneca.nl
http://www.twitter.com/SenecaBV
http://www.linkedin.com/company/seneca
http://www.facebook.nl/SenecaBV
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1 Succesvolle uitrol 

1.1 Uitrol géén impact op formulieren en producten 

De nieuwe release van de Formulierenserver wordt zodanig uitgerold dat dit géén invloed heeft op de 

werking van bestaande formulieren en producten. Alle gebruikers van deze SAAS-oplossing profiteren 

direct van de verbeterde functionaliteit. 

1.2 Optioneel: opnieuw genereren van formulieren 

Soms is het nodig om een formulier opnieuw te genereren, opdat alle wijzigingen die in deze release 

zijn opgenomen ook actief worden in een al bestaand formulier.  

 

Opnieuw genereren van formulieren kan worden uitgevoerd vanuit het Beheer-menu. Zorg uiteraard 

dat het Beheer-menu bereikbaar is. De gebruiker dient te zijn gekoppeld aan een gebruikersrol als 

Customer (of in het algemeen aan minimaal 1 gebruikersrol waarvoor de Permissie ‘Beheer’ is 

ingeschakeld).  

 

 

Sinds release 36 kunnen formulieren alleen in de acceptatieomgeving opnieuw worden gegenereerd. 

Na het opnieuw genereren dienen de formulieren opnieuw te worden gepubliceerd van 

acceptatieomgeving naar productieomgeving. 

 

Als aan voorgaande twee voorwaarden is voldaan toont het Beheer-menu de optie ‘Formulieren 

genereren’. 
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Klik op de optie in het menu. Je wordt nu doorgestuurd naar het scherm Genereer formulier(en) 

opnieuw 

  

Vervolgens selecteer je het opnieuw te genereren formulier door deze van het linker kader naar het 

rechter kader te slepen. Je kunt meerdere formulieren naar het rechter kader slepen om meerdere 

formulieren tegelijkertijd opnieuw te genereren.  

 

De formulieren die in het rechter kader zijn opgenomen genereer je opnieuw door op de button 

 te klikken.  

 

In het onderstaande voorbeeld worden de formulieren datummaand en Nieuwe medewerker opnieuw 

gegenereerd. 
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Van de actie Formulieren genereren verschijnt een verslag op het scherm. 

 

 

 

Vertoont een formulier na het opnieuw genereren nog problemen?  

Neem dan contact op met Seneca. 

 

Na het opnieuw genereren dienen de formulieren opnieuw te worden gepubliceerd van de 

acceptatieomgeving naar productieomgeving. 

1.3 Uitgerolde versie 

De Formulierenserver is een SAAS-oplossing. In principe draaien alle klanten van de 

Formulierenserver op dezelfde versie. Welke versie? ‘Hover’ in de beheerschil met de muis over het 

Formulierenserver-logo. 
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2 Bug fixes 

Er zijn bij deze release meerdere bugs gerepareerd, onder andere: 

Bug Oplossing 

Bewerkbaar indien de 

waarde leeg is gaat 

niet goed bij namen 

zonder tussenvoegsel 

Omdat het tussenvoegsel niet wordt gevuld bij een prefill wordt de status 

‘bewerkbaar’. Aanvragers zonder tussenvoegsel in de naam konden na 

prefill daar toch iets invullen.  

Dit is aangepast. Na een succesvolle prefill kan dit veld in de standaard 

GEMMA blokken niet meer worden aangepast. 

Pagina voor 

‘Tussentijds 

opgeslagen 

formulieren’ toonde 

zowel formulieren uit 

productie- als 

acceptatieomgeving 

Aangepast. In productiemodus toont de pagina alleen de in productie 

door aanvragers tussentijds opgeslagen formulieren. 

Analoog voor acceptatiemodus. 

Handtekening control 

was niet responsive 

Aangepast. 

Bij het kopiëren van 

controls worden de 

afhankelijkheden niet 

mee gekopieerd. 

Als bij een control op de tab Extra Afhankelijkheden waren opgenomen 

dan werden die tot deze release meegenomen op het moment dat een 

control werd gekopieerd. Dat leidde vaak tot ongewenst gedrag. Vanaf 

deze release worden Afhankelijkheden niet meegenomen bij het 

kopiëren van een control. 

Een tussentijds 

opgeslagen formulier 

bleef bestaan terwijl de 

oorspronkelijke 

aanvraag wordt 

afgerond.  

Een aanvrager kan een formulier starten en tussentijds opslaan. Wordt 

zo’n tussentijds opgeslagen formulier later weer ‘opgepakt’ en voltooid, 

dan bleef de tussentijds opgeslagen versie van dit formulier ook nog 

bestaan. 

En kon telkens ook opnieuw weer worden ‘opgepakt’. 

Dit is aangepast. In dit soort gevallen wordt voortaan de tussentijds 

opgeslagen versie van het formulier automatisch verwijderd. 

In e-mail over verlopen 

wachtwoord, ontbrak 

indicatie van de 

Formulierenserver 

instance. 

Enkele dagen voor het verlopen van een wachtwoord krijgen gebruikers 

vanuit de Formulierenserver een e-mail over deze situatie. In die e-mail 

wordt niet aangegeven vanaf welke Formulierenserver omgeving die e-

mail is verzonden.  

Veel gebruikers hebben ook een account op een acceptatie of (tijdelijke) 

testomgeving van de Formulierenserver.  

In die gevallen is het dus onduidelijk op welke omgeving dan het 

wachtwoord moet worden aangepast.  

In de e-mail tekst is nu de herkomst van de e-mail opgenomen.  

Na het wijzigen van de 

naam van een 

formulier werd de 

‘oude’ naam weer 

getoond na publiceren  

Aangepast. De nieuwe naam blijft nu staan, ook na publicatie van het 

formulier. 

Maximale 

bestandsgrootte van 

bijlagen  

Voor dit onderdeel zijn diverse bugs gefixed. Aanpassing van de 

standaard 20Mb max bestandsgrootte wordt op verzoek door Seneca 

doorgevoerd. Maximale bestandsgrootte is  
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Melding over 

overschrijden 

maximale 

bestandsgrootte in e-

mail naar 

producthandler was 

niet goed 

geformatteerd 

De e-mail toonde: 

 
De melding zelf werd met HTML tags weergegeven.  

Dit is aangepast. 

 

 

Er verscheen geen 

melding als je bij een 

multi upload control 

een leeg bestand 

sleepte naar de 

landing area 

Aangepast 

Indien bij een product 

geen vormgeving was 

ingesteld ‘verdween’ 

ook de URL van dat 

product uit de diverse 

SFS-pagina’s en kon 

het product dus niet 

meer via die weg 

worden opgestart 

Aangepast. Indien op product niveau de vormgeving niet is ingevuld blijft 

de URL zichtbaar. Als vormgeving wordt dan de standaard (default) 

vormgeving gebruikt die bij de klant is ingesteld. 

In Custom XForms 

control werd opmaak 

niet bewaard 

Aangepast. 

Opmaak blijft nu bewaard.  

Ook commentaar regels zijn mogelijk. 

 

Indien in een 

afhankelijkheid een 

pagina wordt gebruikt 

(bijvoorbeeld ‘Als de 

waarde … is dan wordt 

Page 2 zichtbaar) dan 

verdwijnt deze 

afhankelijkheid zodra 

je de pagina een 

andere naam geeft. 

Aangepast. 

De afhankelijkheid blijft bestaan, in de afhankelijkheid wordt de 

gewijzigde pagina naam getoond. 
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Indien een statistiek 

weergave werd ververst 

(het icoon, rechts 

bovenaan) dan 

verscheen een JSON 

string en verdween de 

statistiek weergave. 

Aangepast. 

De statistiekweergave wordt ververst en weer normaal weergegeven. 

  

In de systeembijlage PDF 

werd het ingediende 

formulier ID niet vermeld. 

Aangepast. 

Het ingediende formulier ID wordt nu standaard opgenomen in deze PDF (als 

referentie). 

 

Bij een webservice 

control, met alleen input 

via zogenaamde 

‘formdata’ input 

parameters, werd de 

webservice_input tab op 

het control niet getoond. 

Voor gebruikers van de generieke webservice functionaliteit. 

Indien bij een webservice alleen zogenaamde ‘formdata’ input parameters voor 

input zijn gedefinieerd dan werd bij gebruik van zo’n webservice operatie, in een 

UDC of direct in een formulier, bij de eigenschappen van dat webservice control, 

de webservice_input tab niet getoond. 

Bijvoorbeeld: 

De definitie van de webservice operatie heeft enkel formdata inut parameters. 

 
 

Bij gebruik in UDC/formulier dan toonde, bij de eigenschappen van dat control, 

de webservice_input tab geheel niet. 

 
 

Dit is aangepast, de webservice_input tab toont nu weer. 
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3 Functionele wijzigingen 

3.1 Terugzetten vorige versies van formulieren vereenvoudigd 

Het kunnen terugzetten van voorgaande versies van een formulier is al enige tijd 

standaardfunctionaliteit binnen de Formulierenserver. Tot voor deze release kon dat alleen door een 

voorgaande versie van een formulier te downloaden om daarna via een upload een eventueel 

bestaande versie van dat formulier te overschrijven. Deze werkwijze is nog steeds mogelijk, maar met 

ingang van deze release is functionaliteit toegevoegd waarmee het terugzetten van formulierversies 

eenvoudiger is geworden. 

 

Ter illustratie van deze nieuwe functionaliteit een voorbeeld van een eenvoudig formulier met de 

toepasselijke naam ‘demo vorige formulierversie terugzetten’. In het formulier zijn twee tekst-controls 

opgenomen. 

 

Als u nu terug wilt naar een voorgaande versie van dit formulier dan kunt u de knop  

gebruiken (zie rood omlijnd), Een pagina met daarop de beschikbare voorgaande versies van dit 

formulier wordt dan getoond. 
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De ‘-1’ versie is het actuele formulier. 

 

De versies 2 en 1 zijn voorgaande versies. U kunt nu bijvoorbeeld eenvoudig terug naar versie 2 van 

het formulier door op de betreffende regel te klikken en vervolgens dan de knop  te 

gebruiken. 

 

Het geselecteerde formulier wordt in de formulierendesigner getoond. 

 

In deze versie bestond er nog maar 1 tekst-control in het formulier. 
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Kies  om weer terug te keren naar de pagina met de formulierversies. 

Kies  om deze versie van het formulier te gaan gebruiken.  

 

Kiest u ervoor om een formulier actief te zetten, dan wordt de bestaande versie van het formulier eerst 

nog opgeslagen. Vervolgens wordt de geselecteerde versie van het formulier in de 

formulierendesigner getoond en wordt dit de nieuwe actuele ‘-1’ versie.  

 

Dat een formulier is teruggezet en welke formulierversie is teruggezet wordt vastgelegd in het label op 

de pagina formulierversie. 

Klikt u na bovenstaande actie bijvoorbeeld nogmaals op  dan toont de pagina 

Formulierenversie:  

 

Versie 3 is de versie die aan het begin van het voorbeeld actueel was en in de formulierdesigner werd 

getoond. Die versie is opgeslagen omdat u heeft gekozen een voorgaande versie actief te maken. 

Dat is nu de ‘-1’ versie, waarbij in het label wordt getoond dat die versie is ontstaan vanuit versie 2. 

 

Op de pagina Formulierenversie, zoals u die vanuit de designer kunt opvragen, kunnen ook alle 

andere acties worden uitgevoerd die, op de vanuit het menu getoonde pagina Formulierenversie, 

kunnen worden uitgevoerd. 
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Verwijderen van ‘-1’ versies van formulieren is niet mogelijk. U kunt wel een geheel formulier, inclusief 

alle versies, verwijderen. Dat kan door, vanuit de formulierpagina (dus niet de 

formulierenversiepagina), te klikken op de regel van het geheel te verwijderen formulier. 

 

Klik vervolgens op  

 

Vanaf die plek kan het formulier worden verwijderd, zie rood omlijnd. Maar dat kan ook alleen als het 

formulier niet is gekoppeld aan een product. Is dat het geval, dan moet eerst die koppeling ongedaan 

worden gemaakt.  
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3.2 Onderhoudspagina in te stellen op klantniveau 

Indien gewenst kunnen, via de menuoptie ‘Beheer’, ‘Onderhouds URL’, met 1 instelling, alle producten 

worden geredirect naar een onderhoudspagina. 

 

Vul op de pagina Onderhouds url de URL van de pagina in waarnaar toe ALLE producten moeten 

worden omgeleid. 

 

De instelling is van toepassing op zowel acceptatie als productieomgeving. 

 

3.3 Nieuwe en gewijzigde controls 

Nieuwe controls zijn toegevoegd en voor bestaande controls zijn wijzigingen doorgevoerd. 

 Nieuw control: Tijd 

Om eenvoudig tijdstippen te kunnen invoeren, zonder de noodzaak met bijvoorbeeld regex-expressies 

te moeten werken, is een nieuw control toegevoegd: het tijd-control. Bedoeld om eenvoudig, in 24-

uurs formaat, bijvoorbeeld begin- en eindtijden (handmatig) te kunnen invoeren. Het nieuwe control is 

opgenomen in de groep Standaard controls (zie rood omlijnd). 

 

 

Het control kan op de standaard wijze op het canvas worden opgenomen. Als invoer dient de tijd in 

het formaat HH24:MI te worden ingevoerd, Seconden kunnen niet worden ingevoerd.  

Geldige tijden lopen van 00:00 t/m 23:59. 

 Nieuw control: Ja/Nee Keuze control 

Om eenvoudig ‘Ja Nee’ vragen te kunnen toevoegen aan een formulier, zonder daarvoor een UDC of 

telkens een generiek lijst control te moeten ‘optuigen’ of kopiëren, is een nieuw lijst-control 

toegevoegd, het control Ja/Nee keuze.  
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Te vinden in de groep ‘Lijst controls’ (zie rood omlijnd). 

 

 

Het control toont op het canvas als: 

 

 

De eigenschappen zijn gelijk aan die van andere lijst-controls, maar de tab met lijstwaarden is niet 

beschikbaar. De lijstwaarden voor het control ja/nee keuze zijn vast ingesteld op ja/nee. Getoonde 

waarden zijn Ja en Nee, de overeenkomende interne waarden zijn ‘j’ en ‘n’. 

 

Het control toont standaard op een formulier als keuzerondjes. Dat kan worden gewijzigd door in de 

tab weergave de instelling voor “Voorkomen’ te wijzigen van full (Keuzerondje) naar bijvoorbeeld 

minimal (Drop-down lijst). Bedenk wel dat uiteindelijk de vormgeving (CSS) bepaalt hoe een bepaald 

control wordt gepresenteerd. 

 Nieuw control: Paging Startpage 

Tijdens het testen van formulieren is het soms handig om niet telkens alle pagina’s in te moeten 

vullen, maar direct na het openen van het formulier door te kunnen gaan naar een pagina ‘achterin’ 

het formulier. Het nieuwe control ‘Paging Startpage’ maakt dat mogelijk.  

Dit control is te vinden in de control-groep ‘Geavanceerd’. (Zie rood omlijnd). 
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Het verdient aanbeveling het control als 1e (of een van de eerste controls) te plaatsen in het formulier. 

Met het control kan worden ingesteld met welke pagina het formulier start bij opkomst va het formulier. 

Dat kan worden gedaan op de eigenschappen van het control op de tab ‘Overig’. 

 

 

Geef bij ‘Startpage’ het nummer van de pagina op waar het formulier bij opkomst moet starten. 

 

Bijvoorbeeld (op een willekeurig testformulier): 

De Startpagina is ingesteld op pagina 2. 

 

 

Bij uitvoering: 
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Alhoewel op deze wijze direct met een bepaalde pagina in het formulier kan worden gestart, kan het 

soms noodzakelijk zijn om diverse controls te voorzien van een (standaard)waarde, omdat de werking 

van de direct getoonde pagina en eventuele vervolgpagina’s afhankelijk is van waarden die moeten 

worden ingevuld in voorgaande (niet getoonde) pagina’s. Omdat die pagina’s nu niet worden 

doorlopen kunnen die waarden niet handmatig worden ingevoerd.  

 Nieuwe instelling op tab Extra van control-eigenschappen 

Aan de instellingen op het tabblad ‘Extra’ van controls is de instelling ‘Waarde berekenen’ 

toegevoegd’.  

 

Met een Smartforms-expressie kan aan een control een waarde worden toegekend die wordt afgeleid 

van het resultaat van andere controls.  
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Bijvoorbeeld: 

 

Met de Smartforms expressie [[getal1] + [getal2]] wordt de som van de twee numerieke controls als 

standaardwaarde getoond voor dit control. Bij uitvoering toont dat als: 

 

Door een waarde te berekenen wordt het control impliciet een ‘Alleen lezen’ veld. Dat kan worden 

voorkomen door bij de instelling ‘Alleen lezen’ op ditzelfde tabblad de waarde ‘false’ te kiezen. Dan 

wordt de eigenschap ‘Alleen lezen’ inactief voor dit control. Bij uitvoering toont dat als: 

 

 

 

 

Verwar deze instelling niet met de instelling ‘Standaardwaarde’.  

De ‘Standaardwaarde’ wordt getoond als waarde van een control bij OPKOMST van het formulier. Het 

is vrijwel altijd een vast ingestelde waarde of een functie voor bijvoorbeeld het bepalen van de huidige 

datum, omdat het afleiden van een standaardwaarde vanuit andere controls op dat moment nog niet 

mogelijk is (die zijn bij opkomst van een formulier nog niet ingevuld). De ‘Waarde berekenen’ uitkomst 

wordt getoond na het invullen van andere controls, als resultaat van een Smartforms expressie waarin 

die andere controls worden gebruikt. 
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De instelling is niet op ELK control toegevoegd, alleen op die controls waarvoor het zinvol is dat een 

waarde kan worden berekend. Voor het control Captcha is dat bijvoorbeeld niet zinvol.  

 Nieuwe instelling op tab Overig van control eigenschappen 

Aan de instellingen van veel controls is het tabblad ‘Overig’ toegevoegd. Of is, als dit tabblad al 

aanwezig was, de instelling ‘Toevoegen aan formulier samenvatting’ toegevoegd aan dit tabblad. 

 

 

 

Met deze instelling kan eenvoudig worden ingesteld dat controls, die op het formulier zijn opgenomen, 

wel of niet op de formuliersamenvatting verschijnen. Soms zijn er redenen die controls daar niet te 

tonen. De standaardwaarde ’Aangevinkt’ is zodanig dat de meeste controls WEL tonen op de 

formuliersamenvatting. Alleen controls als Captcha’s, Hidden fields etc. tonen NIET standaard op de 

formuliersamenvatting.  

 Nieuwe instelling op tab Weergave van control eigenschappen 

Aan de instellingen van veel controls is op tabblad ‘Weergave’ de instelling ‘Autocomplete’ 

toegevoegd. Daarmee kan de functie HTMLAutocomplete (ook bekend als Autofill), die in veel 

browsers bestaat, worden ingesteld. En is het mogelijk dat de browser bepaalde velden kan typeren 

en de inhoud vanuit vooraf ingevoerde gegevens kan overnemen.  

 

Bijvoorbeeld van toepassing op e-mailadressen, telefoonnummers, voornaam, achternaam, adres etc.  

De hier gekozen instelling wordt als HTML Autocomplete attribuut meegegeven aan het HTML-

element dat uiteindelijk wordt aangemaakt voor het formulier. 

 

Om bijvoorbeeld een postcodeveld dan te typeren als zodanig, kan bij de Autocomplete settings 

gekozen worden voor ‘Postal code’.  
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Mogelijke keuzes zijn: 

Attribuut Omschrijving 

off Sta de browser niet toe gebruik te maken van 

Autocomplete attributen 

name Volledige naam 

honorific-prefix Aanhef/titulatuur (de Heer, Mevrouw, Dr. etc.) 

given-name Voornaam 

additional-name Voorvoegsel 

family-name Achternaam 

honorific-sufix Toevoeging aan naam (junior, senior etc.) 

nickname Roepnaam 

email E-mailadres 

username Gebruikersnaam 

new-password Nieuw in te stellen paswoord 

current-password Huidige paswoord 

one-time-code One-time code, bedoeld voor bijv. tweeweg 

identificatie via SMS/e-mail 

organization-title Functienaam 

organization Organisatienaam 

street-address Volledige adres, kan meerdere regels bevatten 

address-line1 Adresregel 1 

address-line2 Adresregel 2 

address-line3 Adresregel 3 

address_level4 Administratief niveau 4 (n.v.t. in Nederland) 

address_level3 Administratief niveau 3 (n.v.t. in Nederland) 

address_level2 Administratief niveau 2 (n.v.t. in Nederland) 

address_level1 Administratief niveau 1 (n.v.t. in Nederland) 

country Landcode 

country-name Landnaam 

postal-code Postcode 

cc-name Volledige naam zoals vermeld op creditcard. 

cc-given-name Voornaam zoals vermeld op creditcard. 

cc-additional-name Tussenvoegsel zoals vermeld op creditcard. 

cc-family-name Achternaam zoals vermeld op creditcard. 

cc-number Credit card nummer 

cc-exp Credit card einddatum geldigheid 

cc-exp_month Credit card maand van einddatum geldigheid  

cc-exp_year Credit card jaar van einddatum geldigheid 

cc-csc CSC (veiligheids)code van creditcard 

cc-type Type credit card (Mastercard, Visa etc.) 

transaction-currecny Valutasoort van een transactie 

transaction_amount Bedrag van een transactie 

language (Voorkeurs)Taal 

bday Geboortedatum 
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bday-year Jaar van geboortedatum 

bday-month Maandnummer van geboortedatum 

bday-day Dagnummer van geboortedatum 

sex Geslacht 

tel Volledig telefoonnummer 

tel-country-code Kengetal van land voor telefoonnummer 

tel-local Telefoonnummer zonder land en kengetal 

tel-extension Doorkiesnummer 

tel-area-code Kengetal 

impp Telefoonnummer voor berichten (doorgaans SMS) 

url URL (bijv. van homepage, website bedrijf) 

photo URL die verwijst naar foto van persoon 

 

Er zijn meerdere websites die de HTML Autocomplete attributen beschrijven.  

Zie voor een beschrijving van de Autocomplete HTML attributen bijvoorbeeld: 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Attributes/autocomplete. 

 Nieuwe instelling op het XForms Generator control tab Standaard 

Met het control XForms Generator settings kan worden ingesteld dat een vaste tekst op elke pagina 

van het formulier wordt getoond. Bijvoorbeeld de tekst ‘Velden met een * gemarkeerd zijn verplicht’. 

Neem daarvoor bij het control, op de tab ‘Standaard’, bij ‘Veld verplicht informatie tekst’ de te tonen 

tekst op, eventueel aangevuld met CSS-class styling.  

 

N.B. Bij het toepassen van het control staat deze tekst al als voorbeeld opgenomen. En de te tonen 

tekst moet wel als HTML-tekst worden ingevoerd, bijvoorbeeld als paragraaf <p>, of als <div> of als 

koptekst (<h1>, <h2> etc.). En geef vervolgens bij ‘Veld verplicht informatie tekst’ positie op, op welke 

pagina(s) van het formulier de tekst moet worden getoond (Niet tonen, alleen op 1e pagina of op Alle 

pagina’s). 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Attributes/autocomplete
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Er kunnen meerdere XForms Generator settings-controls in één formulier worden opgenomen, maar 

alleen de instellingen van het laatst uitgevoerde control zijn van kracht. 

 Nieuwe instelling op het XForms Generator control tab Overig 

Met het control XForms Generato settings kan sinds enige tijd al form specifieke vormgeving (CSS) 

worden ingevoerd. 

 

Specifiek voor de opmaak van knoppen is op het tabblad Overig van dit control een drietal extra 

instellingen toegevoegd voor de opmaak van resp. de knoppen ‘Volgende’, ‘Vorige’ en ‘Verzendknop’. 

Daarmee kan de opmaak en presentatie van deze knoppen op het formulier per knop worden 

ingesteld (en daarbij wordt de presentatie die vanuit de vormgeving voor knoppen meekomt 

overschreven of aangevuld). 
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 Nieuwe instellingen op het Multi upload control  

Aan het control Multi Upload zijn mogelijkheden toegevoegd om de standaard (Nederlandse) tekst 

voor bepaalde onderdelen van dit control aan te passen. Een eventuele aangepaste (of naar een 

andere taal vertaalde tekst) kan worden ingevoerd voor de in het upload overzicht getoonde 

tekst/kolommen.  

 

Op de tab ‘Standaard’ (Zie rood omlijnd). 
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Op de tab ‘Overig’ 

 

 Nieuwe instellingen op het Multi upload control tab Standaard 

Aan de tab Standaard van het control Multi Upload zijn mogelijkheden toegevoegd om de standaard 

(Nederlandse) tekst voor bepaalde onderdelen van dit control aan te passen (Zie rood omlijnd). 
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 Standaardwaarde ‘Vinkje’ control eenvoudig in te stellen 

Tot deze release kon de standaardwaarde voor een control ‘Vinkje’ alleen via bijvoorbeeld Custom 

XForms worden ingesteld. De user interface bood hier verder geen mogelijkheden voor. Per deze 

release is aan de instellingen van het control ‘Vinkje’ de instelling ‘Standaard aangevinkt’ toegevoegd. 

Daardoor is de standaardwaarde vanaf nu eenvoudig in te stellen. 
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 Nieuwe instelling op webservice_output tab van webservice controls 

(!) Voor gebruikers van de functionaliteit Generieke webservice. 

 

Omdat veel webservice-operaties worden ingezet voor het prefillen van gegevens op een formulier is 

een stukje prefill-functionaliteit toegevoegd aan de webservice controls. Bij bestaande standaard 

prefill-oplossingen kan, bij de mapping worden aangegeven of een geprefilled item, na prefill, mag 

worden overschreven en zo ja, onder welke condities. Bijvoorbeeld, op basis van een koppeling met 

een GBA-bronsysteem. Dan kan per veld worden ingesteld (zie rood omlijnd): 

 

 

Deze functionaliteit is ook toegevoegd aan de eigenschappen van de webservice-control. Te vinden 

op de tab webservice_output van webservice-controls. Per output-veld is aan te geven of de 

geretourneerde waarde Bewerkbaar is, Niet bewerkbaar is of alleen Bewerkbaar indien de 

geretourneerde waarde leeg is. (Zie rood omlijnd). 

 

 

De instelling is niet verplicht.  

Indien niet ingevuld dan is er vanuit deze functionaliteit geen validatie op het wel/niet kunnen 

overschrijven van de data.  

 

De nieuwe instellingen komen alleen naar voren als een bestaande webservice operatie wordt 

aangepast en wordt opgeslagen. De instellingen worden niet automatisch toegevoegd aan al 

bestaande webservice operaties.  
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3.4 Producten hebben voortaan ook een omschrijving 

Alle objecten in de Formulierenserver hebben een ‘Naam’. Voor zover relevant en nuttig is ook een 

‘Omschrijving’ toegevoegd en vaak de mogelijkheid voor een Opmerking.  

Producten hadden tot deze release geen ‘Omschrijving’ (wel een Opmerking). 

Met deze release is dat rechtgetrokken (zie rood omlijnd). 

 

 

3.5 Connectors kunnen selectief worden herstart 

Op de detailpagina van ingediende formulieren bestaat van oudsher al de mogelijkheid om connectors 

opnieuw uit te voeren. Dat kan nodig zijn als bijvoorbeeld bij de uitvoering van een connector een fout 

is opgetreden.  

 

De orderstatus van een ingediend formulier gaat (als na 3 pogingen de connector niet succesvol kan 

worden uitgevoerd) naar ‘Connector(s) gefaald’. Tot deze release konden dan alleen ALLE connectors 

geheel opnieuw worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld in onderstaand voorbeeld: 

 

 

Soms was dat niet gewenst, omdat bijvoorbeeld connectoren opnieuw een entry in een ander systeem 

aanmaaken (bijv. een nieuwe zaak). De mogelijkheid om connectoren opnieuw te starten verscheen 

tot deze release ook alleen als er een connector niet succesvol was uitgevoerd.  

 

Vanaf deze release is het mogelijk aan te geven wélke connectors opnieuw moeten worden 

uitgevoerd. Bovendien is deze optie altijd mogelijk, ook als de connectoren allen succesvol zijn 

verlopen. 
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Vink aan welke connectoren opnieuw moeten worden uitgevoerd en klik daarna op de knop 

‘Geselecteerde connectors opnieuw uitvoeren’. 

 

Alhoewel het puur technisch altijd mogelijk is om op deze wijze niet-succesvolle connectoren opnieuw 

uit te voeren kan het, afhankelijk van de werkwijze van connectoren en eisen van bijvoorbeeld externe 

systemen waarmee de connectoren verbinden, niet altijd mogelijk zijn niet-succesvol uitgevoerde 

connectoren ‘zomaar’ opnieuw uit te voeren. Of is het niet altijd mogelijk om ALLEEN de niet- 

succesvol uitgevoerde connectoren opnieuw uit te voeren. 

 

Zo zijn er bijvoorbeeld document managementsystemen die eisen dat voor uploads een object wordt 

aangemaakt in dat systeem en dat de bijbehorende data binnen een bepaalde tijd wordt aangeboden. 

Mislukt in zo’n geval het aanbieden van de bijbehorende data, dan kan uiteraard niet alleen dat 

onderdeel opnieuw worden uitgevoerd. 

 

Ook zijn er vaak oplossingen waarbij met een 1e connector, wordt ingelogd op een extern systeem, 

waarna volgende connectoren, met die inlog(sessie), of met een token wat bij die inlog wordt 

geretourneerd, bewerkingen kunnen uitvoeren op dat externe systeem.  

In die gevallen dient uiteraard ook de inlog opnieuw te worden uitgevoerd. 

 

Bedenk in ieder geval in voorkomende gevallen wat de werkwijze van de connectoren is. Soms zijn 

extra acties nodig om de connectoren succesvol of functioneel op juiste wijze te kunnen afronden. 

 

Voorts is het mogelijk om gebruikers uit te sluiten van het kunnen herstarten van connectors en 

verwijderen van ingediende formulieren. Daartoe is een nieuwe permissie opgenomen, ‘Ingediende 

formulieren alleen lezen’. De permissie staat standaard uit. Wil je niet dat gebruikers ingediende 

formulieren kunnen bewerken dan moet je deze permissie dus expliciet aanzetten voor die gebruikers. 

 

 

3.6 Audit trails in te zien en te exporteren per product 

Op de productpagina’s is functionaliteit toegevoegd waarmee, per product, een overzicht kan worden 

verkregen van de bewerkingen die zijn uitgevoerd op het product. Met bewerkingen wordt bedoeld 

aanmaken, wijzigen, publiceren (naar productie), ‘unpublish’ etc. De functionaliteit is alleen 

voorhanden binnen de acceptatieomgeving. Omdat ook alleen in die modus nieuwe producten kunnen 

worden aangemaakt, producten kunnen worden gewijzigd etc. 
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De functionaliteit is te bereiken vanuit de productoverzicht-pagina Producten. 

Selecteer een product en klik op ‘Details’ (rood omlijnd). 

 

 

 

Klik op de knop Details en op de Details-pagina vervolgens op ‘Audit trail’ (rood omlijnd). 

 

 

Vervolgens wordt een overzicht getoond van alle bewerkingen voor dat product. 

 

 

De bewerkingen kunnen ook worden geëxporteerd. Klik daartoe (zie rood omlijnd in bovenstaande 

schermafdruk) op ‘Exporteer audit logs’. 
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Van het geselecteerde product kan vervolgens een export worden gemaakt. 

Eventueel kan nog een begin- en einddatum worden ingevoerd. 

 

Per bewerking kunnen nog detailgegevens over o.a. de sessie waarbinnen de wijziging is uitgevoerd 

worden opgevraagd. Selecteer daartoe een bewerking en klik op ‘Details’ (zie rood omlijnd). 
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Vervolgens wordt een scherm getoond met detailinfo over de bewerking. 

 

  

3.7 Nieuwe functies aan Exporteren ingediende formulieren toegevoegd 

De content van ingediende formulieren kan handmatig worden geëxporteerd. 

 

Deze functionaliteit is al langer aanwezig in de Formulierenserver. De mogelijkheden voor selectie van 

welke gegevens te exporteren waren tot nu toe echter beperkt. 

 

Zo kon een export altijd alleen maar gegevens van 1 product bevatten. En werden alleen de gegevens 

van ingediende formulieren meegenomen in de export met de orderstatus ‘Order compleet; geen werk 

meer uit te voeren in SFS’. 
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Vanaf deze release zijn de mogelijkheden verruimd. 

 

Veld Omschrijving 

Product Selecteer 1 of meerdere producten waarvan de data 

in de export moet meekomen. In het linkervak 

worden de producten getoond waarvoor data 

aanwezig is. Door deze naar het rechtervak te 

verplaatsen (slepen, klikken of via de pijltjes) 

selecteert u de te exporteren producten. 

Orderstatus Selecteer 1 of meerdere orderstatus van de te 

exporteren producten. In het linkervak worden de 

beschikbare order statussen getoond. Door deze 

naar het rechtervak te verplaatsen (slepen, klikken of 

via de pijltjes) selecteert u de orde statussen. 

Exportformaat Selecteer het formaat/type van het bestand waar 

naartoe de geëxporteerde data wordt 

weggeschreven.  

Dat kan zijn: 

• Excel formaat (.XLSX, zonder bijlagen) 

• XML (.ZIP, zonder bijlagen) 

• XML (.ZIP, met bijlagen) 

• CSV-formaat (.CSV, zonder bijlagen) 

 

Startdatum Beperk de hoeveelheid te exporteren data door een 

begindatum in te voeren. Wordt geen begindatum 

ingevoerd dan worden alle ingediende formulieren 

vanaf de startdatum betrokken in de export.  

Einddatum Beperk de hoeveelheid te exporteren data door een 

einddatum in te voeren. Wordt geen einddatum 

ingevoerd dan worden alle ingediende formulieren 

t/m de huidige datum betrokken in de export. 
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Als er meerdere producten worden geselecteerd dan wordt de geëxporteerde data in een Excel-

bestand in aparte tabbladen opgenomen. Bijvoorbeeld: 

 

 

In een XML wordt voor elk ingediend formulier een apart XML-bestand aangemaakt, en worden al 

deze bestanden opgenomen in een ZIP file. 

 

Het bestand ‘exportinfo.txt’ geeft een overzicht van de geëxporteerde ingediende formulieren. 
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Bij gebruik van een CSV-bestandsformaat komen alle geselecteerde producten, weliswaar 

gegroepeerd per product, door elkaar in het bestand. De eerste 5 entries betreffen in onderstaand 

voorbeeld bijvoorbeeld exports van product ‘Betalingstest’; de laatste 2 entries zijn exports van 

product ‘test email’. 

 

3.8 Overzicht van gebruik van vormgevingen aangepast 

Op de overzichtspagina van de vormgevingen wordt nu ook getoond waar de vormgeving wordt 

gebruikt. 

 

 

In de kolommen ‘Producten’, ‘Tekstpagina’s’ en ‘Documenten’ wordt getoond welke aantallen van 

deze objecten gebruik maken van de vormgeving. Als een vormgeving wordt gebruikt bij een Product, 

Tekstpagina of Document, dan verschijnt naast het aantal een zogenaamd ‘Quick link’-icoon.  

 

 

Klik daarop om detailinformatie te zien. Afhankelijk van het aangeklikte object wordt doorgegaan naar 

de overzichtspagina van ‘Producten’, ‘Tekstpagina’s’ en ‘Documenten’ en worden daar de betreffende 

objecten getoond.  

3.9 Detailgegevens gebruikersprofiel aangepast 

De pagina met de detailgegevens van een gebruiker kan worden bereikt door vanuit een willekeurig 

Formulierenserver-scherm, rechtsboven, op de naam van de gebruiker te klikken (zie rood omlijnd). 
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De pagina is met ingang van R38 uitgebreid. 

Extra worden o.a. getoond: 

• Datum ‘Wachtwoord laatst gewijzigd’ 

• Datum ‘Wachtwoord verloopt’ 

• De meest recente activiteiten voor dit account 

• Gebruikersrollen 

 

En indien van toepassing: 

• Of tweeweg verificatiemethode is ingeschakeld 

• Welke methode van (tweeweg)verificatie is ingesteld (SMS of e-mail). 
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3.10 Geavanceerd zoeken 

Aan de overzichtpagina’s van Logberichten, Producten en Ingediende formulieren is een 

‘Geavanceerd zoeken’ functie toegevoegd. Die functie kan worden geactiveerd door op de genoemde 

pagina’s, te klikken op (zie rood omlijnd). 

 

  
De knop opent een Geavanceerd zoeken scherm waarin de gebruiker een zoekterm kan invullen en/of 

bijvoorbeeld een datum (range) of andere filters die op dat moment van toepassing zijn. 

Waarop geavanceerd kan worden gezocht is afhankelijk vanaf welke object (Logbericht, Product of 

Ingediend formulier) de knop wordt gebruikt. 

 

Voor logberichten toont de pagina Geavanceerd Zoeken als: 
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 Voor producten toont de Geavanceerd Zoeken pagina als: 

 
De actie Geavanceerd zoeken voor Producten maakt het eenvoudiger om producten te zoeken die 
bijvoorbeeld een bepaalde Authenticatie methode of een bepaalde Product- en/of Prefill koppeling 
gebruiken. 
  
Voor ingediende formulieren toont de pagina Geavanceerd Zoeken als: 

 
 
 De knop Geavanceerd zoeken opent altijd een nieuwe zoekopdracht. Voorgaande zoekopdrachten 
worden niet bewaard, je kunt ook niet zoeken binnen de resultaten van een vorige Geavanceerd 
zoeken-opdracht. 
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3.11 Vorige/volgende knoppen in detailpagina logberichten 

Om eenvoudiger door de logberichten te kunnen bladeren is aan de detailpagina voor logberichten 
een Vorige en Volgende knop toegevoegd (zie rood omlijnd) 
  

 
  

3.12 Dupliceren gebruikersrol 

Op de detailpagina voor gebruikersrollen is een knop toegevoegd waarmee de geselecteerde 
gebruikersrol kan worden gedupliceerd (zie rood omlijnd)

 
 

3.13 Op overzichtspagina ‘Tekstpagina’s’ wordt ‘Vooraf ingeschakeld’ getoond  

Bij het inrichten van een klantomgeving worden diverse tekstpagina’s standaard meegeleverd. Deze 

pagina’s kunnen niet worden verwijderd en het is ook aan te bevelen om wijzigingen op zo’n pagina uit 

te voeren op een duplicaat van de tekstpagina. Om het overzicht te bewaren over standaard, vooraf 

geïnstalleerde tekstpagina’s en door de gebruiker toegevoegde tekstpagina’s is op de 

overzichtspagina een kolom ‘Vooraf ingeschakeld’ toegevoegd (zie rood omlijnd). 



Documentversie:  1.0 

Documentdatum:  11 augustus 2020  

Releasedatum:   18 augustus 2020 

 

Pagina 40 van 51 

Formulierenserver | Releasenotes R38 

 

 

3.14 Op overzichtspagina ‘Gebruikersrollen’ wordt ‘Vooraf ingeschakeld’ getoond  

Bij het inrichten van een klantomgeving worden diverse gebruikersrollen standaard meegeleverd. 

Deze gebruikersrollen kunnen niet worden verwijderd en het is ook aan te bevelen om wijzigingen op 

zo’n gebruikersrollen uit te voeren op een duplicaat hiervan. Om het overzicht te bewaren over 

standaard, vooraf geïnstalleerde gebruikersrollen en door de gebruiker toegevoegde gebruikersrollen 

is op de overzichtspagina een kolom ‘Vooraf ingeschakeld’ toegevoegd (zie rood omlijnd). 
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3.15 Filtering op wel/niet ingeschakelde gebruikers mogelijk 

De op de gebruikers overzicht pagina getoonde informatie kan, via een filter eenvoudig worden, 

aangepast. Met het filter worden alle actieve (ingeschakelde) of alleen de inactieve (niet 

ingeschakelde) gebruikers getoond. 

 

 

De ingeschakeld kolom toont aan de hand van 3 symbolen de status van een gebruiker/account. 

 

Symbool Betekenis 

 
De gebruiker is Ingeschakeld 

 

De gebruiker is niet ingeschakeld 

 
De gebruiker is geblokkeerd. Bijvoorbeeld 

omdat een aantal malen achter elkaar een 

verkeerd wachtwoord is gebruikt bij het 

inloggen.  

Of omdat het wachtwoord is verlopen. 

3.16 Inloggen met ADFS voor gebruikers zonder Formulierenserver account 

De logica achter de knop ‘Log in met Microsoft ADFS’ is aangepast en kan nu ook worden gebruikt 
door gebruikers waarvoor nog geen account bestaat binnen SFS. 
  

 
  
De werkwijze is als volgt: 
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• In plaats van in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord klikt de gebruiker op de 

knop ‘Log in met Microsoft ADFS’. 

• Er wordt een tussenscherm getoond waarin de gebruiker zijn/haar e-mailadres moet invullen 

en waarin een “Onthoud mij” optie wordt geboden. 

 

 
• Van elke klant, waarvoor inloggen met ADFS is geconfigureerd, wordt het (ADFS) domein 

geregistreerd bij de klantgegevens. Voor Seneca is dat domein bijvoorbeeld Seneca.nl. Op 

basis van het domein van het opgegeven email adres wordt de bijbehorende klant bepaald. Is 

het e-mal adres bijvoorbeeld gebruiker@seneca.nl, dan wordt automatisch de link gelegd naar 

de klant Seneca 

• Als er geen bijbehorende klant gevonden kan worden, wordt de gebruiker terug gestuurd naar 

de reguliere login pagina: 
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• Als de bijbehorende klant wel kan worden gevonden en de gebruiker bestaat, wordt de 
gebruiker vervolgens geredirect naar de (externe) ADFS-login omgeving (bijvoorbeeld Azure 
AD). 

• Als de bijbehorende klant wel kan worden gevonden maar de gebruiker bestaat niet: 
- indien voor deze klant de optie AddNonExistingUsers aan staat wordt de gebruiker 
geredirect naar de ADFS-omgeving en zal na het inloggen aldaar automatisch een nieuwe 
gebruiker binnen SFS aangemaakt worden. De optie kan worden gezet bij configuratie van de 
ADFS-functionaliteit, in overleg met Seneca. 
- in het andere geval zal de gebruiker teruggestuurd worden naar de login pagina met de 
generieke foutmelding ‘Onjuiste gebruikersnaam of wachtwoord.’. 

  
Als de ‘Onthoud mij’-optie is aangevinkt en de gebruiker kan/mag verder inloggen met ADFS, wordt dit 

tussenscherm slechts éénmalig getoond. 
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3.17 Waardenlijst voor UDC Control groepen 

Bij het aanmaken van een UDC moet 

• Een control groep naam worden ingevoerd 

• Een zogenaamde ‘Icoon class’ worden ingevoerd. 

 

Tot voor deze release was er geen waardenlijst beschikbaar voor de control groep. Wilde je de UDC 

aan een al bestaande control groep toevoegen dan moest je in dit veld exact dezelfde naam van de al 

bestaande control groep handmatig invoeren, Vanaf deze release is een waardenlijst beschikbaar op 

dit veld, en kan de naam van een al bestaande UDC-control groep worden overgenomen (zie rood 

omlijnd). 

 

 

Een icoon class kan voortaan niet meer te worden ingevoerd. Het getoonde icoon in de 

formulierendesigner control groepen is voortaan gelijk aan dat van de standaard controls. 

Die toont in de designer als: (zie rood omlijnd). 
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3.18 Gebruikersoverzichten kunnen worden geëxporteerd naar Excel 

De gebruikersoverzichten kunnen worden geëxporteerd naar een Excel file. 

Gebruik daartoe, vanaf de overzichtspagina voor gebruikers, de knop , zie rood 

omlijnd. 

 

 

Alle drie de bestaande matrixoverzichten: 

• Gebruikers – Gebruikersrollen overzicht 

• Gebruikersrollen – Privileges overzicht 

• Gebruikers - Privileges overzicht 

worden dan geëxporteerd naar een Ms-Excel bestand. 

Per overzicht ontstaat in deze Excel een werkblad. 
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4 Technische wijzigingen 

4.1 JQuery versie naar 3.5.1 

Om veiligheidsredenen is de door de Formulierenserver intern gebruikte versie van JQuery aangepast 

van versie 3.4.1 naar versie 3.5.1. 

4.2 ADFS-cookies worden versleuteld 

Bij het inloggen via ADFS worden diverse cookies gezet. Om veiligheidsredenen is vanaf deze release 

de content van deze cookies versleuteld.  

4.3 Account kan maar 1 keer ingelogd zijn op beheerschil 

Om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat werkzaamheden via verschillende browsersessie 

tegelijkertijd op 1 object worden uitgevoerd, is een beheeraccount beperkt tot 1 inlog. Indien via een 

andere browser of browsertab nogmaals wordt ingelogd met hetzelfde account wordt de eerdere 

sessie gestopt.  

 

Bij de nieuwe inlog wordt dat gemeld: 
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5 Tips & Tricks 

5.1 Laatste instelling bepaalt…. 

De Formulierenserver voorziet momenteel in meerdere functionaliteiten om (dezelfde) 

instellingen/eigenschappen van controls/velden aan te sturen.  

 
Technisch gezien kunnen al die functionaliteiten naast elkaar worden gebruikt binnen bijvoorbeeld 1 
formulier en product. 
 
Bijvoorbeeld: 
Een (voorbeeld0formulier met twee tekst-controls: 

 
 
 
Voor het instellen of het contactpersoon control/veld wel/niet invulbaar (Alleen lezen oftewel readonly) 

is kun je dat doen door: 

 

• Bij de eigenschappen van ‘Contactpersoon’, via een zogenaamd ‘pull’ mechanisme (je stelt dan 

de eigenschappen in op DIT control, eventueel afhankelijk van invulling van ANDERE controls), 

op de tab ‘Extra’ van dat control/veld, bij de eigenschap ‘Alleen lezen’ 

 
 

• Bij de eigenschappen van ‘Naam aanvrager’, via een zogenaamd ‘push’ mechanisme (je stelt dan 

de eigenschappen in van een ANDER control, eventueel afhankelijk van invulling van DIT control) 

op de tab ‘Extra’ van dat control/veld, bij de eigenschap ‘Afhankelijkheden’ 
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• In het formulier een Custom XForms-control op te nemen en daar de eigenschap voor het wel/niet 

invulbaar zijn van ‘Contactpersoon’ te doen: 

 

• Bij de prefill op de instellingen van een product voor dit voorbeeld formulier aan te geven of 

‘Contactpersoon’ wel/niet invulbaar is. 

 

• Bij een prefill vanuit een webservice aan te geven of een veld wel/niet bewerkbaar is (deze 

mogelijkheid komt per deze release beschikbaar) 
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En nog wel meer manieren… 

 

Maar het moge duidelijk zijn dat door het tegelijkertijd toepassen van al deze mogelijkheden het 

uiteindelijk moeilijk wordt om te doorgronden welke instelling nu prevaleert.  

 

Vandaar ook de titel van deze paragraaf, ‘Laatste instelling bepaalt…’.  

 

De verschillende instellingen, die via de verschillende methoden worden ingesteld, worden namelijk 

uiteindelijk volgordelijk opgenomen in de (als XForms metadata XML opgeslagen) formulierdefinitie. 

Die definitie wordt ook gebruikt om, bij uitvoering van het formulier, het formulier te renderen. 

 

Daarbij worden, bij de opbouw van het uiteindelijke te tonen formulier, de metadatagegevens 

volgordelijk doorlopen. En dan ‘bepaalt de laatste instelling’. Ook als alle (voorgaande) andere 

instellingen aangeven dat ‘Contactpersoon’ invulbaar moet zijn, als de tijdens het opbouwen formulier 

laatst gebruikte instelling aangeeft dat dat niet zo is, dan is ‘Contactpersoon’ per saldo uiteindelijk niet 

invulbaar.  

 

Alhoewel dus technisch mogelijk, is het aan te raden, gezien ‘Laatste instelling bepaalt…’, om bij het 

realiseren van formulieren en producten niet al deze functionaliteiten ook te gebruiken voor het 

aansturen van eigenschappen.  

 

Maak een keuze voor 1 mogelijkheid/functionaliteit of bedenk in ieder geval wat er kan gebeuren als 

eigenschappen van controls op meerdere plaatsen in het formulier worden ingesteld.  

 

Het gebruikte voorbeeld heeft betrekking op de eigenschap wel/niet invulbaar. 

Maar is uiteraard ook van toepassing op eigenschappen als: 

• Default waarden 

• Wel/niet zichtbaar zijn van een control/veld 

• Wel/niet valide zijn van een control/veld; dat kan vaak ook nog worden gestuurd via specifieke 

eigenschappen van het control zelf (meestal vanaf de tab ‘Validatie’ instelbaar). Bijvoorbeeld: 

o Max lengte 

o Datum vanaf, Datum t/m (voor een datum control),  

o Minimumwaarde, Maximumwaarde (voor een geheel getal control en gebroken getal 

control) 
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o Minimumaantal bijlagen, maximumaantal bijlagen (voor een multi-upload control) 

o Etc. 

• Etc. 

5.2 XForms XML-presentatie van formulier inzien 

Naar aanleiding van voorgaande paragraaf en ‘To whom it concerns’. 

 

De XForms presentatie van een formulier kan worden ingezien. 

Selecteer daartoe het formulier op de formulieroverzicht-pagina Formulieren. 

 

 

Klik vervolgens op ‘Details’. 

De pagina ‘Details’ voor het geselecteerde formulier wordt getoond. 

 

 

Klik op deze pagina op ‘Formulierversies’. 

De verschillende versies van het formulier worden getoond. 

De ID = -1 versie is de actuele versie. 

Selecteer deze versie  
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En klik dan op ‘Versie details’. 

 

Een scherm met formuliergegevens, waaronder ook de XForms XML (veld ‘Formulier’, onderaan op 

de pagina, hoogstwaarschijnlijk moet je daarvoor naar beneden scrollen) wordt getoond. 

 

In de modeldata van de XForms staan bijvoorbeeld volgordelijk de zogenaamde ‘bind rules’ die een 

eigenschap als ‘readonly’ bepalen.  

In onderstaande kun je bijvoorbeeld zien, dat er twee ‘bind rules’ zijn, die de readonly eigenschap van 

het veld ‘Contactpersoon’ uit het voorbeeld formulier instellen.  

 

 

De eerste is afkomstig vanuit een Custom XForms-control. 

De tweede en ‘laatste’ is de instelling afkomstig uit de prefill.  

Die zal in dit geval dus prevaleren.  

 

 

 

Het veld ‘Formulier’ toont uiteraard de gehele XForms presentatie van het formulier. 

Bovenstaand voorbeeld echter, over hoe de eigenschap ‘readonly’ van een control wordt opgenomen 

in de XForms definitie, is slechts een voorbeeld en niet maatgevend voor elke instelling in XForms.  


