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1. Algemeen  
 
Er zijn in het systeem een aantal regels ingebouwd die ervoor moeten 
zorgen dat de gegevens correct worden ingevoerd en verwerkt. Bij 
sommige validaties worden blokkeringsfouten gegenereerd als  er niet 
aan wordt voldaan. Tekortkomingen kunnen worden beschouwd als 
waarschuwingen voor de gebruiker dat iets in het algemene proces als 
een uitzondering wordt beschouwd. Tekortkomingen kunnen ongedaan 
worden gemaakt zodat de verwerking kan worden voortgezet. Die 
tekortkomingen worden echter gelogd zodat gepaste acties kunnen 
worden ondernomen om de tekortkomingen te corrigeren of te 
aanvaarden.  
 
Algemene werkwijze  
 

Birth Notification

1 Blocking: error msg

Birth Notification

Validation Tab

Anom X
Anom Y

Anomaly Identification

Anom X

Anom Y

Anom A

Anom B
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Mantain Anomaly
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CConfirm update cancel

 
 
1) Blokkeringsfouten genereren een (blokkerende) 
standaardfoutmelding onderaan een scherm  

- bijvoorbeeld : een datum in de vorm van 31/02/2007 is niet 
mogelijk en zal altijd een fout genereren  

 
2) Sommige 'fouten' genereren een waarschuwing bij het bijwerken. 
De tekortkomingen worden getoond in het tabblad Validatie  
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- Bijvoorbeeld : bij geboortemeldingen wordt de melding meer 
dan x dagen na de geboorte geregistreerd  niet-blokkerende 
tekortkoming 

De gebruiker kan  
- ofwel de tekortkomingen verbeteren (in het basisscherm) 
voordat hij een nieuwe bijwerking doet  
- ofwel de tekortkomingen aanvaarden (via het vakje 
“tekortkomingen aanvaarden”) en het bijwerken voortzetten. Als 
hij de tekortkomingen aanvaardt, worden de tekortkomingen in 
de database gecreëerd en getoond in het validatietabblad.  

 
3) De gebruiker kan de tekortkomingen opzoeken met behulp van een 
scherm voor het identificeren van tekortkomingen.  
- De gebruiker kan uit de resultatenlijst in het identificatiescherm een 
tekortkoming selecteren en meteen naar het betreffende basisscherm 
gaan dat aan de tekortkoming is gelinkt (geboortemelding, 
bewegingsmelding, bestelling, contract, …)  
 
4) Een gebruiker kan ook manueel een tekortkoming creëren  
- de gebruiker kan een tekortkoming creëren die aan een scherm 
gelinkt is (scherm waarvoor tekortkomingen relevant zijn) 
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2. Tekortkomingen creëren  
 
Voor een beschrijving van de creatie van tekortkomingen wordt 
verwezen naar de relevante gebruikershandleidingen (Meldingen, 
Bestelling, Contract), in het bijzonder naar de handleiding 'Meldingen – 
algemene principes'  
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3. Opzoeken tekortkoming  
 

 
 
• De gebruiker kan verschillende zoekcriteria gebruiken om tekortkomingen op te zoeken  
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• De gebruiker kan naar het overeenstemmende scherm navigeren als hij gebruik maakt van 

de iconen in de eerste kolom  
 : Navigeer naar de tekortkoming in wijzigmodus  
 : toon tekortkoming als pop-up  
 : Navigeer naar het scherm waaraan de tekortkoming gelinkt is (bijvoorbeeld meteen navigeren naar 

scherm Geboortemelding) 
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4. Beheer tekortkoming  
 

 
 
• Nummer afwijking  

- een uniek nummer  
- automatisch gegenereerd bij de creatie ; kan niet worden veranderd  

 
• Categorie afwijking 

Er zijn verschillende categorieën mogelijk:  
- Contract  
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- Melding  
- Bestellijn  

 
• Afwijking type  

Dit is een onderverdeling van de categorie afwijking  
 
• Wijze van creëren  

- mogelijke waarden  
        - 'manuele creatie'  
        - 'gecreëerd door systeem'  

 
• Afwijking velden 1-4  

- de afwijking velden 1-4 bevatten bijkomende informatie over de afwijking 
- voor door het systeem gecreëerde afwijkingen kunnen die nooit worden veranderd omdat ze de 
oorspronkelijke afwijking weergeven  
 

• Commentaar  
- vrije tekst ; kan worden gebruikt bij de oplossing  

 
• Aangemaakt door en meldingsdatum  

- wie de afwijking creëerde en wanneer  
- creatie kan rechtstreeks door manuele creatie of onrechtstreeks door bijvoorbeeld het creëren van 
een melding die een afwijking genereerde  

 
• Ernst  

- aanduiding omtrent de ernst van de afwijking  
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• Status  
- de huidige status  
- statussen:  

- Nieuw  
- In behandeling  
- Geweigerd  
- Gesloten  

 
• Meldingsnummer  

- Alle afwijkingen zijn gelinkt aan een referentieobject (Melding, bestellijn, …)  
- Het meldingsnummer bevat het unieke identificatienummer of het betreffende object.  
 

• Navigeerknop  
- Steunend op het type afwijking en het meldingsnummer kan de gebruiker naar de juiste webpage 

navigeren met behulp van het icoon   
 

5. Manuele creëren van tekortkomingen  
 
Terwijl de meeste tekortkomingen onrechtstreeks worden gecreëerd (als gevolg van het creëren van een 
melding, contract of bestelling) kan een tekortkoming ook manueel en rechtstreeks worden gecreëerd. 
 
Volgens de standaardmethode gaat de gebruik naar 'beheer tekortkoming' en vult de relevante gegevens 
in. Het is belangrijk dat de gebruiker ook een referentie naar een basisobject invult (bijvoorbeeld een 
melding, contract of bestellijn) voordat het bijwerken wordt uitgevoerd.  
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