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Zowel InDesign CS2 als InDesign CS3 hebben een zeer krachtige automatische opmaakfunctie die kan aangestuurd wor-
den aan de hand van een database.

Er zijn verschillende plugins verkrijgbaar waarmee allerlei databases aan de opmaak kunnen gekoppeld worden, maar zelfs 
zonder die plugins kan je een complexe opmaak verregaand automatiseren met behulp van xml.

In dit voorbeeld gaan we een reisbrochure opmaken waarin op elke pagina dezelfde opmaak gebruikt wordt.

Alle gegevens kunnen door medewerkers in een database ingegeven worden, zelfs op afstand, via het Internet, het uit-
gevoerde xml-bestand wordt gekoppeld aan de opmaak en vereenvoudigt daardoor het bijwerken van eventueel aange-
paste gegevens.

We werken met FileMaker Pro 8.5, maar ook FileMaker Pro 7 of later kan gebruikt worden.

Het enige nadeel van FileMaker Pro is dat er geen foto’s kunnen meegestuurd worden, deze moeten achteraf nog handma-
tig ingevoegd worden, maar een repetitieve opmaak kan op enkele minuten tijd klaar zijn.

We openen het programma FileMaker Pro (7 of 8.5).

We maken een nieuwe database aan, FileMaker zal vragen om het bestand op te slaan.



Filemaker Pro & Indesign CS2 - CS3

Databasegestuurd publiceren - 3  - www.marc-en-ciel.be

We definiëren al de benodigde velden, met de overeenkomende instellingen.

In ons voorbeeld zijn dat hoofdzakelijk tekstvelden en één getalveld.

Als alle velden aangemaakt zijn klikken we op OK.

Daarna gaan we onder Weergave naar het onderdeel lay-out.

Nu kunnen we de opmaak van onze database aanpassen aan onze voorkeuren, zodat het ingeven van gegevens ook voor 
een leek eenvoudig en overzichtelijk is.
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In de lay-outmodus kan je de verschillende velden verplaatsen en opmaken.

Onder het menu Opmaak kan je de teksteigenschappen instellen en de getalnotaties vastleggen.

Eens de lay-out goed zit ga je terug naar de modus Bladeren. Nu kan je beginnen met het invoeren van de gegevens. 
 
Begin voorlopig met één record (gegevensblad) om in InDesign te kunnen beginnen met de basisopmaak.
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Ga naar Bestand > Records exporteren.

Navigeer naar de map waar je het bestand wil opslaan.

Kies als Type: XML.

LET OP! Je moet zelf de extensie .xml achter de naam plaatsen, FileMaker Pro doet dit niet automatisch!
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In het volgende venster kies je de indeling: FMPXMLRESULT.

FMPXMLRESULT is het meest geschikt voor repetitieve taken, bijvoorbeeld de opmaak van een reisbrochure waarin alle 
pagina’s dezelfde opbouw hebben maar waarin de gegevens veranderen.
Alle elementen krijgen dezelfde naam (Tag).

FMPDSORESULT is meer geschikt voor publicaties met variabele opmaak, elk element krijgt zijn eigen naam en kan dan 
ook apart vormgegeven worden. Tevens kan je elk element koppelen aan een paragraafstijl in InDesign.

In ons voorbeeld werken we met FMPXMLRESULT.

Klik op Doorgaan.

In het volgende venster kan je de benodigde velden van het linker naar het rechter venster verplaatsen.

Je kan de velden in de juiste volgorde plaatsen door ze binnen het rechter venster te verslepen met behulp van het pijltje 
voor de naam.

LET OP! Je mag deze volgorde daarna niet meer veranderen, anders ge je de opmaak in InDesign overhoop halen.
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Ga nu naar InDesign (CS2 of CS3) en maak een nieuw document aan.

Doe de nodige pagina-instellingen. 
 
Klik nu op het dubbele pijltje links onderaan in het paginavenster, zodat het structuurvenster tevoorschijn komt.
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Ga in het structuurvenster naar de opties en kies de optie: Import XML. 
 
Zoek het zonet opgeslagen xml-bestand (Reisbrochure.xml).

De xml importeeropties zijn voorlopig niet belangrijk.

NOTA! In InDesign CS2 mag de optie Create Link aangevikt staan en blijven. In CS3 levert dit achteraf problemen op.
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In het structuurvenster zien we nu de elementen verschijnen  
waaruit het xml-bestand bestaat.

Denk erom dat je slechts één record mag exporteren in dit 
stadium, anders wordt het opzetten van de opmaak onover-
zichtelijk!

Alle elementen die boven RESULTSET staan worden niet 
gebruikt en kunnen eventueel verwijderd worden, behalve 
FMPXMLRESULT.

Als je het pijltje naast RESULTSET openklikt zie je dat de data-
base is opgebouwd uit:

ROW = de record met de gegevens (gegevensblad).

Elke record krijgt een element ROW.

Als we het pijltje naast ROW openvouwen zien we dat deze 
onderverdeeld is in een aantal COL-elementen.

Elk COL-element vertegenwoordigt een gegevensveld in de 
database.

Als we dan ook nog de pijltjes naast COL openvouwen zien 
we de werkelijke gegevens die elk veld bevatten.

In principe zouden we de ROW gewoon op de pagina kun-
nen slepen, dan worden de gegevens in een tekstkader op 
de pagina geplaatst, maar dat doen we niet.

We gaan onze opmaak automatiseren aan de hand van een 
tabel.
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Teken nu een tekstkader van marge tot marge (dus de volledige zetspiegel bedekken).

Selecteer de tekstkader met de zwarte pijl en ga naar de controlebalk.

Zet het referentiepunt op midden-boven.

Klik naast het getal in het vakje van de hoogte.

Vul achter het getal /2 (slash 2) in en druk op return.

De kader krijgt nu exact de halve hoogte van de zetspiegel.

Als je later meer elementen op één pagina wil zetten kan je de hoogte delen door het aantal gewenste elementen.
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Plaats een invoegpunt in de tekstkader (dubbelklik met de zwarte pijl of selecteer het tekstgereedschap en klik binnen de 
kader).

Ga naar Table en kies de optie Insert Table.

Je kan ook via het Paneel Table de volgende parameters instellen.

Maak een tabel van 9 rijen en 3 kolommen.

We gebruiken geen Headers of Footers in deze opmaak, maar het kan.
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Selecteer de bovenste rij. 
 
Rechtsklik (of Ctrl+klik bij éénknopsmuizen) en kies de optie Merge Cells.

Typ in de bovenste rij het woord: variabel.

Typ in de linkerkolom de vaste benamingen.

Typ in de tweede kolom in elke cel het woord: variabel.

De cellen waarin het woord ‘variabel’ staat worden straks automatisch ingevuld met gegevens uit de database.

Selecteer alle cellen aan de rechterkant, rechtsklik (of Ctrl+klik bij éénknopsmuizen) en kies de optie Merge Cells.
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Selecteer de eerste rij.

Kies in het Table-paneel de instelling Exactly en 
stel de rijhoogte in op 15 mm.

Selecteer de tweede rij, kies in het Table-paneel 
de optie Exactly en stel de rijhoogte in op 8 mm.

Selecteer de derde rij, kies in het Table-paneel de 
optie Exactly en stel de rijhoogte in op 8 mm.
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Selecteer de vierde rij.

Kies in het Table-paneel de optie Exactly en stel de rijhoogte in 
op 13 mm.

Selecteer de vijfde rij.

Kies in het Table-paneel de optie Exactly en stel de rijhoogte in 
op 8 mm.

Selecteer de zesde rij.

Kies in het Table-paneel de optie Exactly en stel de rijhoogte in 
op 21 mm.

Selecteer de zevende rij.

Kies in het Table-paneel de optie Exactly en stel de rijhoogte in 
op 21 mm.
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Selecteer de eerste kolom, zonder de boven-
ste rij.

Stel de kolombreedte in op 44 mm.

Selecteer de tweede kolom, zonder de boven-
ste rij.

Stel de kolombreedte in op 44 mm.

Selecteer de derde kolom, zonder de bovenste 
rij.

Stel de kolombreedte in op 102 mm (of op de 
resterende breedte = zetspiegel - eerste kolom 
- tweede kolom).

NOTA:

Deze afmetingen zijn alleen van toepassing 
voor deze oefening.
Je kan de hoogtes en breedtes vrij aanpassen 
naar je eigen behoefte, je moet er wel voor 
zorgen dat de langste tekst volledig in een cel 
past.
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Maak nu je tekst op.

Maak ook telkens alineastijlen (paragraph 
styles) zodat je later heel gemakkelijk het 
uitzicht van alle teksten kan aanpassen.

De vaste teksten heb ik de stijl ‘subtitels’ 
toegekend.

De variabele gegevens heb ik de stijl ‘varia-
bel’ gegeven.

De koppen in de bovenste rij heb ik de stijl 
‘koppen’ gegeven.

Je kan heel gemakkelijk een stijl aanmaken 
door eerst je een woord vorm te geven, te 
selecteren en dan een nieuwe paragraafstijl 
aan te maken. 
Je mag niet vergeten deze stijl op alle ge-
lijkaardige cellen toe te passen.
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Maak nu de nodige kleurstalen (swatches) aan en pas deze toe op de gewenste cellen, je kan dat door het kleurstaal vanuit 
het paneel Swatches naar de cel te slepen en los te laten.

Om de omlijning van de tabel te verwijderen moet je met het tekstgereedschap de volledige tabel selecteren.
Dan kan je in het paneel Tables de lijndikte voor alle lijnen op 0 pt zetten.
Dit kan ook in de controlebalk.
Let op! In het lijnraster van het paneel Tables of in de controlebalk moeten alle lijnen blauwgekleurd zijn. Lijnen die grijs 
gekleurd zijn, zijn niet geselecteerd en worden dus niet aangepast.
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Voor je verder gaat zet je best de verborgen tekens aan.

Ga naar Type > Show Hidden Characters.

Open ook het paneel Tags (Labels) en sleep het eventueel uit de pa-
neelbalk.

Selecteer in de eerste cel waarin het woord ‘variabel’ voorkomt alleen 
het woord ‘variabel’.

Klik in het paneel Tags op de tag DATA.

Je zal zien dat in het structuurvenster automatisch een nieuw element 
verschijnt met de naam ‘Story’.

Onder dat element verschijnt een element Table en daaronder een 
aantal elementen CELL.

Elke keer dat je een tag toepast op de inhoud van een cel verschijnt er  
in de structuur een DATA-element onder de geselecteerde cel.

Herhaal deze handeling voor elke cel met het woord ‘variabel’, ook in 
de eerste rij.
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Ga nu naar het structuurvenster.

Selecteer de eerste Cell met een 
pijltje (onder het element Table).

Rechtsklik (of Ctrl+klik bij één-
knopsmuizen) en kies de optie Tag 
Element, selecteer dan de Tag COL.

Doe dit voor elke Cell waar een 
element Data onder zit.

Er moeten exact evenveel COL-
elementen in je Table-element 
zitten als in het hogergelegen ROW-
element.

Indien dit niet zo is moet je de tabel 
opnieuw controleren en eventueel 
verbeteren.

De Cell-elementen die geen DATA 
bevatten hoeven niet veranderd te 
worden. Deze worden straks bij de 
import van het XML-bestand onge-
moeid gelaten.
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Selecteer nu in het structuurvenster het element Table.

Rechtsklik (of Ctrl+klik), kies de optie Tag Element en selecteer het element ROW.

Selecteer het element Story.

Rechtsklik (of Ctrl+klik), kies de optie Tag Element en selecteer het element RESULTSET.
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Als alles goed zit krijg je de structuur zoals hiernaast.

Controleer of de structuur overeenkomt met de hogerliggende originele 
structuur.
(Een structuur die niet op een pagina geplaatst werd herken je aan de < >).

Je kan nu eventueel de niet-gebruikte tags verwijderen.

Ga naar de opties van het paneel Tags en selecteer de optie Select All 
Unused Tags.

De tags die niet in het document gebruikt werden staan geselecteerd, je 
kan ze verwijderen door op het vuilnisbakje onderaan in het paneel te klik-
ken.
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Selecteer nu de originele RESULTSET (die met de < >) en ver-
wijder deze. (klik op het vuilnisbakje bovenaan in het struc-
tuurvenster).

Er blijft nu nog slechts één RESULTSET over, deze mag je 
onder geen voorwaarde verwijderen, anders kan je helemaal 
opnieuw beginnen (gelukkig kent InDesign een onbeperkt 
aantal undo’s).

Ga naar de opties van het structuurvenster en kies de optie 
Import XML.

Zoek opnieuw het xml-bestand dat vanuit FileMaker Pro 
geëxporteerd werd en klik op Open.
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Wanneer de XML Import Options verschijnen MOETEN de volgende opties zeker aangevinkt staan:

Only import elements that match the existing structure
Import text elements into tables if tags match
Do not import contents of whitespace-only elements

De overige opties zijn nu onbelangrijk.

Als alles goed zit krijg je je eerste record volledig opgemaakt te zien in de tabel, met de gegevens automatisch ingevuld.
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In InDesign CS3 kan je nu celstijlen aanmaken, dat vergemakkelijkt latere aanpassingen van de opmaak, je hoeft dan alleen 
maar de celstijl aan te passen om alle overeenkomende cellen in het hele document aan te passen.

Selecteer alle cellen die dezelfde stijl moeten krijgen.

In het paneel Cell Styles maak je een nieuwe stijl aan, je hernoemt deze en zorgt ervoor dat hij op alle gelijkaardige cellen 
toegepast wordt.

Je kan in de cellstijlen ook alineastijlen insluiten, zodat de tekst in die cel ook automatisch opgemaakt wordt en gemakke-
lijk aan te passen is achteraf.
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In het paneel Table Styles kan je 
ook een tabelstijl aanmaken.

Deze stijl bepaalt het algemene 
uitzicht van de tabel: omlijning, al-
ternerende vullingen, tekstafstand 
enzovoort...

Selecteer eerst met het tekstge-
reedschap de volledige tabel.

Maak dan in het paneel Table 
Styles een nieuwe stijl aan en 
hernoem deze.

Denk eraan om in het onderdeel 
Table Setup, onder Table Spacing 
de Space Before en Space After op 
0 te zetten, anders gaan de tabel-
len straks verspringen.
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Ga nu terug naar het structuurvenster.

Kies in de opties van het structuurvenster de optie Import XML en selecteer terug het eerder gebruikte xml-bestand. Zorg 
ervoor dat Show XML Import Options zeker aangevinkt staat!

De opties in het venster XML Import Options MOETEN exact zo aangevinkt staan als in het voorbeeld hierboven.

Create Link heeft alleen nut in Indesign CS2, als je in CS3 de gegevens via het paneel Links bijwerkt, worden de tabellen 
verstoord.
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Om nog een extra controle te hebben over de 
structuur heb ik in FileMaker Pro een tweede 
record aangemaakt en het bestand opnieuw 
geëxporteerd naar het xml-bestand (het originele 
bestand werd overschreven).

Als alles goed is moeten er nu twee opgemaakte 
tabellen verschijnen, met elk hun eigen gegevens.

Je kan dat in het structuurvenster zien: er zijn twee 
ROW-elementen en elk ROW-element bevat 7 COL-
elementen met hun eigen DATA-element.

Om de opmaak nog een laatste keer te controle-
ren zet ik de verborgen tekens uit en/of zet ik de 
Screen Mode op Preview.
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Om het proces nog verder te automatiseren ga je terug naar FileMaker Pro.

Je zet FileMaker in de lay-out modus.

Je sleept vanuit het gereedschapspalet een knop naar de pagina (kadertje met handje).

Als je dubbelklikt op de knop kan je de eigenschappen instellen.

Kies de optie: Records Exporteren.

Vink Uitvoerbestand opgeven aan en klik daarnaast op Opgeven.
Klik op de knop Bestand toevoegen en selecteer de map en het bestand waarnaar de gegevens moeten uitgevoerd wor-
den.

Vink Exporteervolgorde opgeven aan en klik daarnaast op Opgeven.
Breng de juiste velden over van het linker venster naar het rechtervenster en zorg dat de volgorde juist is.

Klik op OK.

Zet FileMaker Pro terug in de Bladeren modus.

Nu kan je gegevens (laten) invoeren in je database.

Eens alle gegevens ingevoerd zijn volstaat het op de knop Export te klikken om het xml-bestand bij te werken.
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Ga terug naar InDesign.

Maak met behulp van je master twee nieuwe pagina’s 
aan.
Maak pagina 1 terug actief en zoom wat uit.

Sleep de kader die op pagina 1 staat naar pagina 2 (of 3 
indien je dat wenst).

Ga terug naar de opties van het structuurvenster en kies 
de optie Import XML.

Selecteer het xml-bestand en stel de opties in zoals 
hoger beschreven.

Je ziet nu in de uitpoort van de tekstkader een rood 
kruisje verschijnen (overset).
Klik met de zwarte pijl op het rode kruisje, je krijgt een 
geladen cursor.

Als de tekstkader nog geselecteerd is kan je hem ver-
wijderen met de backspace, indien niet, zal je hem even 
moeten selecteren door de Cmd ingedrukt te houden en 
te klikken (let op! de Cmd niet te vroeg loslaten!).

Als de gevulde cursor terug verschijnt positioneer je de 
rechte haakjes precies op de bovenkant van de marge, je 
drukt de Shift-toets in en terwijl je deze ingedrukt houdt 
klik je zonder de muis te bewegen.

Eventjes wachten... en ziezo, je brochure is volledig 
opgemaakt!

BELANGRIJK! Als je niet het verwachte resultaat haalt 
kan je met Cmd+Z teruggaan tot de oorspronkelijke 
toestand, daarna moet je de importopties van het xml-
bestand nog eens goed nakijken.

Succes!

© marc-en-ciel 03-09-2007


