
6• waarom bestaat het nu pas, databases bestaan toch al 
veel langer?


• en wat is het uiteindelijke voordeel voor de klant?

database publishing 
binnen WordPress
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geschiedenis

• (web) database publishing bestaat al heel lang


• banken, overheid, energiebedrijven, webwinkels, 
belastingdienst, luchtvaartmaatschappijen….. e.v.a


• WordPress is in feite ook een database publishing 
systeem, maar was vanuit de historie heel eenvoudig 
qua opbouw


• lineaire berichtentijdlijnen (blogposts) en pagina’s
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verandering

• plug-in ontwikkelaars ontdekten al snel de kracht van 
CPT/CF combinaties


• ‘gewone’ web ontwerpers/ontwikkelaars passen deze 
plug-ins toe, maar doen zelf weinig met database 
publishing mogelijkheden


• maar er zijn kansen genoeg, ook zonder te hoeven 
programmeren
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waar zit dan de kracht?

• combineren van custom post types en custom fields in 
één weergave


• een klantcase, met de gerelateerde producten en de 
gerelateerde medewerkers
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eenvoudig model

tabel casestabel producten tabel teamleden
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de uitwerking

• cases: klantcases waarop het printmedia bedrijf trots is


• producten: het product of de producten waarmee elke 
case gemaakt is


• team: de medewerker of medewerkers die betrokken zijn 
geweest bij de realisatie van elke case
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de uitwerking

• een case kan dus bestaan uit één of meerdere producten 
waarmee de case is gerealiseerd


• een case kan dus door één of meer teamleden zijn 
begeleid/geproduceerd
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de uitwerking

• vanuit producten is het zinvol om te zien in welke cases 
het product of meerdere producten zijn gebruikt


• vanuit teamleden is het zinvol om te zien bij welke cases 
een teamlid of meerdere teamleden betrokken zij geweest


• cases staan dus in het ‘midden’ van het datamodel
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het uitgebreide datamodel

tabel producten

tabel cases

relatie case

relatie product

tabel teamleden

relatie team

relatie case

productsoorten

doelgroepen
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CASE NAAM veld vanuit de case (titel)

veld vanuit de case (beelden)

Berichten module

producten

Berichten module

teamleden

STATIC TEXT

STATIC TEXT

velden vanuit de

case

velden  vanuit gerelateerde

doelgroep

opdrachtgever

doelgroep

doel van de case

resultaten van de case

doelgroep

omschrijving
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de kracht

• verschillende ‘blokken’ op een pagina


• één keer vormgeven


• meerdere records makkelijk in te voeren


• verhoogde kracht in communicatie


• meer conversie
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de tools

• beaverbuilder (pro)


• beaver themer


• Pods


• Pods beaver themer add-on
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