
 

 

FlexTools  
TANS HEEFT EEN AANTAL HULPPROGRAMMA’S ONTWIKKELD, WAARMEE DE APPLICATIEBEHEERDER ZIJN 

APPLICATIE GESCHIKT KAN MAKEN VOOR DE ORGANISATIE. IN FEITE VORMEN DE FLEXTOOLS EEN VERZAMELING 

PROGRAMMEERHULPJES, DIE DOOR ELKE COMPUTERGEBRUIKER GEHANTEERD KUNNEN WORDEN. DE OPZET EN  

HET GEBRUIK ZIJN ZEER EENVOUDIG, MAAR TEGELIJKERTIJD BENT U HIERMEE IN STAAT OM GEAVANCEERDE 

DINGEN TE DOEN. HET AANSCHAFFEN VAN FLEXTOOLS IS NIET VERPLICHT; ALS U DE FLEXTOOLS NIET 

AANSCHAFT, KUNNEN DE SUPPORTMEDEWERKERS HET SYSTEEM VOOR U INRICHTEN.  

 

FLEXBASE (optioneel verkrijgbaar) 

FlexBase is een hulpmiddel waarmee u zelf onbeperkt nieuwe velden en tabellen, aan de database kunt toevoegen. U kunt zelf 

aangeven wat voor type veld het betreft, bijvoorbeeld Numeriek, Alfanumeriek, datumvelden, memovelden, velden met 

bijvoorbeeld foto’s of gescande vrachtbrieven. Nadat u de velden heeft benoemd, kunt u ze met de module FlexForms op een 

invoerscherm plaatsen. 

 



 

 

GEEN MAATWERK OF TOCH? 

Door het gebruik van FlexTools lijkt het alsof u maatwerk heeft. Voor u als gebruiker klopt dat ook wel, maar volgens de echte 

definitie niet. Als er een nieuwe versie wordt geleverd, worden alle specifieke velden en inrichtingen meegenomen naar de 

nieuwe versie. Dat geeft een gerust gevoel en vertrouwen in de toekomst.  

FLEXUSERS (ZIT BIJ DE APPLICATIE INBEGREPEN) 

Met FlexUsers heeft de applicatiebeheerder de mogelijkheid om gebruikers aan te maken, deze rechten te geven en schermen 

en lijsten aan die gebruikers te koppelen. U kunt op een eenvoudige manier schermen toevoegen en verwijderen. Naast 

gebruikers zijn er in FlexUsers ook zogenaamde rollen. Een rol is een verzameling rechten voor diverse tabellen. Door gebruik 

te maken van rollen blijft de rechtentoewijzing binnen de database beheersbaar. 

FLEXGRIDS (ZIT BIJ DE APPLICATIE INBEGREPEN) 

Met FlexGrids kan de beheerder de grids voor elke gebruiker aanpassen. Alle velden die op een “form” staan kunnen ook in een 

grid getoond worden. Daarnaast kunnen calculatievelden (systeemvelden) in een grid getoond worden.  

 

FLEXFORMS (ZIT BIJ DE APPLICATIE INBEGREPEN) 

Met FlexForms kan de applicatiebeheerder zelf 

invoerschermen maken. Er is een module FlexForms voor 

de algemene tabellen en één voor de orderinvoer- en 

informatieschermen.  

 

Door met de muis een rubriek uit de tabel op een 

formulier te slepen, kan snel en foutloos een scherm 

samengesteld worden. Zo kunt u bijvoorbeeld een scherm 

voor een specifieke klant, of voor een aparte 

opdrachtsoort maken. Een scherm kan uit één of 

meerdere pagina’s bestaan. Elk formulier kan in 

FlexUsers aan één, of meerdere gebruikers of groepen 

gekoppeld worden. Per veld kunt u een defaultwaarde 

meegeven.  

 

FLEXREPORTS (ZIT BIJ DE APPLICATIE INBEGREPEN) 

De filosofie van TANS gaat uit van de zelfwerkzaamheid van de klant. Dit geldt zeker op het gebied van het maken van 

rapportages. Op basis van een zeer uitgebreide bestaande Reportingtool, heeft TANS een voor het pakket aangepaste 

lijstgenerator ontwikkeld. Hiermee kan de applicatiebeheerder zelf zijn lijsten en rapporten definiëren. In de module FlexUsers 

kunnen de vooraf gedefinieerde lijsten aan de gebruiker beschikbaar gesteld worden. Naast het printen van rapporten kunnen 

er ook grafieken geprint worden. 

 

FLEXCALC (optioneel verkrijgbaar)  

Met FlexCalc kan de applicatiebeheerder zelf 

rekenformules maken, die in de diverse forms toegepast 

worden. In de rekenformule kunnen velden met elkaar 

rekenen, of met bijvoorbeeld een vaste waarde. 

Tevens kan aangegeven worden wanneer de berekening 

toegepast moet worden en aan welke voorwaarden een 

veld moet voldoen. Het is mogelijk om in de rekenformules 

met een tussen-resultaat te werken, waardoor u zeer 

complexe berekeningen kunt uitvoeren.  

 

Met FlexTools kunt u of de consultant van TANS uw 

specifieke inrichting samenstellen. De meeste FlexTools 

worden standaard gratis meegeleverd. FlexBase en 

FlexCalc zijn optioneel verkrijgbaar. 
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