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1. Inleiding
Sumatra I4 4.3
Op 1 oktober 2016 heeft Sumatra een nieuwe versie van haar Rapportagetools gelanceerd, te weten Sumatra I4
4.3. In dit document zijn de verschillen opgenomen tussen Sumatra I4 4.3 en 4.2.

Verschillen
In de volgende hoofdstukken is per product opgenomen wat de verschillen zijn. Belangrijke wijzigingen zijn:

Look-and-feel-aanpassingen
Verbeterde zichtbaarheid tabbladen
De tabbladen in de Client kunnen beter van elkaar
worden onderscheiden.

Nieuw Component: HTML Viewer
Met het nieuwe component HTML Viewer kan een
html-pagina worden gegenereerd. Deze kan
bijvoorbeeld worden gebruikt in combinatie met thirdparty webservices, zoals Google Charts. Hiermee
kunnen meer grafische weergaven worden
geintegreerd, zoals de omzet per provincie.

Diverse opmaakmogelijkheden in Titles en
CrossTables
Titles en CrossTables kunnen worden opgemaakt, zo
kunnen bijvoorbeeld titels over meerdere regels
worden afgebeeld en zijn rapportages nog duidelijker
leesbaar.
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Zebra Coloring voor meer onderscheid tussen regels
Met behulp van Zebra coloring (om-en-om-kleuring van
regels in een tabel) kan nog beter onderscheid worden
gemaakt tussen verschillende regels.

Zoekbutton in een SearchPanel is optioneel
Een Searchpanel (plaats in de rapportage waar de
gebruiker zoekopties kan aangeven) kan zo worden
ingesteld, dat de selectie meteen wordt doorgegeven
aan onderliggende rapportages. Een zoekbutton is dan
overbodig.
Searchpanel-opties zijn dynamisch en kunnen
worden gerangschikt
SearchPanel-opties kunnen selectiewaardes overnemen
van andere opties. In het voorbeeld hiernaast worden
alleen subartikelgroepen getoond van de geselecteerde
artikelgroep.
Ook kunnen SearchPanel-opties worden gerangschikt,
zodat opties die bij elkaar horen (bijvoorbeeld datum
vanaf – datum t/m) altijd op dezelfde regel staan.
Signaalkleuren blijven zichtbaar bij geselecteerde
regels
Indien een regel wordt geselecteerd, wordt deze grijs
gekleurd. Eventuele signaalkleuren blijven zo zichtbaar.
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Rechtenbeheer
Clientrechten beheren met behulp van
gebruikersgroepen
Op de Sumatra Server kunnen gebruikersgroepen
worden gedefinieerd. Aan deze gebruikersgroepen
kunnen Sumatra Client-rechten worden gekoppeld.
Vervolgens kunnen Sumatragebruikers worden
gekoppeld aan gebruikersgroepen, om zo het
rechtenbeheer te vergemakkelijken.
Ook kunnen gebruikersgroepen worden ingezet om
binnen rapportages zaken af te schermen.

Gebruikers met Sumatra Authentication kunnen zelf
hun wachtwoord wijzigen
Indien toegestaan kunnen gebruikers met Sumatra
Authentication zelf hun wachtwoord beheren.
Eventueel kan systeembeheer beleid toepassen op het
wachtwoord (bijvoorbeeld minimaal 6 tekens, enz.).

Builderfunctionaliteit
Componenten toevoegen via het Snelmenu
Het is nu nóg gemakkelijker componenten op de juiste
plaats toe te voegen. Onder de rechtermuisknop in de
Builder is een optie ‘Insert’ toegevoegd, waarmee op
de betreffende plaats een nieuw component kan
worden toegevoegd.

Configuratiefouten nog sneller inzien
De Builder omkadert componenten met rood indien
deze fouten opleveren bij het opvragen. Zo kan sneller
het component worden gelokaliseerd wat aandacht
behoeft.
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2. Sumatra Client






Het formaat van de Moduletegels kan per gebruiker worden gewijzigd.
Gebruikers met Sumatra Authentication kunnen het wachtwoord wijzigen via de Sumatra Client, indien dit
is toegestaan door systeembeheer.
Het onderscheid tussen verschillende tabbladen op hetzelfde niveau is vergroot door meer ruimte tussen
de tabbladen op te nemen.
Geselecteerde regels in de Client worden (doorzichtig) grijs gekleurd, zodat onderliggende signaalkleuren
te zien zijn.
Indien gebruik wordt gemaakt van een niet-commerciële licentie (dealerlicentie, proeflicentie, e.d.),
wordt dit in de Client aangeduid in het inlogscherm en bovenaan Modules.
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3. Sumatra Builder
Algemeen










Indien in de eigenschap Table in Componenten (de tabel waaruit gegevens worden opgehaald) een
verwijzing is opgenomen naar een andere database, wordt Metadata opgehaald. De Builder toont vanaf
deze versie velden en doorpuntmogelijkheden van de betreffende tabel.
Indien een component tijdens de preview een foutmelding genereert, wordt deze omkaderd met rood, zo
is makkelijker te achterhalen welk component de foutmelding genereert.
Bij het verwijderen van een (onderdeel van een) component met de optie Extract Item (Ctrl – DEL) wordt
het verwijderde onderdeel op het Clipboard geplaatst (en kan dus hierna worden geplakt op bijvoorbeeld
een andere locatie).
Markup-functionaliteit (functionaliteit om teksteigenschappen aan te passen, zoals lettergrootte,
vet/schuingedrukt, enz.) ondersteunt de FONT-tag.
Aan het View-menu is een optie ‘Go back to source’ toegevoegd, met als sneltoets Ctrl- (Control en
minteken-toets). Deze optie kan worden gebruikt om naar het component te navigeren waarop voor de
laatste keer ‘Go to Target’ is uitgevoerd. Dit vergemakkelijkt het werken met Link Anchors.
Aan het context-menu (menu wat verschijnt indien met de rechtermuisknop op een component wordt
geklikt) is een optie ‘Insert’ toegevoegd. Met deze optie kan direct een nieuw component worden
toegevoegd.

Nieuwe Componenten




HTML Viewer
o Met het component HTML Viewer kan HTML-code worden gegenereerd, welke wordt getoond in
de Client. Het component kan bijvoorbeeld gebruikt worden om velden uit de database welke als
HTML zijn opgebouwd weer te geven of om third party webservices te integreren binnen de
Sumatra Client (bijvoorbeeld Google charts).
Word Document
o Het Word Document Component combineert gegevens uit een tabel met een vooraf
samengesteld Word-document. Per regel die het Word Document Component genereert wordt
één Word document gegenereerd.

Aangepaste componenten


CrossTable
o De naam van de eigenschap Style is aangepast naar ‘Color scheme’
o Via de eigenschap Style kan een bepaalde stijl worden toegepast op de layout van de CrossTable
in combinatie met andere opmaakopties.
o Het aantal levels is gemaximaliseerd tot 8 (level 0 t/m 7). Reden hiervoor is dat Excel maximaal 8
niveaus ondersteunt.
o De CrossTable toont de titels van de results in de kruistabel-mode. Deze kunnen eventueel met
de nieuwe eigenschap ‘Hide result titles’ worden verborgen.
o Er kan worden verdicht op verborgen velden in rijen en kolommen
o Het datatype welke gehanteerd wordt bij de eigenschappen Minimum set en Pad with zeros
wordt gebaseerd op het datatype van het veld in plaats van het datatype opgegeven bij de
eigenschap ‘Type’.
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o

o
o
o
o
o
o







Er is een eigenschap ‘Auto select first item’ toegevoegd. Indien deze eigenschap is aangevinkt,
wordt na het vullen van de CrossTable met data in de Client het eerste item automatisch
geselecteerd. Eventuele constraints worden doorgestuurd naar onderliggende componenten.
De cursor heeft een aangepast uiterlijk indien via een muisklik kan worden gesorteerd of in- of
uitgeklapt
De titels en footers van de CrossTable kunnen worden voorzien van markup om
teksteigenschappen aan te passen.
Indien een niveau van de CrossTable wordt uitgeklapt, wordt alleen tot dat niveau uitgeklapt.
Binnen eerdere versies van Sumatra werd meteen tot het laatste niveau uitgeklapt.
De eigenschap ‘Cumulative’ heeft effect op verborgen velden. In eerdere versies had dit geen
resultaat.
'pad with zeros' now pads string types with "0" if the type in the builder was set to number or
any of the percentages
Indien het veldtype een string is en de eigenschap Type gelijk is aan Number of een van de
percentagetypes, wordt bij de eigenschap Pad with zeros het veld voorzien van een “0” indien
relevant. In eerdere versies werd het veld leeggelaten.

Module
o Binnen Modules zijn alleen user parameters en startup parameters toegestaan welke op
Moduleniveau zijn aangegeven.
Splitter
o De eigenschap ‘Sourcepanel’, welke aangeeft hoe de splitter zich gedraagt nadat op een item van
de onderliggende component(en) wordt geklikt, is voorzien van meer duidelijke omschrijvingen.
o De eigenschap ‘Sourcepanel’ is uitgebreid met een optie ‘Bottom or Right (optional)’. Deze optie
is van toepassing als de splitter niet staat ingesteld op Both target. Paneel 2 van de splitter wordt
getoond met gegevens zónder binnenkomend constraint uit paneel 1 op het moment dat het
overzicht wordt opgevraagd. Wel is het mogelijk om paneel 1 een constraint te laten genereren.
o De eigenschap ‘Sourcepanel’ is uitgebreid met een optie ‘Inclusive, require one’. Deze optie is
van toepassing als de splitter staat ingesteld op Both Target en heeft betrekking op welke
constraints worden doorgestuurd naar onderliggende componenten. Beide panelen van de
splitter kunnen afzonderlijk constraints genereren welke meteen worden doorgestuurd.
Genereren beide panelen constraints, dan worden deze gecombineerd doorgegeven. Deze optie
is de tegenhanger van ‘Inclusive, require both’, hierbij wordt pas een constraint doorgestuurd
indien beide panelen een constraint hebben gegenereerd.
SearchPanel
o Het gebruik van parameters is toegestaan in het SearchPanel. Het SearchPanel wordt elke keer
ververst als een constraint binnenkomt.
o De nieuwe eigenschap ‘Immediate filter mode’ zorgt ervoor dat elke aanpassing in een van de
SearchPanel-items zorgt voor het genereren van constraints. De zoekbutton is hiermee
overbodig en wordt dan ook niet getoond.
o De eigenschap ‘Merge with tab’ is aangepast naar ‘Merge with parent’. Deze eigenschap biedt de
mogelijkheid om SearchPanels samen te voegen. Zo kunnen SearchPanelopties worden
samengesteld welke gebruik maken van parameters uit bovenliggende SearchPanels, maar welke
voor de gebruiker van het overzicht op hetzelfde niveau aanwezig zijn.
o SearchPanel-items zijn te voorzien van een aliasnaam met behulp van het keyword ‘as’. Het
constraint wordt gegeneerd op basis van de veldnaam, maar de gegenereerde parameter krijgt
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de aliasnaam. Te gebruiken in scenario’s waarbij meerdere SearchPanel-items worden
gedefinieerd op basis van hetzelfde veld.
o Default waarden in zoekopties zonder dropdownlist worden apart gedefinieerd en weergegeven,
in plaats van deze te onderhouden in dropdownlist-definities.
o Bij een dropdownlist-definitie op basis van een query zijn de eigenschappen Having en Top
toegevoegd.
o De breedte van de dropdownlist is in te stellen via de eigenschap Length van de zoekoptie. In
eerdere versies werd deze genegeerd voor dropdownlists.
o De titel van een geselecteerd dropdownlist-item wordt doorgegeven als parameter. Deze kunnen
bijvoorbeeld gemakkelijk worden opgenomen in titelbalken.
o Indien in een SearchPanel-item op basis van een Query een waarde NULL (= veld is leeg) wordt
geselecteerd, wordt dit als constraint gegenereerd. Eerdere versies negeerden dit constraint.
SelectionSearchPanel
o Dit component is niet meer toe te voegen aan nieuwe rapportages. Bij het toevoegen van een
SelectionSearchPanel aan rapportages wordt een verzameling componenten toegevoegd die
samen dezelfde werking hebben als het SelectionSearchPanel.
Client Cache
o De Client Cache is te analyseren met behulp van de Analyse Button
Title
o De eigenschappen Lookup having, Lookup order by en Lookup Top zijn toegevoegd aan de Title.
o De voorgrondkleur (tekstkleur) en achtergrondkleur van de Title zijn in te stellen.
o De opmaak van de tekst in de Titlebar en eventueel extra op te halen gegevens is in te stellen
met markup tags.
Notebook
o In titels van tabbladen kunnen parameters worden gebruikt.
o De voorgrondkleur (tekstkleur) en achtergrondkleur van tabbladen zijn in te stellen.
o Tabbladen kunnen dynamisch worden getoond of verborgen met behulp van een conditie.
Report Definition
o Titelbalken hebben in pdf-rapportages hetzelfde uiterlijk als in de Client. In vorige versies was de
achtergrond van de titelbalk licht- en donderblauw en de voorgrond wit en werd de tekst niet
gecentreerd indien geen gebruikt werd gemaakt van ||| (om links en rechts uit te lijnen).
o Afbeeldingen met een transparante achtergrond worden ondersteund binnen een gegenereerde
PDF.
Lookup Filterdeck
o De eigenschappen Lookup group by, Lookup having, Lookup order by en Lookup Top zijn
toegevoegd aan het Lookup Filterdeck
Lookup Translator
o De eigenschappen Lookup group by, Lookup having, Lookup order by en Lookup Top zijn
toegevoegd aan de Lookup Translator
Layout
o Een Layout component is op te nemen in een Report Definition (PDF rapportage). Alle
componenten tezamen binnen een Layout worden geschaald naar maximaal 1 bij 1 pagina, zodat
de Layout niet overstroomt op de volgende pagina.
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Pie
o
o



o
Gauge
o
o
o
o





Indien een geselecteerd deel van de Pie nogmaals wordt geselecteerd, worden onderliggende
componenten in de originele staat teruggebracht. Zo kan een Pie gedeselecteerd worden.
Het is mogelijk om in het Label van een Pie parameters toe te voegen. Deze worden dan
onderdeel van het constraint indien Constraint field wordt leeggelaten (als vaste waarde)
Het is mogelijk om het Label en Constraint field te voorzien van een alias
De Gauge geeft de velden welke door de Gauge zelf worden opgehaald door als parameters.
In de eigenschap ClickConstraint kunnen de velden welke door de Gauge zelf worden opgehaald
worden opgenomen als parameter
Het uiterlijk van het getal wat wordt weergegeven bij de stand van de wijzer kan worden
beinvloed met behulp van de nieuwe eigenschap ‘Format’
Indien op een geselecteerde Gauge opnieuw wordt geklikt met de Ctrl-toets ingdrukt, worden
onderliggende componenten in de originele staat teruggebracht. Zo kan een Gauge
gedeselecteerd worden.

Graph
o
o

De optie Query Titles, om de titels van de X- en Y-as dynamisch op te halen, is toegevoegd.
Indien op een punt, lijn of bar in de geselecteerde Graph opnieuw wordt geklikt met de Ctrl-toets
ingdrukt, worden onderliggende componenten in de originele staat teruggebracht. Zo kan een
Graph gedeselecteerd worden.
DataPanel
o De optie Query Titles, om de titels dynamisch op te halen, is toegevoegd.
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4. Sumatra Server








Met behulp van de instelling ‘disableChangePassword’ kan de mogelijkheid tot het wijzigen van het
wachtwoord voor gebruikers met Sumatra Authentication in de Client worden uitgeschakeld.
Met behulp van de instelling ‘passwordPolicyRegex’ kan beleid worden ingesteld met betrekking tot
wachtwoorden die door gebruikers worden aangepast.
Bij wachtwoordwijzigingen wordt een record toegevoegd aan de systeemtabel PWLOG
Met behulp van de instelling ‘css-4.3’ kan een custom stylesheet worden toegepast op de Sumatra Client.
De instelling ‘css-4.2’ is vervallen.
Verwijderde gebruikers worden getoond in logfiles. In eerdere versies verdwenen deze uit logfiles.
Het MS SQL Server-veldtype ‘time’ wordt ondersteund in MS SQL Server-datasources
De view LOGMODULES is voorzien van het veld ‘database’

Nieuwe / uitgebreide functies
Tekst functies
Functie
CONCAT(value1, value2 [, valueN])

Omschrijving
De opgegeven parameters worden aangeengeschakeld tot één
string. Indien de parameters van een andere datatype zijn, worden
deze omgezet naar een string. NULL-waarden worden omgezet naar
een lege string. Voorbeeld:
CONCAT(naam,' (',debnr,')')
Wordt: Pieterse & Zn. (60017)

Datum functies
Datumfunctie
DATEDIFF(datepart,startdatum,einddatum)

Omschrijving
Levert het verschil tussen de startdatum en einddatum op met
betrekking tot het aangegeven datepart als integer (geheel getal).
De volgende datepart is toegevoegd:
omschrijving

datepart

werkdagen

nonweekend

HTML Viewer functies
Onderstaande functies keren alleen een string terug indien zijn worden gebruikt binnen het component HTML
Viewer en indien de HTML Viewer een bron is van constraints.
Functie
MAKECOOKIE(string constraint
(optioneel, byte-array
parameters(optioneel))

Omschrijving
Keert op basis van de opgegeven constraint en parameters een
versleutelde string terug voor gebruik binnen de HTML-viewer. Zowel
constraint als parameters zijn optioneel. De parameters dienen te
worden toegevoegd met behulp van de functie MAKEPARAM(), zie
hieronder. Voorbeelden:
Geef ‘debiteurnummer is gelijk aan’ door als constraint:
MAKECOOKIE('debnr=' + debnr)
Geef het debiteurnummer door als parameter:
MAKECOOKIE(MAKEPARAM('debnr', debnr))
Geef ‘debiteurnummer is gelijk aan’ door als constraint én geef
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MAKEPARAM(string naam, type
value)

Overige functies
Omschrijving
IS_MEMBER(string groepnaam)

Binary Functies
Functie
HASHBYTES(string algoritme,
string/byte-array input)

IMAGERESIZE(afbeelding, int width,
int height)

TEXTIMAGE(string text, int width,
int height, string fontName, double
emSize, string foregroundColor,
string backgroundColor, double
angle, string alignment)

TEXTIMAGE(string text, int width,
int height, string fontName, double
emSize, double DPI, string
foregroundColor, string
backgroundColor, double angle,
string alignment)
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debiteurnummer door als parameter:
MAKECOOKIE('debnr=' + debnr, MAKEPARAM('debnr',
debnr))
Keert op basis van de naam en value een byte array terug met hierin de
naam, type en waarde van de betreffende value terug voor gebruik
binnen de functie MAKECOOKIE(). Voorbeeld:
MAKEPARAM('debnr', debnr)

Omschrijving
Keert true terug indien de ingelogde gebruiker lid is van de opgegeven
Sumatra-gebruikersgroep, anders false. Meer informatie over
gebruikersgroepen is te vinden in de Manager handleiding. Voorbeeld:
IS_MEMBER('Marge-inzien')

Omschrijving
Keert de hash terug op basis van het aangegeven algoritme van de
input. Input kan zijn een string of een byte-array (bijvoorbeeld een
document). Bij algoritme dient een van de volgende opties te worden
aangegeven: MD5,SHA,SHA1,SHA2_256,SHA2_512.
Voorbeeld: HASHBYTES('SHA1', document)
De afbeelding die wordt meegegeven wordt geschaald naar de
opgegeven afmetingen. Width of height mogen NULL zijn, dan blijft de
verhouding breedte/hoogte intact.
Voorbeeld: TEXTIMAGE('barcode', 120, 20,
'Verdana',10,96)
De tekst die wordt meegegeven wordt als bytereeks teruggekeerd in het
genoemde font. De DPI van de afbeelding is 96, in PDF-rapportages 600.
ForegroundColor en BackgroundColor worden voorzien van óf een html
named color óf een hexadecimale kleurencode. De angle betreft de
hoek waaronder de tekst wordt afgebeeld, 0 is horizontaal. Alignment
kan worden gebruikt om de verticale en horizontale uitlijning aan te
geven. Hiervoor wordt een van de woorden 'Left', 'Right', 'Center' en
een van de woorden 'Top', 'Bottom' or 'Middle' opgenomen,
gescheiden door een spatie.
Voorbeeld: TEXTIMAGE('tekst', 120, 20, 'Verdana',10,
' #009bc2', '#aecc35', 45 , 'bottom right')
De tekst die wordt meegegeven wordt als bytereeks teruggekeerd in het
genoemde font.
ForegroundColor en BackgroundColor worden voorzien van óf een html
named color óf een hexadecimale kleurencode. De angle betreft de
hoek waaronder de tekst wordt afgebeeld, 0 is horizontaal. Alignment
kan worden gebruikt om de verticale en horizontale uitlijning aan te
geven. Hiervoor wordt een van de woorden 'Left', 'Right', 'Center' en
een van de woorden 'Top', 'Bottom' or 'Middle' opgenomen,
gescheiden door een spatie.
Voorbeeld: TEXTIMAGE('tekst', 120, 20, 'Verdana',10,
96, ' #009bc2', '#aecc35', 45 , 'bottom right')
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5. Sumatra Manager












Het CLSID van de MMC-Snap-in is aangepast: Indien in een Group Policy is opgenomen dat gebruikers de
I4 Manager mogen starten, dient deze ID te worden bijgewerkt naar de waarde 56E040AD-7DEB-476690BA-FD13A79F14B2
Bij de eigenschappen van de database en datasource kunnen namen worden ingegeven tot een maximale
lengte van 40 (databasenaam) en 16 (datasourcenaam) posities. De maximale lengte was 8 op een aantal
plaatsen
Er is een nieuw soort beveiligingsniveau ‘Client access’ toegevoegd. Indien een gebruiker alleen dit
beveiligingsniveau bezit in een bepaalde database, kunnen alleen Modules worden geraadpleegd via de
Sumatra Client. Toegang via andere tools, zoals Sumatra WebClient for IIS of Report Wizard is
geblokkeerd.
Er is de mogelijkheid toegevoegd om gebruikersgroepen aan te leggen. Aan deze gebruikersgroepen
kunnen gebruikers worden gekoppeld. Aan gebruikersgroepen kunnen Modulerechten worden verleend
op het beveiligingsniveau ‘Client access’: Deze modules kunnen alleen worden benaderd via de Sumatra
Client, niet via de Sumatra WebClient for IIS.
Indien een gebruiker rechten verkrijgt op 2 verschillende Modules met dezelfde naam (indirecht mogelijk
via een combinatie van individuele rechten en groepsrechten) worden de modulenamen in de Client
voorzien van een volgnummer. Changed mmc from using "Login" to using "User" or "User account"
Het uitzetten van het vinkje ‘Allow use of the Sumatra I4 Client’ laat de Modulerechten intact. In eerdere
versies werden deze verwijderd

6. Sumatra Data Model Editor


Het is mogelijk om Macro’s te knippen, kopiëren en plakken.

7. Sumatra WebUren


Reeds ingediende maar nog niet goedgekeurde verlofaanvragen kunnen worden ingetrokken via het
menupad ‘Taken – Verlof aanvragen’.
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