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34 OPSLAAN SELECTIECRITERIA 

Probleembeschrijving 

Het medewerker registratiesysteem kent een zoekfunctie voor het selecteren van 
afdelingen (zie onderstaand schermvoorbeeld). Deze zoekfunctie stelt de gebruiker in 
staat om afdelingen op te zoeken via een of meer zoekcriteria. 

 
Aan het zoekscherm is op verzoek van de gebruiker de mogelijkheid toegevoegd om 
ingegeven selectiecriteria op te slaan en later weer te laden. Dit is omdat bepaalde 
zoekcriteria vaak gebruikt worden. Een gebruiker kan zo één set van zijn of haar eigen 
selectiecriteria bewaren. In het datamodel komt een entiteit voor waarin deze 
selectiecriteria worden vastgelegd per gebruiker. 

Op welke manier dient deze bewaarfunctie voor selectiecriteria te worden gewaardeerd 
(laat de listboxen buiten beschouwing)? 

Discussie 

De eerste vraag is of de opslag van selectiecriteria apart geteld moet worden, of als 
onderdeel van de uitvoerfunctie gezien moet worden en dus niet geteld moet worden.  

Omdat de gebruiker gevraagd heeft om deze functionaliteit, moet het apart geteld 
worden.  

Iedere gebruiker kan zijn eigen selectiecriteria vastleggen, zodat de gegevens-
verzameling meer dan één voorkomen kan bevatten. Dus er is sprake van een ILGV (een 
andere mogelijkheid is een RET bij een ILGV Gebruiker).  

Het vastleggen van de selectiecriteria wordt als een invoerfunctie geteld.  
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Vraag is of het opvragen van bewaarde selectiecriteria moet worden gezien als 
onderdeel van de uitvoerfunctie, of als aparte opvragingsfunctie (er is in elk geval geen 
sprake van een uitvoerfunctie omdat de gebruiker geen overzicht getoond krijgt waaruit 
hij kan kiezen). 

Het laden van eerder bewaarde selectiecriteria maakt het de gebruiker gemakkelijker 
om selectiecriteria in te voeren om een overzicht van afdelingen te genereren. De 
gebruiker heeft expliciet hierom gevraagd. Op het scherm is een keuze om de button 
Laden te gebruiken of de selectiecriteria handmatig in te voeren. Daarom tellen we voor 
het tonen van de eerder opgeslagen selectiecriteria een opvragingsfunctie.  

Oplossing 

Tel een ILGV voor de selectiecriteria, mits deze bestaanszelfstandig is, een invoerfunctie 
voor het opslaan van de selectiecriteria en een opvragingsfunctie voor het tonen van 
een selectie. 

Verwijzingen naar de standaard 

8.2.e, 8.2.t en 9.2.d 

  


