Zoeken in Decos JOIN
Binnen JOIN kun je op verschillende manieren zoeken. Je kunt binnen
een bepaalde zoekkolom zoeken op o.a. afzender of inhoud van de zaak.
Je zoekterm vul je in in de filterbalk boven de kolommen.

Je kunt ook zoeken op een term die in elk van de kolommen zou kunnen
staan, door gebruik te maken van het globaal zoekveld rechts bovenin.

Het globaal zoekveld
Rechts bovenin het scherm staat het globaal zoekveld:

Met dit veld kun je in alle boeken en lijsten (zaken, werkvoorraad, documentboeken
etc.) zoeken waar je op dat moment in bezig bent. Je hoeft niet in een bepaald veld
of bepaalde kolom te zoeken: de ingevoerde zoekopdracht geldt voor alle kolommen.
En dat zonder op ENTER te drukken: bij minimaal 3 karakters wordt de zoekopdracht
automatisch uitgevoerd.
Je kunt de globale zoekopdracht ook combineren met zoekkenmerken in één of meer
kolommen voor een specifieker resultaat.

Gebruik van ‘and’, ‘or’, ‘and not’ en andere booleaanse operatoren
Invulopties in de kolommen in de filterbalk of het globaal zoekveld:
Invuloptie
AND

Voorbeeld
Paul AND Veger

Resultaat
Beide woorden staan in het
resultaat: Paul Veger

OR

Paul OR Veger

AND NOT

Paul AND NOT Veger

Eén waarde

Piet

Getal
Getal
gelijk
Getal

>5
>=5

Eén van de woorden staat in
het
resultaat: Paul Hendriks of
Bert Veger
Eerste woord staat in het
resultaat, het tweede niet:
Paul Henriks
Alles waar Piet in voor komt:
Pietersen, Pietje Precies
Alle cijfers hoger dan 5
Alle cijfers vanaf 5

groter dan
groter dan of
aan
groter of kleiner

<>5
<3 OR >6

Datum groter dan
Datum vandaag
Periode

>1-3-2015
Date()
>Date() - 30
>1-3-2015 AND <31-32015
01-2015

IS NULL

Gebruik in filterbalk

IS NOT NULL

Gebruik in filterbalk

Exacte waarde

=”Piet”

Alle cijfers kleiner dan 5 en
groter dan 5
Cijfers kleiner dan 3 of groter
dan 6
Alle data na 1 maart 2015
Huidige datum
Overzicht van de afgelopen 30
dagen
Alle data tussen 1 maart 2015
en 31 maart 2015
Alle registraties met een
datum tussen 1 januari t/m 31
januari 2015
Het betreffende veld moet
leeg zijn bij het zoekresultaat
Het betreffende veld mag niet
leeg zijn bij het zoekresultaat
Waarde in het veld is
uitsluitend Piet, verder mag er
niets in het veld staan

De inhoud van een zaak bekijken
Om de inhoud van een zaak te zien klik je op ‘ bestand openen’ in de
werkbalk boven de door jou gekozen zaak:

Klik vervolgens op het bestand dat je wilt zien.
Óf je klikt op het pijltje naast ‘huidig dossier’ en gaat naar de lijst van
gekoppelde documenten. Klik op het document dat je wilt zien en klik op
‘bestand openen’.

Nb aan de donkergekleurde tekst kun je zien dat aan dit item iets ‘hangt’.
Lichtgekleurde items bevatten geen gekoppelde bestanden maar kun je
wel aanklikken, bijvoorbeeld om iets toe te voegen.

Als er in de balk boven de registratiegegevens van de zaak of het
document rechts drie puntjes staan (zie pijl) kun je, door er op te klikken,
nog meer icoontjes zichtbaar maken zoals die van het versturen van een
interne e-mail.

