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Producten (business solutions)

Invantive Estate: software voor meer grip op 
vastgoedprojecten.
Invantive Vision: software voor betere projecten.
Invantive Control: software voor grip op Excel.

http://www.invantive.com/producten/invantive-estate
http://www.invantive.com/producten/invantive-vision
http://www.invantive.com/producten/invantive-control


Producten (technologie)

Invantive Producer: ontwikkelomgeving voor software 
met real-time datawarehouse.
Invantive Query-programma: gemakkelijk SQL queries 
uitvoeren als rapporten en processen automatiseren.
Invantive Composition: ingevulde sjablonen en 
documenten openen in Word.
Invantive Studio: de poort naar uw bedrijfs-metadata
in het repository van het real-time datawarehouse.

http://www.invantive.com/producten/invantive-producer
http://www.invantive.com/producten/invantive-producer/invantive-query-programma
http://www.invantive.com/producten/invantive-producer/invantive-composition
http://www.invantive.com/producten/invantive-producer/invantive-studio
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Bundel alle informatie over een project of taak in 1 PDF:
Financiele cijfers
Personen
Documenten op alle niveau’s
PDF kunnen als pagina’s ingevoegd.
Overige als bijlage in PDF.

Handig bij overdracht van projecten aan derde partij.

Let op: een projectdossier kan behoorlijk omvangrijk worden. 
Meer dan 100 Mb is niet vreemd.

Iedereen

Invantive Estate & Vision
Dossier Taak en Project



Functie parameters bij rapportage functie.
Waardes worden gevraagd bij het aanvragen rapport.

Gebruiker, 
Programmeur

Invantive Estate & Vision –
Rapporten met parameters



Invantive Estate & Vision – Rapporten met 
parameters

Meerdere mogelijke invulvelden:
Vervangt bubs_rpt_all.html.
Zichtbare en onzichtbare parameters!
Optimaal filteren
met tijdreizen door 
gebruik pre-filter 
buiten rapport.



In achtergrondproces kun je ook rapporten draaien.
Resultaat is document bij achtergrondproces, PDF, Excel, etc.
Bijvoorbeeld voor massale facturatie met acceptgiro’s, 
seriebrieven of verspreiden management accounting boekjes.

Scriptparameters bepalen welke parameters nodig zijn:

Gebruiker, 
Programmeur

Invantive Estate & Vision –
Rapporten in achtergrondproces



Invantive Estate & Vision
Rapporten in achtergrondproces

Programmeur geeft onzichtbare parameter FTE_CODE een
waarde:



Vanuit Outlook kun je elk rapport opvragen dat ook via de web 
frontend beschikbaar is.
Mits rechten.
Adobe PDF, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint,
Microsoft Word, XML, CSV, Google Earth KML, etc.
Algemene rapporten in het Outlook lint:

Iedereen

Invantive Estate & Vision
Rapporten in Outlook



Invantive Estate & Vision
Rapporten in Outlook

Object-gebonden rapporten ook bij overzichtskaart.
Bijvoorbeeld bij Project, Budget, Taak, Persoon, Organisatie.
Zelfde parameters als via de web frontend.
Voorbeeld rapport bij projectenkaart:



Standaard rapporten uitbreidbaar met eigen rapporten.
Voorvoegsel van de menu’s voor Outlook Rapporten staat in de  
profiel optie bubs-ola-mnu-prefix-rpt.

Standaard menustrctuur zit onder ‘OLA-RPT-’, gevolgd door 
naam scherm.
$E{veld} notatie voor doorgeven waarde veld in Outlook.

Programmeur

Invantive Estate & Vision
Eigen Rapporten in Outlook



Ingebouwde viewer voor Adobe PDF, tekst en afbeeldingen.
Gesynchroniseerd met documentenlijst.
Gebruik 1 of 2 HD-schermen aanbevolen.
Documenten classificeren en archiveren.
Snel hoog volume scans archiveren op juiste project, taak of 
bijvoorbeeld unit.

Iedereen

Invantive Estate & Vision
Viewer voor Juist Archiveren



Invantive Estate & Vision
Viewer voor Juist Archiveren

Voorbeeld:



Verschillende social media adressen geintegreerd.
Diepe integratie social media webservices via OAuth protocol.

Verkoper

Invantive Estate & Vision
Social media adressen



Vrijwel alle achtergrond processen kun je proefdraaien.
Wijzigingen worden wel geprobeerd, maar op het einde
teruggedraaid.
Handig voor testen invloed wijzigingen inrichting op facturatie.
Voorbeeld Exact Online extractie verkoopfacturen:

Boekhouder

Invantive Estate & Vision -
Proefdraaien



Invantive Estate & Vision - Proefdraaien

In uitvoer achtergrond proces kun je zien of wijzigingen
vastgelegd zijn of teruggedraaid:



Een referentie van taak (werkbon, 
change request) of project kan
verwerkt worden in concept 
factuur.

Taak referentie of project 
referentie wordt opgenomen in 
concept factuur regel.

ERP-afhankelijke interface (KING, 
Exact, Unit4, Reeleezee) verwerkt
referentie in factuur als tekst.

Inrichten met profiel opties.

Boekhouder

Invantive Estate & Vision
Referentie op factuur



Bewaking op afstand.
Twee formaten: Pandora FMS en XML.
Uitbreidbaar met eigen kengetallen.
Distributie via ftp, ssh
of e-mail.
Standaard geleverd:
 52 metingen op

Estate/Vision
 21 op Producer
 25 op database

Beheerder
Invantive Estate & Vision



Complexe gegevensuitwisselingen beter inplannen.
Achtergrondproces
uitstellen als ander
systeem niet
bereikbaar is.

Beheerder

Invantive Estate & Vision –
Tijdsvenster Achtergrond Processen
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$E{} gebruiken om inhoud van Excel cel te gebruiken 
in de SQL.
Bijvoorbeeld:

Analist, 
Programmeur

Invantive Control

select pjt.pjt_code
,      pjt.gbr_por_naam /* Projectontwikkelaar. */
from bubs_projecten_v pjt
where 1=1
and pjt.pjt_gemeente = $E{Sheet1!a1}



Met de celreferentie expressies kun je gemakkelijk in je model 
kruisverbanden leggen tussen cellen.

Of ze nu in hetzelfde blok zitten, een ander blok of daar buiten.

Voordelen van de celreferentie expressie:
 Veel hogere verwerkingssnelheid in #simulaties/seconde.

 Verhoogde integriteit van de gegevens doordat de formules eenvoudiger worden.

 Snel en gemakkelijker geavanceerde modellen ontwikkelen.

De $C{} wordt gebruikt in de select-clause van de SQL query van het 
model.

Vergeet niet ‘Replace Column Expressions’ aan te vinken in de model 
editor: 

Analist, 
Programmeur

Invantive Control - $C{} voor
modellen met veel kruisverbanden



$C{Draaimethode, Blok, Werkblad, Kolom 1, Rij 1 [, Kolom 2, Rij 2] }

Waarbij

Analist, 
Programmeur

Invantive Control - $C{} Syntax



Voorbeeld Betekenis

$C{E,.,.,.} Evalueert naar Sheet1!B5 als gebruikt in de cel Sheet1!B5, is niet afhankelijk
van hoe database rijen getransponeerd worden in Excel rijen, kolommen en 
werkbladen.

$C{E,.,.+1,.} Volgende Excel kolom in deze rij. Als gebruikt in Sheet1!B5, dan levert het 
Sheet1!C5 op.

$C{E,.,^-2,.} De meest linkse cell in Excel volgorde the leftmost cell in Excel order (not in 
database order) minus 2 so when used for Sheet1!AB5 and the leftmost cell 
is Sheet1!F5, evaluates to Sheet1!D5.

$C{D,.,[crl_bedrag],.} De Excel cel waar de waarde afkomstig uit de database kolom crl_bedrag
van deze rij is vastgelegd, onafhankelijk van transponering.

$C{D,.,$,$} De Excel cel met de laatste kolom en laatste rij van het blok waar deze
formule in staat.

Analist, 
Programmeur

Invantive Control - $C{} Voorbeeld



Specifieke Invantive Control functies voor Excel.
Uitlezen repository.
Eenvoudige functies:
zie model editor.

Analist, 
Programmeur

Invantive Control – functies



Invantive Control – functies

Alle gegevens uit repository bruikbaar.
Vereist XPath op repository.
Voorbeeld ophalen of je buiten blokken mag wijzigen:

Datamodel repository is gedefinieerd in repository.xsd.
Vereist kennis van XSD en Schematron.



Sneller bepalen haalbaarheid
vastgoed en infrastructurele
werken.
Integratie met webservices van 
Bouwkostenkompas.
In rekenmodellen gebruiken van 
kengetallen, zoals vormfactoren
voor gevel ten opzichte van BVO 
en inhoud ten opzichte van BVO.

Planontwikkelaar, 
Projectontwikkelaar

Invantive Control -
Bouwkostenkompas



Authenticatie net zoals voor Invantive Estate en Vision.
Op basis van eigen gebruikerslijst, op basis van LDAP 
of beiden.
LDAP behelst ook Microsoft Active Directory.

Beheerder
Invantive Control – LDAP
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Het Invantive Query-programma is een aanvulling voor 
Invantive Producer en daarop gebaseerde producten 
zoals Invantive Vision of Invantive Control.

Analist,
Programmeur

Invantive Query-programma



Invantive Query-programma

Met het Invantive Query-programma kun je:
SQL queries uitvoeren en de resultaten opvragen in een tabel.
Resultaten groeperen, filteren en sorteren op het scherm.
Afdrukken naar een printer.
Exporteren naar PDF, Microsoft Excel en Microsoft XPS.
Processen automatiseren met hulp van Oracle PL/SQL.



SQL Query op CRM gegevens



Invantive Query-programma

Met het Invantive Query-programma kun je:
De structuur van een tabel of view opvragen.
De uitvoer van dbms_output, itgen_output en itgen_log van 
een PL/SQL blok opvragen.
Executie plan (“query plan” of “explain plan”) van een Oracle 
SQL query opvragen.
Het spoor (“Oracle Trace”) van een SQL statement opvragen.



Exporteren van resultaten naar PDF
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Met Invantive Composition kun je:

Ingevulde sjablonen openen vanuit de database. 

Sjablonen dynamisch vullen vanuit de Oracle database met 
bijvoorbeeld personen of budgetten.

Direct documenten vanuit Microsoft Word, opgeslagen als BLOB of 
BFILE in Oracle.

Alle documenten beheren vanuit één plek.

Geavanceerd zoeken met behulp van zoekwoorden (zoals Google).

Zoeken op ingevoerde classificaties.

Zoekresultaten groeperen.

Iedereen
Invantive Composition



Invantive Composition

Invantive Composition is geschikt om documenten en 
sjablonen in BLOB-s en BFILE-s formaat in een Oracle 
database te openen.
Invantive Composition is los verkrijgbaar.
Bovendien bevatten Invantive Vision en Invantive 
Estate een gebruikslicentie op Invantive Composition.



Documenten openen uit Oracle in Microsoft Word

\\ws54\dotnetnuke\website
\Portals\5\producten\invanti
ve composition



Overzicht documenten opgeslagen als BFILE of BLOG
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Bedrijfsanalisten en applicatie-ontwikkelaars zijn met 
Invantive Studio in staat om de bedrijfsregels in het 
repository van Invantive Producer op te vragen en te 
actualiseren. 
Invantive Producer zorgt er voor dat de toepassingen 
in je real-time datawarehouse werken zoals 
gespecificeerd.

Analist, 
Programmeur

Invantive Studio



Invantive Studio

Met het Invantive Studio kun je:
Bedrijfsregels opvoeren in repository met een wizard.
Specificaties opvragen in het Invantive Producer 
repository van alle geregistreerde bedrijfsapplicaties.
Specificaties wijzigen, of dat nu gaat om 
bedrijfsobjecten, tabellen, bedrijfsregels of 
documentatie.
Implementatie handboek en applicatie beschrijving 
opvragen.
Bedrijfsapplicaties installeren.


