Bijlage anonieme inschrijving/invulformulier automatisch matchen
Deze instructie bestaat uit vier stappen:
1.
2.
3.
4.

Voorbereidingen
GetConnectoren aanmaken
AppConnector maken
Stkkr inrichting

Als voorbeeld kiezen we voor de cursusinschrijving, waarbij de deelnemer al dan niet al bestaat. Bij
de cursus is het de bedoeling dat de persoon ingeschreven wordt. Afhankelijk van het nodige
resultaat kan jouw Stkkr er dus iets anders uitzien. Het principe blijft hetzelfde.

Voorbereidingen
Vrij veld op persoon
Maak een nieuw vrij veld aan op de persoon. Dit is een bestandskoppeling naar het dossier en
cursusevenement.
Dit veld hoeft niet op een tabblad te komen.
1. Management tool/Organisatie Persoon/bestand Organisatie/Persoon
2. Nieuw

3. Kies voltooien
4. Nieuw

5. Kies voltooien

Workflow inschrijfformulier bewerken zodat deze afgesloten kan worden
Om te zorgen dat we na alle aanmaakacties ook de anonieme inschrijving workflow afsluiten moeten
we natuurlijk zorgen dat de Connectorgebruiker rechten heeft op de taak, en de taak bestaat.
•
•
•

Ga naar CRM/Type dossieritems/Open de anonieme inschrijving
Kies workflows
Voeg een knop “afhandelen” toe. Noteer de GUID’s van deze actie knop. (sneltoets CTRL+T in
de workflow editor.)
Workflowcode:
Taakcode:
Actiecode:

•
•

Geef de connectorgebruiker rechten op deze workflow als je dat nog niet hebt gedaan
Publiceer de workflow

GetConnectoren
We maken 3 GetConnectoren.
1. Alle anonieme inschrijvingen die nog niet zijn omgezet.
2. Alle omgezette personen waarbij de anonieme inschrijving nog open staat.
3. Alle anonieme inschrijvingen waarvoor nog geen cursusinschrijving heeft plaatsgevonden.

Alle anonieme inschrijvingen die nog niet zijn omgezet
1.
2.
3.
4.

Ga naar Algemeen/Beheer/GetConnector/Nieuw
Kies Dossieritems (excl. autorisatie)
Geef een logische naam (2X) bijvoorbeeld: STKKR_Dossieritems_Anoniem_open
Bewerk de gegevensverzameling zoals hieronder. In ons geval heb ik de volgende velden
toegevoegd:

5. Kies volgende en stel het filter in. In dit geval het juiste type en geen openstaande,

6. Voltooi de GetConnector.

Alle omgezette personen waarbij de anonieme inschrijving nog open staat
1.
2.
3.
4.

Ga naar Algemeen/Beheer/GetConnector/Nieuw
Kies Organisaties/Personen (excl. Autorisatie)
Geef een logische naam (2X) bijvoorbeeld: STKKR_Persoon_Anoniem_open
Bewerk de gegevensverzameling zoals hieronder. In ons geval heb ik de volgende velden
toegevoegd:

5. Stel de filters als volgt in:

Alle anonieme inschrijvingen waarvoor nog geen cursusinschrijving heeft
plaatsgevonden inschrijven
De laatste stap is om de deelnemer daadwerkelijk in te schrijven.
1.
2.
3.
4.

Ga naar Algemeen / Beheer / GetConnector / Nieuw
Kies Organisaties/Personen (excl. Autorisatie)
Geef een logische naam (2X) bijvoorbeeld: STKKR_Persoon_Anoniem_inschrijven
Bewerk de gegevensverzameling zoals hieronder. In ons geval heb ik de volgende velden
toegevoegd:

5. Stel de filters als volgt in:

AppConnector
Heb je nog geen bestaande STKKR Appconnector? Check dan even deze handleiding over hoe je een
AppConnector aanmaakt.
1. Open jouw bestaande STKKR APPConnector via Algemeen/Beheer/AppConnector
2. Voeg de 3 gemaakte GetConnectoren toe.

3. Voeg de volgende 3 UpdateConnectoren toe.

STKKR inrichting
Om deze inrichting helemaal compleet te maken hebben we 3 Stkkrs nodig:
1. Alle anonieme inschrijvingen maken een persoon aan
2. Van de aangemaakte/bewerkte personen wordt een cursusinschrijving gedaan
3. Alle anonieme inschrijvingen die zijn verwerkt worden afgesloten

1. Alle anonieme inschrijvingen maken een persoon aan
•
•

Maak een nieuwe STKKR aan
Stap 1:

•

Stap 2:

•

Stap 3: Filter op Dossieritem nummer zodat je maar 1x per dossieritem een persoon
aanmaakt.

•

Stap 4: Kies UpdateConnector Persoon, Toevoegen. Zet ook response verwerking aan.

•

Koppel de velden

•

Klaar

2. Van de aangemaakte/bewerkte personen wordt een cursusinschrijving
gedaan
Let op: Deze stap zou ook uitgevoerd kunnen worden met responseverwerking. Voor de
eenvoud hebben we dit in een separate Stkkr onder gebracht.
•

Maak een nieuwe STKKR

•

Koppel de GetConnector

•

Stel unieke kenmerken in:

•

Stel de updateconnector in:

•

Koppel de velden:

Gereed!

3. Alle anonieme inschrijvingen die zijn verwerkt worden afgesloten
Op het moment dat de inschrijving is verwerkt kunnen we ook de workflow afsluiten. Als het goed is
heb je in de voorbereiding de GUIDs van de workflowactie genoteerd. Deze heb je hier nodig.
•

Maak een nieuwe Stkkr aan

•
•

Selecteer de GetConnector
Kies volgende

•

Bij koppel de velden vul je de velden in. Let er op dat je de juiste GUID’s uit jouw omgeving
gebruikt

Laatste stap:
Test het proces.
•
•
•

Alles goed? Schedule dan STKKR 1 op 1x per 30 minuten.
Stel vervolgens in dat STKKR 1 Stkkr 2 laat starten
Stel vervolgens in dat Stkkr 2 Stkkr 3 laat starten

Gereed!

