
  

 

Nieuwe Functionaliteit een verbeteringen in versie 20220414 

In deze release hebben we de volgende functionaliteit toegevoegd: 

• Easy Scripts kunnen nu in tabbladen geplaatst worden voor een rustiger beeld  

• Een EasyList kan nu zonder kennis van Javascript worden toegevoegd 

• Een knop kan nu zonder kennis van Javascript worden toegevoegd 

• Een monitor onderdeel kan nu zonder kennis van Javascript aangepast worden 

• Filters en kolommen op de EasyScript overzichtspagina 

• Meerdere rollen koppelen aan een script (voorheen 1 rol) 

 

Easy Scripts kunnen nu in tabbladen geplaatst worden voor een rustiger beeld 

 

Bij het toevoegen van een EasyScript sectie kun je kiezen voor het type tabblad: 

 
Vervolgens kun je je secties koppelen aan een (moeder) tabblad: 

 
 

De volgorde van de secties binnen een tabblad kun je eenvoudig aanpassen in het onderhoudsscherm van het 

tabblad: 

 
Het resultaat op de kaart ziet er dan als volgt uit: 

 
 
 

Een EasyList kan nu zonder kennis van Javascript worden toegevoegd 

Wanneer je een EasyList hebt gemaakt waarbij de P1 parameter de primairy key van je pagina bevat (dus bij 

medewerkers is dit res_id, relaties cmp_wwn etc.) is het plaatsen van een EasyList nu kwestie van een druk op de 

knop. 

 

Vervolgens kies je de te plaatsen EasyList en type iframe of Div. Bij gebruik binnen tabbladen adviseren wij het 

gebruik van een iframe. 

 

Na het drukken op de knop Script genereren staat het script in je sectie en wordt de EasyList pagina specifiek 

getoond. 
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Een knop kan nu zonder kennis van Javascript worden toegevoegd 

Wanneer je een knop wilt toevoegen kies je voor de optie (knop) toevoegen knoppen. Je komt dan in het 

volgende scherm: 

 

 

• Titel: Vul hier de gewenste naam van je knop, bijvoorbeeld ‘nieuw document’ 

• URL: De hyperlink naar de gewenste Synergy pagina. (laat het stuk t/m ‘…/docs/’ achterwege. Mocht je voor 

het aanroepen van jouw url de ID van de pagina mee willen geven kun je de knop ‘toevoegen ID’ 

gebruiken. Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: CSEasyList.aspx?id={081afff1-9197-4959-abac-

a7948c6194d8}&P1={{KeyValue}}, in het geval van een medewerker kaart wordt dan het medewerker 

nummer doorgegeven. 

• Javascript: Als je een Javascript functie wil aanroepen die op de pagina al beschikbaar is of beschikbaar is 

gemaakt. Mocht je het id van de pagina willen toevoegen aan je functie, dan kan dat op  dezelfde wijze als 

via URL 

 

Een monitor onderdeel kan nu zonder kennis van Javascript aangepast worden 

Als je een bestaande (niet gebruikte) knop uit de monitor sectie van de kaart willen hergebruiken, kun je deze 

functie gebruiken in het Easy Script: 

 

• ID: Het <div> id van de knop die je wilt aanpassen. Het ID kun je achterhalen door met de rechtermuisknop 

op inspecteren te klikken, bijvoorbeeld bij de knop kalender is dat Mon_Calender: 

   →   

 

• URL: De hyperlink naar de gewenste Synergy pagina. (laat het stuk t/m ‘…/docs/’ achterwege. Mocht je voor 

het aanroepen van jouw url de ID van de pagina mee willen geven kun je de knop ‘toevoegen ID’ 

gebruiken. Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: CSEasyList.aspx?id={081afff1-9197-4959-abac-

a7948c6194d8}&P1={{KeyValue}}, in het geval van een medewerker kaart wordt dan het medewerker 

nummer doorgegeven. 

 

Filters en kolommen op de EasyScript overzichtspagina 

 

Voor klanten die veel pagina’s hebben aangepast met EasyScript, hebben we wat filters toegevoegd en 

kolommen geordend op deze pagina. 

 

Meerdere rollen aan een script koppelen 

Het is nu mogelijk om meerdere rollen te koppelen. 
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