
Checklist scherm:
Datum:

Alle schermen:

� TabCaption property zetten.

� Group property zetten.

� Tab order nakijken.

� reports en DefaultReport invullen.

� FieldsToParams en ParamsToRe-
portParams invullen.

� Voor alle edit controls:

� FocusControl nakijken.

� shortcut keys nakijken.

� Resizable nakijken, anchors zetten
indien nodig.

� Labels bij DB edit velden moeten
TEditLabel zijn. Naam instellen
op Edit name met L ervoor.

� Activecontrol nakijken.

Database Aware schermen:

� DefaultBrowserForm instellen in-
dien nodig.

� MainDatasource instellen.

� Grids ReadOnly aanzetten.

� Grids DefaultLink aanzetten.

� Voor alle ClientDatasets:

� FetchParams uitvoeren.

� Persistent fields aanmaken.

� BrowserDataset correct instel-
len.

� Statusfields invullen of OnGe-
tRecordDescription event aan-
maken.

� IDField zetten

� Ofwel ReadOnly op True zet-
ten, ofwel:

� ParamToFields instellen.
� ChangedByField, Change-

dOnField instellen.

� AllowUserFields,AllowUserFilters
nakijken.

� FocusControl nakijken.

� Description property zetten.

� SortFields,SortDescFields in-
stellen.

� SearchField property zetten.

� Voor alle FormLinks:

� Detailform instellen

� MasterDS instellen

� FollowType op ftSynchronized
zetten

� OpenMode op omTabbed zet-
ten

Runtime testen van het scherm:

� Werking dataset testen:

� Insert

� Edit

� Delete

� Testen op openen van gerelateerde
schermen.

� Alle code eenmaal doorlopen.



Checklist data module:
Datum:

� Voor alle providers:

� ProviderOptions moet min-
stens poIncFieldProps bevat-
ten.

� UpdateMode op upWhereKe-
yOnly zetten.

� Generator instellen indien niet
read-only.

� Voor alle datasets:

� Ofwel ReadOnly in Provi-
der.Options zetten, ofwel Up-
dateObject invullen. Stan-
daard kan dit gebeuren vol-
gens:
1. KeyFields = XX ID
2. UpdateFields = alle vel-

den

3. Generate
4. XX ID=:XX ID uit de

Update-SQL halen

� Bij select queries die read-
only zijn, UniDirectional op
True zetten.

� Active op False zetten.

� Persistent Fields aanmaken
en voor alle velden Display-
Label, Visible,required en Dis-
playWidth instellen.

� ID-Field XX ID moet pfInKey
in ProviderFlags hebben.

� Voor alle database objecten:

� Connected op False zetten

� Alle code eenmaal doorlopen.


