HELPTEKST GEAVANCEERD ZOEKEN
Deze helptekst is bedoeld voor deelnemers van de Brabant Cloud die gebruik maken van het
collectiebeheersysteem Memorix Maior. In deze helptekst wordt uitgelegd hoe je naar een specifiek
record kunt zoeken binnen Memorix Maior.

Stappen
1. Ga naar “Collectiebeheer” en klik op de entiteit waarin je wil zoeken.
2. Klik op “Filter opties”.

3. Er verschijnt nu een uitklapmenu, waarin je “Set 1” kunt aanpassen. Een “Set” kan bestaan uit
één of meerdere regels. Je kunt ook een eerder opgeslagen filter gebruiken door te klikken op
“inladen” (zie hiervoor punt 5).

-

Een extra regel voeg je toe door het pijltje te gebruiken.

-

Een extra regel verwijder je door het kruisje te gebruiken.

4. Met de uitklapvelden kun je je filter specificeren.

-

Onder het eerste veld (1) kun je kiezen in welk veld je specifiek wil zoeken. Je kunt kiezen
voor een specifiek veld zoals beschrijving, of voor het doorzoeken van alle velden.
In het tweede veld (2) kun je kiezen in welke mate je zoekterm terug moet komen. Je kunt
kiezen uit: (niet overal zijn alle opties mogelijk)

Bevat

Zoekt binnen het veld.

Bevat woord

Zoekt naar de filtertekst als volledig woord binnen het
veld.

Zoeken op ‘ster’ levert: ‘Amsterdam’,
‘Sterk’, ‘Zeester’, ‘Ster’.
Zoeken op ‘ster’ levert: ‘Ster’, ‘Vallende
ster’, ‘Een ster is een bolvormig
hemellichaam bestaande uit
lichtgevend plasma.’.
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Bevat niet

Bevat reeks/patroon
Eindigt met
Begint met
Is gelijk aan

Is niet gelijk aan

Kleiner dan of gelijk
aan

Zoekt binnen het veld, geeft alle records terug
waarbinnen de filtertekst niet voorkomt. Let op: zoekt
alleen op records waar het desbetreffende veld is
ingevuld met data. Als het betreffende veld leeg is
wordt deze niet getoond als zoekresultaat.
Werkt niet in onze versie van MM
Zoekt naar de filtertekst aan het einde van het
opgegeven veld.
Zoekt naar de filtertekst aan het begin van het
opgegeven veld.
Zoekt naar de filtertekst in het hele veld, de waarde
van het hele veld moet exact gelijk zijn aan de
filtertekst.
Zoekt naar de filtertekst in het hele veld, geeft alle
records terug waarvan de veldwaarde niet gelijk is aan
de filtertekst. Let op: zoekt alleen op records waar het
desbetreffende veld is ingevuld met data. Als het
betreffende veld leeg is wordt deze niet getoond als
zoekresultaat.
Zoekt naar veldwaarden die kleiner zijn dan (of gelijk
aan) de filtertekst.

Kleiner dan

Zoekt naar veldwaarden die kleiner zijn dan de
filtertekst.

Groter dan of gelijk aan

Zoekt naar veldwaarden die groter zijn dan (of gelijk
aan) de filtertekst.

Groter dan

Zoekt naar veldwaarden die groter zijn dan de
filtertekst.

Is leeg
Is niet leeg

Zoekt naar veldwaarden die leeg zijn.
Zoekt naar veldwaarden die niet leeg zijn.

-

-

Zoeken op ‘ster’ levert: alle records,
behalve ‘Amsterdam’, ‘Sterk’, ‘Zeester’,
‘Ster’, enzovoort.

Zoeken op ‘ster’ levert: ‘Zeester’, ‘Ster’.
Zoeken op ‘ster’ levert: ‘Sterk’, ‘Ster’.
Zoeken op ‘ster’ levert: ‘Ster’.

Zoeken op ‘ster’ levert: alle records,
behalve ‘Ster’.

Zoeken op ‘4’ levert: ‘4’, ‘3’, ‘0’, ‘-45’.
Zoeken op ‘c’ levert: ‘Cornelis’,
‘Amsterdam’, ‘Bosboom’.
Zoeken op ‘4’ levert: ‘3’, ‘0’, ‘-45’.
Zoeken op ‘c’ levert: ‘Amsterdam’,
‘Bosboom’.
Zoeken op ‘4’ levert: ‘4’, ‘5’, ‘8’, ‘125’.
Zoeken op ‘c’ levert: ‘Cornelis’, ‘Ster’,
‘Sterk’, ‘Zeester’.
Zoeken op ‘4’ levert: ‘5’, ‘8’, ‘125’.
Zoeken op ‘c’ levert: ‘Ster’, ‘Sterk’,
‘Zeester’.

In het derde veld (3) voer je je zoekterm in. Dit kan een letter, cijfer, woord of zinsdeel zijn.
Wil je kiezen uit mogelijke opties, bijvoorbeeld bij onderwerp, klik dan op de keuzelijst (4).
Wil je dat je filtertekst hoofdlettergevoelig is? Vink dan het vakje achter de keuzelijst (5)
aan.
Wil je meer voorwaarden of opties instellen? Klik dan op “Filter rij toevoegen” (6).

5. Wanneer je je set ingesteld hebt, kun je de volgende stap zetten. Dit kunnen verschillende
opties zijn:
- Je kunt je filter opslaan, zodat je hem later nog eens kunt gebruiken. Hiervoor klik je op
“opslaan”. Je komt dan in een nieuw venster, waar je je filter een naam en beschrijving kunt
geven. Met het vakje “Publiek” kun je ervoor kiezen om je filter ook voor alle andere
gebruikers toegankelijk te maken. Dit filter is daarna opnieuw te gebruiken door te klikken
op inladen.
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-

Je kunt een extra set toevoegen. Klik hiervoor op “set toevoegen”. Herhaal in dit geval stap
3 en 4.

-

Je kunt je gefilterde zoekopdracht uitvoeren. Klik hiervoor op “zoeken”.

6. Wanneer je je zoekopdracht hebt voltooid krijg je enkel de gefilterde resultaten te zien. Wil je
weer alle resultaten zien? Klik dan op “Reset”.
Let op: Memorix Maior onthoudt je zoekopdracht. Dit betekent dat je altijd op “Reset” moet
klikken om weer alle resultaten te zien.
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