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INLEIDING 

 

 

Met de digitale catalogus DigiDMP kunt u op snelle en eenvoudige wijze zoeken door 

ons aanbod van muziekwerken, educatieve uitgaven en CD’s.  

 

Op de volgende pagina kunt u meer lezen over de installatie van de app.  

Die overigens niet nodig is, maar dat leest u daar wel. 

 

DigiDMP maakt gebruik van bestanden die op het einde van elke werkdag worden 

bijgewerkt en is daardoor elke dag up-to-date. U kunt er voor kiezen om handmatig 

opdracht te geven voor een update van titels, of dat automatisch laten gebeuren elke 

keer als u het programma opstart. Updaten duurt in de regel maar een paar secon-

den. 

 

In de catalogus, de hoofdpagina, vindt u alles. Er zijn maar liefst 16 kolommen waar u 

op kunt sorteren. Ook zijn er 13 verschillende selectiemogelijkheden. U kunt daarmee 

bijvoorbeeld selecteren op soort, tijdsduur en moeilijkheidsgraad.  

 

Voor uw gemak is er ook een pagina met alleen maar albums. U zoekt daar op een 

titel en vindt direct in welk album die is opgenomen. Ook is er een aparte pagina voor 

lesboeken. Daarin kunt u gemakkelijk zoeken op titel of bestelnummer en sorteren op 

instrument, serie, taal of auteur. 

 

Door te klikken op een regel in een van die drie hoofdpagina’s krijgt u meer info en 

kunt u vervolgens besluiten om te gaan bestellen. Kortom, een aanvulling op onze 

website die u zult leren waarderen. 

 

Deze app maakt alleen gebruik van internet om een update van titels binnen te halen 

en als u een partituur wilt bekijken of, indien aanwezig, een geluidsfragment wilt be-

luisteren. Ook heeft u een internetverbinding nodig om een bestelling te plaatsen. 

 

Heeft u tijdelijk geen internetverbinding dan kunt wel van de overige functies gebruik 

blijven maken. 

 

Het DMP team wenst u veel plezier met DigiDMP 
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Beste gebruiker, 

 

Deze app hoeft u niet te installeren. Om ze te gebruiken kunt u als volgt te werk 

gaan: 

 

1. Mogelijk heeft u de app gedownload en is ze nog gecomprimeerd, een 

zip bestand. Dan moet u dat eerst “uitpakken”. Meestal kan dat door 

met de rechtermuisknop op het bestand te klikken. Vervolgens kiest u 

voor “alles uitpakken” of “extract all”. U krijgt dan een map met daarin 

de bestanden zoals u die hieronder ziet. 

 

2. De map, genaamd DigiDMP, kunt u bijna overal plaatsen, op het bu-

reaublad, in de map “documenten” of bijvoorbeeld op een stick. 

 

3. De app start u door te dubbelklikken op het icoontje van DigiDMP.  

Dat is alles. (Het kan zijn dat de tekst .exe zoals in het plaatje hieronder 

bij u niet zichtbaar is. Dat maakt verder niet uit.) 

 

4. NB. In de map “Data” worden na elke update de bestanden bijgewerkt, 

de titels enz.. Ook worden daar uw persoonlijke instellingen bewaard.  

In de map “DigiDMP Libs” worden bestanden bewaard die nodig zijn 

voor Windows. Wijzig niets aan deze mappen en verplaats ze ook niet. 

DigiDMP heeft ze nodig om te kunnen functioneren. 

 

5. Voor technische hulp kunt 

u altijd even bellen of mailen. 

INSTALLATIE VAN DE APP 
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CATALOGUS 

 
Bij de start ziet u het hoofdscherm, de catalogus. Bovenaan de knoppenbalk of “ribbon” die 

u hieronder ziet. 

Door op het rode kruis te klikken linksboven sluit u het programma af. Daarnaast ziet u de 

knop “Catalogus”. Door daar op te klikken keert u weer terug naar de catalogus als u zich 

op een ander scherm bevindt. 

 

Als we de knoppen verder van links naar rechts doorlopen ziet u een knop om de dan zicht-

bare lijst af te drukken of op te slaan. Vervolgens een knop om de pagina met albums te 

bezoeken en een knop voor de pagina met lesboeken.  

 

Via de knop “Adressen” kunt u adressen invoeren die u regelmatig nodig hebt bij het plaat-

sen van een bestelling. Bijvoorbeeld een of meer factuur- en/of afleveradressen. 

 

In het winkelwagentje worden uw bestellingen verzameld en via het bestelformulier kunt u 

de gegevens aanvullen met factuuradres en indien gewenst een ander afleveradres. 

 

Via de knop “Titel updaten” kunt u een directe update laten doen of instellen dat dit bij el-

ke start automatisch gedaan moet worden. Tenslotte is er de knop “Instellingen”. U kunt 

daar instellen welke kolommen van de Catalogus u wel of niet wilt zien, afdrukken of op-

slaan. 

 

 

 

In de witte vakjes kunt u iets typen. Typt u bijvoorbeeld in het vakje onder “Titel” de tekst 

“night” dan verdwijnen alle titels waarin “night” niet voorkomt uit de lijst. Het maakt niet 

uit of u hoofd- of kleine letters gebruikt. Weet u al een bestelcode dan typt u die in het vak-

je onder “Bestelcode”. Alleen de titel met die code blijft over in de lijst.  

 

De herstelknop 

maakt alle vakjes 

leeg waarna de 

lijst weer bestaat 

uit het volledige 

aanbod. 

U kunt meer dan een vakje gebruiken om een selectie te maken.  

Typ in het vakje titel “night” en in het vakje Componist “prin” dan 

blijft over de titel “Nerja by Night” van Gian Prince.   

 

Soms is het nog handiger om in het vakje met de groene driehoekjes 

te klikken. U krijgt dan lijsten met alle voorkomende teksten die in die 

rubriek thuis horen. Daarover meer op een van de volgende pagina’s. 
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Het volledige scherm van de catalogus ziet u hierboven. 

 

Onder de selectie vakjes staan nog wat mededelingen. Eerst het aantal regels van de hele 

lijst. Gaat u selecties toepassen dan zal de lijst minder items bevatten. 

 

Het grote vak bevat de lijst met titels, boeken en Cd's. U ziet rechts een scroll balk om door 

de lijst te scrollen. Onderaan een horizontale scroll balk om de niet zichtbare kolommen te 

kunnen bekijken. 

 

Als u op een van de regels klikt dan krijgt u een scherm met meer info over de betreffende 

titel. U kunt dan ook besluiten om deze te bestellen, een pdf te van de partituur te bekijken 

of op te slaan en, indien aanwezig, een geluidsfragment te beluisteren. Op een van de vol-

gende pagina’s vindt u daar meer over. 

 

In de kolom instrumenten ziet u vaak “klik hier” staan. Als u daar op klikt dan verschijnt niet 

de info pagina, maar een lijstje met de instrumenten die in die titel voorkomen. 

 

Tenslotte kunt u zoals gebruikelijk rechtsboven klikken op het rode vakje om af te sluiten, 

op het vierkantje om het volledige scherm te vullen, of het balkje om de pagina naar de 

taakbalk te verplaatsen. 
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Hierboven ziet u het lijstje met instrumenten die in die geselecteerde titel voorkomen. Dat 

lijstje verschijnt als u in de kolom “Instrumenten” klikt op een cel met de tekst “klik hier”. 

Hierboven een voorbeeld van een afgedrukte pagina. Let op!! Als u kiest voor het afdruk-

ken van de volledige lijst dan kost u dat heel wat papier.  Maak eerst een selectie of gebruik 

eventueel een PDF printer. 

De lijst met titels kunt u ook af-

drukken. Via de knop instellingen 

kunt u aanvinken welke kolommen 

u wel of niet afgedrukt wilt heb-

ben. Alle 16 kan, maar de letters 

worden dan heel klein en de tekst 

overlapt elkaar. U kunt beter de 

kolommen die u niet nodig heeft 

uitschakelen waardoor de tekst 

wat groter wordt. 
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Behalve afdrukken kunt u er ook voor kiezen de lijst op te slaan. Ook dan kunt u via de knop 

“Instellingen” kolommen aan- of uitvinken.  Daarover later meer. 

 

Als u kiest voor opslaan kunt u selecteren waar het bestand wordt opgeslagen. Het is een 

tekst (txt) bestand waarbij de kolommen worden gescheiden door een tab. 

 

Als u dat bestand inleest met Excel of zoals hierboven is gedaan met Calc van Libre Office, 

krijgt u alle cellen gerangschikt in kolommen. Zoals bij elk Excel bestand kunt u vervolgens 

rijen of kolommen verwijderen, sorteren of afdrukken. 
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Door op de knoppen met de groene driehoekjes te klikken verschijnen of verdwijnen selec-

tie lijsten zoals u hierboven ziet. Dat is een zeer krachtige selectie methode die u in staat 

stelt om snel tot een voor u geschikte keuze te komen. 

 

Hierboven ziet u dat er is geklikt op de knoppen Hoofdgroep, Subgroep, Niveau en Tijds-

duur. In de lijsten is er vervolgens een selectie gemaakt voor “Drumband slagwerk”, 

“Malletkorps”, “Niveau 2” en tijdsduur “4-6 minuten”. Door vervolgens op de knop “Klaar” 

te klikken verdwijnen de lijsten en blijven in de catalogus alleen de titels zichtbaar die vol-

doen aan geselecteerde criteria. 

 

U ziet dat de bij elkaar horende lijsten en knoppen eenzelfde kleur krijgen en dat het groe-

ne driehoekje in de knop omhoog wijst. Door nogmaals op zulke knop te klikken verdwijnt 

de bij die knop horende lijst. 

 

In de witte vakjes, waarin u ook kunt typen, ziet u welke keuze u voor dat selectie item 

heeft gemaakt. 
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INFO PAGINA TITEL 

Als u in de catalogus, de albums pagina of de lesboeken pagina op een regel klikt verschijnt 

het venster dat u hierboven ziet. 

 

Het is op zich wel duidelijk. U ziet op de eerste plaats alle info over de geselecteerde titel. 

Verder is er een knop waarmee u een PDF van de partituur kunt bekijken en/of opslaan. 

Als er een geluidsfragment van de titel beschikbaar is dan ziet u rechtsonder de knoppen 

om dat af te spelen. 

 

Tenslotte bovenaan de knop “Naar winkelwagen” waarbij u ook het gewenste aantal kunt 

instellen. Met de knop “Terug” gaat u terug naar het vorige scherm waar u eventueel nog 

meer keuzes kunt maken. 

 

De knoppen “Lijst afdrukken” en “Lijst opslaan” kunt u niet selecteren 

als er op de betreffende pagina geen lijst is om af te drukken of op te slaan. 

U ziet hierboven dat deze knoppen dan grijs zijn. 
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INFO PAGINA ALBUM 

Heeft u in de catalogus geklikt op een titel die in een album is opgenomen, dan ziet u als 

extra een lijstje met alle andere titels in dat album. 

 

In het voorbeeld hierboven is er geklikt op de titel “Allround”. De informatie aan de linker-

zijde betreft die titel. Rechts ziet u welke titels er nog meer in dat album zijn opgenomen. 

 

Als u het PDF gaat bekijken of opslaan, dan ziet u alle titels in dat album. Het kan dan zijn 

dat u bij het bekijken even moet scrollen om bij de gewenste titel te komen. 

 

Voor de rest zijn de knoppen en mogelijkheden zoals omschreven op de vorige pagina. 
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ALBUMS 

Als u in de knoppenbalk op de knop “Albums” klikt dan verschijnt het scherm dat u hierbo-

ven ziet. 

 

In de linkerkolom de titels van de albums, in de tweede kolom de bestelcode en vervolgens 

de titels die in dat album zijn opgenomen. In de kolommen daarna meer info over die titels. 

 

Boven de lijst ziet u een wit tekstvakje met daarnaast drie knoppen. In het tekstvakje kunt u 

iets typen en vervolgens op een van de drie knoppen klikken om te laten zoeken naar die 

tekst in de kolom “Naam album”, “Bestelcode” of “Titel”. 

 

Hierboven is de tekst “Super” getypt en vervolgens geklikt op “Zoek titel”. U ziet dat de titel 

“Super-Duper” werd gevonden. Verder is er een groen knopje naast het witte tekstvak ver-

schenen. Door daar op te klikken wordt naar een volgende titel gezocht met daarin de tekst 

“super”. 

 

Door op een regel te klikken verschijn het info scherm van pagina 11 in deze handleiding. 

U krijgt dan meer info, kunt de partituur bekijken en/of het album aan het winkelwagentje 

toevoegen. 
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LESBOEKEN 

Het scherm wat u hierboven ziet verschijnt als u in de knoppenbalk op de knop 

“Lesboeken” klikt. 

 

Ook hier ziet u boven de lijst een tekstvakje met daarnaast twee knoppen. U kunt een tekst 

typen in het witte vakje en vervolgens de lijst doorzoeken naar een boek of bestelcode. 

 

Hierboven is in het witte vakje de tekst BPM-DS1 getypt en vervolgens op de knop “Zoek 

bestelcode” geklikt. U ziet dat het boek “Drumset 1” uit de serie “Percussion Modular” 

werd gevonden. 

 

Als dat het boek is wat u zocht dan klikt u op die regel en verschijnt het venster van pagina 

10 in deze handleiding. Door te klikken op het groene knopje naast het tekstvakje  wordt 

gezocht of er nog een overeenkomst is. 
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ADRESSEN 

De adressen pagina roept u op met de knop “Adressen” in de knoppenbalk. 

 

De adressen zijn handig als u wilt bestellen. Op het bestelformulier kunt u een van de adres-

sen kiezen als factuuradres en desgewenst een ander als afleveradres. Als u werkt met 

meerdere verenigingen kunt u hier de adressen van de penningmeesters opslaan en de fac-

tuur naar de betreffende penningmeester laten sturen. 

 

Om een adres in te voeren klikt u op de knop “Nieuw adres”. Vervolgens vult u de witte 

tekstvakjes en klikt daarna op de knop “Opslaan”. De vakjes met een * moeten worden in-

gevuld, de andere hoeft niet, maar het telefoonnummer kan wel handig zijn als we u iets 

willen vragen omtrent een bestelling. 

 

U kunt op elk moment een van de teksten in de vakjes wijzigen. Klik vervolgens op 

“Opslaan” om de wijziging definitief te maken.  

 

U ziet hierboven adres 2 van de 3. Door op de groene pijltjes te klikken kan door de adres-

sen worden genavigeerd. 
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WINKELWAGENTJE 

Door in de knoppenbalk op “Winkelwagentje” te klikken ziet u op de betreffende pagina 

wat u allemaal heeft geselecteerd.  

 

Ook zonder naar dit scherm te gaan ziet u in de knoppenbalk bij de knop “Winkelwagentje” 

het aantal artikelen dat u daar in hebt geplaatst. In dit geval dus 2. 

 

Het scherm hierboven is op zich wel duidelijk. U ziet dat er in het winkelwagentje twee arti-

kelen zijn gedropt en het totaal bedrag als u deze zou gaan bestellen. Als u een van de re-

gels van uw bestelling wilt verwijderen dan klikt u op de knop “Regel verwijderen”. Vervol-

gens moet u op de betreffende regel klikken. U krijgt dan de vraag of u die inderdaad wilt 

verwijderen met de mogelijkheid om op “OK” of “Cancel” te klikken. 

 

Door op de knop “Terug” te klikken gaat u terug naar de pagina waar u vandaan kwam. De 

keuze als u daar meer wilt bestellen. Verder de knop om naar het bestelformulier te gaan. 

 

Uiteraard kunt u ook steeds op een van de knoppen in de knoppenbalk klikken om naar een 

andere pagina te gaan. 



16 

BESTELFORMULIER 

Hierboven ziet u het bestelformulier. In het witte vak rechtsboven uw bestelling. In het wit-

te vakje rechtsonder is een opmerking geplaatst. 

 

Het factuuradres moet altijd worden ingevuld. Dat kunt u doen door de witte vakjes aan de 

linkerzijde in te vullen. Wilt u een ander afleveradres dan vult u ook de witte vakjes onder 

“Afleveradres” in. Als u adressen heeft ingevoerd dan kunt u ook een van die adressen kie-

zen. Klik dan op de knop “Een van mijn adressen kiezen” en navigeer met de groene pijltjes 

door uw adressen. Als u geen adressen heeft ingevoerd kunt u die knoppen niet selecteren. 

 

U krijgt een retour mailtje van uw bestelling maar dan moet u bij de selectieknopjes “Dit is 

mijn adres” wel selecteren welk van de twee adressen het uwe is. 

 

Onder de groene knoppen ziet u ook selectieknopjes. Daar kunt u aangeven op welke wijze 

we de factuur moeten afleveren. Als het factuuradres en afleveradres verschillend zijn gaat 

de selectie automatisch naar “Stuur de factuur per post” maar dat kunt u wijzigen door een 

ander knopje aan te klikken.  

 

De groene knoppen zijn wel duidelijk. Met “Bestelling opslaan” kunt u een samenvatting  

als tekstbestand opslaan. Met de andere kunt u terug naar het winkelwagentje of uw be-

stelling verzenden. 
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BESTELLING VERZENDEN 

Indien u op het bestelformulier klikt op “Bestelling verzenden” dan krijgt u bovenstaande 

samenvatting, een overzicht zoals wij uw bestelling toegezonden krijgen. 

 

Heeft u geen afleveradres ingevuld, of is dat hetzelfde als het factuuradres, dan wordt het 

afleveradres niet vermeld. 

 

Als u “OK” klikt wordt de bestelling verzonden naar ons en ter bevestiging naar het adres 

zoals hierboven vermeld bij “Mailadres afzender”. 

 

Besluit u om niet te bestellen dan klikt u op “Cancel”.  
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INSTELLINGEN 

Onder het kopje “Instellingen” ziet u dat dit scherm drie tabbladen heeft. Elk tabblad heeft 

vakjes zoals hierboven waarmee u kunt selecteren of u de betreffende kolom wel of niet 

wilt zien, afdrukken of opslaan.  

 

Hierboven is het tabblad “Kolommen bij het afdrukken” geselecteerd en de zichtbare aan/

uit vink vakjes betreffen dan ook alleen maar het afdrukken van de catalogus lijst. De laats-

te 5 vakjes zijn uit gevinkt. Die kolommen worden dan niet afgedrukt. In de catalogus ziet u 

ze misschien wel, dat hangt er van af wat u heeft ingesteld op het tabblad “Kolommen in de 

catalogus”.  

 

 

 

 

Zoals u ziet zijn in de knoppenbalk de knoppen 

“Lijst afdrukken” en “Lijst opslaan” grijs.  

 

U kunt ze vanaf deze pagina niet selecteren.  Na 

de selectie te hebben gemaakt gaat u terug naar 

de Catalogus (op de knop “Catalogus” klikken) 

waarna u de lijst wel kunt afdrukken of opslaan. 

Uw instellingen voor elk van de 

tabbladen blijven bewaard.  

U hoeft dat dus niet telkens op-

nieuw in te stellen.  

 

Deze instellingen betreffen al-

leen de Catalogus en hebben 

geen invloed op de pagina’s 

“Albums” en “Lesboeken”.  
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SELECTIE VOORBEELD 1a 

Op deze en de volgende pagina’s zijn enkele voorbeelden hoe u tot een gewenst resultaat 

kunt komen bij uw zoektocht naar een geschikt muziekwerk. 

 

In het voorbeeld hierboven werd gezocht naar een mars voor tamboerkorps in de 2e divisie 

van de componist Jan Schipper. 

 

U ziet dat de betreffende zoeklijsten werden geselecteerd (de knoppen met de groene drie-

hoekjes) en in de geopende lijsten de gewenste keuzes werden gemaakt. Ook kunt u bij 

“Aantal titels: “ zien dat er bij deze selectie 17 titels werden gevonden. 

 

In het geval er geen titels werden gevonden zou u er voor kunnen kiezen om een andere 

componist te kiezen.  

 

Bent u tevreden met het aantal gevonden titels dan klikt u op de knop “Klaar”. 

De Catalogus wordt dan geopend en de, in dit geval 17, titels worden getoond.  

U kunt dan op een van de regels klikken om de partituur te bekijken en eventueel te bestel-

len. 

 

Het resultaat van bovenstaande instellingen vindt u op de volgende pagina. 



20 

SELECTIE VOORBEELD 1b 

Hierboven het zoekresultaat met de selecties van de vorige pagina. 

 

U ziet in de witte tekstvakjes dat de teksten blijven staan. U zou bijvoorbeeld de tekst “2e” 

bij  “Niveau” kunnen wijzigen in “1” om de marsen van Jan Schipper van een niveau hoger 

te bekijken. 

 

Door op een van de regels te klikken kunt u van dat werk meer gegevens zien op de info 

pagina en tevens de partituur bekijken en het werk aan het winkelwagentje toevoegen. 

 

Op de volgende pagina’s nog enkele zoekvoorbeelden. 
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SELECTIE VOORBEELD 2 

Hier werd gezocht naar een werk voor: 

 

• malletband  

• niveau 1e divisie 

• 14 tot 16 stemmen 

• tijdsduur maximaal 14 minuten 

 

Het resultaat is 27 mogelijk geschikte titels die bekeken kunnen worden door op de knop 

“Klaar” te klikken. 
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SELECTIE VOORBEELD 3 

Hier werd gezocht naar een werk voor: 

 

• solist 

• instrument kleine trom 

• niveau 5e divisie 

 

Het resultaat is 75 mogelijk geschikte titels die bekeken kunnen worden door op de knop 

“Klaar” te klikken. 
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SELECTIE VOORBEELD 4 

Hier werd gezocht naar een werk voor: 

 

• drumset 

• solist 

• niveau 4e divisie 

 

Het resultaat is 21 mogelijk geschikte titels die bekeken kunnen worden door op de knop 

“Klaar” te klikken. 



24 

SELECTIE VOORBEELD 5 

Hier werd gezocht naar een werk voor: 

 

• kerstmis 

• malletband 

 

Het resultaat, 6 mogelijk geschikte titels. 
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SELECTIE VOORBEELD 6 

Hier werd gezocht naar een werk voor: 

 

• een concert met het thema “Africa” 

• slagwerkgroep 

 

Er werd geen gebruik gemaakt van de selectie lijsten. 

 

Om tot een zo groot mogelijk resultaat te komen werden in de tekstvakjes korte maar rele-

vante teksten getypt. 

 

Bij “Hoofdgroep” was dat “slag” omdat het wel voor slagwerk moest zijn. 

Bij “Titels” werd “afri” ingevoerd om zowel “Africa”, “Afrika” en “Afriq” te kunnen vinden. 

Soms zijn korte zoekteksten beter dan lange. 
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SELECTIE VOORBEELD 7 

Hier werd gezocht naar het werk met als titel Eye Catcher. 

Alleen het zoekvakje “Titel” is dan nodig. 

 

Eye catcher wordt ook wel eens geschreven als eyecatcher maar beiden werden niet gevon-

den. Door alleen maar “eye” in te typen wel. U ziet dat het in dit geval als Eye-Catcher ge-

speld werd. Met een streepje. Dat is de reden dat “Eyecatcher” en eye catcher” niet gevon-

den werden. 

 

Ook hier was een korte zoektekst beter dan een lange. 

Heeft u opmerkingen waardoor dit product, zowel programma alsook de 

handleiding, kan worden verbeterd dan horen we dat graag van u. 


