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Verklarende woordenlijst
De standaard afkortingen en definities die in dit document zijn gebruikt, zijn beschreven in
document ‘Exxellence_Afkortingen_en_definitielijst’_.
Indien een in dit document beschreven afkorting of definitie (nog) niet in document
‘Exxellence_Afkortingen_en_definitielijst’ is opgenomen of wordt afgeweken van een in
documentbeschreven afkorting of definitie, is deze hieronder beschreven.

1 INLEIDING
De functionaliteiten om een zaaktype te kunnen beheren speelt een belangrijke rol binnen het
Exxellence ZaakSysteem. Voor release 5.1 is afgesproken om te gaan werken vanuit één centraal
scherm waarin alle functionaliteiten benodigd om een zaaktype te kunnen maken én te kunnen
onderhouden aanwezig zijn. Gebruiksgemak door een intuïtieve user interface om te komen tot
een juist geconfigureerd zaaktype staan hierbij centraal.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een eerste aanzet ontwikkeld voor het nieuwe
scherm. In dit document zijn algemene uitgangspunten voor ontwikkeling als wel functionele
specificaties opgenomen voor dit centrale beheerscherm.

1.1

FUNCTIONELE UITGANGSPUNTEN

1) Voor alle elementen die op het scherm gebruikt worden voor invoer door de
eindgebruiker wordt een helptekst toegevoegd. Denk aan radiobuttons, checkboxes,
selectboxes en tekstvelden.
2) Daar waar een eindgebruiker een keuze dient te maken uit een lijstfunctie of dient te
kiezen uit een vaste waarde dan worden aan de eindgebruiker de mogelijke waardes
getoond.
3) Bij het aanmaken van een eigenschap wordt ook het attribuuttype (al dan niet gekoppeld
aan een expressie) meegegeven. String50, string, radiobutton ja/nee etc.
4) De flow van een zaaktype wordt visueel weergegeven op het beheerscherm middels een
graaf. De positionering van de graaf op het beheerscherm is opgenomen in het mock-up
scherm. De graaf opent op de grootte zoals op het mock-up scherm is weergegeven.
5) Voor zowel zaaktype als gekoppelde entiteiten worden op de schermen geen id’s
(betekenisloze sleutels in de Exxellence Suite) getoond.
6) Voor het inrichten van het zaaktype moet het niet nodig zijn om naar andere schermen
te navigeren. Het hele zaaktype kan vanuit 1 scherm ingericht worden. Zie mock-up
7) Vanaf 5.1 wordt versie beheer geïntroduceerd. Het moet mogelijk zijn om een nieuwe
concept en een nieuwe versie van het zaaktype aan te maken. Daarnaast moet een
voorgaande versie geopend kunnen worden zodat te zien is hoe deze versie was
ingericht. Wanneer een voorgaande versie wordt geopend dan mag deze niet aangepast
worden. Maar het moet wel mogelijk zijn om een willekeurige versie van het zaaktype om
te zetten naar een concept versie zodat hiervan een nieuwe versie gemaakt kan worden.
8) Concept versies kunnen verwijderd worden, gepubliceerde versies niet.
9) Autorisatie wordt niet opgenomen op het zaakbeheer Scherm. De autorisatie zal via
apart autorisatiebeheerscherm worden gerealiseerd.
10) Het beheer van templates, gebruikers en afdelingen maakt geen onderdeel uit van het
centrale zaaktypebeheer scherm. Via een link zijn de beheerschermen voor genoemde

onderdelen wel bereikbaar. Bij het verlaten van het scherm wordt de vraag getoond ‘wilt
u het zaaktype nu als concept opslaan?
11) In plaats van popups om waardes te wijzigen, wordt gebruikgemaakt van in-place editing:
door te klikken op een veld wordt het editable.
12) Lijsten waarin gezocht kan worden, maar waar ook toegevoegd kan worden (zoals
zaaktypes en versies) hebben een combinatieveld (vergelijkbaar met de browser
zoekgeschiedenis dropdown):
- Zodra in het veld wordt getypt, verschijnt een dropdown met daarin de lijst met items
die voldoen aan de ingetypte karakters (filter)
- Als iets wordt ingetypt dat er nog niet is, wordt het item nieuw aangemaakt.
13) Alle items die nodig zijn voor het definiëren van een Stap, kunnen binnen de popup
daarvan worden toegevoegd. Een op die manier toegevoegd resultaattype zal dan
automatisch ook in het overzicht Resultaattypes verschijnen.

2 SPECIFICATIES ZAAKTYPE
2.1

TOEVOEGEN VASTE ELEMENTEN ZAAKTYPE

In onderstaande elementen worden, conform 5.0, vastgelegd bij de creatie van een nieuw
zaaktype.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Code
Bovenliggend zaaktype
Omschrijving
Generieke omschrijving
Doorlooptijd (werkdagen)
Servicenorm (werkdagen)
Zichtbaarheidsniveau
Publiceren?
i. Ja -> Publicatietekst
i. Categorie
j. Archiveringscode
k. Startdatum
l. Einddatum
m. Standaard verantwoordelijke versienummer
Bij de creatie van een nieuw zaaktype krijgt het zaaktype een initieel versienummer. Daarnaast
wordt de status van het zaaktype geplaatst op ‘Concept’. Wanneer een gebruiker een bestaand
zaaktype opent dan wordt standaard altijd de laatste versie geopend. Bij het wijzigen van een
bestaand zaaktype wordt de status ook op ‘Concept’ geplaatst.
Het is niet mogelijk om zaken aan te maken op basis van een concept versie van het zaaktype.
Om zaken aan te kunnen maken moet de conceptversie geactiveerd worden. M.b.v. de
geactiveerde versie is het nu mogelijk om zaken aan te maken. Indien wenselijk dan kan de
geactiveerde versie weer gedeactiveerd worden om wijzigingen door te voeren. Hierbij is het wel
noodzakelijk dat de zaken, die zijn aangemaakt met de te deactiveren versie, eerst worden
verwijderd. Dit is noodzakelijk omdat het anders voor kan komen dat de aangemaakte zaken van
de conceptversie inconsistent zijn. Wanneer de conceptversie klaar is dan kan deze gepubliceerd
worden als nieuwe versie. Hierbij kan een begin en een einddatum worden opgegeven.
Als van een zaaktype meerdere versies beschikbaar zijn dan is het mogelijk om een voorgaande
versie te openen. Deze voorgaande versie is niet te wijzigen wel kan deze versie als concept
opgeslagen worden. Voorwaarde is dan wel dat er geen concept versie bestaat van het
betreffende zaaktype. Als er al wel een concept versie bestaat dan moet deze eerst verwijderd of
gepubliceerd worden.

2.2

TOEVOEGEN GEKOPPELDE ELEMENTEN ZAAKTYPE

Op zaaktype niveau is het op het zaaktypebeheer scherm mogelijk om de volgende gekoppelde
entiteiten te koppelen:


Documenttypes



Resultaat types



Onderliggende zaaktypes



XML conversie



Eigenschap groepen



Uitzoeken – eigenaar van het zaaktype (afdeling)

2.3

INRICHTING ZAAKTYPE STAPPEN

Zaaktype statussen en stappen worden in het centrale beheerscherm geconfigureerd vanuit de
graaf. Initieel, na de invoer van de vaste en gekoppelde zaaktype kenmerken is de graaf
(uiteraard) leeg.
Door te dubbelklikken in het graaf-venster ontstaat een nieuwe status (blokje) in de graaf.
Een stap wordt in de graaf gecreëerd door de eerste status (blok) te selecteren en vervolgens
naar de vervolg status (blok) te slepen. Op dat moment ontstaat er een lijn tussen beide
statussen. Door te dubbelklikken op de lijn kunnen de gegevens worden onderhouden over de
stap. Deze gegevens, die in een popup over de graaf worden getoond, zijn gelijk aan de gegevens
uit 5.0.
Een bestaande stap kan worden verwijderd door de lijn tussen beide statussen te selecteren en
het eindpunt van de lijn te slepen naar een leeg (geen status-blok) onderdeel op het scherm. Na
een bevestigend antwoord op de vraag of de stap daadwerkelijk verwijderd moet worden volgt
de verwijdering van de stap binnen het geselecteerde versie van het zaaktype.
Per status (blok) wordt in de graaf de status (tekst) als wel het resultaat getoond.
Bij het opslaan van de graaf wordt de positie van de statussen (blokken) en stappen (lijnen)
opgeslagen zodat bij een volgende bewerking de vastgelegde settings beschikbaar zijn.

2.4

MOCKUP SCHERM

Vanuit de bestaande selectieboom in het linker pane van het beheerportaal wordt Zaaktype gekozen. Hierna verschijnt op het hoofdscherm een boomstructuur met
daarin de zaaktypes in hun parent-child relatie (onderliggende zaaktypes). Dit is ook meteen de plek waar zaaktypes kunnen worden gekopieerd en nieuwe zaaktypes
kunnen worden aangemaakt. Bij het klikken op een + bij het zaaktype verschijnt het hieronder beschreven scherm.



Op de letters die in het Filter-veld worden getypt wordt de onderliggende boom gefilterd.



De boom kan in- en uitgeklapt worden middels de + en - tekens in de boom



Achter elk zaaktype staat een + en een kopieer-ikoon (K):



o

Met de + wordt een nieuw zaaktype aangemaakt als onderliggend zaaktype (zie hierboven)

o

Met de K wordt het zaaktype gekopieerd

Bij het aanmaken of kopiëren van een nieuw zaaktype dient een nieuwe unieke code en naam te worden ingevuld. Na klik op de groene V wordt het zaaktype
toegevoegd. Met de X kan het aanleggen van het nieuwe zaaktype worden afgebroken.



Met een klik op de naam van een bestaand zaaktype wordt het zaaktype beheerscherm geopend (zie onder).

Openstaande wensen:


In de boom kunnen zaaktypes worden versleept om de relatie met hun bovenliggende zaaktype te veranderen. Er wordt een bevestiging gevraagd na het
loslaten.



Zaaktypes waarvan geen actieve versie is worden met een grijze achtergrond weergegeven.



Versies/ Stadia van zaaktypes zijn in de lijst te herkennen aan de kleurstelling. Concept zaaktypes krijgen de kleur grijs, actieve zaaktypes krijgen de
achtergrond kleur groen en gedeactiveerde zaaktypes de kleur oranje. Toekomstige zaaktypes zijn blauw weergegeven.



Onderscheid maken in gewone en referentiezaaktypes



De mogelijkheid om vanuit de boomstructuur zaaktypes te (de-)activeren:
o

Zaaktypes waarvan een conceptversie aanwezig is, worden voorzien van een knop 'Activeer'. Dit functioneert identiek aan dezelfde functie binnen het
zaaktype beheerscherm.

o

Zaaktypes waarvan een actieve versie aanwezig is, worden voorzien van een knop 'Deactiveer', waarmee de einddatum van de actieve versie kan
worden aangepast (indien deze datum in de toekomst ligt).

Zaaktypes kunnen in het Filter-veld ook worden gefilterd op jaartal. Jaar van activeren van het versie van het zaaktype is het filter
Hieronder wordt het zaaktype Beheerscherm getoond. In dit scherm is het zaaktype al aangemaakt en is het tabblad Stappen geselecteerd.
Het scherm is als volgt opgebouwd:


Bovenaan staan elementen die werken voor het gehele zaaktype beheerscherm:
o

Linksboven staan de code en de naam van het zaaktype in een groter lettertype.

o

Hieronder staat een versieselector (dropdown met filtermogelijkheid). Standaard wordt de meest recente versie getoond (dat kan een gedeactiveerde,
actieve of concept-versie zijn.

o

Bij de keuze voor een non-concept versie is het gehele scherm read-only en verschijnt de knop 'Nieuw concept' naast de versie dropdown. Met deze
versie wordt een nieuw concept aangelegd, die het eventueel reeds bestaande concept overschrijft.

o

Bij het werken aan een conceptversie kan middels de knop 'Opslaan concept' het werk worden opgeslagen.

o

Met het werken aan een conceptversie kan middels de knop 'Activeer versie' de concept-versie worden geactiveerd. Er wordt een datumselectie
getoond waarmee wordt aangegeven op welke dag de nieuwe versie actief wordt.

Openstaande wens:


Opmerking veld toevoegen waarin bij de overgang van versie kan worden aangegeven wat er is veranderd en waarom de versie is aangemaakt.

Bovenstaande wordt toegelicht in de volgende figuren.

Een versie van een zaaktype is een bepaalde periode actief en wordt opgevolgd door een nieuwe versie van een zaaktype. Dit zaaktype kent een onbepaalde
doorlooptijd (geen einddatum gevuld). Ondertussen wordt er al wel gewerkt aan een nieuwe concept-versie. De concept versie kan gebaseerd zijn op zowel versie 1
als versie 2.

Een versie van een zaaktype is een bepaalde periode actief en wordt opgevolgd door een nieuwe versie van een zaaktype. De huidige versie kent een einddatum. Op
Na de einddatum wordt direct een nieuwe versie van het zaaktype actief gemaakt. Nieuwe zaaktypes worden vanaf dat moment op basis van de actieve versie (versie
3) gemaakt.



Hieronder staat een tabbalk, waarmee door de verschillende onderdelen van het zaaktype kan worden genavigeerd:
o

Stappen (standaard): Hierin worden middels een graaf de statussen en stappen van het zaaktype gedefinieerd.

o

Algemeen: hierin worden de zaaktype metagegevens beheerd, alsmede de lijst met verantwoordelijken.

o

Eigenschapgroepen: Hierin worden de eigenschapgroepen binnen het zaaktype beheerd.

o

Resultaattypes: Hierin worden resultaattypes beheerd die binnen een stap zijn gekoppeld aan dit zaaktype.

o

Documenttypes: Hierin worden Documenttypes beheerd die binnen een stap zijn gekoppeld aan dit zaaktype.

o

XML Conversie: Dit scherm wordt in onveranderde staat overgenomen uit versie 5.0.

Openstaande wensen:


Een veld 'Versie toelichting' waarin kan worden aangegeven wat er is veranderd en waarom de versie is aangemaakt. Dit element is raadpleegbaar na selectie
van de specifieke versie van het geselecteerde zaaktype.

Stappen

De tab toont de graaf met statussen en stappen. Een het begin en inde van elke stap staat een bolletje waarmee de acties behorende bij de stap worden beheerd.


Dubbelklik in de graaf: Maak een nieuwe status. Het statustype kan worden gekozen in het nieuwe blokje.



Klik op het kruisje in de status: Verwijder deze status.



Sleep tussen twee statusblokjes: Maak een nieuwe stap.

Openstaande wensen:


Vermelding van de naam van de stap in de graaf.

Door te klikken op een element wordt het bijbehorende beheerscherm in een pop-up over de graaf heen geopend. Als de pop-up hoger is dan de hoogte van het
scherm dan verschijnt er een scroll-balk zodat het ook mogelijk is om de elementen die niet direct zichtbaar zijn te zien/bewerken:

Klik op een bolletje:


De bijbehorende lijst acties (respectievelijk bij het aanmaken of het afronden van een stap) wordt getoond.



Acties kunnen worden toegevoegd, bewerk, verwijderd en middels slepen gesorteerd.
Bij het toevoegen en bewerken van een actie wordt de naam, de volgorde en een XML opgegeven.
In een volgende versie zal dit scherm verder uitgewerkt worden zodat de XML wordt gegenereerd op basis van logische invulvelden die door de gebruiker
zijn ingevuld.

Klik op een lijn:


Het beheerscherm voor de stap wordt geopend.



Een bestaande stap kan worden verwijderd door de lijn tussen beide statussen te selecteren en het eindpunt van de lijn te slepen naar een leeg (geen statusblok) onderdeel op het scherm. Na een bevestigend antwoord op de vraag of de stap daadwerkelijk verwijderd moet worden volgt de verwijdering van de
stap binnen het geselecteerde versie van het zaaktype.



De mogelijkheid tot het deactiveren en verwijderen van zaken die behoren tot die versie van het zaaktype wordt ontwikkeld maar blijft beperkt tot de test- en
acceptatie omgevingen. Deze functie is niet beschikbaar op productie-omgevingen.



Het resultaat kan worden ingesteld. Door een resultaat te kiezen, verschijnt het gekoppelde resultaattype ook in de beheertab voor resultaattypes. Indien
deze onvolledig is (de standaarddispositieactie en -termijn zijn nog niet ingevuld) verschijnt een markering bij de tab van resultaattypes als reminder.



De toelichting, benodigde tijd, normtijd en instructie kunnen worden beheerd.



De lijst met controlevragen kan worden beheerd. Merk op dat deze lijst niet gesorteerd kan worden, omdat controlevragen onder water eigenschappen zijn
en deze alleen op zaaktype niveau kunnen worden gesorteerd. Er kan dus alleen worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd.



Lijst met eigenschappen. Deze worden gezocht en toegevoegd inclusief de bovenliggende eigenschapgroep, omdat eigenschappen geen globaal unieke naam
hoeven te hebben (binnen verschillende groepen kan een eigenschap met dezelfde naam voorkomen). Bij het zoeken naar eigenschappen wordt door alle in
het systeem beschikbare groepen gezocht. Na toevoegen van een eigenschap wordt de bovenliggende eigenschapgroep gekoppeld aan het zaaktype. Ook
deze lijst kan niet worden gesorteerd, omdat eigenschappen op groepsniveau zijn gesorteerd en groepen op zaaktype niveau.



Lijst met documenttypes. Deze kunnen worden toegevoegd en verwijderd. Sortering vindt plaats op zaaktype niveau.



Documenttypes en resultaattypen maken onderdeel uit van de versie van het zaaktype.



Versiebeheer op eigenschappen / eigenschap groepen is direct gekoppeld aan de versie van het zaaktype

Openstaande wensen:


Sorteerbaar maken van de controlevragen in de stap.



Mogelijkheid toevoegen om een stap te kunnen kopieren.



In een apart veld de naam van de stap kunnen toevoegen.



Op tab eigenschapgroepen ook de controle vragen kunnen sorteren.

Algemeen

Code Naamzaaktype

Opslaan Concept

Versie Versie...

Stappen

Algemeen

Omschrijving
Generieke omschrijving
Doorlooptijd (werkdagen)
Servicenorm (werkdagen)
Publiceren
Publicatietekst
Doel
Aanleiding
Toelichting
Intern
Onderwerp
Handeling van initiator
Handeling van behandelaar
Opschorting mogelijk
Verlenging mogelijk
Vertrouwelijkheidsaanduiding

Eigenschapgroepen

Resultaattypes

Omschrijving
Generieke omschrijving
tijd
tijd

Documenttypes

Categorie
Archiveringscode
Startdatum
Einddatum
Bovenliggend zaaktype

v

Publicatietekst
Doel
Aanleiding
Toelichting

Activeer Versie
XML Conversie

Omschrijving
Generieke omschrijving
tijd
tijd
Zaaktype
v

v

Toelichting
Handeling van initiator
Handeling van behandelaar

v
v

Vertrouwelijkheidsaanduiding

v

Verantwoordelijke
Afdeling

Medewerker

Conditie

Afdeling...
Afdeling...

Medewerker...
Medewerker...

Xpath query
Xpath query

x
x

+

Bovenaan de tab staan de zaaktype metagegevens. Opmerkingen daarbij:


Het veld Publicatietekst wordt alleen getoond als Publiceren is aangevinkt.



Het veld 'Bovenliggend zaaktype' verdwijnt op termijn als het slepen van zaaktypes binnen de zaaktype selectieboom mogelijk is geworden.

Hieronder staat de lijst met Verantwoordelijken:


Met de + kan een verantwoordelijke worden toegevoegd



Selecteer eerst de Afdeling



Selecteer dan een Medewerker



Geef de Xpatch query op



Met de X kan een verantwoordelijke worden verwijderd

Eigenschapgroepen

Code Naamzaaktype

Opslaan Concept

Versie Versie...

Stappen

Eigenschapgroepen

Algemeen

Groep 1 (1-3)
Herhaal v

x
1

-

x

Groep 3

x

Nieuwe groep

+
+

Kies template

v

Documenttypes

XML Conversie

Eigenschapgroep

3

Groep 2

Resultaattypes

Activeer Versie

Naam Naam

Toelichting

Toelichting

Eigenschappen
Naam

Naam

Type

Type

Naam

Naam

Type

Type

Vraag
v

v

Vraag

Standaardwaarde Standaardwaarde
Helptekst

Helptekst

Vraag

Vraag

Standaardwaarde Standaardwaarde
Helptekst

Wijzigbaar
Verplicht

Wijzigbaar
Verplicht

x

x

Helptekst

+

Per eigenschapgroep is er een verticale tab. Onderaan de tabs staan twee velden:


Er kan een nieuwe, lege groep worden aangelegd door de naam ervan in te geven en op de + te klikken. De nieuwe groep verschijnt in een nieuwe tab.



Er kan een nieuwe groep gebaseerd op een template worden aangelegd door een template uit de dropdown te kiezen en dan de + te klikken. De nieuwe



Eigenschappen kunnen gesorteerd worden op dit scherm.

groep verschijnt in een nieuwe tab.
Per tab zijn er drie schermdelen:


Selectietab: Hierop staat de naam van de groep, eventueel gevolgd door het aantal mogelijke herhalingen tussen haken. Bij de actieve groep is dit editable
door Herhaal aan te vinken en een minimum- en maximumaantal herlhalingen te specificeren.



Metadata: Hierin staat het type eigenschapgroep (zaaktype, documenttype of checkvraag) en een veld voor een toelichting.



Lijst met Eigenschappen. Onderaan de lijst staat een + om een nieuwe eigenschap toe te voegen. De eigenschappen zijn sorteerbaar door ze te verslepen.
o

Per eigenschap zijn er de volgende mogelijkheden:


Naam eigenschap. Deze moet uniek zijn binnen de groep.



Type van de eigenschap. Er valt te kiezen uit de lijst van beschikbare eigenschaptypes die buiten het zaaktype worden gedefinieerd.



Vraag bij de eigenschap.



Standaardwaarde.



Helptekst.



Switchknop Wijzigbaar / Niet wijzigbaar.



Switchknop Verplicht / Niet verplicht.



Een X om de eigenschap te verwijderen.

Resultaattypes

Er zijn twee manieren om resultaattypes te koppelen aan het zaaktype:


Onderaan de lijst met resultaattypes staat een + om nieuwe resultaattypes te koppelen aan het zaaktype.



Resultaattypes worden automatisch gekoppeld als deze in een stap worden opgenomen.

Als niet alle velden van alle resultaattypes zijn ingevuld, verschijnt een markering op de tab Resultaattypes als reminder.
Na het koppelen van resultaattypes aan het zaaktype, moeten standaarddispositieactie en -termijn worden ingevuld met een zaaktypespecifieke waarde.
Resultaattypes worden beheerd in een scherm op catalogusniveau en staan niet onder versiebeheer.

Documenttypes

Er zijn twee manieren om documenttypes te koppelen aan het zaaktype:


Onderaan de lijst met documenttypes staat een + om nieuwe documenttypes te koppelen aan het zaaktype.



documenttypes worden automatisch gekoppeld als deze in een stap worden opgenomen.

Documenttypes worden beheerd in een scherm op catalogusniveau en staan niet onder versiebeheer.

Openstaande wens:


de besluittypes ook direct op dit scherm aan het resultaattype te kunnen koppelen.

XML Conversie

De bestaande functionaliteit uit 5.0 blijft onveranderd van toepassing op 5.1.

2.5

Eigenschapgroep templates

Dit scherm werkt identiek als dat van de eigenschapgroepen in zaaktypes, met de volgende uitzonderingen:


Een template kan niet gebaseerd zijn op een ander template.



Er kan geen herhaling worden gespecificeerd voor een template.

2.6

RAPPORTAGE OP ZAAKTYPES

Openstaande wens:


Om snel en op overzichtelijke wijze inzicht te krijgen in de inhoud/configuratie van een zaaktype is er een rapportage op zaaktypes beschikbaar. Het filter op
zaaktypes uit 2.4 is het uitgangspunt om een zaaktype te selecteren. Na selectie van een zaaktype kan de gewenste versie worden geselecteerd. Na selectie

worden via de print optie de volledige inhoud van het zaaktype en alle gerelateerde elementen in een rapport afgedrukt. Het rapport kan desgewenst na de
print-preview naar de printer worden verstuurd.

