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Samenvatting 

Het bijhouden van de stock -, aankoop - en verkoopgegevens van de 

kledingszaak gebeurt in een MS works database.  Deze database wordt echter niet op 

een deftige manier toegepast.  De database wordt in feite als een spreadsheet 

gebruikt, waarbij de volledige informatie over de artikels verspreid staat in tal van 

verschillende tabellen welke op geen enkele manier aan elkaar gelinkt zijn.  De 

structuur van de “database”  wordt bijgehouden in de bestandsstructuur van de PC.  

Het manipuleren van de database gebeurt nog volledig handmatig via het knippen en 

plakken van informatie tussen de tabellen. 

Het onderwerp van deze thesis houdt dus in om een deftige databasestructuur 

te voorzien waarin de gegevens kunnen opgeslagen worden op zulk een manier dat de 

gegevens, welke reeds in de oude structuur zijn opgeslagen, hierin geplaatst kunnen 

worden.  Verder moet er ook een grafische applicatie ontworpen worden zodat de 

gegevens op een zo vertrouwd mogelijke manier geraadpleegd en aangepast  kunnen 

worden, evenals het  zover mogelijk automatiseren van bepaalde datamanipulaties. 

Het eerste deel van de scriptie zal dus een analyse zijn van de huidige manier 

waarop deze gegevens bijgehouden en verwerkt worden.   Verder zal er aandacht 

besteed worden aan de manier waarop deze gegevens in een MySQL database 

gegoten kunnen worden.  In het laatste deel zal dan de uitwerking van de grafische 

omgeving volgen, welke geïmplementeerd werd in Java. 
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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

1.1 Omschrijving huidige situatie 

Het bijhouden van de stock -, aankoop - en verkoop gegevens van de 

kledingszaak worden bijgehouden in een MS works database.  Deze database wordt 

echter niet op een deftige manier toegepast.  De database wordt in feite als een 

spreadsheet gebruikt, waarbij de volledige informatie over de artikels verspreid staat in 

tal van verschillende tabellen welke op geen enkele manier aan elkaar gelinkt zijn.  De 

structuur van de “database”  wordt bijgehouden in de bestandsstructuur van de PC.  

Het manipuleren van de database gebeurt nog volledig handmatig via het knippen en 

plakken van informatie tussen de verschillende tabellen. 

1.2 Doel van het project 

Het eerste doel van de thesis bestaat erin een relationele database te 

ontwerpen waarin de relaties tussen de verschillende bestaande tabellen worden 

gelegd. De  reeds bestaande gegevens moeten hierin ingeladen kunnen worden, op 

zulk een manier dat de huidige voorkomende waarden van de verschillende velden 

behouden kunnen worden.   

Een tweede doel van de thesis bestaat erin om een grafische omgeving te 

ontwikkelen waarin de database kan geraadpleegd en gemanipuleerd worden.  Hierbij 

moet er mee rekening worden gehouden dat de interface zo vertrouwd mogelijk 

overkomt met de manier waarop dit oorspronkelijk gebeurde zodat de overschakeling 

naar het nieuwe systeem zo vlot mogelijk kan gebeuren. 

Het derde en laatste doel van de thesis bestaat erin om, indien mogelijk, de 

datamanipulatie zo sterk mogelijk te automatiseren zodat er een minimum van tijd dient 

besteed te worden aan het doorvoeren van gegevensveranderingen 
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1.3 Opmerkingen vooraf 

Zoals reeds duidelijk is aangehaald in de vorige punten van dit hoofdstuk ligt de 

nadruk bij het verwezenlijken van deze thesis op de compatibiliteit met de reeds 

bestaande data welke in de originele tabellen voorhanden is.  Hierdoor zullen sommige 

beslissingen, zoals welke datatypes er moeten gebruikt worden voor de database, niet 

optimaal zijn en indien nodig afwijken van standaarden. 

Een tweede opmerking houdt in dat de grafische omgeving slechts een 

prototype is als demonstratie en dat deze nog verder dient ontwikkeld te worden indien 

deze daadwerkelijk zou worden toegepast, daar anders het project te grote vormen zou 

aannemen. 
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Hoofdstuk 2  

Analyse van de bestaande structuur 

Zoals reeds vermeld worden de gegevens van de huidige database 

bijgehouden in verschillende tabellen en wordt de structuur aangegeven door deze in 

verschillende mappen bij te houden in de directorystructuur van de PC waarop de 

gegevens bewaard worden.  In dit hoofdstuk wordt deze structuur, evenals de velden in 

de tabellen en de datamanipulatie tussen de tabellen geanalyseerd om van hieruit een 

relationele databankstructuur te kunnen opstellen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van 

een oudere back-up. 

2.1 De bestandsstructuur 

De bestandsstructuur welke betrekking heeft op het bewaren van de voor deze 

thesis relevante tabellen wordt verduidelijkt aan de hand van volgende figuur. 

Figuur  2-1  Bestandsstructuur  
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Uit de figuur kunnen we vier onderverdelingen waarnemen welke in volgende 

punten verduidelijkt zullen worden. 

2.1.1 Aankoop 

In deze map worden de gegevens van alle aangekochte artikels bewaard. De 

map aankoop wordt nog onderverdeeld per jaar en seizoen waarin artikels kunnen 

worden aangekocht.  In elk van deze submappen worden de artikels nog een keer 

onderverdeeld per leverancier.  Dit gebeurt door telkens een tabel per leverancier bij te 

houden.  De verschillende tabellen krijgen een naam toegekend volgens volgende 

methode: LEVERANCIER+SEIZOEN+JAAR.wdb.  Zo zal een tabel voor leverancier 

Melka in de winter van 2003 de volgende bestandsnaam toegediend krijgen: 

MelkaW2003.wdb.  Deze heeft als bedoeling om na te kunnen gaan welke artikels in 

een bepaald seizoen aangekocht werden. 

2.1.2 Diversen 

Deze map bevat, zoals de naam al doet vermoeden, diverse submappen, 

waarvan enkel de map KLANTEN voor deze thesis van belang is. In de map klanten 

wordt een tabel met het klantenbestand van de zaak bijgehouden. 

2.1.3 Goederen 

Deze map bevat uiteindelijk alle gegevens van de goederen welke door de 

winkel zullen passeren, en is onderverdeeld in nog eens drie submappen, welke in 

volgende punten verduidelijkt zullen worden. 

2.1.4 Besteld 

In deze map worden alle artikels, welke in het huidige seizoen geleverd zullen 

worden, bijgehouden.  In deze map worden de artikels nog een keer onderverdeeld per 

leverancier.  Dit gebeurt door telkens een tabel per leverancier bij te houden.  De 

tabellen krijgen op dezelfde manier een bestandsnaam toegediend als in de map 

Aankoop. 
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2.1.5 Stock 

In de map Stock bevindt zich een enkele tabel waarin alle artikels welke 

geleverd en nog niet verkocht zijn bijgehouden worden.  Deze tabel bevat dus het 

totale stockbestand van alle artikels welke terug te vinden zijn in de winkelruimte of het 

magazijn. Deze tabel draagt de naam voorraad.wdb. 

2.1.6 Verkocht 

Deze map wordt nog een keer onderverdeeld per jaar.  Hierbij worden er per 

jaar twee tabellen bijgehouden: een tabel met daarin telkens alle artikels welke aan 

particuliere klanten werden verkocht en een aparte tabel met alle artikels welke op 

factuur werden verkocht. Deze bestanden dragen respectievelijk de naam ‘verkocht’ 

plus het jaar, vb.: verkoop 2001.wdb, en ‘verkoop op factuur’ plus het jaar, vb.: 

‘verkoop op factuur.wdb. 

2.1.7 Facturatie 

In deze map wordt per jaar een tabel met alle facturen welke dat jaar opgesteld 

zijn bijgehouden. Dit bestand draagt de naam ‘klantenfactuur’ plus het jaar, vb.: 

klantenfactuur 2001.wdb. 

2.2 Datamanipulatie 

Zoals eerder vermeld wordt de datamanipulatie op een nogal primitieve manier 

geïmplementeerd, namelijk door de velden tussen de verschillende tabellen te 

kopieren/knippen en te plakken.  Hierbij kunnen we de volgende acties onderscheiden: 

2.2.1 Artikels invoeren 

Wanneer de artikels tijdens een aankoopperiode bij een leverancier worden 

besteld, worden  in de aankoop- en besteldtabellen ingebracht. 

De artikels blijven in de aankooptabellen staan, tenzij deze om een of andere 

reden niet door de leverancier geleverd kunnen worden, waardoor ze uit de tabel 

worden verwijderd. 
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In het begin van een seizoen worden alle artikels welke geleverd zullen worden 

in de tabel besteld geplaatst.  Wanneer een bestelling binnenkomt worden de 

geleverde artikels uit de tabel besteld geknipt en in de stocktabel ingevoegd zodat ze 

uiteindelijk in de stock terechtkomen. 

2.2.2 Particuliere verkoop 

Wanneer een artikel aan een particulier wordt verkocht, wordt het uit de 

stocktabel geknipt en ingevoegd in de desbetreffende verkooptabel.  Hierdoor wordt 

het uit de stock verwijderd. 

2.2.3 Factuurverkoop 

Wanneer een artikel op een factuur wordt verkocht wordt het uit de stocktabel 

geknipt en in de tabel ‘verkoop op factuur’ ingevoegd.  Daarnaast wordt er nog een 

extra lijn toegevoegd aan de tabel klantenfactuur van dat jaar. 

2.3 De tabelstructuren 

Aangezien er pas extra data dienen ingevoegd te worden op het moment dat 

een artikel verkocht wordt , is het vanzelfsprekend dat de tabelstructuur voor de 

tabellen aankoop, besteld en stock identiek zullen zijn. Daarom zal hun volledige 

structuur samen besproken worden.  De verkooptabellen, verkoop en verkoop op 

factuur, bezitten eveneens alle kolommen welke in aankoop, besteld en stock 

voorkomen. Bij hun bespreking zullen dus enkel de velden die aangepast worden en 

de  bijkomende velden aan bod komen. 

2.3.1 Tabel aankoop, besteld en stock 

Hierna volgt een opsomming en korte beschrijving per kolom welke in de 

tabellen voorkomt, evenals hun nut en welke waarden er in verwacht kunnen worden.  

Hierbij maken we een onderscheid tussen twee types kolommen, deze welke een 

inhoud bevatten welke mee het produkt beschrijft en deze welke uit de vorige berekend 

kunnen worden.  We beginnen met de beschrijvende kolommen: 
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Artikel: 

Deze kolom beschrijft het type van het artikel.  Mogelijke waarde welke in deze 

tabel terug te vinden zijn: T-SHIRT, BROEK, KOUSEN, ONDERGOED...  Ook 

wordt er soms een extra aanduiding gemaakt om het artikel nauwer te 

beschrijven zoals bijvoorbeeld een ‘v’ om aan te duiden dat het artikel een v-

hals heeft.  Deze kolom bevat dus geen standaardset van waarden welke vast 

liggen en waaruit gekozen dient te worden. Er kunnen dus nog steeds extra 

artikelomschrijvingen in bijkomen. 

Merk:  

In deze kolom wordt de merknaam waaronder het artikel verkocht wordt 

bijgehouden.  Uiteraard kunnen er na verloop van tijd nieuwe merknamen 

bijkomen. 

Artikelnummer:  

In deze kolom wordt het artikelnummer, welk door de leverancier wordt 

gehanteerd, bijgehouden.  Dit artikelnummer heeft dus ook geen vaste indeling 

en kan sterk verschillen van leverancier tot leverancier.  Zo kan het 

artikelnummer variëren van  twee reeksen cijfers gescheiden door een ‘/’, tot 

een enkele letterreeks of combinaties van beiden, tot in sommige gevallen het 

leeg laten van deze kolom.  Een belangrijke opmerking is dat het artikelnummer 

de artikels niet uniek identificeert. Zo kan eenzelfde artikel, aangekocht in twee 

verschillende seizoenen, niet dezelfde aankoopprijs hebben of kan een zelfde 

artikelnummer gehanteerd worden voor verschillende maten. 
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Code:  

Deze code is een code welke in de stockbestanden gehanteerd wordt om 

artikels te identificeren.  Ze wordt samengesteld met de informatie uit meerdere 

kolommen van de tabel en heeft steeds een vaste indeling.  Ze bevat een 

combinatie van letters en cijfers.  Hoe de code wordt samengesteld is niet echt 

van belang, wat wel belangrijk is dat deze code de artikels ook weer niet uniek 

identificeert.  Van deze code wordt voornamelijk gebruik gemaakt om het 

seizoen waarin het artikel aangekocht werd te achterhalen. 

Stof:  

Deze geeft een beschrijving over de stof of stoffen welke gebruikt zijn in het 

artikel.  Hierbij wordt een combinatie van letters, cijfers en lettertekens gebruikt 

welke een sterk variërende lengte hebben.  Het komt ook geregeld voor dat 

deze kolom blanco gelaten wordt. 

Kleur:  

Deze geeft een beschrijving over de kleur of kleuren welke in het artikel 

verwerkt zitten.  Hierbij wordt een combinatie van letters, cijfers en lettertekens 

gebruikt welke een sterk variërende lengte hebben.  Het komt ook geregeld 

voor dat deze kolom blanco gelaten wordt. 

Maat:  

Hier wordt vanzelfsprekend de maat van het artikel bijgehouden.  Hierin kunnen 

weer sterk verschillende notaties voorkomen.  Zo kan een maat aangeduid 

worden met een letter of lettersequentie, bijvoorbeeld: S, M, L, XL... of met een 

cijfer of cijferbereik, bijvoorbeeld: 45 of  40- 43. 

Aantal:  

Hierin wordt het aantal stuks dat in de stock voorkomt bijgehouden.  Aangezien 

het over een kleine zelfstandige winkel gaat zal de waarde van het aantal stuks 

nooit heel hoog zijn. 
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Aankoopprijs:  

Deze kolom bevat de prijs waaraan het artikel is aangekocht bij de leverancier 

en dit zonder de BTW. 

Verkoopprijs:  

Hierin wordt de richtprijs waaraan het artikel wordt verkocht ingevuld.  In deze 

prijs is de  BTW inclusief.  Deze kan zelf bepaald worden of opgelegd worden 

door de leverancier.  De verkoopprijs kan echter later nog wijzigen aangezien er 

op de artikels korting kan gegeven worden.  De verkoopprijs welke in deze 

tabellen voorkomt zal ook uiteindelijk op het etiket, welk aan het artikel wordt 

bevestigd wanneer het in de stock van de zaak terechtkomt, afgedrukt staan. 

Hierna volgt de beschrijving van de berekende kolommen, hun nut en de 

manier waarop ze berekend worden: 

Aankoopprijs+:  

Deze prijs bevat de aankoopprijs opgeteld met het BTWpercentage berekend 

op de aankoopprijs en wordt dus als volgt berekend:  

Prijs Verkoop: 

Deze prijs bevat de verkoopprijs zonder het BTWpercentage berekend op de 

verkoopprijs en wordt als volgt berekend:  

%21 jsAankoopprijsAankoopprijsAankooppri

121
100Pr  jsVerkooppriijsVerkoop
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Prijs Verkoop+: 

Deze prijs is een verkoopprijs welke berekend wordt door middel van de 

aankoopprijs te vermenigvuldigen met een bepaalde factor welke we de 

winstfactor zullen noemen.  Deze factor kan per artikel verschillen maar word 

niet in een aparte kolom bijgehouden.  Zo komen we tot volgende formule: 

Winst:  

Deze kolom bevat de winst welke verkregen wordt wanneer het artikel tegen de 

verkoopprijs wordt verkocht en wordt op volgende manier berekend uit de 

‘aankoopprijs’-kolom en de ‘prijs verkoop’-kolom:  

2.3.2 Tabel verkoop (aan particulier) 

Wanneer een artikel in de tabel verkoop wordt ingevoegd wordt het veld 

verkoopprijs aangepast en dienen er vier extra kolommen ingevuld te worden. 

Verkoopprijs: 

De verkoopprijs, welke eerder was ingevuld als de prijs welke op het etiket werd 

afgedrukt, wordt nu vervangen door de prijs waaraan het artikel over de 

toonbank is gegaan. 

Originele prijs: 

In deze kolom wordt nu de originele waarde van de verkoopprijs ingevuld. 

Datum:  

Hier wordt de datum waarop het artikel verkocht is ingevuld volgens de ‘dd-mm-

yy’-notatie. 

jsAankooppriijsVerkoopWinst  Pr

rwinstfactojsAankooppriijsVerkoop Pr
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Maand:  

In deze kolom wordt nog is extra de maand waarop het artikel verkocht is 

ingevuld. 

Seizoen: 

In deze kolom wordt het seizoen waarin het artikel werd aangekocht ingevuld.  

Het seizoen valt terug af te leiden uit de code (zie 2.3.1). 

Aangezien de verkooptabel naarmate het jaar vordert sterk aangroeit zijn de 

extra velden maand en seizoen bijgevoegd om in MS works zonder moeilijkheid een 

datafilter te kunnen toepassen om zo het totale bestand overzichtelijk te kunnen 

raadplegen. 

2.3.3 Tabel verkoop op factuur 

Wanneer een artikel in de tabel verkoop op factuur wordt ingevoegd wordt het 

veld verkoopprijs aangepast en dienen er twee extra kolommen ingevuld te worden. 

Originele prijs: 

In deze kolom wordt nu de originele waarde van de verkoopprijs ingevuld. 

Datum:  

Hier wordt de datum waarop het artikel verkocht werd ingevuld volgens de ‘dd-

mm-yy’-notatie. 

Factuur nummer:  

In deze kolom wordt het factuurnummer van de factuur waarop het artikel 

voorkomt ingevuld.  Het factuurnummer is samengesteld uit twee cijfers 

gescheiden door een punt op volgende manier: eerste cijfer: het jaar volgens de 

‘yy’-notatie, tweede cijfer: het nummer van de factuur beginnend vanaf 1 in het 

begin van het jaar. 
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2.3.4 Tabel klantenfactuur 

In deze tabel worden twee types van informatie opgeslagen.  Een eerste deel, 

met alle relevante velden voor de facturen ingevuld, waarin de facturen worden 

bijgehouden en een tweede deel waar als het ware een klantenbestand wordt 

bijgehouden met de gegevens van de bedrijven waarvoor reeds een factuur in het 

verleden werd aangemaakt.  Hierna worden de velden van deze tabel opgesomd en 

indien nodig besproken op de manier waarvoor deze bedoeld is, namelijk het bijhouden 

van de facturen. 

Factuurnummer: (zie 2.3.3) 

Datum: (zie 2.3.3) 

Totaal:  

Deze kolom bevat de totale som van de verkoopprijzen (zoals ze over de 

toonbank zijn gegaan) van alle artikels welke in de factuur voorkomen.  Deze 

waarde wordt berekend door de som te nemen van de kolommen ‘Tot1, ..., 

Totn’, welke verder worden besproken. 

Prijs: 

Deze kolom bevat de totale prijs van de factuur zonder het percentage BTW.  

Deze waarde wordt berekend door de som te nemen van de kolommen ‘Prijs1, 

..., Prijsn’, welke verder worden besproken. 

In de volgende zes kolommen worden de gegevens van de klant bewaard en 

zijn ook de velden welke in het “klantenbestand”-deel van de tabel ingevuld worden.  

De kolomnamen spreken voor zich. 

Naam: 

Straat: 

Nummer: 

Postcode: 
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Woonplaats: 

BTW nummer: 

De volgende reeks van kolommen kunnen in drie reeksen onderverdeeld 

worden waarin telkens bepaalde informatie per artikel in de factuur wordt bijgehouden.  

Deze reeksen worden nu besproken. 

Artikel1, ..., Artikeln: 

In deze opeenvolging worden de artikelvelden van de gefactureerde artikels 

ingevuld.  Voor meer info over de inhoud zie 2.3.1. 

Tot1, ..., Totn: 

Deze reeks van velden bevat de individuele verkoopprijzen per artikel (zoals ze 

over de toonbank zijn gegaan).  

Prijs1, ..., Prijsn:  

Deze reeks van velden bevat de individuele prijs zonder het BTWpercentage en 

wordt aan de hand van volgende formule berekend: 

B1, ..., Bn:  

In deze reeks van velden wordt individueel per artikel de BTW berekend aan de 

hand van volgende formule: 

100121Pr 




 X

X
Totijs

21121 




 X

X
TotB
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2.3.5 Tabel klantenbestand 

In deze tabel wordt het klantenbestand van de zaak bijgehouden.  Hierbij 

worden de volgende velden gehanteerd: 

x:  

Met deze kolom wordt aangegeven of de klant al dan niet in de mailinglist van 

de zaak staat.  Met andere woorden of de desbetreffende klant 

reclamedrukwerk van de winkel toegestuurd krijgt of niet. 

De daaropvolgende kolommen zijn: naam, voornaam, straat, nummer, 

postcode, woonplaats en verjaardag.  Deze kolomnamen spreken voor zich en hebben 

dus geen verdere uitleg nodig.  De kolom verjaardag wordt amper gebruikt. 

Merk op dat er in deze tabel geen kolom of combinatie van kolommen optreedt 

waarvoor we met zekerheid kunnen stellen dat deze de verschillende klanten uniek kan 

identificeren. 

2.4 Toonbankverkoop 

In dit puntje zullen we wat dieper ingaan op de manier waarop de verkopen in 

de winkel gebeuren wanneer een klant met een gekozen artikel naar de toonbank stapt 

om het af te rekenen en hoe de verkoop uiteindelijk in de database terecht komt. 

Bij de verkoop wordt eerst en vooral gebruik gemaakt van het etiket.  Het gaat 

hier om een kaart waarop het etiket in tweevoud wordt opgekleeft en zo aan het artikel 

bevestigt wordt.  Het etiket bevat het merk, de maat, de verkoopprijs, de code en het 

artikelnummer van het artikel.  Een voorbeeld van zo een etiket wordt getoond in 

volgende figuur. 
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Wanneer er een artikel wordt afgerekend wordt deze kaart in twee gescheurd 

waardoor er een etiket aan het artikel vast blijft zitten en het andere door de 

verkoopster wordt bijgehouden.  Indien er een korting wordt gegeven op het artikel, 

dan wordt de prijs waaraan het artikel verkocht is bij op het etiket van de verkoopster 

geschreven.  Later worden dan aan de hand van deze etiketten de gegevens in de 

database aangepast.  Het afrekenen gebeurt op een normale kassa waarbij een ticket 

in tweevoud wordt afgeprint, een voor de klant en een welk wordt bijgehouden in de 

boekhouding. 

Figuur  2-2 Etiket 
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2.5 Opmerkingen bij de bestaande structuur 

De manier waarop de artikelgegevens worden gestockeerd is verre van 

efficiënt.  Zo zal de informatie over een bepaald artikel steeds in twee tabellen tegelijk 

voorkomen, ofwel in ‘aankoop’ en ‘besteld’, ofwel in ‘aankoop’ en ‘stock’ en ofwel in 

‘aankoop’ en een verkooptabel.  Verder wordt er in de tabel ‘verkoop’ informatie over 

de datum in meerdere kolommen dubbel opgeslagen.  Ook wordt er berekende data, 

welke niet steeds voorhanden dient te zijn, bij in de tabel opgeslagen, waar deze 

evengoed berekend kan worden bij het opvragen ervan.  Hierbij zou de berekening zelf 

ook nog efficiënter kunnen gebeuren. 

We merken ook op dat een deel van de informatie over de artikels niet in de 

database staat, maar enkel terug te vinden is in de bestandsstructuur waarin de 

verschillende tabellen werden opgeslagen. 

Het klantenbestand is ook niet overzichtelijk.  Zo staat het totale klantenbestand 

verspreid over twee tabellen: het klantenbestand, in de map klanten, en de tabel 

‘klanten factuur’, in de map facturatie. 

Een laatste opmerking is dat de gegevensaanpassingen samen en 

geautomatiseerd zouden kunnen verlopen met het afrekenen van de verkochte artikels.  

Hierdoor dient er veel minder tijd besteed te worden aan het manueel aanpassen van 

de database en kunnen menselijke fouten in het aanpassen van de data vermeden 

worden. 
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Hoofdstuk 3  

De database 

Als database werd de keuze gemaakt voor een relationele database structuur.  

Hoe de structuur van de database tot stand komt en hoe deze geïmplementeerd wordt, 

wordt in het volgende hoofdstuk uit de doeken gedaan. 

3.1 Gebruikte software 

Als software voor de implementatie van de database werd er gekozen voor een 

MySQL database server.  De MySQL database server is een populaire en reeds veel 

toegepaste open source database welke onder andere terug te vinden is in combinatie 

met Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python.  De database kan als open source of 

onder een commerciële licentie worden aangekocht.  Uiteraard werd er voor deze 

thesis voor de open source versie gekozen.  Meer informatie over de database is terug 

te vinden op de webpagina van MySQL op www.mysql.comwww.mysql.com. 

3.2 Opstellen van het databankmodel 

Om het uiteindelijke databankmodel af te leiden beginnen we met het opstellen 

van het entity relationship model.  Bij het opstellen van dit model zullen we eerst de 

verschillende entiteiten benoemen en er hun attributen aan toewijzen.  Daarna zullen 

we de relaties tussen de entiteiten bespreken om zo tot het volledige diagram te 

komen.  Hierna zal aan de hand van het diagram het databankmodel worden 

opgesteld.  Als laatste zullen de gekozen datatypes, zoals ze in de database 

geïmplementeerd worden, aan bod komen en wordt deze keuze verduidelijkt. 
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3.3 De Entiteiten 

3.3.1 Produkt 

Het entiteit ‘produkt’ zal alle data over de verschillende artikels bevatten, en zal 

als attributen dus de kolomnamen van de tabellen ‘aankoop’, ‘besteld’ en ‘stock’ 

hebben.  Er worden ook een paar extra velden ingevoegd, namelijk: een uniek produkt 

id. (PID) om de verschillende artikels uniek te kunnen identificeren, een attribuut 

seizoen om het seizoen waarin een artikel werd aangekocht in te kunnen bijhouden en 

een attribuut geleverd zodat we kunnen uitmaken of een artikel al dan niet terug te 

vinden is in de stock van de zaak. Ook zal de kolom ‘Verkoopprijs’ als attribuut 

‘Etiketprijs’ dragen, daar dit een duidelijkere naam voor de inhoud is, en zal deze een 

vaste waarde zijn welke ‘Originele prijs’ in de verkooptabellen zal vervangen.   

‘Produkt’ zal dus een normaal entiteitstype zijn.  Zo komen we tot de volgende 

voorstelling van het entiteit en zij attributen:  

Produkt 

PID 

Artikel 

Merk 

Artikelnummer 

Aantal 

Code 

Stof Kleur 

Maat 

Seizoen 

Aankoopprijs 

Etiketprijs 

Geleverd 

Figuur  3-1 Produkt entiteit 
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3.3.2 Verkoop 

Het entiteit ‘verkoop’ zal instaan om alle verkoopgegevens van een produkt bij 

te houden.  Ze wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek verkoop id. (VID) en 

bevat ook nog de uiteindelijke verkoopprijs en de datum als attribuut.  Zo komen we tot 

de volgende voorstelling:  

Omdat het entiteitstype ‘verkoop’ slechts geïdentificeerd kan worden samen 

met een produkt, gaat het hier over een zwak entiteitstype en zal VID de partiële 

sleutel vormen. 

3.3.3 Factuur 

Het entiteitstype ‘factuur’ wordt gebruikt voor het bewaren van de facturen 

welke opgesteld worden.  Hoe de artikels aan de factuur worden “verbonden” komt 

later in de bespreking van de relaties tot uiting.  Het entiteitstype ‘factuur’ bevat slechts 

één, attribuut namelijk het factuurnummer.  Zo komen we tot de volgende voorstelling:  

Verkoop 
VID 

Verkoopprijs 

Datum 

Factuur 

Factuurnummer 

Figuur  3-3 Factuur  entiteit 

Figuur  3-2 Verkoop entiteit 
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3.3.4 Klant 

Het entiteitstype ‘klant’ zal instaan voor het bijhouden van het totale 

klantenbestand.  Hiervoor laten we de kolom ‘verjaardag’ uit het oude klantenbestand 

weg en voorzien we een extra attribuut ‘BTWnummer’ zodat de klanten welke in de 

‘klantenfactuur’ tabel opgeslagen zitten hier ook, zonder gegevensverlies, in 

opgeslagen kunnen worden.  Omdat er geen kolom of combinatie van kolommen 

bestaat om de klanten uniek te identificeren zal er ook een unieke klant id. (KID) als 

attribuut ingevoerd worden.  Zo komen we tot de volgend voorstelling: 

3.4 De Relaties 

3.4.1 Produkt - verkoop relatie 

Wanneer er een artikel uit ‘produkt’ verkocht wordt, dan wordt er een instantie 

bijgemaakt van de entiteit ‘verkoop’.  

Kardinaliteit: 

 Aangezien er meerdere artikels van dezelfde instantie zijn, zal in deze binaire 

relatie de kardinaliteitsratio tussen produkt en verkoop, N:1 zijn.   

Klant 

Straat 

Voornaam 

Naam 

Mailinglist 

Nummer 

KID 

Postcode 

Woonplaats 

BTWnummer 

Figuur  3-4 Klant entiteit 
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Relatietype: 

Zoals eerder vermeld kan het entiteitstype van ‘verkoop’ niet bestaan zonder 

dat het met een entiteit van ‘produkt’ in relatie wordt gebracht.  Hierdoor is de 

relatie een identificerende relatie en wordt ‘produkt’ de identificerende entiteit. 

Participatiegraad:  

Aangezien een verkoop steeds met een produkt in relatie staat, maar een 

produkt niet steeds verkocht hoeft te zijn, is er een totale participatie van 

verkoop in de relatie. 

Voorstelling:  

3.4.2 Klant – factuur relatie 

Kardinaliteit:  

Aangezien een zelfde klant meerdere facturen op zijn naam kan hebben, maar 

een factuur slechts op één naam kan staan, zal de kardinaliteitsratio tussen 

klant en factuur 1:N bedragen. 

Relatietype:  

Aangezien een klant uniek geïdentificeerd wordt met het klant id. en een factuur 

aan de hand van het factuurnummer, gaat het hier over een normale relatie. 

Produkt Verkoop 

1 N 

Figuur  3-5 Produkt - verkoop  relatie 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint IV now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


Hoofdstuk 3    De database 

 22 

Participatiegraad:  

Een factuur staat steeds in relatie met een klant, aangezien hier de 

BTWnummer terug te vinden is, is er een totale participatie van factuur in de 

relatie. 

Voorstelling:  

3.4.3 Verkoop – factuur relatie (Gefactureerd) 

De relatie tussen verkoop en factuur krijgt als naam ‘gefactureerd’ toegewezen. 

Kardinaliteit:  

Aangezien er meerdere verkopen aan een factuur kunnen verbonden worden is 

het vanzelfsprekend dat de kardinaliteitsratio tussen verkoop en factuur N:1 

bedraagt. 

Relatietype:  

Het gaat hier over een normaal relatietype. 

Participatiegraad:  

Aangezien een factuur kan opgesteld worden zonder artikels in de inhoud, 

hoewel dit ongebruikelijk lijkt, is het duidelijk dat beide entiteiten een partiële 

participatiegraad in deze relatie bezitten. 

Klant Factuur 

1 N 

Figuur  3-6 Klant - factuur  relatie 
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Voorstelling:  

Verkoop Factuur Gefactureerd 
N 1 

Figuur  3-7 Verkoop – factuur   relatie: gefactureerd 
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3.5 Het Entity Relationship diagram 

Als we de relaties en entiteiten samenvoegen komen we tot het volgende 

volledige entity relationship diagram voor de database.  

Maat 

Aankoopprijs 

Straat 

Voornaam 

Naam 

Mailinglist 

Nummer 

KID 

Postcode 

Woonplaats 

BTWnummer 

VID 

Verkoopprijs 

Datum 

Factuurnummer 

Produkt 

Verkoop Factuur 

Klant 
Geleverd 

Etiketprijs 

Seizoen 

Kleur Stof 

Code 

Aantal 

Artikelnummer 

Merk 

Artikel 

PID 

1 

N 

1 

N 

 
Gefactureerd 

1 N 

Figuur  3-8 Entity relationship model 
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3.6 Opstellen van het relationele databankmodel 

Nu gaan we vanuit het opgestelde entity relationship model het relationele 

databankmodel opstellen, welk geïmplementeerd zal worden op de database server.  

Het opstellen van het model gebeurt aan de hand van het algoritme in zeven stappen. 

3.6.1 Reguliere entiteitstypes 

Aangezien we drie reguliere entiteitstypes hebben: produkt, klant en factuur, 

bekomen we hiervoor de volgende relaties: 

PRODUKT:  

(PID, Artikel, Merk, Artikelnr, Aantal, Code, Stof, Kleur, Maat, Seizoen,  

Aankoopprijs, Etiketprijs) 

 

FACTUUR:  

(Factuurnummer) 

 

KLANT:  

(KID, Mailinglist, Naam, Voornaam, Straat, Nummer, Postcode, Woonplaats,  

BTWnr) 

3.6.2 Zwakke entiteitstypes 

Er is slechts één zwak entiteitstype, met name ‘verkoop’.  In de relatie ‘verkoop’ 

wordt, naast de partiële sleutel VID, de primaire sleutel van het identificerende 

entiteitstype ‘produkt’ (PID), toegevoegd, om zo samen de primaire sleutel van de 

relatie te vormen. 

VERKOOP:  

(VID, PID, Verkoopprijs, Datum) 

 

PK 

 

PK 

 

PK 

 

Pa. K FK product 

PK 
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3.6.3 Binaire 1:1 relaties 

Aangezien deze niet voorkomen is deze stap niet van toepassing. 

3.6.4 Binaire reguliere 1:N relatietypes 

Er zijn twee relaties van dit type, namelijk deze tussen klant en factuur en deze 

tussen verkoop en factuur. 

Eerst bespreken we deze tussen klant en factuur.  Hierbij wordt het primaire 

sleutel attribuut van de entiteit aan de 1 zijde van de relatie, klant (KID), toegevoegd 

als vreemde sleutel attribuut aan de entiteit aan de N-zijde van de relatie, factuur.  

Hierdoor wordt de relatie van de entiteit factuur als volgt. 

FACTUUR:  

(Factuurnummer, KID) 

 

Als tweede bespreken we deze tussen verkoop en factuur.  Als we het 

algoritme volgen zou het private sleutel attribuut van factuur, namelijk Factuurnummer, 

als vreemde sleutel attribuut toegevoegd moeten worden aan de relatie van verkoop.  

Aangezien in er het uiteindelijke gebruik van de database slechts een zeer gering 

aantal facturen opgesteld worden in vergelijking met gewone verkopen.  Houdt dit in 

dat de extensie van dit attribuut slechts zelden ingevuld zal worden.  Daar dit een 

verkwisting van de fysische geheugenruimte betekend zullen we deze relatie 

behandelen als een N:M relatie, zodat hiervoor een nieuwe relatie wordt ingevoerd.  

Hierdoor zullen als het ware per artikel, welke op factuur verkocht wordt, twee 

attributen in een aparte relatie worden bijgehouden waardoor er in totaal veel minder 

geheugenruimte gebruikt zal worden. 

PK FK klant 
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3.6.5 Binaire N:M relatietypes 

Zoals in vorig punt is besproken zullen we de relatie tussen verkoop en factuur 

beschouwen als een N:M relatie.  Hierdoor wordt er een nieuwe relatie ingevoerd 

welke de naam ‘Gefactureerd’ zal dragen.  Deze relatie bezit de twee primaire sleutels 

van de entiteiten, welke ze in relatie brengt, als vreemde sleutels om zo de primaire 

sleutel te vormen.  Hierdoor krijgen we volgende relatie: 

GEFACTUREERD: 

(VID, Factuurnummer) 

 

FK verkoop 

 
FK factuur 

 
PK gefactureerd 
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3.7 Het relationele databankmodel 

Nu volgt het volledige relationele databankmodel voor de database. 

PRODUKT:  

(PID, Artikel, Merk, Artikelnr, Aantal, Code, Stof, Kleur, Maat, Seizoen,  

Aankoopprijs, Etiketprijs) 

 

KLANT:  

(KID, Mailinglist, Naam, Voornaam, Straat, Nummer, Postcode, Woonplaats,  

BTWnr) 

 

FACTUUR:  

(Factuurnummer, KID) 

 

 

VERKOOP:  

(VID, PID, Verkoopprijs, Datum) 

 

 

GEFACTUREERD: 

(VID, Factuurnummer) 

 

 

PK 

 

PK 

 

PK FK klant 

Pa. K FK product 

PK 

 

FK verkoop 

 
FK factuur 

 
PK gefactureerd 
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3.8 Gebruikte datatypes 

De beschrijving van de tabellen halen we uit de database zelf door gebruik te 

maken van het statement describe table;.   

Bij de keuze van de types diende steeds aandacht besteed te worden aan de 

compatibiliteit van de gebruikte types met de waarden die reeds in gebruik zijn.  

Hierdoor werd er meestal voor een redelijk ‘breed’ type gekozen.  Hierna bespreken we 

enkele van de meest gebruikte datatypes en motiveren we de keuze. 

Mediumint  

Dit type wordt gebruikt voor het definiëren van de primaire sleutels van verkoop 

en produkt.  Door gebruik te maken van de auto increment optie zal het id-

nummer automatisch bepaald worden wanneer bij het invoegen van data deze 

waarde ‘null‘ wordt meegegeven.  ‘Unsigned’ betekend dat enkel positieve 

waarden opgeslagen kunnen worden.  Deze int heeft een bereik van 0 tot 

16777215, wat zeker voldoende is. 

Smallint  

Idem als mediumint maar met een bereik van 0 tot 65535. 

Float(p) 

Dit type wordt gebruikt om decimale getallen mee op te slagen.  De precisie 

wordt opgegeven met de waarde van p.  Float heeft een bereik van -

3.402823466E+38 tot -1.175494351E-38, 0, en 1.175494351E-38 tot 

3.402823466E+38.  Hiervan wordt gebruikgemaakt  om de verschillende prijzen 

op te slaan.   

Varchar(M) 

Het type varchar kan een tekenreeks van variabele lengte opslagen.  De 

maximumlengte wordt opgegeven via M en kan 255 tekens bevatten.  Dit type 

zal gebruikt worden waar we zeker zijn van de lengte van de attributen. 
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Tinytext 

Heeft dezelfde eigenschappen als varchar behalve dat er hierbij geen maximum 

lengte opgegeven dient te worden.  Een goede keuze dus voor de attributen 

waarvan de lengte variërend is.  Hierdoor krijgt de eindgebruiker voldoende 

vrijheid voor het kiezen van de ingevoerde waarden. 

Timestamp 

Dit type wordt toegepast om het tijdstip van verkoop op te slagen.  Door tijdens 

het invoegen van de data de waarde voor dit attribuut ‘null’ mee te geven zal de 

database het huidige tijdstip als waarde invoegen.  De ingevoegde waarde is 

van het type Datetime waaronder de datum en tijdstip volgens de ‘YYYY-MM-

DD hh:mm:ss’  notatie opgeslagen zal worden. 

Boolean 

Dit type wordt gebruikt als logische waarde om een status bij te houden.  In de 

database zelf is het type boolean niet ondersteund, maar wordt dit opgelost 

door deze waarde op te slagen als een Tinyint met als lengte 1.  Hierbij is true = 

1 en false = 0.   
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3.8.1 Produkt 

Attribuut geleverd is van het type boolean. 

3.8.2 Klant 

Attribuut mailinglist is van het type boolean. 

mysql> describe product; 
+---------------+----------------------------------+-------+-------+---------+-----------------------+ 
| Field         | Type                    | Null  | Key  | Default| Extra            | 
+---------------+----------------------------------+-------+------+----------+-----------------------+ 
| PID           | mediumint(8) unsigned |       | PRI  | NULL | auto_increment | 
| artikel       | tinytext                | YES  |      | NULL |                  | 
| merk          | tinytext                | YES   |      | NULL |                  | 
| artikelnr     | tinytext                | YES   |      | NULL |                  | 
| aantal        | tinyint(3) unsigned   | YES   |      | NULL |                  | 
| code          | tinytext                | YES   |      | NULL |                  | 
| stof          | tinytext                | YES   |      | NULL |                  | 
| kleur         | tinytext                | YES   |      | NULL |                  | 
| maat          | tinytext                | YES   |      | NULL |                  | 
| seizoen       | char(3)                 | YES   |      | NULL |                  | 
| aankoopprijs | float unsigned          | YES   |      | NULL |                  | 
| etiketprijs   | float unsigned          | YES   |      | NULL |                  | 
| geleverd      | tinyint(1)              | YES   |      | NULL |                  | 
+---------------+----------------------------------+-------+-------+---------+-----------------------+ 

mysql> describe klant; 
+---------------+----------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+ 
| Field       | Type                   | Null | Key | Default   | Extra          | 
+---------------+----------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+ 
| KID         | smallint(5) unsigned|       | PRI | NULL    | auto_increment | 
| mailinglist     | tinyint(1)             | YES |      | NULL    |                  | 
| naam        | tinytext               | YES |      | NULL    |                  | 
| voornaam    | tinytext               | YES |      | NULL    |                  | 
| straat      | tinytext               | YES |      | NULL    |                  | 
| nr          | tinytext               | YES |      | NULL    |                  | 
| postcode    | smallint(5) unsigned  | YES |      | NULL    |                  | 
| woonplaats  | tinytext               | YES |      | NULL    |                  | 
| BTWnr       | varchar(11)            | YES |      | NULL    |                  | 
+---------------+----------------------------------+-------+-------+-----------+---------------------+ 
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3.8.3 Factuur 

 

3.8.4 Verkoop 

 

3.8.5 Gefactureerd 

mysql> describe verkoop; 
+---------------+------------------------------+------+------+--------------------------------+-------------------+ 
| Field         | Type                 | Null | Key | Default         | Extra           | 
+---------------+------------------------------+------+------+--------------------------------+-------------------+ 
| VID           | mediumint(8) unsigned   |         | PRI | NULL     | auto_increment | 
| verkoopprijs  | float unsigned        | YES |        | NULL                  |                       | 
| datum         | timestamp          | YES |        | CURRENT_TIMESTAMP |                       | 
| PID           | mediumint(8) unsigned   |         | PRI | 0                      |                       | 
+---------------+------------------------------+------+------+--------------------------------+-------------------+ 

mysql> describe factuur; 
+---------------+-------------------------+-------+-------+----------------+-------+ 
| Field   | Type          | Null | Key  | Default | Extra  | 
+---------------+-------------------------+-------+-------+----------------+-------+ 
| FAnr   | varchar(6)    |       | PRI  |           |        | 
| KID    | smallint(6)   | YES |      | NULL    |        | 
+---------------+-------------------------+-------+-------+----------------+-------+ 

mysql> describe gefactureerd; 
+---------------+----------------------------------+-------+-------+----------------+-------+ 
| Field   | Type     | Null  | Key  | Default  | Extra  | 
+---------------+----------------------------------+-------+-------+----------------+-------+ 
| VID    | mediumint(8) unsigned  |       | PRI  | 0         |       | 
| FAnr   | varchar(6)              |       | PRI  |           |        | 
+---------------+----------------------------------+-------+-------+----------------+-------+ 
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Hoofdstuk 4  

De applicatie 

In dit hoofdstuk bespreken we de applicatie welke gebouwd werd in java. 

Hiervan wordt gebruikgemaakt om de databank te raadplegen en te manipuleren.  We 

kunnen de applicatie in twee stukken verdelen: een stuk dat de connectie met de 

database verzorgt en de grafische omgeving voor de gebruiker welke bestaat uit een 

aantal GUI’s. 

Bij het beschrijven van de applicatie zullen we niet te diep ingaan op de code 

welke geschreven werd, maar zal eerder de nadruk liggen op de functionaliteit van de 

verschillende componenten. 

4.1 Gebruikte software 

Zoals reeds eerder is vermeld werd de applicatie gebouwd in de java-

programeeromgeving.  Voor meer informatie zie www.java.sun.comwww.java.sun.com.   

4.2 Het hoofdprogramma (main methode) 

De main methode van de applicatie is terug te vinden in de classe  MijnThesis.  

Deze methode roept de twee hoofdklassen van de applicatie aan, de GUI en de Datab 

classe.  Van deze classen wordt bij het opstarten een instantie aangemaakt. 

4.3 Datab classe 

4.3.1 Doel 

Deze classe zal de interface vormen tussen de database server en de GUI’s.  

Dit gebeurt via een statische methode zodat deze steeds toegankelijk is voor de GUI’s. 
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4.3.2 Constructor 

Bij het aanmaken van een instantie van deze classe, wordt er beroep gedaan 

op de MySQLConnect classe om de connectie met de database server op te zetten.  

Door zijn methode getConnection() aan te spreken zal deze de driver, welke gebruikt 

wordt om de database te bereiken, laden en wordt er een connectie opgezet met de 

database server welke als resultaat wordt teruggegeven. 

4.3.3 Methoden 

  De Datab classe beschikt over slechts een methode, namelijk 

writeQuery(String query).  Bij het aanroepen van deze methode wordt als argument de 

desbetreffende query, welke naar de database server gestuurd wordt, als String 

meegegeven.  Indien er een resultaat volgt wordt dit teruggegeven door de methode.  

De methode is statisch gemaakt zodat deze vlot opgeroepen kan worden in de GUI’s 

via de oproep Datab.writeQuery(String query); 

Om de methode uit te voeren wordt er gebruik gemaakt van de MySQLQuery 

classe.  Hierbij zal steeds een nieuwe instantie van deze classe aangemaakt worden.  

Via zijn methode query(String query) zal het statement op de juiste manier naar de 

database server gestuurd worden. 

4.4 GUI classe 

4.4.1 Doel 

Deze klasse staat in voor het aanmaken van de grafische componenten welke 

de basis vormen van de user interface.  De desktop welke de basis vormt van de 

interface zal dus in deze klasse bij constructie aangemaakt worden. 

4.5 MyDesktop classe 

4.5.1 Doel 

Deze classe zal de basis vormen van de user interface.  Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een desktoppane welke het volledige scherm in zal nemen en van 

waaruit de verschillende GUI’s opgeroepen kunnen worden. 
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4.5.2 De layout 

4.5.3 Constructor 

Bij constructie wordt er een desktoppane aangemaakt waarbij gezorgd wordt 

dat deze het volledige scherm in beslag neemt.  Verder wordt er gebruikgemaakt van 

een toolbar welke onderaan het scherm getoond wordt.  Hiervoor wordt een instantie 

aangemaakt van de MyDesktopToolbar classe.  Deze bevat een aantal knoppen 

waarmee de hoofd GUI’s opgeroepen kunnen worden. 

4.5.4 Methoden 

De MyDesktop classe bevat twee methoden, namelijk 

addInternalFrame(JInternalframe j) en addComponent(Component c) welke gebruikt 

worden om de GUI’s aan het desktoppane toe te voegen. 

Figuur  4-1 MyDesktop 

desktoppane 

toolbar 
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4.6 QueryBrowser 

4.6.1 Doel 

De QueryBrowser werd als eerst GUI geschreven met als doel vertrouwd te 

raken met de mogelijkheden van java en de connectie naar de database toe te testen.  

Verder is deze ook nuttig geweest om de databank vanuit de geschreven applicatie 

volledig te kunnen raadplegen, wat soms nuttig bleek om de databank aanpassingen 

van de andere GUI’s na te gaan. 

4.6.2 De layout 

Inputveld 

Resultaattabel 

Database 

outputveld 

Figuur  4-2 QueryBrowser  
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4.6.3 Functionaliteit 

Het inputveld 

Hierin kunnen de statements voor de database ingevuld worden.  Ze worden 

effectief naar de database server gestuurd door op de knop ‘Sent’ te drukken.  

Het label onder het veld geeft aan of het ingevoerde statement niet tot 

conflicten leid. 

De resultaattabel 

Hierin wordt het resultaat van het ingevoerde statement getoond.  Via de tabel 

kunnen de velden van het resultaat aangepast worden.  Met de knoppen ‘Insert 

Row’ en ‘Delete Row’ kan er een rij toegevoegd of verwijderd worden.  De 

aanpassingen worden pas in de database doorgevoerd wanneer er op de knop 

‘Update Database’ wordt gedrukt.  Het label naast deze knop geeft aan of dit al 

is gebeurd of niet. 

Database outputveld 

Hierin worden de error messages van de database server afgeprint. 

4.7 KlantenGUI 

4.7.1 Doel 

Als doel heeft deze GUI het raadplegen en beheren van het klanten bestand. 

Aangezien de KlantenSelectieGUI een uitbreiding op deze GUI is zal de 

verdere bespreking later volgen bij deze van KlantenSelectieGUI. 

4.8 VerkoopGUI 

4.8.1 Doel 

Door middel van deze GUI kunnen in de toekomst de databaseaanpassingen 

welke bij een verkoop dienen te gebeuren geautomatiseerd worden. 
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4.8.2 De layout 

4.8.3 Functionaliteit 

Klant veld 

Hierin kan een klant geselecteerd worden welke toegekend wordt aan een 

verkoop.  Deze hoeft enkel geselecteerd te worden als het over een verkoop op 

factuur gaat, de default waarde is ‘Anoniem’.  Door op de knop ‘Zoek’ te 

drukken wordt de KlantenSelectieGUI opgeroepen welke mogelijk maakt het 

klantenbestand te raadplegen.  Eenmaal een klant geselecteerd kan deze 

verwijderd worden met de knop ‘Verwijder’ of aangepast worden met de knop 

‘Aanpassen’,  waardoor er een KlantenDataGUI wordt opgeroepen. 

Klant veld 

Artikels veld 

Totaal veld 

Verkoop veld 

Figuur  4-3 VerkoopGUI 
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Artikels veld 

Door middel van de ‘Zoek’ en ‘Verwijder’ knop kunnen er artikels toegevoegd of 

verwijderd worden aan de verkoop.  Door op de knop ‘Zoek’ te drukken wordt 

de ProductGUI opgeroepen waarmee we de artikels in de database kunnen 

opzoeken en selecteren.  Eenmaal een artikel geselecteerd is wordt hiervan 

een etiket bijgevoegd aan de etikettenlijst.  Hierop worden het merk, etiketprijs, 

verkoopprijs, maat, artikelnummer en code van het desbetreffende artikel 

weergegeven. 

De verkoopprijs kan nog aangepast worden door het etiket te selecteren met de 

muis, de prijs aan te passen in het verkoopprijs veld en op de knop ‘Aanpassen’ 

te drukken.  Hierdoor zal de verkoopprijs op het etiket aangepast worden. 

Totaal veld 

Hierin wordt het totaal van de verkoopprijzen van alle artikels in de etikettenlijst 

weergegeven. 

Etiketten lijst Verkoopprijs veld 

Figuur  4-4 VerkoopGUI ar tikels veld 
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Verkoopveld 

Hierin kan de verkoop doorgevoerd worden in de database of geannuleerd 

worden.  Als de knop ‘Factuur’ wordt ingedrukt zal er een factuur van de 

verkoop gegenereerd worden nadat eerst wordt nagegaan of er een klant met 

een geldig BTWnummer geselecteerd is.  Zo niet wordt de gebruiker hier van 

op de hoogte gebracht door middel van een popup. 

4.9 KlantenSelectieGUI 

4.9.1 Doel 

Deze GUI heeft als doel het selecteren van een klant bij een verkoop op 

factuur.  In een vereenvoudigde versie (zonder de mogelijkheid om een klant te 

selecteren) is deze terug te vinden als KlantenGUI voor het beheer van het 

klantenbestand. 

4.9.2 De layout 

 

Figuur  4-5 KlantenselectieGUI 
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4.9.3 Functionaliteit 

Bovenaan kunnen de volledige of gedeeltelijke naam, voornaam en woonplaats 

van de te zoeken klant ingevuld worden om zo een kleine selectie door te voeren.  Het 

resultaat wordt gezocht en getoond in de tabel na het drukken van de knop ‘Zoek’.  

Vervolgens kan er een klant uit de lijst geselecteerd worden door deze aan te klikken 

en op de knop ‘Selecteer’ te drukken of kan het zoeken afgebroken worden door 

‘Annuleren’ te drukken.  Via de knop ‘Nieuwe klant’ en ‘Klant aanpassen’ kan een 

nieuwe klant toegevoegd of een bestaande klant aangepast worden.  Hiervoor wordt 

de KlantenDataGUI aangesproken.  Een klant kan ook verwijderd worden met de knop 

‘Klant verwijderen’. 

4.10 KlantenDataGUI 

4.10.1 Doel 

Deze GUI laat toe om de data van een klant uit het klantenbestand aan te 

passen of de data voor een nieuwe klant in te voegen. 

4.10.2 De layout 

 

Figuur  4-6 KlantenDataGUI 
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4.10.3  Functionaliteit 

Deze GUI kan op twee manieren opgeroepen worden: bij het toevoegen van 

een nieuwe klant, waarbij de velden leeg zijn, of bij het aanpassen van een klant, 

waarbij de reeds bestaande klantgegevens in de velden worden ingevuld. 

Het toevoegen of aanpassen kan doorgevoerd worden naar de database, door 

middel van de knop ‘OK’, of afgebroken worden door ‘Annuleren’ te drukken. 

4.11 ProductGUI 

4.11.1 Doel 

Deze GUI heeft als doel het zoeken van een artikel, uit de stock van de zaak, 

om dit bij een verkoop te voegen. 

4.11.2 De layout 

 

Figuur  4-7 ProductGUI 

Zoekveld 
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4.11.3 Functionaliteit 

Het zoeken naar een bepaald artikel kan hier op twee manieren gebeuren.  

Naast de eenvoudige zoekopdracht kan hier ook gebruik gemaakt worden van 

meerdere zoekopties.  De keuze hiervoor kan gemaakt worden in het zoekveld.  De 

resultaten van de zoekopdracht worden in de tabel weergegeven waarin een artikel 

geselecteerd kan worden.  Hierna kan het artikel toegevoegd worden met de knop 

‘Selecteer’ of kan het zoeken afgebroken worden met de knop ‘Annuleren’. 

Eenvoudige zoekoptie 

Bij deze zoekoptie wordt het volgende zoekveld getoond. 

Bij deze zoekoptie wordt de zoekopdracht verfijnd door het volledig of 

gedeeltelijk invullen van het artikelnummer en/of code.  Verder kan er nog met 

de combobox een keuze gemaakt worden over hoe de artikels in het resultaat 

gesorteerd dienen te worden.  Het resultaat wordt aan de database opgevraagd 

op het moment dat de knop ‘Zoek’ wordt ingedrukt. 

Figuur  4-8 Eenvoudige zoekoptie 
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Meerdere zoekopties 

Na het drukken van de knop ‘Meerdere zoekopties’ in het Simpele zoekveld, 

wordt dit veld vervangen door dit in volgende figuur. 

Bij deze zoekopdracht kan er, naast het intypen van artikelnummer en code, op 

elk attribuut, welk van toepassing is, een selectie gemaakt  worden door middel 

van comboboxen.  Hierbij kan met de comboboxen elke voorkomende waarde 

in de database van dat attribuut geselecteerd worden, of kan de combobox leeg 

gelaten worden.  Tevens is er ook een optie voorzien voor de wijze van 

sorteren. 

Eenvoudige vs. Meerdere zoekopties 

De eenvoudige zoekoptie wordt steeds als default getoond bij het opvragen van 

de ProductGUI, aangezien een artikel in de database gezocht wordt op basis 

van het fysische etiket welke aan het artikel bevestigd zit.  Hierop staan 

artikelnummer en code namelijk afgeprint, waarmee een voldoende 

gespecificeerde zoekopdracht ingegeven kan worden om het artikel in normale 

omstandigheden vlot te vinden.  De geavanceerde zoekopdracht werkt 

misschien vlotter, maar hiervoor dient eerst de informatie voor de verschillende 

comboboxen individueel opgevraagd te worden aan de database wat voor een 

lange vertraging zorgt voordat het zoekveld klaar is om op het scherm getoond 

te worden. 

Figuur  4-9 Meerdere zoekopties 
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4.12 StockGUI 

4.12.1 Doel 

Als doel heeft deze GUI het beheren van het totale stockbestand zoals het 

vroeger gebeurde in de verschillende tabellen.  Hierbij is er steeds rekening mee 

gehouden om de interface zo vertrouwd mogelijk te houden aan de vroegere methode. 

4.12.2 De layout 

4.12.3 Functionaliteit 

De basisfunctionaliteit van deze GUI is het selecteren van de gewenste tabel 

door middel van de ‘Raadpleeg’-combobox.  Hierdoor wordt het selectieveld aangepast 

om de nodige zoekopdracht bij de selectie te kunnen uitvoeren.  Door op de knop 

‘Zoek’ te drukken zal het resultaat in de resultaattabel getoond worden en wordt het 

actieveld van de juiste knoppen voorzien om de getoonde data te manipuleren. 

Omdat de functionaliteit bij de verschillende raadpleegmogelijkheden sterk 

verschillend is zullen deze apart besproken worden. 

Selectieveld 

Resultaat-

tabel 

Actieveld 

Figuur  4-10 StockGUI layout 
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4.12.4 Aankoop 

Doel 

Het doel van deze selectieoptie is om een interface naar de database toe te 

krijgen welke overeenkomt met de tabellen opgeslagen in de map ‘aankoop’ 

van de bestaande bestandsstructuur.  Hier worden dus alle artikels uit het 

geselecteerde seizoen en van het geselecteerde merk als resultaat getoond 

Selectieveld 

Bij de keuze ‘aankoop’ krijgen we het volgende selectieveld op het scherm: 

Hierin kunnen nu, via een combobox, het seizoen en het merk geselecteerd 

worden welke in de resultatentabel getoond zullen worden.  Dit komt overeen 

met het raadplegen van de verschillende tabellen welke, gegroepeerd in 

submappen per jaar, per merk opgeslagen zitten in de map aankoop. 

Actieveld 

Bij de keuze ‘aankoop’ krijgen we het volgende actieveld op het scherm: 

Figuur  4-11 Selectieveld aankoop 

Figuur  4-12 Actieveld aankoop 
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Hierin vinden we de acties ‘Artikel aanpassen’ en ‘Verwijder’ waarmee een 

artikel aangepast of verwijderd kan worden.  Bij het aanpassen wordt er beroep 

gedaan op de ProductDataGUI. 

4.12.5 Besteld 

Doel 

Het raadplegen van de artikels welke besteld zijn maar nog niet geleverd 

werden.  Dit komt overeen met de tabellen uit de submap ‘besteld’ in de 

hoofdmap ‘goederen’ van de bestaande bestandsstructuur. 

Selectieveld 

De selectieopties zijn dezelfde als bij ‘aankoop’. 

Actieveld 

Bij de keuze ‘besteld’ krijgen we het volgende actieveld op het scherm: 

Naast de functies ‘Artikel aanpassen’ en ‘Verwijderen’ is hier ook de 

mogelijkheid om een besteld artikel toe te voegen, hiervoor wordt weer een 

beroep gedaan op de ProductDataGUI.  Daarnaast kan een artikel ook aan de 

stock toegevoegd worden wanneer dit geleverd wordt door middel van de knop 

‘Voeg toe aan stock’. 

4.12.6 Stock 

Doel 

Het raadplegen van alle artikels welke in de stock terug te vinden zijn.  Dus 

deze welke geleverd zijn maar waar het aantal niet nul bedraagt.  Dit komt 

overeen met de tabel in de submap ‘stock’ van de map ‘goederen’. 

Figuur  4-13 Actieveld besteld 
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Selectieveld 

De selectieopties zij dezelfde als in ‘aankoop’ en ‘besteld’.  De oorspronkelijke 

tabel werd niet onderverdeeld, echter hier is een selectie per seizoen en merk 

bijgevoegd om een duidelijker overzicht in deze uitgebreide tabel te kunnen 

verkrijgen. 

Actieveld 

Bij de keuze ‘stock’ krijgen we het volgende actieveld op het scherm: 

Naast de functies ‘Artikel aanpassen’ en ‘Verwijder’, kan hier een artikel terug in 

‘besteld’ geplaatst worden met de functie ‘Zet terug in stock’.  Hierdoor krijgt het 

artikel terug de status van besteld. 

4.12.7 Verkoop 

Doel 

Het raadplegen van de artikels welke reeds verkocht werden.  Dit komt overeen 

met de tabellen in de submap ‘verkocht’ van de hoofdmap ‘goederen’ uit de 

bestaande bestandsstructuur. 

Selectieveld 

Bij de keuze ‘verkocht’ krijgen we het volgende selectieveld op het scherm: 

Figuur  4-14 Actieveld stock 

Figuur  4-15 Selectieveld verkoop 
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Hierin kan de zoekopdracht verfijnd worden door een bepaald jaar van verkoop 

te selecteren uit de combobox ‘Jaar’.  Hierdoor kan, in overeenstemming met 

de bestaande structuur,  de submap van een bepaald jaar geselecteerd 

worden. 

In de submappen per jaar worden er twee tabellen bijgehouden, namelijk 

‘Verkoop’ en ‘Verkoop op factuur’.  Deze onderverdeling kan bekomen worden 

door in de combobox ‘Type’ de gewenste keuze te maken.  Verder kan er nog 

een keuze gemaakt worden in de wijze waarop de artikels gesorteerd staan in 

de resultaattabel aan de hand van de combobox ‘Sorteren op’. 

Actieveld 

Opmerking!  Het actieveld kan hier enkel gebruikt worden wanneer het type 

‘Verkoop’ geselecteerd werd in het selectieveld.  Voor het aanpassen van 

artikels welke op factuur verkocht werden dient eerst de factuur opgeroepen te 

worden.  Hoe dit gebeurt komt aan bod in het volgende punt. 

In het actieveld bij de selectie van het type ‘Verkoop’ kan slechts één actie 

ondernomen worden.  Het terugzetten van het artikel in de stock, wat overeen 

komt met het annuleren van de verkoop. 

4.12.8 Factuur 

Doel 

Het raadplegen van de opgestelde facturen.  Dit komt overeen met de tabel 

‘Klantenfactuur’ in de hoofdmap ‘facturatie’ van de bestaande 

bestandsstructuur. 

Selectieveld 

Bij de keuze ‘factuur’ is geen verdere verfijning van de zoekopdracht 

inbegrepen. 
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Actieveld 

Bij de keuze ‘factuur’ krijgen we het volgende actieveld op het scherm: 

Hiermee kan de totale inhoud (alle artikels) van een factuur bekeken en 

aangepast worden.  Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de FactuurGUI.  

Daarnaast kan er ook een volledige factuur verwijderd worden met de functie 

‘Verwijder factuur’.  Hierbij worden alle artikels, welke de factuur bevat, terug in 

de stock geplaatst en wordt de factuur verwijderd uit de database. 

4.13 ProductDataGUI 

4.13.1 Doel 

Deze GUI laat toe om de data van een produkt, in de StockGUI met selectie 

‘besteld’, aan te passen of hier de data voor een nieuw produkt in te voegen. 

4.13.2 De layout 

Figuur  4-16 Actieveld factuur  

Figuur  4-17 ProductDataGUI 
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4.13.3 Functionaliteit 

Deze GUI kan op twee manieren opgeroepen worden: bij het toevoegen van 

een nieuw produkt, waarbij de velden leeg zijn, of bij het aanpassen van een produkt, 

waarbij de reeds bestaande produktgegevens in de velden worden ingevuld. 

Het toevoegen of aanpassen kan doorgevoerd worden naar de database, door 

middel van de knop ‘Update’, of afgebroken worden door ‘Annuleren’ te drukken. 

4.14 FactuurGUI 

4.14.1 Doel 

Deze GUI laat toe alle data van een bepaalde factuur te raadplegen en deze, 

indien nodig, beperkt aan te passen. 

4.14.2 De layout 

Figuur  4-18 FactuurGUI 

Klantveld Factuurdataveld 

Artikeltabel Actieveld 
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4.14.3 Functionaliteit 

Klantveld 

In dit veld worden de gegevens van de klant, op wiens naam de factuur 

geregistreerd staat, weergegeven. 

Factuurdataveld 

In dit veld worden algemene factuurgegevens weergegeven: 

- Datum:  de factuurdatum. 

- Totaalprijs:  som van de etiketprijzen van de gefactureerde artikels. 

- Verkoopprijs:  som van de verkoopprijzen van de gefactureerde artikels. 

- BTW:  Het bedrag van de BTW. 

Artikeltabel 

In deze tabel worden alle artikels welke in de factuur zitten weergegeven. 

Actieveld 

Hierin kunnen twee acties ondernomen worden.  Het sluiten van de FactuurGUI 

door op de knop ‘OK’ te drukken of een geselecteerd artikel uit de factuur 

verwijderen met behulp van de knop ‘Verwijderen van factuur’.  Hierdoor wordt 

het artikel van de factuur verwijderd en in de database terug in de stock 

geplaatst. 
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Hoofdstuk 5  

Besluit 

Er mag zeker gezegd worden dat het vooropgestelde doel bereikt werd.  Er is 

een deftig databasemodel opgesteld en deze is geïmplementeerd in een database 

server.  Hierin zitten de verschillende gegevens goed gestructureerd opgeslagen en 

het geheel is compatibel met de reeds bestaande gegevens welke er ingeladen kunnen 

worden.  Verder is er een grafische user interface gebouwd waarmee de database 

geraadpleegd en gemanipuleerd kan worden.  Hierin zijn bepaalde taken, zoals de 

verkoop, geautomatiseerd zodat de eerder aan het aanpassen van de gegevens 

bestede tijd sterk verminderd zal zijn. 

Het betreft hier echter een prototype dat nog niet klaar is om in gebruik 

genomen te worden.  Naast de gebruikelijke kinderziektes welke met een prototype 

gepaard gaan, dienen er nog enkele noodzakelijke functies geïmplementeerd te 

worden: 

Het afdrukken van kassa-etiketten en facturen, alsook het afdrukken van de 

etiketten welke aan de artikels bevestigd worden, dient nog geïmplementeerd te 

worden. 

Verder dient er nog een goede beveiliging, met de juiste privileges voor de 

verschillende users, van de database server opgezet te worden.  Er moet hiervoor een 

loginscherm voorzien worden in de grafische user interface. 

Ook kan de functionaliteit van de editors, welke gebruikt worden om data in te 

voeren en aan te passen, sterk verbeterd worden. 
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