
Fabrik
The Joomla! Application Builder 



Even voorstellen

• Eric Beernink

• Security officer / netwerkbeheerder

• Eigen bedrijf: Insitevision



Wat is fabrik?

• Een extensie voor Joomla!

• Application builder: CCK (content construction kit) met zeer veel 
mogelijkheden waarmee je data gestructureerd opslaat in je Joomla
database.

• Huidige versie: 3.3.2

• Werkt met Joomla! 3.4(.1)



Wat kun je met fabrik?

Formulieren

• Front-end submission

• 20+ veld typen

• ‘Placeholders’ (Gebruik de waarde van een veld op een andere plek)

• Ajax (een veld valideren zonder de pagina opnieuw te laden)

• Uitgebreide validatie mogelijkheden

• Herhaalbare secties



Wat kun je met fabrik?

Formulieren

voorbeeld
Wat kun je met fabrik?



Wat kun je met fabrik?

Lijsten (database tabellen) – De basis van Fabrik

• Maak nieuwe tabellen in de database of gebruik bestaande tabellen

• Volledig relationeel

• Joomla ACL is ver doorgevoerd dus rechten kunnen specifiek worden 
uitgedeeld

• Uitgebreid sorteren, filteren en pre-filteren



Wat kun je met fabrik?

Lijsten (database tabellen) overzicht



Wat kun je met fabrik?

Lijsten (database tabellen) details (velden in de database)



Wat kun je met fabrik?

Visualisaties

Maak je data “visueel” d.m.v. 

• Agenda

• Diagrammen

• Kaarten (google maps)



Wat kun je met fabrik?

Visualisaties (voorbeeld van een agenda)



Hoe begin je met Fabrik

• Zorg dat je een Joomla (3.4.1) website hebt

• Hou rekening met een lastige leercurve. Veel info op 
http://fabrikar.com/help/tutorials

• Download de extensie: http://fabrikar.com/download

• Installeer pkg_fabrik_3.3.2.zip via extensiebeheer. 

• PHP upload limit moet wel minimaal 8MB zijn anders de zip uitpakken 
en met FTP uploaden naar /tmp en dan kiezen voor installeren vanuit 
map

• Standaard zijn er al veel veldtypes (plugins) beschikbaar. Extra plugins
kun je downloaden en installeren



Fabrik is geïnstalleerd, en nu?

• Fabrik wordt actief ontwikkeld en zodra er een verbetering / oplossing 
voor een probleem is wordt dit op GitHub bijgewerkt.

• De laatste updates kun je (handmatig) installeren.

• De procedure staat beschreven op: 
http://fabrikar.com/forums/index.php?wiki/update-from-github/

• Deze stap is optioneel maar wel aan raden



Opzet Fabrik



Aan de slag met Fabrik

Demo

• Stap 1: Inschrijfformulier voor een muziekvereniging

• Stap 2: Dropdowns en dynamische velden

• Stap 3: Koppelen van het formulier aan de Joomla gebruikersdatabase

• Stap 4: De gebruiker kan (na aanmelden) zijn eigen gegevens aanpassen

• Stap 5: Geautomatiseerde taken. Stuur een felicitatie als een lid jarig is



Aan de slag met Fabrik

Stap 1: Inschrijfformulier voor een muziekvereniging

• We maken 3 lijsten: Afdeling, Afdeling_instrument (deze zijn voor de 
dynamische dropdowns) en Ledenadministratie

• Voeg de benodigde velden (elementen) toe aan de lijsten

• We voegen 2 verborgen velden aan de ledenadministratie toe om 
straks de koppeling met de Joomla gebruikersdatabase goed te laten 
verlopen (een standaardveld voor het userID en een usergroep veld)



Aan de slag met Fabrik

• We maken nu de list Afdeling (2 keuzes, Slagwerk en Blaasinstrumenten)

• Maak een nieuwe lijst aan voor de afdelingen en voeg hier 1 element 
van het type field aan toe

• Deze lijst vullen we met Blaasinstrumenten en Slagwerk.



Aan de slag met Fabrik

• Maak een nieuwe list aan voor de instrumenten en voeg hier 2 
elementen van het type field aan toe (afdelingID en instrument)

• Deze vullen we, zorg dat afdelingID overeenkomt met het id van afdeling



Aan de slag met Fabrik

Maak de list aan voor de ledenadministratie met de velden:
• userID type field
• Gebruikersgroep type usergroup
• Naam type field
• Gebruikersnaam type field
• Email type field
• Wachtwoord type password
• Adres type field
• Postcode type field
• Woonplaats type field



Aan de slag met Fabrik

• Lidmaatschap type dropdown



Aan de slag met Fabrik

Contributie type display

• Om de waarde (Value) van de dropdown in een nieuw veld (type display) 
te lezen gebruiken we de ‘placeholder’ 
{list_ledenadministratie___lidmaatschap_raw}



Aan de slag met Fabrik

Afdeling type databasejoin

• Maak nu een veld aan met als type databasejoin. Hierin verwijzen we 
naar de list afdeling



Aan de slag met Fabrik

• Instrument van het type cascadingdropdown

• Maak een nieuw element aan van het type cascadingdropdown

• In de Data tab geven we aan waar we de instrumenten kunnen inlezen

• In de Watch tab stellen we de relatie met afdeling in



Aan de slag met Fabrik

Stap 3: Koppelen van het formulier aan de Joomla gebruikersdatabase

• Er is automatisch een formulier aangemaakt met dezelfde naam als 
de lijst

• Met het formulier kun je de lijst (database) vullen

• Een formulier kun je uitbreiden met plugins. In dit geval de juser-
plugin

• Je koppelt dan je formuliervelden aan je joomla gebruikersdatabase

• Met een menu-item naar het formulier kan men zich aanmelden



Aan de slag met Fabrik

Stap 4: De gebruiker kan (na aamelden) zijn eigen gegevens aanpassen

• Hiervoor hebben we een menu item nodig

• Verwijs naar Fabrik -> Lijst en selecteer je lijst

• Standaard ziet een gebruiker alle gegevens, met een pre-filter (in het 
menu) stellen we in dat hij alleen zijn eigen gegevens ziet door zijn 
userID veld te koppelen aan de huidige ingelogde gebruiker {$my->id}



Aan de slag met Fabrik

Stap 5: Geautomatiseerde taken

• In dit voorbeeld gaan we een felicitatie mail versturen als een lid jarig is

• Dit doen we door een taak (in Fabrik heet dit een plan) aan te maken

• Deze taak “kijkt” of de geboortedatum van het lid overeenkomt met de 
huidige datum. Als dat het geval is wordt er een mail gestuurd.



Aan de slag met Fabrik

• Ga naar Fabrik -> Plan en maak een nieuw plan aan

• Noem deze verjaardagsmail, selecteer de juiste lijst en kies bij plugin
voor email

• Ook hier maken we gebruik van placeholders, in dit geval voor het 
emailadres van de jarige



Aan de slag met Fabrik

• Nu moeten we nog zorgen dat er alleen een mail wordt verstuurd als 
iemand jarig is. 

• Hiervoor gebruiken we het conditieveld binnen de taak. Als een conditie 
“waar” is, dus de waarde van de conditie is 1 dan wordt de taak 
uitgevoerd. We maken dus een berekening op basis van de datum 
waarbij een variabele (in dit geval $mail) de waarde 1 moet krijgen

$mail =(date('d-m',strtotime($row-
>list_ledenadministratie___geboortedatum))==date('d-m'));

return $mail;



Aan de slag met Fabrik

Vragen?


