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Kexi EEN VISUELE 
DATABASE APPLICATIE

Kexi is gemaakt voor eindgebruikers die database applicaties willen bouwen, data willen invoeren en be-
heren en query’s en rapporten maken. Met formulieren vereenvoudig je het gebruik van de uiteindelijke 
database applicaties. Matto Fransen

Kexi is een visuele database 
applicatie en is oorspronke-

lijk ontwikkeld als KOffice project. 
Het is bedacht als een Rapid 
Application Development tool voor 
databasesystemen die voldoende 
krachtig is. Door het gebruik van 
open standaarden en open source 
software is het voor iedereen bereik-
baar en te gebruiken, op verschillen-
de platformen en op verschillende 
type hardware. De ontwikkeling van 
Kexi begon reeds in 2005. In die tijd 
waren voor andere platformen wel 
visuele databases beschikbaar, zoals 
Microsoft Access, FileMaker, FoxPro, 
maar voor de open source bestu-
ringssystemen bestond zoiets nog 
niet. Gebruikers van die systemen 
moesten kiezen uit een spreadsheet 
of een gesofisticeerd databasesys-
teem, zoals MySQL en ProgreSQL.

CALLIGRA SUITE
KOffice stamt uit 2000 en is 
gemaakt als office suite op de 
KDE-omgeving. Calligra is een fork 
uit 2006 en Kexi is meegegaan met 
deze fork. Tegenwoordig is Kexi on-
derdeel van de Calligra office suite. 
Het KOffice project is inmiddels ter 
ziele en Calligra is alweer een aantal 
jaren de officiële office suite van 
KDE. Alhoewel Kexi een onderdeel 
van KDE is, is het gemaakt om ook 
buiten de KDE-desktop omgeving 
gebruikt te worden. Dus bijvoor-
beeld ook op een GNOME desktop of 

zelfs op Microsoft Windows. Calligra 
ondersteunt een grote hoeveelheid 
talen, waaronder ook Nederlands. 
Wij installeerden Kexi op een Linux 
Mint systeem met XFCE als window 
manager.

Kexi is, net als de andere compo-
nenten uit de Calligra suite, onder de 
GPL open source licentie beschik-
baar op Linux, FreeBSD, OpenBSD, 
NetBSD en Solaris. En ook op Micro-
soft Windows. Voor het Apple OS X 
platform is alleen een oudere versie 
beschikbaar.

Kexi is bedoeld voor eindgebrui-
kers. Je ontwerpt met Kexi database 

applicaties, voert er data mee in en 
onderhoudt die, en je verwerkt de 
data met behulp van queries en rap-
porten. Via formulieren maak je een 
eigen interface naar de data. Alle 
onderdelen van de database, zoals 
de tabellen, queries, formulieren en 
rapporten worden gezamenlijk in 
de database opgeslagen. Dit maakt 
het gemakkelijk om de data en het 
database ontwerp te delen.

Standaard gebruikt Kexi de data-
base van SQLite. In dat geval bestaat 
je hele database, dus inclusief data, 
tabellen, rapporten enzovoorts uit 
één enkel bestand. Je kunt Kexi ook 

gebruiken met een andere database 
aan de achterkant, waarbij je zelf 
kunt kiezen voor MySQL, PostgreS-
QL en MS SQL.

NIEUWE DATABASE 
AANMAKEN
Je start Kexi en kiest voor “Nieuw” en 
vervolgens voor “Blanco database”. 
Nu kun je kiezen uit “Bestand”. Je 
gebruikt dan SQLite, of “Server”, 
voor een koppeling naar een data-
base-server. Kies voor “Bestand”, en 
geef een naam voor je project aan, 
wat de basis vormt voor de bestand-
snaam waarin je database wordt 

  Screenshot 1: aanmaken tabel. 
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