Gebruiksaanwijzing voor het toepassen
van de nieuwe Sumatra 2019 stijl

Nieuwe stijl Sumatra 2019

Nieuwe Stijl
In Sumatra 2019 hebben de meestse componenten een geheel nieuwe look-and-feel gekregen. Echter, uw oude rapportage
blijft er hetzelfde uitzien, tenzij u dit zelf aanpast aan de nieuwe stijl. Om u daarbij te helpen hebben we het volgende
stappenplan gemaakt. Dit stappenplan moet u doorlopen voor elke .dat-file die u in de nieuwe stijl wilt omzetten.

Stappenplan
Stap 1: Open het bestand in de nieuwe Sumatra 2019 Builder
Het omzetten kan uiteraard alleen in de nieuwe Sumatra 2019 Builder. Ga naar “File => Open” of “File => Open from Server” en
selecteer uw .dat-file.
Stap 2: Selecteer de bestandsnaam
Selecteer de bestandsnaam zoals hieronder aangegeven bij ‘1’. Zodra u dit gedaan heeft, worden aan de rechterkant de
eigenschappen van het bestand getoond.

Stap 3: Verander het thema
Onder deze eigenschappen vind u het kopje “Color Theme” (‘2’ op de figuur hierboven). Zet deze op “Light + Dark”, of “Light”.
Indien u voor alleen “Light” kiest, dan kan dit document niet in Dark mode getoond worden, ongeacht de instellingen van de
gebruiker. Zodra u dit aangepast heeft, zijn de meeste veranderingen al gedaan. Kleurenschema’s zijn aangepast en
componenten zien er anders uit. Het is echter sterk aan te bevelen om de reeds gebruikte kleuren na te kijken om te zien of
deze nog bij de nieuwe stijl passen (Stap 4 en 5). Daarnaast zijn er een paar makkelijke handelingen waarvan wij vinden dat dit
de componenten mooier maakt (Stap 6 tot 11).

Optionele stappen
Stap 4: Open de Property Explorer
Ga naar “View => Property Explorer”, of druk Alt-P. Selecteer alle modules (Ctrl-A, Spatie).
Stap 5: Kijk de kleuren na voor Dark mode (alleen nodig indien “Light + Dark” gekozen is)
Selecteer de Property List tab in de 2e kolom van de Property Explorer. Selecteer “Color”. De 3e kolom ziet er waarschijnlijk
ongeveer uit zoals in de onderstaande figuur. De values in de lijst die een ‘/’ bevatten zijn kleuren uit het automatisch
vernieuwde color palette en hoeven we verder niet te bekijken. De overige kleuren zijn nog niet gespecificeerd voor Dark mode.
Dit betekent dat ze zowel in Dark als in Light mode dezelfde kleur krijgen. Vaak is dit prima: de kleuren vervullen hun functie
ongeacht een donkere of lichte achtergrond. Sommige kleuren zijn echter niet goed te zien op een donkere achtergrond, of
anders bijzonder lelijk. Het is daarom verstandig om de kleuren zonder ‘/’ in hun naam af te gaan, en te controleren of ze een
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andere kleur voor Dark mode moeten krijgen. Zo is in het voorbeeld hieronder goed te zien dat de kleur zwart niet opvalt op een
donkere achtergrond (zie het oranje vierkantje). Door op het donkere vierkantje te drukken kan een kleur ingesteld worden, die
alleen geldt voor de Dark mode. In dit geval is White een goede keuze, omdat dit goed opvalt op een donkere achtergrond.
Naast de Color eigenschap zijn ook “Background color”, “Footer color”, “Foreground color”, “Header color” en “Negative color”
belangrijk om na te kijken. Tip: U kunt de Client Settings (Alt-C) op “Dark” zetten om te testen of de kleuren goed zijn.

Stap 6: Laat SearchPanel knop een icoontje gebruiken
Selecteer SearchPanel in de Property Tree. Selecteer de “Search button text” eigenschap. In de volgende kolom, selecteer de
regels met “Search” of “Zoek”. Selecteer alle componenten die deze waarde hebben (Ctrl-A, Spatie). Klik “Edit”. Haal de tekst
weg en klik op “Ok”. De tekst op de search knop is nu vervangen door een vergrootglas icoontje. Ditzelfde kunt u ook doen voor
de “Clear button tekst” dit om de “Clear” tekst te vervangen door een kruis icoontje.

Stap 7: Laat notebook tabs zien indien mogelijk
Selecteer Notebook in de Property Tree van de Property Explorer. Onder Notebook selecteert u de “Collapse Tabs” eigenschap.
Selecteer de value “True”. Selecteer alle notebooks die dit hebben. Klik Edit en zet het vinkje uit. Druk op “OK”.

3

Nieuwe stijl Sumatra 2019

Stap 8: Zet Hamburger menu van titles aan
Selecteer Title in de Property Tree van de Property Explorer. Onder Title selecteert u de “Disable hamburger menu” eigenschap.
Selecteer de “True” value. Selecteer elke title die dit heeft (Ctrl-A, Spatie). Klik op edit. Zet het vinkje uit. Klik op “Ok”.

Stap 9: Zet CrossTables op row en column expand level 0
Selecteer CrossTable in de Property Tree van de Property Explorer. Onder CrossTable selecteert u de “Row expand level”
eigenschap. Indien deze niet expliciet op een waarde gezet is, raden wij aan om deze nu op ‘0’ te zetten. Hetzelfde geld voor
“Column expand level”.
Stap 10: Zet CrossTables op Default style
Selecteer CrossTable in de Property Tree van de Property Explorer. Onder CrossTable selecteert u de “Style” eigenschap. De
values “Spartan”, “Ice”, “Quantum” en “Royal” zijn allemaal te vervangen met “Default”. CrossTables met de “Carbon” of
“Spider” style hebben mogelijk deze style gekregen, om de leesbaarheid te verhogen door middel van extra lijnen tussen de
regels en kunnen dus beter op deze styles blijven staan.
Stap 11: Geef CrossTables de juiste theme color
Selecteer CrossTable in de Property Tree van de Property Explorer. Onder CrossTable selecteert u de “Color scheme”
eigenschap. Welke value u wilt selecteren en veranderen hangt af van uw eigen smaak, maar het is aannemelijk dat u in ieder
geval overal dezelfde “Color scheme” wilt. Wij raden “Theme color” aan.
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Tot slot
Vergeet natuurlijk niet om het bestand weer op te slaan.
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