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Data driven concept

⚫ Sinds 1986 ontwikkelt ABO Service software 

waar er gebruik wordt gemaakt van het Data-

Driven concept.  Basis-idee van dit concept 

is dat de klant bepaalt hoe de software moet 

werken, dit zonder de basissoftware te 

wijzigen.



Voordelen

⚫ De software past zich aan volgens de noden 

van de klant.

⚫ Geen dure programmatie of maatwerk.

⚫ Later geen problemen bij updates.  De basis 

blijft trouwens steeds dezelfde.

⚫ Mogelijkheden zijn onbeperkt.



Snelheid ?

⚫ ABO maakt selectief gebruik van het Data-

Driven concept.  Hierdoor merkt u geen 

snelheidverlies zoals bij complete data-

driven systemen.

⚫ Standaard schermen zoals bvb. het 

boekhoudplan, zijn voor iedereen identiek en 

dan ook niet data-driven.



Complex in onderhoud ?

⚫ Dankzij het uniek systeem van input-

schermen, kan ieder scherm in een apart 

eenvoudig dBase bestand worden 

gedefinieerd.

⚫ Géén gebruik van één grote bibliotheek die 

al spoedig een onoverzichtelijk kluwen vormt 

van gegevens.



Mogelijkheden ?

⚫ Laat uw fantasie de vrije loop met dit 

concept.  Na bijna 30 jaar gebruik, ontdekken 

we zelf wekelijks nog nieuwe mogelijkheden.

⚫ Ingebouwde pre-compiler laat toe om 

blokken programma’s extern toe te voegen.

⚫ Volledige xBase functionaliteit is ingebouwd.



Mogelijkheden bij klanten.

⚫ Overzichtslijst kan ingesteld worden.

⚫ Extra scherm kan volledig worden 

gedefinieerd met velden naar keuze.  Vanuit 

die velden kan u zoeken in een onbeperkt 

aantal te definiëren hulp-bestanden.



Klanten : Overzicht
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Mogelijkheden bij Stock

⚫ De kolommen in de overzichtslijst zijn in te 

stellen.

⚫ Bij de artikelen kan zowel de prijzen pagina 

als de extra pagina worden aangepast.



Stock : Prijzen pagina
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Facturatie : Mogelijkheden

⚫ Overzichtslijst documenten.

⚫ Detail document.

⚫ Overzichtslijst artikelen.

⚫ Detail Artikel.

⚫ Extra informatieschermen.

⚫ Extra layouts documenten.



Facturatie : Overzichtslijst
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Facturatie : Detail per document
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Facturatie : Inhoud INFO knop
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Facturatie : Extra dossiergegevens



Facturatie : Detail product



Data Driven : Conclusie

⚫ Al de voorbeelden zijn gemaakt met 

hetzelfde programma.

⚫ De verschillende schermen werden 

gedefinieerd in data-bestanden.  Geen 

programmatie.

⚫ De mogelijkheden zijn onbegrensd.
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