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MAKS SALDOCHECKER 
In samenwerking met onze partner PB SOFTWARE hebben wij een saldochecker voor uw eigen website 
ontwikkeld. Uw kaarthouders kunnen nu via uw eigen website kijken wat hun spaarsaldo is 
 
Handleiding voor de beheerder van de winkeliersite 
 
Spaarsaldo opvragen binnen de winkeliersite 
Om pashouders actief naar de winkeliersite uit te nodigen is het slim om het saldo van de spaarpas binnen 
de winkeliersite op te kunnen vragen.  
Voorbeeld: http://www.pbsoftware.nl/maksindex.html 
 
Hierbij gelden twee voorwaarden: 
 

1. Het controle getal (prefix) hoeft niet door de kaarthouder worden ingevuld 
2. De stijl van de saldochecker moet passen binnen de winkeliersite 

 
Om aan deze voorwaarden te voldoen, kan de saldochecker van MAKS worden aangeroepen met 
parameters voor het controle getal (prefix) en de stijl (css). De saldochecker kan binnen de winkeliersite 
worden geplaatst binnen een zogenaamde IFRAME.  Een IFRAME is een gedefinieerde rechthoek in een 
website, waarbinnen een andere webpagina geplaatst kan worden. Binnen een CMS (content management 
systeem) wordt een IFRAME meestal via eenzogenaamde WRAPPER gerealiseerd. In de IFRAME wordt 
verwezen naar de saldopagina van MAKS. 
 
1. IFRAME binnen de winkelier site 
Op de gewenste plek binnen de winkelier site dient de iframe te worden geplaatst. Voorbeeld: 
 
<iframe name="saldo" id="saldo" frameborder=0 scrolling="no" width="280" 
height="160" 
src="https://www.makscrm.nl/home/saldo_nl.php?prefix=4200024&css=http://www 
.pbsoftware.nl/maks.css"></iframe> 

 
De gewenste plek kan worden gedefinieerd door het frame in de juiste <DIV> binnen de site te plaatsen of 
door middel van absolute posities in een style parameter van het iframe. Voorbeeld:  
style=" position: absolute; left: 8px; top: 280px;" 

 
Tip: test binnen verschillende browsers goed uit of de positie van het IFRAME correct is. Internet Explorer 
heeft namelijk een iets andere uitlijning en regelafstand met tekst dan Firefox of Safari. Dit kan net het 
verschil maken tussen wel of niet overlappen van websiteonderdelen. 
 
2. Prefix parameter voor Controle getal 
Binnen de range van kaartnummers is het prefix per winkelier meestal gelijk. Om te voorkomen dat binnen 
de saldochecker toch de prefix moet worden ingevoerd, dan kan deze als parameter worden meegegeven 
(neem contact op met MAKS voor de desbetreffende prefix. Het invoerveld voor het controle getal verdwijnt 
dan. Voorbeeld: 
 
https://www.makscrm.nl/home/saldo_nl.php?prefix=4200024 
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3. Css parameter voor de stijl van de saldochecker 
De stijl van website wordt meestal bepaald middels een zogenaamde stylesheet: een css bestand 
waarbinnen de stijlen worden gedefinieerd. Het css bestand waarin de stijl van de winkeliersite kan worden 
gedefinieerd kan als parameter aan de saldochecker worden meegegeven. Deze stijlinformatie wordt dan 
gehanteerd. Voorbeeld: 
 
https://www.makscrm.nl/home/saldo_nl.php?css=http://www.pbsoftware.nl/maks. 
css 

 
Binnen het css bestand is het mogelijk om de pagina stijl (achtergrond, e.d.), de tekststijl, de stijl van het 
invoerveld en de stijl van de knoppen te definiëren. Hierbij is kennis nodig van CSS . Zie hiervoor 
bijvoorbeeld: http://www.w3schools.com/css/default.asp 
 
3.1.Pagina stijl. 
In het CSS bestand wordt de pagina stijl gedefinieerd door het onderdeel .main 
3.2. Tekst stijl. 
In het CSS bestand wordt de tekst stijl gedefinieerd door het onderdeel .tekst 
3.3. Stijl invoerveld. 
In het CSS bestand wordt de stijl van het invoerveld gedefinieerd door het onderdeel .input 
3.4.Stijl knoppen. 
In het CSS bestand wordt de stijl van de knoppen gedefinieerd door het onderdeel .button 
Voorbeeld: inhoud CSS bestand http://www.pbsoftware.nl/maks.css 
 
.main 
{ 

background-color: #EDDED7; 
margin-top: 0px; 
margin-left: 0px; 
margin-right: 0px; 

} 
.tekst { 

font-family: Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
font-style: normal; 
color: #262161; 
font-weight: normal;} 

.input { 
font-family: Helvetica, sans-serif; 
font-size: 12px; 
font-style: normal; 
color: #262161; 
font-weight: normal;} 

.button { 
font-family: Helvetica, sans-serif; 
background-color: #F8931D; 
font-size: 12px; 
font-style: normal; 
color: #ffffff; 
font-weight: bold;} 
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Plaats het CSS bestand op de gewenste locatie op de winkeliersite en zorg dat de CSS parameter van de 
saldochecker exact overeenkomt (inclusief http:// of https://) met deze locatie. 
 
Tip: Ook nu goed testen of alle functionaliteit en stijlen voldoen aan de wensen. Een typefout is snel 
gemaakt en zorgt meteen voor verlies aan functionaliteit en/of stijl. 
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