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1 INLEIDING 

OpenIMS Advanced Document Generator (OpenIMS ADG) biedt organisaties een standaard 
platform voor het, conform de huisstijl, genereren van complexe en gepersonaliseerde documenten 
op basis van verschillende databronnen (ERP, CRM, databases, XML, JSON, etc.) en document 
bouwstenen. Hierdoor kunt u op een uniforme en consistente manier communiceren met uw klanten 
en relaties. Het eindresultaat kan via verschillende kanalen worden verspreid zoals e-mail, printers, 
CRM, document managementsystemen, etc. 
 
Middels OpenIMS Advanced Document Generator (ADG) kunnen documenten gegenereerd worden 
op basis van flexibele templates. 
 
Met ADG kunnen onder andere: 

• Gegevens uit OpenIMS en andere ICT-systemen (ERP, CRM, etc.) gebruikt worden binnen 
document templates. 

• Dit kunnen ook lijsten (tabellen) gegenereerd worden voor bijvoorbeeld begrotingen of 
facturen. 

• Binnen deze lijsten kunnen ook berekeningen (bijvoorbeeld totalen) gemaakt worden. 

• Er kunnen standaardteksten (bouwstenen, templates) gemaakt worden welke binnen 
verschillende templates hergebruikt kunnen worden. 

• Bouwstenen kunnen binnen bouwstenen gebruikt worden (nesting). 

• Templates kunnen als bijlagen van andere templates gebruikt worden om meervoudige 
documenten te genereren. 

• ADG kan op zichzelf gebruikt worden of in combinatie met andere (OpenIMS) producten. 
 
Belangrijke voordelen van OpenIMS ADG: 
 

• Volledig webbased. 

• Centraal beheren huisstijl en herbruikbare modellen en bouwstenen. 

• Decentraal beheren standaard teksten in de tekstverwerker. 

• Bestaande documenten kunnen worden gebruikt als basis voor modellen en/of standaard 
teksten. 

• Bewaking met rechten, workflow en een audit trail (wie mag wat, wie heeft wat gedaan). 

• Stijging van de productiviteit door het automatiseren van documentgeneratie. 

• Gestroomlijnde processen om bedrijfsspecifieke contracten, brieven, offertes en 
verkoopmateriaal te produceren. 

• Zeer hoge generatiesnelheid dus ook geschikt voor grote volumes. 

• Een eenvoudige gebruiksvriendelijke wijze om velden uit verschillende databronnen in 
documenten te zetten. 

• Verhoging efficiëntie en kwaliteit. 
 
In ADG en in dit document wordt de term ‘templates’ gebruikt als algemene term voor templates, 
bouwstenen, standaardteksten, etc. ADG is flexibel en kan worden geconfigureerd om de binnen de 
organisatie gebruikelijke terminologie te gebruiken. 
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2 OVERZICHT 

Nadat in de beheermodule is vastgelegd hoe documenten gegenereerd moeten worden kan 
vervolgens de document generator gekoppeld worden aan de juiste databronnen en kan ADG op 
grote schaal documenten gaan genereren en deze vervolgens naar de juiste bestemming sturen. 
 
Schematisch overzicht: 
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3 TEMPLATE BEHEER ADG 

OpenIMS Advanced Document Generator geeft de beheerder de mogelijkheid om middels de 
webbrowser document templates te beheren. ADG is een aparte module van het product OpenIMS 
naast de modules DMS (Document management), CMS (Content management), PS (Portalen) en 
BPMS (Business process management). ADG kan op zichzelf gebruikt worden of in combinatie met 
andere (OpenIMS) producten. 

 Recent gewijzigde templates 

Nadat de beheerder vanuit het hoofdmenu naar ADG is genavigeerd wordt het onderstaande scherm 
weergegeven.  
 

 
Afbeelding 1 

 
Dit scherm geeft recent gewijzigde templates weer. Door op één van de templates te klikken kan deze 
worden aangepast in het wijzigingsscherm van ADG.  

 Zoeken in templates 

Indien de beheerder een bestaand template wilt gebruiken en deze staat niet in het scherm ‘recent 
gewijzigd’ dan kan het zoekveld gebruikt worden. Het zoekveld geeft naast het zoeken ook een lijst 
waarin de beheerder op verschillende type templates kan filteren, zoals bijvoorbeeld ‘Herhalende 
bouwsteen’ of ‘Bouwsteen’. Deze types zijn vrij te kiezen en kunnen in het siteconfig bestand van 
OpenIMS beheerd worden. Dit zoekveld is hieronder afgebeeld. 
 

 
Afbeelding 2 
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Nadat de beheerder een zoekopdracht heeft uitgevoerd, worden de zoekresultaten zoals in de 
afbeelding hieronder getoond. Bij het klikken op de titel van het gevonden template wordt de template 
geopend in het bewerkscherm van de ADG. 
 

 
Afbeelding 3 

 Aanmaken nieuw template 

Met de optie ‘Nieuw template’ kan een nieuw template gemaakt worden. Deze link bevindt zich in de 
rechterkolom op het scherm ‘recent gewijzigde templates’.  
 

 
Afbeelding 3 

 
Vervolgens wordt het ‘Nieuw template’ formulier met een aantal verplichte en optionele velden 
gestart. De beheerder is vrij om zelf een ID te gebruiken in het veld ‘Template ID’. Bij het klikken op 
de knop ‘Opslaan’ wordt een controle uitgevoerd op de uniekheid van de gekozen ID. Dit ID wordt 
gebruikt door het ADG om de templates aan elkaar te koppelen en dient dus uniek te zijn. Daarom 
kan het ID achteraf niet meer gewijzigd worden. 
 

 
Afbeelding 4 

 
In het verplichte veld ‘Template naam’ wordt een leesbare naam gezet.  
 
Het veld ‘Template type’ wordt gebruikt als zoekfilter door het ADG om de beheerder te helpen bij het 
zoeken van de templates. Het veld ‘Omschrijving’ kan de beheerder gebruiken om meer informatie in 
te voeren welke vervolgens getoond wordt in de mouse-over functionaliteit. 
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Het veld ‘Workflow/Locatie combinatie’ geeft een lijst weer met voor gedefinieerde locaties waarin het 
nieuwe template opgeslagen kan worden. Bij elke locatie is ook een workflow gekoppeld. Deze 
locaties met de daarbij behorende workflow worden beheerd in het OpenIMS ‘Siteconfiguratie’ 
bestand. 
 
Na het klikken op de knop ‘Opslaan’ wordt het nieuwe template opgeslagen inclusief de metadata, 
vervolgens wordt de beheerder doorverwezen naar bewerk scherm van het ADG (afbeelding 7). Voor 
ieder nieuw template wordt een nieuw DOCX-bestand opgeslagen. 
 

 Kopieer bestaande template 

Naast het starten met een nieuw template kan de gebruiker ook kiezen om te starten met een 
bestaande template door deze te kopiëren. Door een bestaande template te openen in het wijzig 
scherm van de ADG kan de beheerder middels de knop ‘Kopieer’ (hieronder afgebeeld) de geopende 
template kopiëren.  
 

 
Afbeelding 5 

 
Vervolgens start het ‘kopieer template’ formulier met dezelfde velden als het ‘Nieuw template’ 
formulier. Nadat alle velden zijn ingevuld en de knop ‘Opslaan’ is geklikt wordt de gekopieerde 
template geopend in het wijzig scherm van het ADG. Hieronder is het kopieer formulier afgebeeld.  
 

 
Afbeelding 6 
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 Bekijken templates (data, template en gerelateerde templates) 

Bij het bekijken of bewerken van een template zijn er drie kolommen: gerelateerde templates en 
velden, document preview en data. 
 
 

 
Afbeelding 7 

 

Templates worden in de documentpreview kolom getoond in PDF vorm.  
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 Wijzigen template (middels MS Word) 

Deze zijn bewerken met de lokale MS Word applicatie. Dit wordt middels de knop ‘Template 
bewerken’ mogelijk gemaakt. 
 
Nadat de beheerder klaar is met het aanpassen van het template wordt in MS Word het template 
opgeslagen en afgesloten. Vervolgens wordt de OpenIMS Transferagent gestart en het document 
geüpload naar het DMS.  
 
Nadat een bouwsteen o.i.d. toegevoegd is aan een template, wordt het links getoond. 

 
Afbeelding 8 

 

De beheerder kan de inhoud van het template inzien door in de kolom ‘gerelateerde templates’ op de 
desbetreffende template te klikken. Het document wordt vervolgens in de middelste kolom 
weergegeven.  
 
Als de beheerder klaar is met een template kan hij of zij met de knop ‘Voorbeeld’ de uitvoer van het 
template inzien. Dit is handig om te controleren of het template correct is voordat deze middels de 
workflow knop ‘Publiceren’ definitief wordt gemaakt.  

 Testsets beheren en gebruiken 

Bij elke template (document) kunnen testsets vastgelegd worden. Bij een template kan per testset per 
databron één voorbeeld bestand (bijvoorbeeld XML) geplaatst worden. De testset is alleen relevant 
voor het huidige document (wat gegenereerd wordt) alle andere elementen (bouwstenen e.d.) 
gebruiken de testset van het huidige document. 
 
In de rechterkolom op het bewerkscherm worden de testsets weergegeven die gekoppeld zijn aan het 
huidige document.  Middels de voorbeeld knop kan uit deze definities gekozen worden en wordt 
vervolgens een document gegenereerd. 
 
Hieronder is dit afgebeeld.  

 
Afbeelding 9 
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De ‘Testsets beheren’ link opent het testset beheerscherm.  
 
Vanuit dit scherm kan de beheerder met een klik op de knop naar het document in het ADG-
bewerkscherm, voor het document in het DMS kan een nieuwe testset worden aangemaakt. 
 

 

Afbeelding 10 
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Na het klikken op de knop ‘Nieuw’ verschijnt het ‘Maak nieuwe testset’ formulier. 
 
Het formulier ‘Maak nieuwe testset’ biedt de volgende opties; 
 

• Testset naam. 

• Eventueel een standaard tekst. 

• Eventueel een gekoppeld model. 

• Datasources; bestaande uit een datasource (voorbeeld CRM DATA, Factuur DATA etc.) in 
combinatie met een te uploaden XML. 

 

 
Afbeelding 11 

 
Dit formulier biedt de mogelijkheid om de volgende eigenschappen aan te passen: 

• De naam van de testset. 

• Standaard tekst. 

• Gekoppelde model. 

• De test data (XML). 
 

 

Afbeelding 12 
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Via de voorbeeld link in het testsets scherm wordt het formulier ‘testset voorbeeld genereren’ 
getoond. Dit formulier biedt de volgende opties; 

• De preview of gepubliceerde versie gebruiken van de template. 

• De preview of gepubliceerde versie gebruiken van het model. 

• De output als DOCX of PDF gebruiken. 

• Verschillende debug levels. 
 
Hiermee kunnen allerlei situaties getest worden om zeker te weten dat het template onder alle 
omstandigheden juist zal werken. 
 

 
Afbeelding 13 

 
 
 
Via de geavanceerd voorbeeld link in het testsets scherm wordt het formulier ‘Testset voorbeeld 
genereren’ getoond. Dit formulier biedt dezelfde opties aan als de link van de tweede kolom maar met 
een ‘AdvancedPreview’ veld. In dit veld kan extra data meegegeven worden. 
 
 

 
Afbeelding 14 
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 Velden invoegen in een template 

Er kunnen OpenIMS standaard metadata velden (meta) of velden uit XML worden ingevoegd. 
 
Door op de link genaamd ‘Kopieer’ naast het veld te klikken kan het veld worden ingevoegd. Dit 
verloopt via het clipboard. 
 
In de rechter kolom worden beschikbare velden getoond: 

 
Afbeelding 15 

 
Links worden de in het template gebruikte velden automatisch weergegeven: 

 
Afbeelding 16 
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 Koppeling tussen templatevelden en databronnen 

De ADG heeft ook een overzicht waarbij de beheerder de mogelijkheid heeft om verschillende 
bronvelden te koppelen met de velden die in het template gebruikt worden. Dit scherm is bereikbaar 
met de knop ‘Koppel’ in het bewerkscherm van het ADG. 
 
ADG doet dit zo veel mogelijk al automatisch, dus dit overzicht is met name bedoeld voor controle en 
correctie. 
 

 
Afbeelding 17 

 
In de eerste kolom worden de velden van het ingeladen template getoond. Dit wordt automatisch 
gevuld door de OpenIMS ADG met een functionaliteit die het ingeladen template scant op velden.  
 
In de data converter kolom kan een data converter gekozen worden. 
 

 
Afbeelding 18 

 

Indien een veld niet automatisch is gevonden kan de beheerder deze handmatig koppelen in de 
databron kolom. 
 

 
Afbeelding 19 
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In de “veld uit databron” kolom kan een veld uit de gekozen databron geselecteerd worden. Deze 
dialoog heeft ook een filter om sneller het juiste veld in de databron te vinden. Hieronder is de dialoog 
afgebeeld. 
 

 
Afbeelding 20 

 
Omdat een gekozen veld in verschillende takken van de XML  kan zitten, kan in de “pad in databron” 
kolom de juiste variant van het veld gekozen worden. 
 

 
Afbeelding 21 

 

Het aanpassen van een document activeert een achtergrondproces dat ervoor zorgt dat de metadata 
van het bewerkte template en alle gekoppelde templates aanpast en de metadata ‘is_template_van’ 
en ‘bevat_de_templates’ worden bijgewerkt. Daarnaast worden de XML-velden ook bij het bewerkte 
template opgeslagen, hierdoor is het niet nodig om bij elke wijziging van de template de XML-velden 
te uploaden. 
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 Andere templates invoegen in een template 

In OpenIMS ADG kunt u templates, modellen, bouwstenen en herhalende bouwstenen beheren. Alle 
elementen zijn hierbij documenten welke met de tekstverwerker kunnen worden aangepast. 
 
Verschillende templates kunnen zijn: 
 

• Model waarmee centraal de huisstijl, lettertypes, logo's en dergelijke kunnen worden 
vastgelegd. 

• Standaard teksten waarbij afdelingen en projecten decentraal hun eigen teksten kunnen 
beheren. 

• Bouwstenen welke in meerdere documenten gebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld 
adresblokken of ondertekening van documenten. 

• Intelligente bouwstenen welke op basis van bedrijfsregels automatisch de juiste inhoud 
bevatten. 

• Herhalende bouwstenen voor bijvoorbeeld factuurregels of andere lijsten. Hierbij kunnen 
ook totalen e.d. in het document geplaatst worden. 

• Koppelingen naar andere documenten voor bijvoorbeeld op maat gegenereerde bijlagen of 
algemene voorwaarden. 

 
   Schematisch tekening; 
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De lijst met beschikbare templates wordt in de rechter kolom van het ADG-bewerkscherm getoond. 
Deze kolom bevat een filter veld om de juiste template snel te vinden. Door op de link genaamd 
‘Kopieer’ naast het template te klikken kan het template worden ingevoegd. Dit verloopt via het 
clipboard. 
 

 
Afbeelding 23 
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 Publiceren (in gebruik nemen) templates 

Een organisatie heeft mogelijk meerdere afdelingen die hun eigen standaard teksten beheren. 
 
Een template is gekoppeld met een workflow. Voor het ADG wordt standaard de workflow ‘ADG’ 
aangemaakt. Deze workflow werkt volgens de standaard OpenIMS workflow functionaliteit. De 
beheerder kan deze workflow net als de standaard workflows beheren via het workflow admin 
scherm. De stappen in een stadium van de workflow worden als knoppen weergegeven.  
 

 
Afbeelding 24 

 Koppeling met OpenIMS DMS (optioneel) 

Indien ook gebruik gemaakt wordt van OpenIMS DMS kan middels de knop ‘Naar DMS’ worden 
genavigeerd naar het template in het DMS om de standaard DMS-functionaliteit te gebruiken. Elk 
template binnen ADG is dan een document binnen het DMS. In het DMS kunnen bijvoorbeeld functies 
als historie gebruikt worden. 
 

 
Afbeelding 25 
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4 RECHTEN BEHEER ADG 

Voor het beheren van templates in OpenIMS ADG is er een nieuw recht geïntroduceerd genaamd 
‘ADG-beheerder’. Met het ‘ADG-beheerder’ recht is het mogelijk om alle ADG-functionaliteiten te 
gebruiken zoals het zoeken, het maken of kopiëren van een template. Dit recht is noodzakelijk om 
ADG te kunnen gebruiken. Daarnaast is het recht om een bepaalde template te kunnen lezen en/of 
bewerken afhankelijk van de standaard OpenIMS rechten die gekoppeld zijn aan het betreffende 
document. Hiermee kunnen bijvoorbeeld afdelingen hun eigen standaardteksten beheren. 
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5 SYSTEEMBEHEER ADG  

Naast templatebeheer heeft OpenIMS ADG een voorziening om ADG zelf te beheren. Deze 

omgeving bestaat uit monitoring, configuratie en logging. Daarnaast kan de beheerder de configuratie 

van de databronnen, generatoren en de data converters beheren. Voor de beheeromgeving van ADG 

heeft de gebruiker het algemene OpenIMS beheerder recht nodig. 

 Monitoring (dashboard) 

De beheerders kunnen via het hoofdmenu ADG navigeren naar ‘Monitoring ADG’. Vervolgens 
verschijnt het onderstaande dashboard waarin de beheerder live kan meekijken waar de ADG mee 
bezig is. Het dashboard is ingedeeld in twee views, een view voor de errors en een view voor de 
acties die succesvol zijn uitgevoerd.  
 
De monitoringregels worden ook in het logboek ‘ADG’ en ‘ADG errors’ weggeschreven. Het logboek 
is ook terug te vinden bij de OpenIMS systeemlogboeken. 
 

 
Afbeelding 26 
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 Configuratie Databronnen 

Bij het vullen van velden in templates worden databronnen gebruikt. OpenIMS ADG doet hierbij zo 
veel mogelijk automatisch, zoals het aan de hand van prototypes beschikbare velden bepalen die 
gebruikt kunnen worden in templates. In het hoofdmenu van de ADG kan de beheerder naar het ADG 
Databronnen beheerscherm navigeren. Een databron moet een prototype bevatten zodat er velden 
gevonden kunnen worden. 
 
Met “maak nieuwe databron” kan een nieuwe databron gemaakt worden. Ook kunnen bestaande 
databronnen worden aangepast aanpassen worden, gepubliceerd worden en kan de historie bekeken 
worden. Ook is het mogelijk een oude definitie terug te zetten. 
 

 
Afbeelding 27 
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Per (nieuwe) databron worden een aantal zaken vastgelegd: 

• De aard van de data (bijvoorbeeld XML, SQL of logica). 

• Representatieve prototype bestanden. 

• Of het een sturende of ondersteunende bron betreft. 

• Optioneel connectie informatie. 

• Zichtbaarheid (sommige databronnen zijn niet bedoeld voor eindgebruikers). 

• Prototype(s) om de velden te bepalen. 
 

 
Afbeelding 28 

 
  



 

 

Functioneel-, en technisch beheer handleiding OpenIMS ADG 9.0  

© Copyright OpenSesame ICT B.V. 

Vertrouwelijk  

Het aanpassen van een databron gaat in 3 stappen: 
1. Wijzigen van de databron configuratie. 
2. Testen van de aangepaste databron configuratie. 

• Connectie test. 

• Veld test (hierbij geeft ADG o.a. automatisch aan welke velden toegevoegd en/of 
verwijderd zijn). 

3. Publiceren (goedkeuren en in gebruik nemen) van de nieuwe databron configuratie. 
 

 
Afbeelding 29 

 
De verschillende versies van een databron worden bewaard: 

 

Afbeelding 30 
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5.2.1 Configuratie Logica Databronnen 

Alles wat niet met de standaard voorzieningen van OpenIMS ADG gedaan kan worden ingevuld 
middels Logica Databronnen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het benaderen van legacy 
systemen welke niet aan moderne standaarden voldoen of om data die niet aan de randvoorwaarden 
van OpenIMS ADG voldoet te converteren. 
 
Vereisten: 

• Script (de daadwerkelijke logica) 

• Representatieve voorbeelden (JSON, XML, CSV) 
 
De data dient in UTF-8 formaat te zijn. 

5.2.2 Sturende databronnen 

ADG kan werken met verschillende sturende databronnen. Een sturende databron zorgt naast de 
data ook voor een event dat de ADG triggert om een document te genereren. ADG heeft voor XML 
een standaard voorziening. ADG werkt met een enkele of met meerdere databronnen.   
 
OpenIMS ADG kan op 5 manieren omgaan met een sturende databron: 

• Het (frequent) monitoren van een folder voor XML, JSON of CSV-bestanden 

• Het (frequent) uitvoeren van een SQL Query 

• Het (frequent) uitvoeren van een aanroep van een webservice van een ander systeem 

• Het (frequent) uitvoeren van een script 

• De OpenIMS ADG webservice aan laten roepen door een ander systeem 
 
Bij een sturende databron zijn geen connectie gegevens nodig, dit deel regelt de generator. 
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5.2.3 Ondersteunende databronnen 

De ADG maakt ook gebruik van ondersteunende databronnen middels een database koppeling, 
SOAP of JSON. Een ondersteunende databron wordt gebruikt om data op te halen die nodig is om 
een document te genereren en triggert geen documentgeneratie. Deze bron wordt ook gebruikt 
tijdens het creëren of bewerken van een template.  
 
Voor ondersteunende databronnen geldt dat dit ofwel statische databronnen moeten zijn (een vaste 
set data, bijvoorbeeld adresgegevens van de organisatie) ofwel logica databronnen welke op basis 
van de data uit de sturende databron dynamisch extra data kunnen vergaren. 
 
Bij ondersteunende databronnen zijn altijd connectie gegevens nodig. 
 

 Configuratie Generatoren 

Een generator is altijd op basis van een script waarbij voorbeeld scripts beschikbaar zijn voor 
gangbare (en minder gangbare) scenario’s. Deze worden beheerd in de inrichtingsmodule van 
OpenIMS. 
 
Elke generator moet globaal 3 zaken regelen: 

• Wat is de trigger. 

• Welke sturende databron hoort bij deze generator. 

• Wat moet er precies gebeuren met gegenereerde documenten (printen, e-mailen, op extranet 
zetten, etc). 

 
Vervolgens moet elke generator specifiek, per individueel document, regelen: 

• Welke templates moeten gebruikt worden (bijvoorbeeld een bepaald model en een bepaalde 
standaardtekst). 

• Welke sturende databron is beschikbaar. 

• Wat is de exacte data voor dit document (hiervoor wordt een intern universeel formaat 
gebruikt). 

• Moet er DOCX, PDF of een ander formaat (bijvoorbeeld HTML of e-mail) gegenereerd 
worden. 

 
Een aantal voorbeelden: 

• Eenvoudig: Het frequent monitoren van een hot folder voor XML-bestanden waarbij een enkel 
XML-bestand leidt tot een enkel document in PDF-formaat welke per e-mail verstuurd wordt. 
Na verwerking wordt het XML-bestand verwijderd. 

• Complex: Het frequent monitoren van een hot folder voor XML-bestanden waarbij een enkel 
XML-bestand meerdere documenten specificeert welke elk op verschillende manieren 
verzonden moeten worden. Na verwerking wordt het XML-bestand verwijderd. 

• SOAP/XML, REST/JSON service: Een webservice waarmee een ander systeem OpenIMS 
ADG opdracht kan geven documenten te genereren. 

• Monitor: Het frequent aanroepen van een webservice of SQL-query waarbij OpenIMS ADG 
eventuele generatie opdrachten ophaalt en uitvoert. 

• Eindgebruiker: Een webservice (welke aangeroepen wordt middels een eenvoudig user 
interface) waarmee een eindgebruiker op basis van een CSV en een template een ‘bulk mail 
merge’ kan doen. 
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 Configuratie Data Converters 

Data converters kunnen gebruikt worden om het formaat van velden aan te passen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het formateren van datums of bedragen. 
 
OpenIMS ADG beschikt over ingebouwde converters en het is mogelijk converters toe te voegen. Bij 
het koppelen tussen templatevelden en databronnen kunnen deze converters gebruikt worden. 
 
Hierbij kunnen onder andere zaken zoals een script en reguliere expressies gebruikt worden. 
 

 
Afbeelding 16 

 
In het bovenstaande data converter beheerscherm kunt u een nieuwe of een bestaande converter 
aanpassen. 
 
Voor het maken of aanpassen van conversie logica is enige programmeer kennis vereist. 
 

 
Afbeelding 31     A 
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 Instellingen ADG 

Het configureren van ADG gaat middels de standaard OpenIMS configuratie voorzieningen (Admin > 
Onderhoud > Site Configuratie). Het standaard configuratie bestand kan als voorbeeld gebruikt 
worden voor de beschikbare instellingen. 
 
OpenIMS ADG kent verschillende configuraties. Bij het installeren en activeren van de ADG wordt 
een groot deel van deze configuratie automatisch uitgevoerd. Zie de standaard configuratie voor een 
uitgebreider voorbeeld. 

 Logboek ADG 

ADG heeft standaard twee logboeken het algemene ADG-logboek waar alle document generaties 

worden gelogd en een ‘ADG errors’ logboek waar alleen fouten (errors) worden gelogd. De logboeken 

ADG en ‘ADG errors’ worden, net als de andere logboeken, automatisch opgeschoond. 
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6 MAATWERK 

OpenIMS begrijpt dat elke organisatie de documenten anders verwerkt. Om die verschillen te kunnen 
verwerken heeft OpenIMS ADG een maatwerk omgeving. De wensen voor het maatwerk worden 
samen met de klant besproken en tijdens de implementatie van de ADG ontwikkelt.  
 
De ADG heeft twee zogenaamde maatwerk hooks om een functionaliteit vanuit het maatwerk te 
initiëren; 
 

• Default fieldmapping; via deze maatwerk hook wordt het mogelijk gemaakt om de velden in 
de bestaande templates automatisch te koppelen met een bron. Deze wordt vervolgens 
getoond of gewijzigd in het overzicht databronnen.  

• PHPQueryCode; via deze maatwerk hook worden de ondersteunende databronnen 
gekoppeld. Dit kan een ODBC-koppeling met een MSSQL-server, SOAP service, en/of een 
REST koppeling zijn. 
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