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de kop voor elke pagina, enzovoorts. 
Met behulp van de icoontjes kun 
je nu teksten, labels, velden en 
dergelijk in het rapport ontwerp 
opnemen.

We beginnen om het rapport een 
titel te geven, klik op label en klik 
daarna in de sectie “Paginakoptekst 
(elke)”. De rechterkolom toont nu 
de eigenschappen voor dit label, 
via het veld “opschrift” verander je 
de tekst. Nu gaan we naar de sectie 
“Details”. Hier komen de records. 
Klik rechtsboven op het icoontje 
met drie diskjes boven elkaar om de 
gegevensbron te selecteren en kies 
hier de query. Klik bij de ontwerp 
icoontjes op “Veld”, en klik daarna 
in het ontwerpvenster van de sectie 
“Details”. 

In de rechterkolom bij Eigenschap-
pen kies je als gegevensbron het veld 
“Naam” uit het lijstje met query-vel-
den. Doe dit ook voor de andere 
velden van de query, zet deze naast 
elkaar op een regel. Klik op het tabje 
“Gegevens” om het rapport te zien. 
Ga terug naar “Ontwerpen” en zet 
in het ontwerpvenster van de sectie 
“Paginakoptekst (elke)” wat kopjes 
boven de kolommen in het rapport. 
Zie ook screenshot 3.

FORMULIEREN
Bij het invoeren van de data hebben 
we gebruik gemaakt van een tabel. 
Dit heeft enkele nadelen, bijvoor-
beeld wanneer de tabel zoveel 
kolommen bevat dat deze niet meer 
allemaal op het scherm passen. 

Verder kun je ongemerkt de eerder 
ingevoerde gegevens per ongeluk 
wijzigen. Visuele database applica-
ties bieden daarom de mogelijkheid 
om met formulieren te werken. 
Een formulier bevat de gegevens 
van een enkel record en geeft de 
mogelijkheid de velden in -een voor 
de gebruiker logische- groepen te 
rangschikken. Door commando’s aan 
buttons toe te wijzen, maak je de 
robuustheid groter.

Klik op het icoontje “Rapporten” 
en kies in de rechtermarge via het 
icoontje met drie diskjes weer als 
gegevensbron de tabel “Familiele-
den”. Voeg nu een label toe aan het 
ontwerpveld en geef in het eigen-
schappen venster bij “tekst” deze de 
inhoud “Naam”. Plaats vervolgens 
rechts hiervan een tekstvak. Ga, 
terwijl dit vak actief is, in de rechter-
marge naar de tab met het icoontje 
met drie diskjes en kies bij “Gege-
vensbron van widget” voor het veld 
“naam”. Maak hieronder soortgelijke 
label/tekstvak paren aan voor de 
velden leeftijd, schoenmaat en ge-
wicht. Voeg hieronder een keuzevak 
toe en geef die als gegevensbron het 
veld abonnee en in het eigenschap-
penvenster als tekst “Abonnee”. 

Tot slot voegen we een button 

(“knop”) toe. Klik met je rechter-
muistoets op de button en kies voor 
“Actie toewijzen”. Kies bij Formu-
lier-Huidige voor “wijzigingen in het 
huidige record opslaan”. Zie ook 
screenshot 4. Sla het formulier nu op 
en geef het een naam. Ga nu naar het 
tabblad “Gegevens” om het formulier 
te testen. Onderin het scherm wordt 
automatisch een balk getoond, met 
daarin het ID van het huidige record, 
mogelijkheden om naar het volgende 
en vorige record te gaan en om een 
nieuw record toe te voegen.

Dit was natuurlijk een superkorte 
introductie. Kexi heeft nog veel 
meer mogelijkheden. Hopelijk heb je 
gezien dat je heel vlot een werkende 
database applicatie bij elkaar kunt 
klikken. Ga er zelf mee aan de slag en 
veel succes! 

Standaard 
gebruikt Kexi de 
database 
van SQLite

  Screenshot 3:
aanmaken rapport.

  Screenshot 4: aan-
maken formulier .
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