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Handleiding WinMuziek
Inleiding
Het programma werkt met een Access database via verschillende indexen1 en relaties.2. Het is
mogelijk om manueel of via (al dan niet met bewerking) de gegevens van internet te halen.
De liedjes
Het eerste tabblad dient om elk
nummer van een CD, DVD,
video(Cassette) enz in te geven
volgens de laatst geselecteerde
Titel in het tabblad titel (bij
opstart de eerste volgens alfanumeric). Deze wordt boven aan
het tabblad getoond zie VB: “15
Onvergetelijke Filmhits I”.
Onder de titel zijn de in te geven
velden Lied3, Uitvoerder4, Zijde5,
Nummer6 en Tijd7. Logischerwijs
is het niet mogelijk om tekst in te
geven in de velden : zijde of
nummer. De tijd word ingegeven
via een “up” en “down” pijltje naast de tekst en moet een geldige tijd zijn.
Bewerken van de gegevens kan door te dubbelklikken in de lijst of met een rechtermuisklik in
de lijst en te kiezen voor Bewerken.
Indien U in het menu kiest voor “Selecteer uitvoerder” en U maakt veranderingen in de
uitvoerder zal er een selectievenstertje te voorschijn komen waarin U een uitvoerder kan
kiezen aan de hand van de reeds ingegeven letters.
Eens U gekozen heeft om te bewerken is het niet meer mogelijk om naar een ander tabblad te
gaan of te dubbelklikken op de lijst tot U de wijzigingen opgeslagen heeft. Dit door op de
PGUP of PGDW –toets te drukken of upgrade te klikken. U kunt ook het bewerken annuleren
door op toets Esc aan te slaan.
OPGELET! Indien U in de eigenschappen van de titel gekozen heeft voor één uitvoerder en U
veranderd deze, zal dit invloed hebben op alle liedjes van deze titel.
Wissen van een lied kan door dit te selecteren en Wissen te kiezen in het menu of
rechtermuistoetsmenu. U kan meerdere liedjes selecteren in samenwerking van Shift (van tot) of CTRL (Enkelvoudige meerkeuze)

1

Indexen worden gebruikt om sneller door een grote database te zoeken.
Relaties dienen om verbindingen te leggen via verschillende tabellen in een database VB: het serienummer
3
Lied: min 1 en Max. 40 karakters
4
Uitvoerder: Min 1 en Max. 40 karakters
5
Zijde max. : 2 karakters
6
Nummer: Max. 4 karakters
7
Tijd: In te geven met spin-knoppen max 59 minuten en 59 seconden
2
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De titels
Het tweede tabblad geeft een lijst
weer met alle reeds ingegeven Titels.
Hier kan U ook de eigenschappen
(Titel8, Serienummer9, Soort10,
Serie11, Meerdere uitvoerders12,
prijs13, aankoopplaats14,
Aankoopdatum15) van deze
veranderen naar believen. Deze lijst
kan U in tegenstelling tot de andere
tabbladen alfanumeriek sorteren bij
alle koppen door er eens op de
gewenste kop te klikken. Bij een 2°
klik op de zelfde kop word de
sorteervolgorde omgedraaid. Eens U
begint met typen (veranderen) is het
niet meer mogelijk om naar een ander tabblad te gaan of te dubbelklikken op de lijst tot U de
wijzigingen opgeslagen heeft.
OPGELET!
• Indien U een titel welke vroeger gekenmerkt was als “meerdere uitvoerders” en U
kiest nu voor “Enkele uitvoerder” dan zal er eventueel (indien U effectief meerdere
uitvoerders gekozen heeft) een nieuw venstertje naar voor komen waarin U de
gewenste uitvoerder kunt kiezen. Indien U dit annuleert zullen de eigenschappen
terug op “Meerdere uitvoerders” komen te staan.
• U kunt de titels ook wissen indien U dit wenst. Selecteer hiervoor de gewenste titel en
kies Wissen in het menu of in het rechtermuistoetsmenu. OPGELET! Het is niet
mogelijk om een titel te wissen zolang er liedjes aan verbonden zijn.
• Het is mogelijk de kolommen van plaats en grootte te verwisselen . Deze
veranderingen blijven ook na opstarten geldig

8

Titel: Min 1 max. 50 karakters
Serienummer is uniek en niet veranderbaar Eens ingegeven via toevoegen.
10
Soort Max. 15 karakters of via selectie keuze
11
Checkbox ja of nee
12
Checkbox ja of nee
13
Prijs: max. 4 cijfers voor en 2 na de komma
14
Aankoopplaats Max. 15 karakters of via selectie keuze
15
Datum selectiebox. Indien onbekend of U wenst te negeren vinkt het betreffende vinkje uit
9
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De soorten, plaatsen en de labels
Ook deze bladen werken volgens
hetzelfde principe als de 2
voorgaande. Dubbel klik voor de
mogelijkheid tot veranderen.
Soort en plaats moeten met een
zekere voorzichtigheid veranderd
worden, daar dit verbonden is aan
alle bestaande titels met deze
naam. Het is ook onmogelijk om
deze te wissen zolang er titels
zijn die hiervan gebruik maken.
OPGELET: U kunt wel de naam
hiervan veranderen maar dit heeft
tot gevolg dat elke titel welke
hieraan verbonden is mee zal
veranderen.
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Opzoeking via Uitvoerder of lied
Deze bladen werken volgens het
principe van de Windows
verkenner. Klik op de gewenste
eerste letter links in het scherm.
Indien er waarden zijn welke
hiermee overeenkomen zullen
deze openklappen en zichtbaar
worden. Selecteer nu het
gewenste item. Rechts zullen alle
liedjes welke met de door U
gevraagde eigenschappen
getoond worden. Met een
dubbelklik op dit item spring U
direct naar het eerste tabblad
(nummers) en is de Titel van het
gekozen lied volledig te bekijken
en het nummer geselecteerd.
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Toevoegen
Toevoegen
Klik op Bewerken  Toevoegen, CTRL - T of kies toevoegen in het rechtermuisklikmenu en
kies voor bewerken om te activeren of te deactiveren. Een vinkje zal voor het menu item
komen te staan of verdwijnen als status van de functie. Indien actief zullen de invoervelden
die nodig zijn op het actief blad zichtbaar worden. Van dan af kunt U een nieuw item
invoeren. Vul de nodige velden in en klik op bijwerken / upgrade rechts boven. Toevoegen zal
nu niet meer actief zijn, behalve bij het eerste tabblad(nummers). Wilt U toch nog iets
toevoegen dan herhaalt U de bewerking nog eens.
Bij nummers blijft de functie actief omdat er normaal gesproken meerdere nummers op één
plaat, CD, … staan. Hier moet je deze dus manueel uitschakelen; ook kan je hier het volgende
item toevoegen daar gewoon PG-UP te drukken. De gegevens worden opgeslagen en
leeggemaakt voor het volgende. Stoppen met toevoegen kan ook via ESC of PG-DW.
CD toevoegen
Klik op Bewerken  CD Toevoegen of CTRL - D om te activeren. Volgend venster zal
Verschijnen. Behalve de eerste keer.
De eerste maal MOET U een
registratie doorlopen. Deze is vereist
door CDDB (het bedrijf welke de
gegevens verzorgt en levert). Enkel de
door U gekozen login en paswoord
zijn verplicht, al de rest is optioneel.
Veelal wordt het lied en de uitvoerder
via internet als één veld ingevuld.
Meestal was het programma waarmee
de gegevens zijn opgestuurd
verouderd. In dat geval kan je de tekst
in het veld lied en enkel in het veld
lied splitsen op ‘-‘, “,” of ‘/’.
(respectievelijk CTRL-S, T en U)
Indien deze verkeerd zijn ingegeven
kan je ze ook wisselen (CTRL-W)
De gegevens boven de rode lijn
zijn niet optioneel en moeten dus
ook ingevuld worden. Prijs kan
leeg gelaten worden.
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MP3 Locatie toevoegen

MP3 Tags bewerken

U Kiest een disk/map of type een (netwerk)pad en selecteer het te wijzigen bestand. De
gekende gegevens worden ingevuld in de velden. Klik op save. De gegevens worden
weggeschreven en het volgende bestand wordt geselecteerd. De bestandsnaam wordt
eveneens in een veld weergegeven. Dit is enkel bedoeld om delen te knippen en plakken in
het juiste veld.
Importeren
8

Importeren kan via een bestand met extensie CSV, XLS of uit een andere muziekdatabase. De
velden MOETEN de volgende volgorde hebben!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lied
Uitvoerder
Zijde
NR
Titel
Serie Nummer

7. Tijd
8. Soort
9. Plaats
10. Datum
11. Multi
12. Reeks

13. Prijs
14. PLaatsOmschrijving
15. TypeOmschrijving
16. Label
17. LabelOmschrijving

1 tot 6 en 8 tot 9 zijn verplicht. 7 moet het formaat uu:mm:ss hebben of leeg. 10 is optioneel.
Indien er fouten waren zal er een venster te voorschijn komen met de fouten.
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Speciaal zoeken
In dit venster kan U alle
records zien volgens de
door U opgegeven criteria.
VB: zie foto alle liedjes
welke beginnen met A (A*)
en van het Soort LP zijn.
OPGELET! Indien U geen
keuzes maakt en klikt op
zoeken krijgt U een lijst met
alle liedjes. Dit kan lang
duren, zowel in het
opbouwen van de aanvraag
als bij het wissen voor een
nieuwe aanvraag. Het is
mogelijk om de kolommen
te vergroten, te sorteren of
te verplaatsen.
U kunt voor alle voorwaarden kiezen uit:
•
= Gelijk aan het opgegeven, Eventueel met een ‘*’ gevolgd Begint met,
voorafgaand met een * eindigend op het opgegeven of een combinatie van beide
• >
Is Groter dan eerst nummers, 0-9, dan letters a-z
• <
Is kleiner dan eerst letters, z-a, dan nummers, 9-0
• <>
Is ongelijk aan
• <=
Is kleiner of gelijk aan
• >=
Is groter of gelijk aan
• tussen
Bevat ook de opgegeven waarden
• Niet tussen Net het omgekeerde van bovenstaande
SQL
Voor de gebruikers welke SQL kennen deze kunnen de SQL tekst zelf ingeven. Om dit
menu te zien dient U wel de shift*-toets in te houden
Menu
Via het menu kan U een andere database
maken of openen. De laatste 10 geopende
bestanden zullen onderaan in het menu
staan als snelkeuzes.
De printer kiezen en afdrukken.

U kan De gewenste taal kiezen.
Momenteel worden de talen Nederlands,
Frans, Duits en Engels meegeleverd. Via
het programma ‘Talen’ kan U eventueel
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tot 10 talen ZELF vertalen. Laat mij iets weten en ik implementeer deze in de volgende versie

In de eerste 2 tabbladen kan je gegevens
selecteren en exporteren naar een extern
bestand van het type Excel (CSV en XLS)
of MDB, MZK (Access of dit
programma)

Bij Export hoort ook import. De zelfde
types worden ondersteunt. Hier krijgt U
een nieuw venster voor het selecteren van
welk bestand met na de importatie een
melding ‘Alles Geïmporteerd’ of een lijst
met fouten. Het menu Kies File moet hier
echter verdwijnen daar het kiezen altijd
verplicht is.

Naar gelang het actieve blad kan je een
item toevoegen of een totale CD, opgelet
niet een DVD (nog niet), eventueel de
gegevens inlezen via internet.

Algemeen
Het is mogelijk de kolommen te veranderen van grootte. Deze veranderingen blijven ook na
opstarten geldig.
Het is niet nodig om naar het tabblad Titels te gaan om een volgende / vorige Titel te gaan. U
kan bladeren via F5 / F8
De mogelijkheden worden steeds uitgebreid.
Indien gewenst kan je een andere database openen (in de menubalk: bestand  andere
database dit op voorwaarde dat ze het juiste formaat heeft. De naam maakt niet uit, enkel het
type moet van het type acces (*.MZK of MDB) zijn.
Indien U gebruik maakt van MZK kan de database geopend worden via de verkenner.
Daarvoor moet u wel via het menu: Help  Associëren van MZK muziek een keer
aanklikken. Indien dit lukt heeft U de rechten voor het schrijven in het register.
Indien de associatie gelukt is of juist is bij een herstart zal dit menu niet zichtbaar zijn.
Mocht een database onverhoopt verminkt raken bijvoorbeeld door stroomuitval dan kan U
deze op 3 manieren proberen te repareren:
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Via het menu bewerken  repareren
Via de verkenner met een rechter muisklik op de database en kiezen voor
repareren.
3.
Via Acces 2000 indien U dit bezit.
Opgelet: voor het repareren mag het programma niet geopend zijn. Behalve in het programma
waarmee U het probeert te herstellen.
1.
2.

Als U enkele kolommen niet meer kan zien, ze niet meer zichtbaar krijgt, kan U via het menu:
bewerken  Standaardwaarden alles weer terug krijgen.
Opmerking voor gebruikers van Windows NT: indien U geen rechten heeft om het register te
lezen of te schrijven verliest U enige functionaliteit. Zoals het vergroten / verplaatsen van de
kolommen, het laatst geopende bestand.
Als het programma opstart krijgt U, indien zo, een melding dat er een nieuwe versie
beschikbaar is via het internet.Naar keuze wordt deze onmiddellijk afgehaald en herstart het
programma of blijft U werken met de oude versie U kan de nieuwe versie steeds afhalen via
het menu:
1.
help  About
U krijgt de keuze als winzip bestand of de exe rechtstreeks er word ook
aangegeven waar het programma moet opgeslagen worden. Eens U de melding
krijgt opslaan of starten moet U handmatig het programma sluiten. Een
geopend bestand kan niet overschreven worden.
2.
Help Update
U heeft de mogelijkheid om het programma of de database met de teksten. Het
is aangeraden om deze te controleren bij een nieuwe versie.
De database Talen moet in een van de volgende mappen staan:
1. Database map
2. Applicatie map
Shareware
Dit programma wordt verdeeld als Shareware. Registratie kan Via http://users.telenet.be/jan.r
De geregistreerde versie kost momenteel 25 €
Bedankt
Aan allen welke mij geholpen hebben om dit tot een ?goed? einde te brengen:
Monique Thysbaert, mijn moeder, voor de vertalingen
Glenn Daelman en Luc Den Haese voor het testen
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