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1. Inleiding 

1.1 Doelgroep 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor de installatie, 
inrichting en het onderhoud van AccountView Solo, Team of Business. Dit kunnen 
zowel partners van AccountView als applicatie- of systeembeheerders zijn 

1.2 Doelstellingen 
Na de training kan de deelnemer AccountView installeren en technische problemen 
analyseren en oplossen. Daarnaast leert de consultant werken met lay-outs en de 
modules, Stamgegevens- en Mutatie import, Implementatie toolkit, 
Toegangsbeveiliging en de BackOfficeServer. 

1.3 Samenvatting 
Deze cursus behandelt vooral de technische en beheerskant van AccountView. Naast 
een aantal standaard functies komen een aantal modules aan bod. Gegevens 
importeren of groepsgewijs wijzigen is zeker bij een overgang uit een ander pakket 
handig. Deze functies kunnen ook in het beheer door de klant van toepassing komen.  
AccountView breidt op dit moment (2010) haar functionaliteit uit met een aantal web-
oplossingen en producten van derden. Een aantal van deze oplossingen communiceert 
met de AccountView installatie via de Back Office Server. De kans dat een klant een of 
meer van deze modules gebruikt is groot en daarom is deze module opgenomen in 
deze training. 

De algemene inrichting van AccountView kan ook het aanpassen van lay-outs en het 
inrichten van rechten structuren bevatten dus ook daar gaan we op in. 
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2. AccountView installeren 

2.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

 Kunt u een installatie van AccountView uitvoeren. 

 Kent u de verschillende installatiewijzen van AccountView. 

 Kent u de factoren die de performance het meest beïnvloeden. 

 Kent u de directory structuur van AccountView. 

2.2 Schematische weergave 

PC 1

Werkstation-inst.

PC 2

Werkstation-inst.

PC 3

Werkstation-inst.

Server

Programma- en 

Systeembestanden

PC

Programma- en 

Systeembestanden

Werkstation-installatie

Stand-alone installatie Serverinstallatie

 

Afbeelding 2-1 AccountView installaties 

AccountView kent drie typen installaties: Stand-alone-, Server- en 
Werkstationinstallatie. Onderstaand overzicht toont welke bestandsgroepen worden 
geinstalleerd bij elk van de installatietypen. 

Installatietype Werkstationbestanden Programmabestanden Systeembestanden 

Stand-alone Ja Ja Ja 

Serverinstallatie Nee Ja Ja 

Werkstation Ja Nee Nee 

Tabel 2-2 Installatietypen 

Werkstationbestanden zijn bestanden die nodig zijn om AccountView op een 
werkstation te laten functioneren, dit zijn voornamelijk .dll en .ocx bestanden.  

Programmabestanden zijn bestanden die tijdens het gebruik van AccountView niet 
wijzigen. Deze bestanden wijzigen alleen bij een update of installatie van een 
servicepack. 

Systeembestanden zijn bestanden die tijdens het gebruik van AccountView wijzigen. 
Systeemtabellen moeten dus op een centrale locatie worden opgeslagen. 

2.3 Theorie 
AccountView kan als stand-alone of als netwerkapplicatie worden geinstalleerd. In 
beide gevallen moet u een keuze maken of de programma- en systeembestanden 
separaat of in dezelfde map worden geinstalleerd. Door verbeterde beveiliging (User 
Account Control of Gebruikersaccountbeheer) vanaf Windows Vista is het niet meer 
mogelijk om te schrijven in de map C:\Program files, waardoor de AccountView 
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systeemtabellen niet in deze map geïnstalleerd moeten worden. In de installatie-wizard 
wordt de mogelijkheid geboden om zowel de programmamap als de systeemmap te 
kiezen. Standaard stelt AccountView de volgende map voor de installatie van de 
systeembestanden voor: C:\Documents and Settings\All Users\Application 

Data\AccountView BV\AccountView. 

Stand-alone installatie 

Als u AccountView slechts op één computer wilt gebruiken kunt u de software lokaal 
installeren. In de documentatie treft u de systeemeisen aan. Nadat u de systeemeisen 
hebt gecontroleerd, kunt u AccountView installeren. De systeemeisen kunnen 
veranderen, dus het is verstandig om hiervoor altijd de meegeleverde handleiding te 
raadplegen. 

De systeembestanden van AccountView moeten in een map worden geinstalleerd 
waar een gebruiker lees- en schrijfrechten heeft. Het is desgewenst mogelijk om de 
programma- en systeembestanden in dezelfde map te installeren. Tijdens de Stand-
alone installatie wordt ook de werkstationinstallatie uitgevoerd. 

Na de installatie kunt u AccountView starten en de licentiegegevens invoeren. De 
licentiegegevens zorgen ervoor dat de installatie wordt omgezet in een volledig 
werkende versie met de juiste licentienaam en met de aangeschafte modules. 

Serverinstallatie 

De serverinstallatie voert u uit voor een centrale server die via een netwerk met 
werkstations is verbonden. Ook bij deze installatie kunt u aparte mappen selecteren 
voor de programma- en systeembestanden van AccountView. De 
werkstationbestanden worden niet geinstalleerd bij een serverinstallatie. De 
serverinstallatie kunt u uitvoeren vanaf een willekeurig werkstation, dit hoeft niet de 
server te zijn. Administraties kunnen in een willekeurige map worden aangemaakt. 

De serverinstallatie kan ook worden toegepast in Citrix en Terminal server 
omgevingen. Hierbij is het mogelijk de systeemtabellen op de fileserver te installeren 
en de programmabestanden op de lokale Citrix/TS server(s). 

Terminal 1 Terminal 3 Terminal 4

Fileserver

Systeembestanden
Citrix/TS server

Programmabestanden

Werkstation-inst.

Citrix/TS server

Programmabestanden

Werkstation-inst.

Terminal 2
 

Afbeelding 2-3 Citrix/Terminal Server installatie 

Werkstationinstallatie 

De werkstationinstallatie maakt een computer geschikt om AccountView te gebruiken, 
programma- en systeembestanden worden hierbij niet geinstalleerd. Het werkstation 
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werkt via een netwerkverbinding met een server waarop AccountView is geinstalleerd. 
Een werkstationinstallatie kan op twee manieren worden uitgevoerd: 

 Setup.exe; hiermee worden de werkstationbestanden geinstalleerd en wordt 
desgewenst een snelkoppeling aangemaakt. U wordt tijdens de installatie 
gevraagd de locatie van de serverinstallatie op te geven voor het aanmaken 
van de snelkoppeling. 

 AccountView Runtime.msi; met dit bestand kunt u vanaf de server 
werkstationinstallaties uitvoeren zonder dat u daarvoor de AccountView-CD 
nodig hebt. Het msi-bestand wordt bij de serverinstallatie op de locatie van de 
programmabestanden aangemaakt in de submap Workstationinstall. Deze 
installatie maakt geen snelkoppeling op het werkstation aan. 

Gesplitste installatie 

Wanneer bij de installatie van AccountView is gekozen voor een verschillende mappen 
voor de programma- en systeembestanden, wordt door AccountView het bestand 
system.ini toegevoegd aan de programmamap. In dit bestand wordt de verwijzing 
opgenomen naar de systeemmap van AccountView. Als de systeemmap wordt 
verplaatst is het voldoende de verwijzing in dit bestand aan te passen aan de nieuwe 
locatie. 

Als alternatief voor het bestand system.ini is het mogelijk AccountView met een 
opstartparamter op te starten waarin de locatie van de systeemmap wordt 
meegegeven.  

Op onderstaande afbeeldingen treft u een voorbeeld van beide mogelijkheden. 

 

Afbeelding 2-4 Twee mogelijkheden voor het vastleggen van de systeemmap 

Performance optimaliseren 

 Netwerk snelheid: gegevens die worden opgeslagen moeten vanaf het 
werkstation naar de server worden gezonden, gegevens die u opvraagt worden 
vanaf de server naar het werkstation gezonden. Hoe sneller dit gaat hoe 
prettiger u werkt met de software. 

 Processors van de werkstations: het programma draait op de werkstations 
zodra het gestart is vanaf het netwerk. Dit betekend dat de processor van het 
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werkstation het meest belast wordt en de snelheid daarvan belangrijker is dan 
de snelheid van de server. 

 Snelheid van de data schijf: de lees- en schrijfacties van gegevens naar de 
data-schijf kunnen sneller verlopen als uw hardware daarop is afgestemd. 

 Gesplitste AccountView installatie op de Citrix/TS server: door de 
programmabestanden van AccountView op de Citrix/TS server te installeren is 
het niet nodig deze bestanden over het netwerk van de fileserver naar de 
Citrix/TS server te zenden.  

 Directorystructuur van AccountView 

De programmamap van AccountView bevat verschillende typen bestanden, 
opgeslagen in verschillende directories.  

 Root directory: bevat de programmabestanden zoals avwin.exe en acc_lib.fxp 

 CDCatalog: Voorbeeld bestanden, In HTML gegenereerde artikelcatalogus 

 Icons: bevat de in AccountView gebruikte iconen. 

 NL: Taaldirectory. Bevat alle taalafhankelijk componenten, zoals menu-
opdrachten, rapporten en handleiding. Bij een internationale versie worden ook 
een UK,FR en een DE directory meegeleverd. 

 Samples: bevat allerhande voorbeeldmateriaal, gekoppeld aan de 
voorbeeldadministraties.  

 SDK: In deze directory staan de bouwstenen waarmee maatwerk kan worden 
gebouwd in AccountView. 

 XML: Het XML-Schema is het belangrijkste bestand in deze directory.  Het 
schema kan gebruikt worden om XML bestanden te valideren of op te bouwen. 

De systeemmap bevat bestanden die door gebruikers gewijzigd kunnen worden tijdens 
het gebruik van AccountView.  

 Root directory: bevat de av.ini, config.fpw en de serial.dat. De av.ini is een 
instellingenbestand, waarin bijvoorbeeld de eurokoers staat vermeld. De 
serial.dat bevat de licentiegegevens 

 Addin: bevat de door de partner gegenereerde bestanden als onderdeel van de 
uitbreiding (maatwerk). 

 Datadict: bevat de bestanden die horen bij de datadictionary. Hierin staan de in 
AccountView aanwezige tabellen, velden en indexen beschreven. 

 Images: Plaatjes die horen bij de voorbeeld administraties. 

 Layouts: bevat de door AccountView meegeleverde voorbeeld-layouts. 

 NL:  in deze taaldirectory staan de bestanden waarin de veldgroepen zijn 
opgeslagen, fld_grp.*. Deze groepen zijn terug te vinden in de selecties en 
kolommen functionaliteit. 

 Sys_vfp: bevat alle systeembestanden. Deze zijn in AccountView te benaderen 
via Document/Stamgegevens systeem 

 System: bevat alle programmabestanden. Deze zijn in AccountView te vinden 
onder Document/Stamgegevens programma. 

Update 

Op de website van AccountView zijn uitgebreide procedures beschikbaar voor het 
uitvoeren van een update. De technische achtergrond van de update wordt hier 
besproken. 

Bij een update wordt de volledige software van AccountView vernieuwd, dus zowel de 
programma- en systeemmap als de werkstationinstallatie. Hierbij is het natuurlijk van 
belang dat de aanpassingen behouden blijven. Denk dan aan administraties die zijn 
aangemaakt, weergaven die zijn toegevoegd of maatwerk dat is geïnstalleerd. In 
AccountView is daarom een mechanisme ingebouwd die ervoor zorgt dat bij een 
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update alle wijzigingen in een aparte map old_ver worden geplaatst. Dit betreft 
wijzigingen in de mappen Datadict, System en Sys_vfp. Bij de eerste keer dat 
AccountView wordt opgestart worden direct alle aanpassingen weer ingelezen, dit is de 
zogenaamde systeemconversie. Als een bestand is geconverteerd wordt de extensie 
hernoemd naar .001. De administraties worden geconverteerd bij het organiseren van 
de administratie.  

Datadictionary wijzigingen en ingrijpende functionaliteit wijzigingen worden alleen in 
een nieuwe versie van AccountView doorgevoerd.  

Service packs 

Bij de installatie van een servicepack wordt de avwin.exe en andere bestanden 
vervangen. In een servicepack kan alles behalve de databasestructuur worden 
aangepast. Een service pack kan zelfstandig worden gedownload en wordt op het 
startscherm van Infoline ook altijd aangekondigd. 

Hot fix 

Bij een hotfix die wordt uitgebracht voor een speciale omstandigheid zijn er minimaal 
twee bestanden die worden toegevoegd aan de programmamap van AccountView. Het 
bestand acc_libx.fxp, waarbij de x de letter van de hotfix is, bevat de gewijzigde 
programmatuur van het servicepack. Het bestand get_clss.fxp zorgt ervoor dat de 
nieuwe programmatuur ook wordt aangeroepen door AccountView. De bestaande 
get_clss.fxp wordt hernoemd door de extensie te hernoemen naar een volgnummer 
beginnend bij 001. Bij een service pack wordt een eventuele hotfix overschreven.  

2.4 Opdrachten 
Stappen en aandachtspunten bij de installatie. 

In de volgende opdracht gaat u zelf een installatie uitvoeren. Zo kunt u kennismaken 
met de verschillende stappen van de installatie. 

1.  Installeer AccountView volgens onderstaande stappen. 

 Sluit alle actieve applicaties. 

 Stop de AccountView CD-ROM in het juiste station. 

 Het installatieprogramma wordt automatisch gestart. Als dat niet het geval is, 
kies dan Start/Uitvoeren. Voer D:\SETUP (als D uw Cd-rom speler is) in het 
venster Uitvoeren in en kies OK. 

 Het installatieprogramma bereidt nu de installatie voor. Daarna verschijnt het 
welkomstvenster. Volg de instructies op het scherm en ga accoord met de 
licentie-overeenkomst. Met de knop Volgende kiest u de volgende stap van de 
installatieprocedure, met de knop Vorige kunt u uw keuzes in voorgaande 
stappen alsnog wijzigen. 

 Kies het gewenste installatietype. 

 Klik op de knop Wijzigen om de map te selecteren waarin u AccountView wilt 
installeren. Gebruik de knop Aangepast voor het selecteren van de map voor 
de systeembestanden.  

 Na installatie verschijnt het venster Setup is voltooid. Markeer Lees mij openen 
om de actuele informatie te lezen. U kunt nu AccountView starten en de 
licentiegegevens invoeren. 

Controle van een bestaande installatie. 

Als u gaat werken met een bestaande installatie en u hebt uw twijfels over de juiste 
werking van het programma dan kunt met onderstaande stappen een controle 
uitvoeren. 

2.  Controleer de installatie-directory en de gebruikte licentie op uw computer. 
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 Kies Help/Info om het venster Info te openen. 

 

Afbeelding 2-5 Venster Info 

 Welke programma- en systeemmap wordt gebruikt? Is dit een gesplitste 
installatie? 

 Welke versie gebruikt u? 

 In welke map  worden de tijdelijke bestanden opgeslagen? 

Installatiestatus controleren 

Voor de correcte werking van AccountView onder Microsoft Windows worden met de 
installatie verschillende DLL- en OCX-bestanden geregistreerd in het Windows-
register. Deze bestanden kunnen ook door andere applicaties worden geïnstalleerd. 
Als een andere applicatie een andere versie van een DLL of OCX installeert die ook 
door AccountView wordt gebruikt, kunnen problemen met de werking van AccountView 
optreden. Door de installatiestatus van AccountView op te vragen, kunt u eenvoudig 
controleren of de versie van geïnstalleerde DLL- en OCX-bestanden nog overeenkomt 
met de benodigde versie.  

3.  Controleer als volgt de installatiestatus van AccountView: 

 Kies Bestand/Administraties. 

 Kies Document/Controleren/Installatiestatus. 

 Druk het rapport af. Als in het rapport fouten worden gemeld, kunt u het advies 
aan het eind van het rapport uitvoeren. 
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Afbeelding 2-6 Installatiestatus 
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3. Importeren 

3.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk 

 Kent u de werkwijze van importeren. 

 Kunt u dagboekbladzijden importeren. 

 Kunt u eenvoudige importdefinities aanmaken. 

 Kunt u stamgegevens en mutaties importeren. 

3.2 Schematische weergave 

Voorbereiden bestanden

Definitie aanmaken

Importeren

Technische controle

Boekhoudkundige controle

Opmaak verwijderen

Veld- en regelonderscheid

Handmatig testinvoer

Koppelen bestand(en)

Koppelen velden

Alle regels geïmporteerd?

Geen dubbele gegevens?

Alle velden gevuld?

Bedragen/prijzen correct?

 

Afbeelding 3-1. Stroomschema importeren 

Met de modules Stamgegevens-import en Mutatie-import kunt u de import van 
elektronische gegevens automatiseren. Ze maken het eenvoudiger om structurele 
integratie te realiseren met andere bedrijfsprocessen en –systemen. Beide maken 
gebruik van importdefinities waarin is vastgelegd hoe en waar het te importeren 
bestand in AccountView terecht komt.  

Een importdefinitie bevat alle informatie die nodig is om een bronbestand in één keer in 
één of meer AccountView-tabellen te importeren, inclusief bestandstype, eventuele 
selecties, veldkoppelingen, transformaties, scripts en duplicaatafhandeling. 

Het vastleggen van een importdefinitie (bijvoorbeeld door een consultant) is volledig 
gescheiden van het toepassen ervan door de gebruiker. Eenmaal vastgelegde 
importdefinities komen automatisch beschikbaar in het menu waardoor je ze eenvoudig 
kunt gebruiken en onderhouden. 

De eerste stap in het proces is het voorbereiden van de te importeren bestanden, zorg 
dat de juiste gegevens beschikbaar zijn en verwijder overbodige opmaak. Zorg dat er 
een duidelijk onderscheid is tussen velden en regels. 

Bij het maken van een nieuwe importdefinitie is het altijd verstandig om eerst de 
stappen handmatig in AccountView uit te voeren. Hierdoor leert u welke gegevens u op 
welke plek moet invoeren. Een importdefinitie is eigenlijk niets meer dan het 
automatiseren van deze stappen. 
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Als er informatie ontbreekt in het importbestand, bijvoorbeeld een dagboeknummer, 
dan moet u dit in het importbestand of in de importdefinitie aanvullen. Staan in het te 
importeren bestand bijvoorbeeld kostenplaatsen of andere stamgegevens die nog niet 
AccountView bestaan dan moet u die vooraf aanmaken of niet importeren. 

De tweede stap is het aanmaken van de importdefinitie. Hierin legt u eenmalig vast 
welk bestand u wilt importeren en in welke Windows map dat staat. Vervolgens legt u 
met Veldkoppelingen vast welke velden in het te importeren bestand u wilt koppelen 
aan de te vullen AccountView velden. Als u het aanmaken voltooit voegt AccountView 
de definitie automatisch toe aan de menustructuur zodat u hem de volgende keer weer 
kunt gebruiken.  

Na de import controleert u met het importrapport hoeveel regels zijn aangeboden en 
hoeveel regels zijn geïmporteerd. Als dat geen bijzonderheden oplevert controleert u 
de aangemaakte stamgegevens of transactiesgegevens. 

3.3 Theorie importeren 
Importdefinities 
Als u een nieuwe importdefinitie aanmaakt vindt u deze ook in venster Importdefinities. 
Hier kunt u onder andere veld Definitie aan menu toevoegen aanpassen. Door deze 
optie uit te schakelen zorgt u dat de definitie niet gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld 
omdat u nog aan het testen bent of dat er onderhoud aan de externe applicatie wordt 
gepleegd. 

Verschillen tussen Mutatie-import en Stamgegevens-import 

Beide modules werken op vrijwel dezelfde manier maar er zijn een paar belangrijke 
verschillen:  

 Stamgegevens kunnen gekoppeld zijn aan andere stamgegevens maar elke regel 
in het importbestand bevat een nieuw stamgegeven. 

 Mutaties in AccountView worden altijd ingevoerd in een venster dat een 
bladgedeelte heeft en een regelgedeelte. Het regelgedeelte bevat de regels van de 
bladzijde. Bij één bladzijde horen meestal meerdere regels, bijvoorbeeld een 
dagboekbladzijde met daarin meerdere dagboekregels of een verkooporder met 
meerdere verkooporderregels. Het bladgedeelte en regelgedeelte zijn twee aparte 
bestanden. Bij het maken van een importdefinitie moet u zowel een koppeling 
maken voor het bladgedeelte als voor het regelgedeelte. Hierdoor wordt het maken 
van de importdefinitie complexer. 

 Voor het snel en eenvoudig importeren van dagboekbladzijden is een apart 
importformaat beschikbaar. Dit formaat heeft niet alle mogelijkheden die u hebt als 
u zelf een importdefinitie maakt, maar in veel gevallen is dit voldoende.  
Aan het eind van dit hoofdstuk is beschreven welke kolommen in een dergelijk 
bestand moeten staan. 

Verplichte velden 
Bij beide importsituatie heeft u te maken met verplichte velden. De handmatige test 
maakt snel duidelijk of importbestanden compleet zijn. Als er sprake is van vaste 
waarden kunt u deze aanleveren met behulp van een formule in de importdefinitie. 

Vaste kolombreedte of veldscheidingsteken 

Als u een importbestand heeft gekoppeld met vaste kolombreedte kunt u de structuur 
bekijken en wijzigen. Hiermee controleert u of AccountView de velden en regels correct 
herkend. 
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Afbeelding 3-2. Structuur tekstbestand 

U legt de structuur vast door met de muis te klikken waar een nieuwe kolom begint. De 
knop Analyseren analyseert en herkent mogelijke kolommen en maakt deze 
automatisch aan. Met de knop Inzien kunt u het oorspronkelijke bestand bekijken. 
Kolomscheidingen kunt u verslepen met de muis. Om een kolomscheiding te 
verwijderen, klikt u op de kolomscheiding.  

In dit venster kunt u ook kolomnamen vastleggen. Dit kan handig zijn bij het aanleggen 
van de veldkoppelingen. Het vastleggen van kolomnamen is niet verplicht. Kies 
Voltooien en vervolgens Volgende om het volgende venster te openen. 

Selecties 
In de wizard is een stap ingebouwd waar u een selectie kunt doen op het bestand dat u 
gaat importeren. Let op dat selecties hoofdlettergevoelig zijn.  

Transformaties 
Het is mogelijk om tijdens het importeren transformaties op de gegevens uit te voeren. 
Door te dubbelklikken op een veld kunt u een transformatie-eigenschap vastleggen. 
Enkele voorbeelden van transformaties zijn: het omzetten naar hoofdletters, het 
toevoegen van voorloopnullen en diverse datumtransformaties. In de online help staan 
de verschillende transformaties beschreven, voorzien van een aantal voorbeelden. 

 

Afbeelding 3-3 Venster transformatie eigenschappen 
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Onderscheidt hoofd- en subregels 
Als u gegevens wilt importeren die uit een blad- en een regelgedeelte bestaan moet u 
de juiste regels aan de juiste bladgedeelten koppelen. Hiervoor moet u een veld vinden 
met een waarde die blad en regels verbind zoals een factuur- of ordernummer. Dit veld 
koppelt u aan het AccountView veld Bladzijdenummer. AccountView deelt zelf de 
bladzijdenummers uit, de koppeling naar dat veld is dus puur voor het leggen van een 
link. 

Alleen unieke waarden geldt voor alle gekoppelde velden, dus zodra één van de 
gekoppelde velden een andere waarde krijgt wordt een nieuwe bladzijde aangemaakt. 

Het is mogelijk dat de hoofd- en subregels in aparte bestanden staan maar het zou ook 
kunnen dat ze in één bestand staan. In het laatste geval zult u veld Alleen unieke 
waarden  gebruiken, zodat niet elke regel als hoofdregel wordt geïmporteerd. Het 
onderstaande voorbeeld laat zien hoe je subregels aan een hoofdregel kunt koppelen. 

Factuurnummer Bedrag Omschrijving 

1 100,- Product A 

1 50,- Product B 

2 60,- Product A 

3 75,- Product A 

3 80,- Product B 

3 90,- Product C 

Tabel 3-1 Voorbeeld relationele tabel 

Door het veld Factuurnummer te koppelen aan het veld Bladzijdenummer worden alle 
regels met hetzelfde factuurnummer in dezelfde dagboekbladzijde geboekt. Dit 
voorbeeld zou na de import dus 3 dagboekbladzijden hebben aangemaakt met 
respectievelijk 2, 1 en 3 regel(s).  
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Afbeelding 3-4 Veldkoppeling dagboekbladzijden 

 

Afbeelding 3-5 Veldkoppeling dagboekregels 

 

Stroomschema 
Het stroomschema geeft u de mogelijkheid om op verschillende plekken in de 
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importroutine te kijken naar de data. Door op een icoon in het stroomschema te klikken 
kunt u de gegevens op dat moment in het proces bewerken of bekijken. 

 

Afbeelding 3-6 Stroomschema importeren 
 

Instellingen 
In de instellingen van de definitie legt u vast hoe u met fouten wilt omgaan door aan te 
geven welke regels naar een tussenbestand moeten gaan. Als u gebruik maakt van 
tussenbestanden kunt u fouten daar nader bekijken en eventueel oplossen. Dit is 
interessant als relatief weinig regels van een groot bestand correctie nodig hebben. 

 

Afbeelding 3-7 Venster instellingen 

Import-tussenbestanden 
Bij veld Naar tussenbestand kiest of u te importeren gegevens vooraf wilt valideren en 
op fouten controleren. Gegevens worden in een import-tussenbestand geïmporteerd 
als u Alleen regels met fouten of Alle regels hebt gemarkeerd. 

Via venster Import-tussenbestanden kunt u vervolgens bekijken welke regels niet 
correct zijn en eventueel direct corrigeren. Waarna u ze alsnog kunt importeren in dit 
venster. Kies CTRL+F5(Bewerken/Import-tussenbestand) om de afzonderlijk 
aangeboden regels te bekijken. Foute regels zijn oranje terwijl correct regels groen zijn. 
In het sub-venster ziet u wat het probleem met de betreffende regel is. Door op een 
regel te dubbelklikken krijgt u de details te zien en kunt u handmatig velden vullen. 

3.4 Opdrachten importeren 
Loonjournaalposten importeren 
Als voorbeeld is een bestand uit Lopac beschikbaar die u interactief kunt importeren. 

4.  Importeer de loonjournaalposten van Lopac. 
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 Open het venster Administraties en selecteer Your Garden Products 

 Kies Document/Importeren/Dagboekbladzijden 

 Kies bestandstype Kommagescheiden 

 Klik op het map-icoontje bij Importbestand 

 

 

 Kies bij Files of type voor All files(*.*) 
 

 
Afbeelding 3-8 bestandstype /Files of Type 

 Kies bestand Lopac.rek in de door docent aangegeven map. 

 Kies periode 3 en kies Volgende 

 Kies dagboek 810 

 Laat 0 staan bij Bladzijde(AccountView kent dan automatisch een volgnummer toe) 

 Kies Importeren 

 Kies Afdrukvoorb en bekijk het rapport 

 Sluit het afdrukvoorbeeld 

5.  Bekijk het resultaat van de import. 

 Open administratie Your Garden Products 

 Open venster Dagboekbladzijden 

 Bekijk de laatste bladzijde van dagboek 810 

 Kunt u de boeking wijzigen? 

 Sluit het venster 

Deze methode vraag weinig inrichting maar daardoor ook meer handelingen bij het 
importeren. Als u hetzelfde type bestand vaker gaat importeren weegt de inspanning 
van de extra inrichting op tegen het eenvoudige gebruik in het vervolg. 

6.  Maak een importdefinitie voor de import van verkoopfacturen. 

 Open het venster Administraties en selecteer Your Garden Products 

 Kies Document/Importdefinitie aanmaken/Mutaties 

 Geef bij Omschrijving ‘Verkopen’ in en kies Volgende 

 Kies bij Importeren in voor Dagboekbladzijden’ en kies Volgende 

 Kies bij Gegevenstype Microsoft Excel-bestanden (*.xls, *.xlsx) 

 Kies bij Bestand ‘Opdracht_HoofdSubregels.xlsx’ 
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 Kies Ok en kies Volgende 

 We willen geen selectie en kiezen Volgende 

 Kies Wijzigen 

 Koppel de velden uit het bronbestand aan AccountView velden volgens 
onderstaand voorbeeld. Trek een lijn door een veld uit het bronbestand te slepen 
naar het overeenkomstige veld uit het doelbestand. 

 
Afbeelding 3-9 Veldkoppelingen dagboekbladzijden 

 Dubbelklik op DJ_Code, kies Volgende en geef “600” in en kies Voltooien 

 Dubbelklik op de lijn tussen DATUM en PERIOD 

 Klik en Formule en dan op Volgende 

 Gebruik de formule MONTH(<VALUE>) en kies Voltooien 

 Kies Voltooien, de maand uit de datum bepaald nu de boekingsperiode. 

 Dubbelklik op de lijn tussen DEBITEUR en SUB_NR 

 Klik op String en dan op Volgende 

 Maak het veld Opvulteken leeg 

 Selecteer het veld ‘links uitlijnen’ en kies Voltooien 

 Herhaal deze stap voor de lijn tussen FACTUURNUM en INV_NR 

 Dubbelklik het veld HDR_DESC 

 Klik en Formule en dan op Volgende 

 Voer in: ALLTRIM(TRANSFORM(DEBITEUR)+'-'+TRANSFORM(FACTUURNUM)) 

 Kies Ok 

 Markeer ‘Alleen unieke waarden importeren’ 

 Kies Ok 

 Kies Volgende 

 Kies Gegevenstype Microsoft Excel-bestanden bestanden en kies opnieuw bestand 
‘Opdracht_HoofdSubregels.xlsx’ 

 Kies twee keer Volgende en kies Wijzigen 

 Koppel de velden volgens onderstaand voorbeeld 
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Afbeelding 3-10 Veldkoppelingen Dagboekregels 

 Kies OK en kies twee keer Volgende 

 Markeer ‘Niets, alle regels direct importeren’ 

 Markeer ‘Importdefinitie nu uitvoeren’ 

 Kies Importeren 

 De definitie is nu gemaakt en kan elke keer dat u een dergelijk bestand wilt 
importeren gebruikt worden. Onderstaand de stappen om dat uit te voeren. 

 Test het dagelijks gebruik van een importdefinitie. 

 Open venster Administraties 

 Kies Document/Importeren/Mutaties 

 Kies Verkoop en kies Importeren 

 Bekijk het resultaat in dagboek 600 

3.5 Extra opdrachten 
Er zijn vele AccountView klanten die voor de dagelijkse bedrijfsvoering een zogenaamd 
‘Branche-pakket’ of in eigen beheer ontwikkeld programma gebruiken. De financiële 
administratie voert men dan in AccountView. Er kan veel tijd bespaard worden als je de 
mutatiegegevens van een branche-pakket importeert. Het probleem van dit soort 
oplossingen is dat exportbestanden niet dezelfde opbouw hebben als AccountView. 
Met een importdefinitie kun je dit ondervangen voor de gebruiker. In onderstaande 
opdrachten maakt u eerst een definitie voor de debiteuren en daarna voor de 
verkooptransacties. 

7.  Maak een importdefinitie om bestand Klanten.txt te importeren in AccountView 

 Houdt rekening met het volgende; 

 Alle debiteurencodes bestaan na de import uit 7 posities, waarvan de eerste een 2 
moet zijn. 

 Importeer het veld ‘Selection’ in een relevant veld. 
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 Zorg dat fouten in een tussenbestand terecht komen. 

8.  Maak een importdefinitie om bestand verkooptransacties te importeren. 

 Gebruik bestand Autoflex.csv 

 Houdt rekening met het volgende; 

 Importeer in verkoopdagboek 

 Importeer de regels van de verzamelrekening niet 

 Importeer regels met factuurnummer beginnend met een "i" niet 

 Zorg dat de bedragen altijd bruto geïmporteerd worden 

 Let op gewijzigde klantcodes 

 Let op decimalen 

 Let op de datumtransformatie 

 Vult ontbrekende stamgegevens, behalve de debiteuren, aan. 
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4. Bestandsonderhoud & controle 

4.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

 Kunt u administratie, systeem en programma organiseren. 

 Kunt u een administratie controleren en het controlerapport interpreteren. 

4.2 Schematische weergave 

Administratie Systeem Programma

Organiseren

Controleren

Organiseren Organiseren

Backup Backup

AccountView Bestanden

 
Afbeelding 4-1. AccountView bestanden en onderhoud  

4.3 Theorie onderhoud 
AccountView is een degelijk en betrouwbaar pakket. Uw financiële gegevens, het hart 
van uw organisatie, zijn bij AccountView in goede handen. Toch is het noodzakelijk om 
ook zelf uw administratie regelmatig te onderhouden, en voorzieningen te treffen voor 
calamiteiten. Een administratie die u regelmatig organiseert blijft soepel draaien. Met 
een dagelijkse backup zorgt u ervoor dat u na een inbraak of een stroomstoring snel 
weer verder kunt werken. 

Backups 

U kunt op verschillende manieren backups maken in AccountView. U kunt er ook voor 
kiezen backups te maken met backup-programma’s van derden. Het allerbelangrijkste 
is echter dát u regelmatig een backup maakt. In die backup moeten alle bestanden 
worden opgenomen die essentieel zijn voor de administraties en de werking van 
AccountView.  
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U kunt in AccountView snel en eenvoudig een automatische basisprocedure voor 
backups instellen. De aanbevolen basisprocedure voor backups werkt heel simpel: 
elke dag wanneer de laatste gebruiker AccountView wil afsluiten, verschijnt 
automatisch de vraag of er een backup moet worden gemaakt. Op die manier wordt 
elke dag een backup gemaakt van alle administratiebestanden die zijn gewijzigd. 
Daarnaast worden eens per week ook systeembestanden in de backup meegenomen. 
Van elke administratie worden steeds de laatste drie backup-versies bewaard; oudere 
versies worden verwijderd. Van de systeembestanden blijft steeds maar één backup-
versie bewaard. 

Bestanden organiseren 

Tijdens het organiseren wordt uw administratie opnieuw geïndexeerd. 
Administratiebestanden worden opgeschoond en beschadigde bestanden waar 
mogelijk hersteld. Uw bestanden bevatten vaak overtollige informatie. Bij het 
verwijderen van gegevens zoals debiteuren of artikelen worden deze gegevens 
namelijk gemarkeerd als verwijderd, maar niet daadwerkelijk uit uw bestanden 
gehaald. De gegevens zijn nog in uw bestanden aanwezig, maar kunnen niet meer 
door u worden opgevraagd of gebruikt. Daardoor kan in de loop van het jaar die 
hoeveelheid verwijderde informatie aardig oplopen. Door uw bestanden te organiseren 
verwijdert u de overtollige informatie definitief en nemen uw bestanden minder ruimte 
in beslag. Organiseer uw bestanden bijvoorbeeld eens in de maand, als u 100 artikelen 
ineens hebt verwijderd, of na het maken van de backup. Het komt de snelheid van het 
programma ten goede.  

Het organiseren van bestanden kan problemen verhelpen die ontstaan zijn doordat een 
administratie niet op de normale wijze is afgesloten, bijvoorbeeld na een stroomstoring, 
of als uw computer is blijven ‘hangen’. 

Er zijn drie soorten bestanden die u kunt organiseren:  

 Administratiebestanden; De bestanden van de geselecteerde administratie worden 
georganiseerd. Voer deze optie regelmatig uit, bijvoorbeeld eens per maand. 

 Systeembestanden; De bestanden in de map SYS_VFP van AccountView. Voer 
deze optie eens per kwartaal uit. 

 Programmabestanden; De bestanden in de map SYSTEM van AccountView. Voer 
deze optie eens per kwartaal uit. 

Bestanden controleren 

AccountView biedt een mogelijkheid om een administratie (of alle administraties) te 
controleren op aansluitingen, beschadigde bestanden, integriteit en business rules. 
Eventuele fouten die gevonden worden kunnen automatisch worden hersteld, 
bijvoorbeeld als na een stroomstoring het grootboek niet meer in evenwicht is. Het 
controlerapport geeft bij eventuele fouten altijd een advies om de gevonden fouten op 
te lossen. 
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Afbeelding 4-2. Controleren administratiebestanden. 

Volgnummers controleren 

AccountView gebruikt diverse volgnummers, zoals inkoopfactuurnummers en 
verkoopfactuurnummers. Per type nummer wordt het laatst gebruikte nummer 
bijgehouden. Het eerstvolgende nieuwe nummer is het laatst gebruikte nummer + 1. 
Door de controle worden alle laatst gebruikte nummers gecontroleerd op juistheid en 
eventueel aangepast. Als er volgnummers ontbreken dan worden deze nummers 
automatisch vrijgegeven, waardoor deze opnieuw uitgedeeld kunnen worden. 

Herboeken 

Met de optie Herboeken wordt het journaal, het grootboek en de lijst met openstaande 
posten opnieuw opgebouwd, door alle dagboekinvoer opnieuw te verwerken. De optie 
Herboeken kan bijvoorbeeld worden gebruikt als het journaal niet meer aansluit met de 
dagboekinvoer. Voordat u een administratie herboekt, dient u eerst zeker te stellen dat 
de dagboekinvoer correct is. Is de dagboekinvoer niet meer correct dan is de 
administratie niet meer te herstellen door de optie Herboeken te gebruiken. 

 Maak altijd een backup voordat u de optie Herboeken gebruikt. 

 

Afbeelding 4-3. Administratie herboeken 

Programmastoringen 

Het kan in enkele gevallen voorkomen dat in AccountView een programmastoring 
optreedt. Dit is een kritieke fout die ernstige gevolgen kan hebben. U kunt dan niet 
zonder meer verder werken in AccountView, maar wordt geadviseerd het programma 
geheel af te sluiten. Voordat u echter deze optie kiest, slaat u altijd het foutenrapport 
op. Hierin staat alle informatie over de programmastoring die nodig is voor 
ondersteuning.  
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Afbeelding 4-4. Programmastoring 

4.4 Opdrachten 
U creeert eerst een situatie waarmee een beschadiging wordt nagebootst. In dit 
voorbeeld verwijderen we het bestand waarin alle journaalregels staan, waardoor de 
aansluiting tussen het journaal en de overige bestanden niet meer correct is. 

9.  Verwijder het bestand transact.* uit de administratiefolder NL_YR_GRD. 

 Open de Windows Verkenner in de map NL_YR_GRD 

 Verwijder het bestand transact.* 

10.  Signaleer een probleem in de administratie 

 Open de administratie NL_YR_GRD 

 Kies Bestand/Journaal 

 Er verschijnt een melding dat het bestand transact.dbf niet bestaat 

11.  Organiseer de administratie, zodat het bestand transact opnieuw wordt 
aangemaakt. 

 Kies Bestand/Administraties 

 Kies Document/Organiseren/Administratie 

 Kies Organiseren 

12.  Signaleer een nieuw probleem in de administratie 

 Selecteer grootboekrekening 0210 

 Kies CTRL+F5 (Zoeken/Grootboekkaart) 

 Er verschijnen geen mutatieregels, terwijl wel een saldo wordt getoond 
(Aansluitingsverschil) 

 Kies Bestand/Journaal 

 Er verschijnt een leeg venster 

13.  Herstellen van het aansluitingsverschil 
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 Kies Bestand/Administraties 

 Kies Document/Controleren/Administratie 

 Kies Volgende 

 Markeer alleen de optie Financieel; klik op de knop Geavanceerd om te zien welke 
financiele controles AccountView uitvoert. 

 Kies Volgende en Controle 

 Klik op de knop Afdrukvoorbeeld en bekijk de meldingen 

 Ga naar de laatste pagina en lees de adviezen en volg deze op 

 Draai nogmaals dezelfde controle en stel vast dat alle problemen zijn opgelost 

 

Afbeelding 4-5. Controles op financiele aansluiting 

14.  Stel vast dat de problemen hersteld zijn 

 Open de administratie 

 Kies Bestand/Journaal 

 Stel vast dat alle regels weer zichtbaar zijn 

Backup maken 

Het maken van een back-up kan verschillende doelen hebben. Eén daarvan is het 
veilig stellen van de informatie, zodat u bij een computercrash uw gegevens nog hebt. 
Een ander doel is het uitwisselen van gegevens met uw accountant of 
administratiekantoor. 

15.  Maak een backup van de administratie. 

 Kies Bestand/Administraties. 

 Kies Document/Administratie distribueren/Administratie meenemen. 

 Markeer Naar map en kies Volgende, laat de doeldirectory staan op ‘C:\distrib’. 

 Kies Volgende en laat een eventueel de map aanmaken en een bestaande back-up 
overschrijven. 

 Kies Voltooien. De back-up wordt nu gemaakt. 

 Kies OK. 

Backup-procedure instellen 

Het instellen van gegevens voor de procedure is eenmalig en zorgt ervoor dat 
AccountView automatisch backups aanmaakt. 

16.   Stel een backup-procedure in voor zowel de administratiebestanden als 
systeembestanden. 

 Kies Opties/Instellingen/Systeem/Backup en vul de velden als volgt in: 
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Afbeelding 4-6. Backup-procedure 
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5. Administratiepakket converteren  

5.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

 Kent u de werkwijze van conversie uit een standaardpakket. 

 Kunt een conversie uitvoeren op basis van een Auditfile. 

5.2 Schematische weergave 

  

Afbeelding 5-1 Stappen administratie-pakket conversie 

Voor gegevens uit een aantal pakketten, zoals Exact, Grote Beer en AFAS, zijn in 
AccountView standaard conversiemogelijkheden aanwezig. Hiermee kunt u de 
stamgegevens en de financiële mutaties converteren, inclusief de financiële gegevens 
uit voorgaande jaren. Het is ook mogelijk om op basis van een Auditfile gegevens te 
converteren. 

Bij een conversie blijven de bronbestanden ongewijzigd zodat u altijd terug kunt kijken 
in de oude applicatie. Als u alleen stamgegevens converteert, of als het bronpakket 
één boekjaar per administratie bevat, worden de gegevens in één nieuwe 
AccountView-administratie ingelezen. U hoeft dan alleen de Administratiecode, 
Administratienaam en de Map in te voeren. 

Als u meer dan alleen stamgegevens converteert, en het bronpakket bovendien 
meerdere boekjaren per administratie bevat, kunt u de gegevens automatisch over 
meerdere AccountView-administraties splitsen.  

Op de website van AccountView is een apart gedeelte opgenomen voor overstappers 
uit andere administratiepakketten. 

5.3 Theorie conversie 
Werkwijze pakketconversie 

De conversie van gegevens uit een ander pakket bestaat uit een aantal stappen: 

 Voorbereiden 

 Converteren 

 Controleren 

 Stamgegevens aanvullen 
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Op het Support-gedeelte van de website van AccountView staat nog veel meer 
informatie over conversies. Deze informatie wordt steeds bijgewerkt met actuele 
informatie. Het loont dus zeker de moeite om voor een conversie ook even de laatste 
supportnotes te bekijken. Als u op de Support-pagina op het woord Overstappen zoekt, 
dan vindt u deze supportnotes. 

Voorbereiding pakketconversie 

In het oude administratiepakket moeten eerst een aantal voorbereidingen worden 
getroffen. Zo moeten alle boekingen definitief zijn verwerkt, want vaak zullen alleen de 
definitief verwerkte boekingen worden geconverteerd. Bij een standaardconversie geldt 
‘garbage in, garbage out’: de administratie in het oude pakket moet in orde zijn en geen 
overbodige of onjuiste gegevens bevatten. Veel pakketten bieden een mogelijkheid om 
de consistentie van de administratie te controleren. Als u hierbij een foutmelding krijgt, 
zal de conversie naar AccountView ook niet succesvol verlopen. Los de problemen dus 
eerst op in het oude pakket. 

Als u zeker bent dat de administratie correct is kunt u een aantal belangrijke rapporten 
afdrukken zodat u deze later kunt vergelijken met informatie uit AccountView. Het is 
verstandig om een back-up te maken van de te converteren administratie zodat u later 
altijd de situatie kunt inzien op het moment van conversie. In de praktijk wijzigen 
klanten soms onbedoeld nog in de oude applicatie waardoor aansluitingen verloren 
gaan. 

Tijdens de AccountView-pakketconversie moet u volledig toegang hebben tot de 
directory waarin de oorspronkelijke administratie staat. Zorg er dus voor dat u 
voldoende toegangsrechten hebt tot deze directory. U kunt niet volstaan met een 
backup van een administratie; AccountView verwacht namelijk een volledige 
administratie. Als u een proefconversie wilt doen voor een klant, dan kunt u in plaats 
van een backup van de administratie beter een CD laten branden met daarop de 
complete administratie-directory en deze directory kopiëren naar uw eigen PC. 
Uiteraard kunt u ook een ZIP-bestand laten maken van de directory en dit bestand op 
uw eigen PC uitpakken. 

Als u een Exact voor Windows-administratie gaat converteren (versie 3.x), moet ook de 
ODBC-driver zijn geïnstalleerd op de PC waarop u de conversie uitvoert. Zie hiervoor 
de supportnote ‘Overstappen op AccountView Windows: aandachtspunten Exact 
Windows’. 

Converteren 

Zorg dat u als enige bent ingelogd in AccountView en open venster Administraties. 
Onder Document kiest u vervolgens Converteren/Administratiepakket. U krijgt een 
wizard die afhankelijk van de gekozen optie een aantal stappen doorloopt. 

De administratie die u kiest bij Basisgegevens overnemen van gebruikt AccountView 
om bepaalde basisgegevens, zoals ISO-valutacodes, ISO-landcodes en codes van de 
banken, over te nemen in de nieuwe administratie. 

Basisgegevens worden standaard meegeleverd in de voorbeeldadministratie. Uit deze 
administratie kunt u de basisgegevens gemakkelijk overnemen. De basisgegevens in 
de geselecteerde administratie worden overschreven. 

Wij raden u aan om Stamgegevens en saldi (openstaande posten uitgesplitst) te 
markeren. Druk op F1 voor meer informatie. 

Als u alleen stamgegevens converteert, of als het bronpakket één boekjaar per 
administratie bevat, worden de gegevens in één nieuwe AccountView-administratie 
ingelezen. U hoeft dan alleen de Administratiecode, Administratienaam en de 
Mapnaam in te voeren. 
Als u meer dan alleen stamgegevens converteert, en het bronpakket bovendien 
meerdere boekjaren per administratie bevat, kunt u de gegevens automatisch over 
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meerdere AccountView-administraties splitsen. U kunt daarvoor dan een jaartalcode 
vermelden. Daarnaast voert u de Basismap in waarin de administratiemappen worden 
aangemaakt. Bovendien verschijnt er nog een bevestigingsvenster waarin u kunt 
aangeven welke administraties moeten worden geconverteerd, en welke niet. Aan het 
einde van de wizard leest AccountView de gegevens in maakt de administratie(s) aan. 

Controleren 

Neem het conversierapport zorgvuldig door. Hierin kunt u terugvinden hoe eventuele 
problemen in de bronbestanden zijn opgelost, en eventuele aanvullende stappen die 
nog nodig zijn. In sommige gevallen zijn ‘correctieboekingen’ toegevoegd. Vaak zijn 
deze nodig om saldi per periode over dagboekbladzijden te kunnen verdelen. In 
sommige gevallen gaat het om kleine afrondingsverschillen. U kunt de boekingen 
terugvinden door het Journaal op het bedrag te sorteren. 

Vergelijk een aantal belangrijke rapporten voor en na de conversie zoals de balans, 
winst- en verliesrekening, openstaande posten, lopende transacties. Vergelijk ook het 
aantal records in bestanden zoals artikelen en relaties. 

Stamgegevens aanvullen 

Na de automatische conversie moet u nog een aantal gegevens handmatig invoeren of 
aangepassen. Denk daarbij aan de lijst van gebruikers, toegangsbeveiligingrollen en 
de layouts voor facturen. Maak een backup van de nieuwe administraties en test de 
kwaliteit van de administratie door belangrijke processen te doorlopen. 

Als u veel gegevens uit een bepaald venster moet wijzigen of verwijderen gebruik dan 
de mogelijkheden van de Implementatie toolkit. 

5.4 Opdrachten pakketconversie 

17.  Voer een pakketconversie uit op basis van een Auditfile. 

 Kies Bestand/Administraties. 

 Kies Document/Converteren/Administratiepakket. De wizard 
Administratiepakket converteren verschijnt. 

 Selecteer Auditfile Belastingdienst en kies Volgende. 

 Wijs de directory z:\auditfile\ aan waarin de Auditfile zich bevindt. Geef aan uit 
welke modeladministratie u de basisgegevens wilt overnemen. 

 Klik op de knop Instellingen 

  

Afbeelding 5-2 Conversie van een Auditfile 
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 In dit venster legt u de relatie tussen de verschillende stamgegevens vast. 

  Zet het juiste kenmerk voor V&W rekeningen. 

Merk op dat de juiste verzamelrekeningen al zijn herkend. Hiervoor wordt de 
omschrijving van de grootboekrekening gebruikt. Als de rekening niet zijn herkent, 
moet de gebruiker de juiste kiezen. 

 Kies Ok en kies Volgende 

 Geef een administratiecode, een naam en een directory op waar de administratie 
moet worden aangemaakt 

5.5 Extra opdrachten 

18.  Voer een pakketconversie uit op basis van een Exact-DOS administratie 

 Kies Bestand/Administraties. 

 Kies Document/Converteren/Administratiepakket. De wizard 
Administratiepakket converteren verschijnt. 

 Selecteer Exact Dos 6.x & 7.x als Administratiepakket. Kies uit welke 
modeladministratie u de basisgegevens wilt overnemen. 

 Wijs de directory z:\Exact DOS aan als de directory waar de 
administratiebestanden zich bevinden.  

 Kies het niveau waarop de conversie moet plaatsvinden. Het niveau Stamgegevens 
en mutaties is het hoogste. De controle zal ook de meeste tijd kosten, net als het 
fysieke conversie proces. 

  

Afbeelding 5-3 Conversie van Stamgegevens en mutaties 

 In een administratie van Exact Dos zijn meerdere boekjaren, bovenstaande dialoog 
zorgt dat verschillende administraties worden gegenereerd. Op de plaats van de 
<yy> vult AccountView het boekjaar in. 

 In de laatste stap kan door middel van een vinkje in de kolom Cnv aangegeven 
worden welke boekjaren geconverteerd moeten worden. 

 Markeer Administratie 1998 en kies Converteren 

De complete procedure, inclusief veel controles en voorbereidende stappen, is te 
vinden op onze website. In het onderdeel Support, vanuit AccountView op te roepen 
via Help/AccountView op Internet/Online support treft u de procedures in de top 10 
aan. 



 AccountView Installeren en Inrichten 

 © Visma Software BV 2012 36 

6. Implementatie Toolkit 

6.1 Leerdoelen van dit hoofdstuk 
Na dit hoofstuk; 

 Kent u de functionaliteit van de implementatie-toolkit. 

 Kunt u sleutelvelden wijzigen. 

 Kunt u meerdere regels uit een tabel verwijderen. 

 Kunt u de waarde van veld in één keer bijwerken in een selectie van 
stamgegevens. 

 Kunt u het logboek van de wijzigingen opvragen. 

6.2 Theorie implementatie toolkit 
Module opbouw 

Implementatie Toolkit is een uitbreiding op Wijzigen sleutelvelden. Sleutelvelden zoals 
grootboekrekeningnummers en debiteurcode kunt u niet zomaar wijzigen omdat ze in 
diverse andere tabellen gebruikt kunnen zijn. Met de module Wijzigen sleutelvelden 
kunt u een wijziging van een sleutelveld zoals debiteurcode, artikelnummer of 
grootboekrekeningnummer in één keer voor de hele administratie, dus ook de 
gerelateerde tabellen uitvoeren. De module bevat standaard een uitgebreide 
logboekfunctie. 

Met deze module kunt u; 

 Meerdere sleutelvelden tegelijk wijzigen,  

 Velden wijzigen met zoeken en vervangen,  

 Meerdere gegevens tegelijk verwijderen.  

 Met de hulpmiddelen uit deze module kunt u wijzigingen aanbrengen in 
administratiebestanden, systeembestanden en programmabestanden van 
AccountView. Onoordeelkundig gebruik kan leiden tot ernstige verstoring van de 
bestandsintegriteit, waardoor uw administratie onbruikbaar wordt. Maak daarom 
altijd eerst een backup van uw administratie.  

Functionaliteit 

Naast het wijzigen van individuele sleutelvelden met de module Wijzigen sleutelvelden, 
kunt u in AccountView ook de codering of nummering van meerdere gegevens in één 
keer wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u het rekeningschema wilt 
aanpassen aan dat van de accountant, of als u de codering van uw artikelen wilt 
wijzigen. 

Om een reeks sleutelvelden te wijzigen, moet u eerst een sleutelveldserie aanmaken. 
Sleutelveldseries zijn in principe administratie-onafhankelijk. Dat wil zeggen dat u 
dezelfde sleutelveldseriewijziging kunt toepassen op verschillende administraties. 
Voorwaarde is dan wel dat de betreffende sleutelvelden in alle administraties 
voorkomen waarop u de wijziging wilt toepassen. U kunt ook administratie-afhankelijke 
sleutelveldseries maken.  

Sleutelveldwijzigingen worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze in het venster 
Stamgegevens sleutelveldserie staan. Daarom kunt u geen directe cyclische 
wijzigingen uitvoeren, maar moet u een tussenstap invoegen. 

U kunt meerdere bestaande sleutelveldwaarden wijzigen in één nieuwe 
sleutelveldwaarde. De regel met de oude waarde wordt alleen verwijderd als de nieuwe 
waarde nog niet bestond. Na het uitvoeren van de wijziging moet u soms dus nog de 
regels met de oude sleutelveldwaarde verwijderen. 
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Wanneer de wijziging geen sleutelvelden betreft, is de menu-optie Opties/Veld 
wijzigen het aangewezen middel voor het doorvoeren van wijzigingen. Hiermee kunt u 
alle (in een selectie) aanwezige stamgegevens wijzigen op basis van een nieuwe 
waarde of een formule. 

6.3 Opdrachten Implementatie toolkit 

19.  Oefen met het gebruik van Wijzigen sleutelvelden. 

 Zorg dat netwerkgebruik is uitgeschakeld voor de administratie. Anders kunt u 
namelijk geen unieke codes wijzigen. 

 Open venster Administraties en kies F5(Bewerken/Netwerk/Stand alone) 

 Open de administratie en Ga naar het venster Grootboek via Bestand/Grootboek. 

 Selecteer de grootboekrekening 8000 

 Kies Opties/Sleutelveld wijzigen en geef de grootboekrekening code 80000. 

 Bekijk uw wijziging via de functie Opties/Audit Trail. 

20.  Test de werking van Meerdere regels verwijderen. 

 Kies Bestand/Grootboek 

 Kies Opties/Meerdere regels verwijderen 

 Markeer met behulp van de SPATIEBALK de eerste vijf grootboekrekeningen 

 Kies de knop Gemarkeerde verwijderen rechts onder in het venster om de 
gemarkeerde regels te verwijderen. 

 Het verwijderen lukt waarschijnlijk niet, de melding vertelt u waarom. 

 Sluit het venster 

 U ziet dat u de administratie niet kunt beschadigen omdat de software controleert of 
het gegeven nog ergens ander wordt gebruikt. 

21.  Wijzig de waarde van het veld BTW-code verplicht. 

 Open het venster Grootboek 

 Maak een selectie die alleen de omzetrekeningen laat zien. 

 Kies Opties/Veld wijzigen 

 Selecteer het veld BTW-code verplicht en kies een nieuwe waarde. Zie 
onderstaande afbeelding. 

 

Afbeelding 6-1. Afbeelding venster Veld wijzigen. 

 Kies OK 

 Kies in het vervolg scherm Ja op alle 
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 De optie Uitdrukking maakt het mogelijk een formule in te geven die de nieuwe 
waarde berekent. Deze waarde kan dan afhankelijk zijn van de waarden in de 
regel. 

22.  Maak en sleutelveldserie aan en verwerk deze. 

 Sluit de actieve administratie 

 Kies Document/Stamgegevens systeem/Sleutelveldseries 

 Kies CTRL+N(Bewerken/Toevoegen) 

 Voer een code voor de sleutelveldserie in Sleutelveldseriecode in. 

 Voer een omschrijving in Sl.veldserieomschr in. Het is handig om hierin het type 
sleutelvelden te vermelden dat de serie bevat. 

 Kies Document/Huidige sleutelwaarden kopiëren. Het venster Huidige 
sleutelwaarden kopiëren verschijnt. 

 Selecteer in Administratiecode de administratie Your Garden Products 

 Selecteer in Object het bestand ‘AR1’ Debiteuren dat de sleutelwaarden bevat die u 
wilt wijzigen, en kies Voltooien. 

 Voer voor elk sleutelveld dat u wilt wijzigen de nieuwe waarde in de kolom Nieuwe 
waarde in, en verwijder de regels van sleutelvelden die u niet wilt wijzigen. 

 Bewaar de sleutelveldserie en sluit het venster 

 Open venster Administraties en kies Document/Sleutelveldseriewijziging 
toepassen 

 Bekijk het resultaat in venster Debiteuren 

 Bekijk het logboek via Opties/Audit trail 

23.  Wijzig de BTW-codes met een sleutelveldserie. 

 Kies Document/Stamgegevens syteem/Sleutelveldseries. 

 Kies Bewerken/Toevoegen en voer als code en naam BTW-codes in. 

 Kies Toevoegen en voer de onderstaande gegevens in: 

 Object: VA1, Oude waarde: 1, Nieuwe waarde: 01 

 Object: VA1, Oude waarde: 2, Nieuwe waarde: 02 

 Bewaar de serie en kies Bestand/Administraties. 

 Kies Document/Sleutelveldseriewijziging toepassen en selecteer de zojuist 
aangemaakte serie en kies Toepassen 

 Bekijk het rapport, de lijst met BTW-codes en enkele boekingen om te zien wat het 
effect is. 
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7. Layouts bewerken 

7.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

 Kent u de opbouw van layouts in AccountView. 

 Kent u de werkwijze om een nieuwe layout te maken. 

 Kent u de mogelijkheden om layouts automatisch te koppelen. 

 Kunt u uw eigen layouts ontwerpen en samenstellen. 

 Kunt u verschillende type velden toevoegen en onderhouden. 

 Kunt u layouts opmaken. 

7.2 Schematische weergave 

 

Afbeelding 7-1 Automatische layout selectie 

U kunt een standaard taalcode vastleggen in de instellingen van de administratie. Op 
die manier wordt altijd de lay-out gebruikt die aan die taalcode is gekoppeld. Een 
taalcode kunt u ook koppelen aan een debiteur. AccountView kiest dan de layout die is 
gekoppeld aan de taalcode die is vastgelegd bij de factuurdebiteur. Als er geen 
taalcode aan de debiteur is gekoppeld, wordt automatisch de taalcode uit de 
administratie-instellingen gebruikt. 

Bij het afdrukken van formulieren kunt u kiezen voor de optie Automatisch. De lay-out 
die AccountView dan toepast, kan per debiteur verschillen. Zo is het mogelijk om 
speciale lay-outs te gebruiken bepaalde klantgroepen, bijvoorbeeld voor debiteuren in 
het buitenland. U zult een Engelse debiteur graag een Engelstalige factuur sturen. Het 
automatisch selecteren van de lay-out is dan ook gekoppeld aan de taalcode die u 
vastlegt. 

U kunt een standaard taalcode vastleggen in de instellingen van de administratie. Op 
die manier wordt altijd de lay-out gebruikt die aan die taalcode is gekoppeld. Een 
taalcode kunt u ook koppelen aan een debiteur. AccountView kiest dan de lay-out die 
is gekoppeld aan de taalcode die is vastgelegd bij de factuurdebiteur. Als er geen 
taalcode aan de debiteur is gekoppeld, wordt automatisch de taalcode uit de 
administratie-instellingen gebruikt. 

Werkwijze layout aanmaken 
In plaats van zelf een layout te ontwerpen, kunt u er ook voor kiezen om een van de 
layouts aan te passen die door AccountView worden meegeleverd. Layouts voor 
facturen, aanmaningen en inkooporders ontwerpt u in AccountView in het venster 
Layout. 
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7.3 Theorie 
Layouts zijn de basis van de factuur, aanmaning en inkoop- en verkooporder. Een 
duidelijke en overzichtelijke layout is een van de visitekaartjes van het bedrijf. In dit 
hoofdstuk wordt de opbouw van een layout behandeld.  

We onderscheiden de volgende layout-niveaus:  

 Paginahoofd: Het paginahoofd wordt bovenaan de pagina afgedrukt. Beslaat de 
afdruk meerdere pagina's, dan wordt het paginahoofd op iedere pagina van het 
document afgedrukt. Het paginahoofd bevat meestal uw bedrijfslogo en 
adresgegevens. 

 Rapporthoofd: Het rapporthoofd wordt onder het paginahoofd afgedrukt. Beslaat de 
afdruk meerdere pagina's, dan wordt het rapporthoofd alleen op de eerste pagina 
afgedrukt. Het rapporthoofd bevat bijvoorbeeld het factuurnummer, de factuurdatum 
en de debiteurgegevens. 

 Groepshoofd: Groepshoofden worden op iedere pagina van het document 
afgedrukt. Deze kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld kolomtitels. 

 Detailregels: De detailregels gebruikt u om de invoer van de orderregels af te 
drukken. Dit zijn bijvoorbeeld het artikelnummer, de omschrijving, het aantal en het 
bedrag. 

 Groepsvoet: Groepsvoeten worden op de laatste pagina van het document 
afgedrukt, onder de detailregels.  

 Rapportvoet: De rapportvoet wordt eenmaal onderaan de laatste pagina (voor de 
paginavoet) van het document afgedrukt. In de rapportvoet kunt u gegevens zoals 
het BTW-bedrag en het factuurtotaal afdrukken. 

 Paginavoet: De paginavoet wordt onderaan de pagina afgedrukt. Net als het 
paginahoofd, wordt de paginavoet op iedere pagina van het document afgedrukt. In 
de paginavoet kunt u bijvoorbeeld subtotalen of transportbedragen opnemen. 

 

Afbeelding 7-2. Het venster Layout 

 

Pagina instellingen 
Door Bestand/Pagina instelling te kiezen krijgt u onderstaand venster. Voor elke layout 
kunt u een aantal pagina-instellingen vastleggen, zoals de Marges, het Papierformaat 
en de Afdrukstand. Standaard worden marges van 2 cm rondom gebruikt, en wordt de 
layout Staand afgedrukt op A4-formaat. Een marge van 1 cm rondom is op de meeste 
printers nog mogelijk.  

Gebruik tabblad Uitvoer om een layout op meerdere printers af te drukken. Zo kunt u 
kopieën van facturen op een andere kleur papier of met een andere opdruk afdrukken. 

Markeer Prn gebr als u deze kopieën altijd op de geselecteerde Printer wilt afdrukken. 

Het Aantal kopieën dat u wilt afdrukken is een extra aantal, bovenop het aantal 
exemplaren dat u tijdens het afdrukken van de layout invoert. 
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Afbeelding 7-3 Venster pagina instelling 

 

Eigenschappen aanpassen 
Door de eigenschappen van velden aan te passen kun je sturen hoe en wanneer ze 
afgedrukt worden. In onderstaande afbeelding zie je de eigenschappen van een 
bedragveld. Je roept de eigenschappen op door met de rechtermuisknop op een veld 
te klikken. Zo kun je bij facturen van meerdere pagina’s zorgen dat de kop alleen op de 
eerste en de totalen alleen op de laatste bladzijde komen te staan. Een andere 
praktische toepassing is het veld Nulwaarden onderdrukken als een veld leeg dan 
wordt in plaats van een ‘0’ niets afgedrukt. 

Door een formule in te geven in het veld Alleen afdrukken als voorwaarde waar is zorg 
je dat velden afhankelijk van een waarde in een ander veld op de layout staat. 

 

Afbeelding 7-4 Veldeigenschappen bedragveld 

7.4 Opdrachten 
Bestaande layout bewerken 

24.  Open het venster Layout. 
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 Kies Bestand/Handel/Verkoopfacturen. 

 Kies Bewerken/Layout. 

In het layout-ontwerpvenster ziet u een wit vlak dat is onderverdeeld in een aantal 
subvlakken. Deze subvlakken heten layout-niveaus. Elk layout-niveau heeft zijn eigen 
functie. 

25.  Open een bestaande layout als basis voor een nieuwe layout. 

 Kies Bestand/Openen. 

 Selecteer de map Layouts\Nederlands\  

 Open het bestand ‘Factuur_naw’. 

 Sla de layout op onder een nieuwe naam: Factuur_Cursus 

 Met de optie Bestand/Bewaren als kunt u de layout een eigen naam geven en zo 
een kopie van de layout maken. Op die manier kunt u bestaande layouts 
veranderen zonder dat het origineel verloren gaat. 

 Er zijn drie mogelijkheden voor de getoonde informatie 
Invoermasker, Voorbeeldgegevens, Veldnaam 

 
 Via bovenstaande knopjes kunt u kiezen. 

 Als u Voorbeeldgegevens kiest kunt u met toets PGDWN EN PGUP bladeren door de 
ingevoerde facturen. 

Layout aanpassen 

In de volgende opdrachten gaat u zelf een aantal aanpassingen maken. Hiermee leert 
u stap voor de stap de verschillende mogelijkheden beter kennen. 

26.  Verplaats als volgt een veld van de layout. 

 Klik met de linkermuisknop op de tekst ‘Factuur’. 

 Houd de linkermuisknop ingedrukt en verplaats het gegeven ongeveer 1 centimeter 
naar beneden. 

 Laat de muisknop los. 

 Verplaats het gegeven eventueel nog met de pijltoetsen voor een preciezere 
positionering. 

27.  Wijzig een veld met een vaste tekst. 

 Klik met de rechtermuisknop op het veld met de tekst ‘Debiteurnummer’ 

 Een venster met de vaste tekst verschijnt 

 Wijzig de tekst in ‘Klantnummer’ 

 Kies OK om de wijziging op te slaan. 

 Wijzig nu de tekst betalingstermijn in ‘Betalingsconditie’ 

28.  Voeg een veld toe. 

 Verwijder de velden achter betalingsconditie met de DELETE toets 

 Voeg het veld ‘Omschrijving betalingsconditie’ als volgt toe 

 Kies het pictogram  Beschikbare velden 

 Kies in het onderste veld voor Verkoopfacturen 

 Kies het veld uit de lijst en sleep het naar de juiste plek. 

 Sluit de editor af, kies Bestand/Afsluiten, bewaar de gegevens. 

29.  Voeg een voorwaarde voor het afdrukken van een veld toe. 

 Klik met de rechtermuisknop op veld ‘Omschrijving betalingsconditie’ 
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 Onderstaand venster verschijnt 

  
Afbeelding 7-5 Eigenschappen layout veld 

 Markeer het veld Eerste bij Alleen afdr op 

 Kies Ok 

30.  Pas een van de Nederlandse taalcodes aan. 

 Kies Document/Stamgegevens administratie. 

 Kies Taalcodes uit de lijst met stamgegevens. 

 Kies ‘NLSTD’ 

 Kies tabblad Facturering 

 Koppel de nieuwe layout Cursus uit directory layouts\nederlands 

U legt nu de taalcode ‘NLSTD’ vast bij de instellingen van de administratie. Op die 
manier wordt altijd gebruik gemaakt van de layout die is vastgelegd bij deze taalcode, 
tenzij er bij de debiteur een andere taalcode is vastgelegd. 

31.  Leg de standaard taalcode voor de administratie vast. 

 Kies Opties/Instellingen/Administratie 

 Kies Bedrijf, vul bij Taalcode ‘NLSTD’ in. 

 Druk een proeffactuur af voor debiteur 20001, staan de complete betalingscondities 
erop? 

32.  Zorg dat ‘Keystone PLC’ facturen met een Engelse layout krijgt. 

 Kies Bestand/Debiteuren. 

 Selecteer Keystone en druk op F6 om de stamgegevens op te vragen. 

 Kies een taalcode met Engelstalige layout. 

 Test eventueel de werking door in één keer facturen af te drukken voor 
verschillenden debiteuren inclusief Keystone. 

7.5 Extra opdrachten 
Contante verkoop 
Voor eenmalige klanten waarvoor u geen debiteur wilt aanmaken kunt u gebruik maken 
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van een ‘Baliedebiteur’. U maakt dan een debiteur aan waarop u al deze facturen gaat 
invoeren. Als u facturen op naam wilt kunnen maken voor eenmalige klanten. Kunt u 
gebruik maken van het veld Verzendadres wijzigen en een hierop aangepaste layout. 
Op deze layout laat u dan het verzendadres afdrukken in plaats van het factuuradres. 

33.  Maak een layout aan voor facturen op naam voor eenmalige klanten. 

 Open het venster Verkoopfacturen. 

 Kies Bewerken/Layout. 

 Kies Bestand/Openen en selecteer layout ‘Factuur_NAW’ 

 Kies OK, de layout is nu geopend. 

 Kies Bestand/Bewaren als en bewaar de layout onder de naam CONTANTE 

VERKOOP. 

 Klik op het pictogram Beschikbare velden . 

 Sleep het veld Verzendadres uit verkoopfacturen in de layout. 

 Verwijder het oorspronkelijke adresveld en zet het verzendadres op de vrijgekomen 
plek. 

 Bewaar de layout en sluit de layout editor. 

34.  Richt het systeem in voor contante verkoop. 

 Open het venster Taalcodes. 

 Kies taalcode ‘NLNAW’ en koppel de nieuwe layout. 

 Sluit het venster Taalcodes. 

 Open het venster Debiteuren en kies debiteur ‘99990: Baliedebiteur’. 

 Koppel taalcode ‘NLNAW’ en bewaar de gegevens. 

35.  Maak een factuur voor contante verkoop. 

 Voer een factuur in voor van 2 bladharken gebruik de Baliedebiteur. 

 Kies Tabblad Verzending en kies daar de knop Verzendadres wijzigen. 

 Voer een naam en adres in dat u zelf verzonnen heeft. 

 Maak een proefafdruk op het scherm om te testen of het werkt. 
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8. Interne controle en toegangsbeveiliging 

8.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

 Kunt u zorgen voor veilige wachtwoorden. 

 Kunt wijzigingen in transacties volgen. 

 Kunt u periodes afsluiten. 

 Kent u de mogelijkheden van toegangsbeveiliging. 

8.2 Schematische weergave 

 

Afbeelding 8-1. Schema toegangsbeheer. 

Voor de inrichting van toegangsbeheer zijn vier elementen beschikbaar. Aan 
gebruikersgroepen kunnen gebruikers en rollen worden gekoppeld. Een gebruiker die 
lid is van een groep krijgt automatisch de aan die groep gekoppelde rollen. Aan rollen 
worden rechten gekoppeld die toegang geven tot bepaalde menu’s in AccountView. 
Rollen kunnen ook individueel aan gebruikers worden gekoppeld. 

Aan de groep Verkoop is de rol Facturen invoeren gekoppeld. Gijs Jan en Frans zijn 
beide lid van deze groep en kunnen dus facturen invoeren. Aan Frans is daarnaast nog 
de rol Facturen fiatteren gekoppeld, deze rol is daardoor alleen voor Frans 
beschikbaar. 

8.3 Theorie toegangsbeveiliging 
De beveiliging van uw bedrijfsgegevens is uiteraard een belangrijke aangelegenheid. 
De toegang van uw bedrijfsgegevens wordt bepaald door rollen. Door deze 
systematisch op te zetten voorkomt u extra werk en bevordert u de veiligheid van uw 
bedrijfsgegevens. Hetzelfde geldt voor het gebruik van groepen. 

De toegang tot AccountView kan op een aantal niveaus worden vastgelegd: 

 AccountView starten; Na het starten van AccountView moet de gebruiker zijn 
Gebruikersnaam en Wachtwoord opgeven. Bij een onbekende Gebruikersnaam of 
een foutief Wachtwoord heeft de gebruiker geen toegang tot AccountView.  
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 Een administratie openen; De gebruiker kan alleen administraties openen waartoe 
hij toegang heeft.  

 Toegang tot objecten; Elk object bevat een bepaald type informatie. Voorbeelden 
van objecten zijn Grootboek, Dagboekbladzijden, Debiteuren, enz. De rechten die 
voor een object worden toegekend, gelden voor alle opties die met dat object 
samenhangen. U kunt per object bepalen of de gebruiker gegevens mag opvragen, 
wijzigen, verwijderen of toevoegen. 

 Toegang tot opties (Uitgebreide toegangsbeveiliging II); de toegang kan worden 
verfijnd door ook rechten per optie vast te leggen. Hierdoor gelden de rechten voor 
een bepaald object dus niet meer automatisch voor alle opties die met dat object 
samenhangen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat een rol alleen toegang geeft tot de 
opties Rapporten/Saldilijst en Rapporten/Openstaande posten van het object 
Crediteuren en dat de overige rapporten niet gekozen kunnen worden. Het 
bovenstaande geldt ook voor de volgende objecten, die u zelf kunt toevoegen: 
gebruikersrapporten, menu-opties (module BusinessModeller) en importdefinities 
(module Stamgegevens-import en/of Mutatie-import). 

 Toegang tot dagboeken; U kunt per dagboek bepalen welke gebruikers 
dagboekbladzijden mogen toevoegen, verwijderen en wijzigen. Bovendien kunnen 
boekingen direct na invoer worden geblokkeerd. 

 Toegang tot fysieke administratiebestanden (Uitgebreide toegangsbeveiliging III); U 
kunt instellen dat netwerkgebruikers niet meer buiten AccountView om toegang 
kunnen krijgen tot de administratiebestanden van AccountView. 

Toegangsrechten 

In de toegangsbeveiliging van AccountView zijn er drie mogelijke rechten die u kunt 
gebruiken: 

 Uitsluiten: Uitsluiten betekent dat deze gebruiker nooit rechten heeft tot deze optie, 
ook niet als in combinatie met een andere rol van waaruit wel rechten worden 
toegekend. 

 Intrekken: Als u kiest voor Intrekken dan heeft de gebruiker volgens deze rol geen 
recht tot de optie. Als de gebruiker nog een andere rol die het recht wel verleent, 
dan mag hij de optie toch uitvoeren. 

 Toekennen: Bij toekennen krijgt de gebruiker het recht, maar alleen als dit niet in 
een andere rol wordt uitgesloten. 

 Bij het toekennen krijgen de onderliggende lagen door overerving ook een 
toegekend recht. Deze overerving heeft een lagere prioriteit dan Intrekken op dat 
niveau. Want kies je op een onderliggende laag voor Intrekken dan heeft de 
gebruiker geen rechten op die laag.  

Toegangsrollen combineren 

Een gebruiker kan een of meer rollen hebben. Het is dus niet nodig alle 
toegangsrechten voor een gebruiker in één rol onder te brengen. Integendeel, het is 
juist aan te raden om standaardrollen te gebruiken en per gebruiker de juiste rollen toe 
te kennen. Hierdoor houdt u het overzicht en kunt u de rollen efficiënt en overzichtelijk 
indelen. Een gebruiker met een groot aantal rollen zal over het algemeen uitgebreide 
toegangsrechten hebben. Het maakt niet uit of de toegangsrechten zijn gebaseerd op 
de rollen van de gebruiker of de groep waartoe de gebruiker behoort.  

De toegangsbeveiliging werkt volgens een boomstructuur, die grotendeels 
overeenkomt met de menupaden. U kunt op verschillende niveaus van de boom en tot 
elk van de takken afzonderlijk toegangrechten verlenen of intrekken. Een rol die 
toegang verleent tot bepaalde tak op een bepaald niveau, geeft voor die tak toegang 
tot alle onderliggende niveaus tenzij ze expliciet zijn ingetrokken. 



 AccountView Installeren en Inrichten 

 © Visma Software BV 2012 47 

 

Afbeelding: Boomstructuur rapport balans 

Als een gebruiker meerdere rollen heeft, dan worden de bijbehorende toegangsrechten 
bij elkaar opgeteld. Daarbij is van belang of rechten zijn toegekend of ingetrokken op 
hetzelfde of op verschillende niveaus. Het niveau van een recht is te herkennen aan de 
markering van een item: dungedrukt = overerf-recht, dikgedrukt = niveau-recht 

 

Afbeelding: Verschil in rechten niveau 

Als op hetzelfde niveau rechten in twee rollen zijn toegekend, dan levert de combinatie 
van beide op dat de rechten zijn toegekend. Dat is echter ook het geval als ze op 
hetzelfde niveau in de ene rol zijn toegekend, maar in een andere zijn ingetrokken. Dus 
voor rechten op hetzelfde niveau geldt: 

 Toekennen + Toekennen = Toekennen 

 Toekennen + Intrekken = Toekennen 

 Toekennen + Uitsluiten = Uitsluiten 

 Toekennen (overerving) + Intrekken (niveau) = Uitsluiten 

Door rollen te combineren, kunt u een recht dat in een rol op een bepaald niveau is 
toegekend, met een andere rol inperken door rechten voor een of meer onderdelen op 
lager niveau in te trekken. Hier geldt:  

 Bij het combineren van rollen waarin rechten op verschillende niveaus zijn 
toegekend en ingetrokken, is de uitkomst voor wat de gebruiker kan, hetzelfde als 
waren die rechten in één rol toegekend en ingetrokken.  

Als rol A toegang verleent tot Grootboek en rol B trekt de toegang tot Rapporten of tot 
Balans in, dan zal een gebruiker die zowel rol A als rol B heeft, het rapport Balans niet 
kunnen opvragen. 

Rollen opzetten 

De rollen kunnen worden gezien als een systeem van bouwstenen. Het is niet nodig 
alle toegangsrechten voor een bepaalde functie (zoals boekhouder of medewerker 
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debiteurenadministratie) in één rol op te nemen. U kunt per gebruiker immers rollen 
combineren. Zorg ervoor, dat elke rol toegang geeft tot een afgebakend gebied van 
activiteiten in AccountView. Door het voorkomen van overlappingen tussen rollen houdt 
u het overzicht en voorkomt u extra onderhoudswerkzaamheden bij bijvoorbeeld het 
wijzigen van bevoegdheden binnen het rollensysteem. 

In gebruikname 

Tijdens de installatie van AccountView worden er enkele standaardgebruikers en -
wachtwoorden aangemaakt. Wijzig direct na de installatie de wachtwoorden van de 
standaardgebruikers, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot AccountView. Als 
u bepaalde standaardgebruikers niet wilt gebruiken, kunt u deze verwijderen.  

 Bij een update wordt de gebruiker ADMIN automatisch aangemaakt als deze niet 
meer aanwezig is. De toegangsrechten van de gebruiker ADMIN worden hersteld. 

Toegang tot fysieke administratiebestanden 

Met de module Uitgebreide toegangsbeveiling III is het mogelijk om de toegang tot de 
bestanden op het netwerk te beveiligen. Imitatie houdt in dat de toegang tot de 
administratiebestanden en de map sys_vfp wordt voorbehouden aan één (fictieve) 
gebruiker, de Imitatiegebruiker. Als deze Imitatiegebruiker is aangemaakt en rechten 
tot alle administratie bestanden heeft verkregen, wordt deze vastgelegd in de 
Systeeminstellingen van AccountView. Bij het benaderen van administratiebestanden 
benaderd AccountView deze bestanden door zich voor te doen als deze gebruiker. Het 
beheer van de toegang op de administratiebestanden op het netwerk wordt hiermee 
vereenvoudigt en beter beveiligd. Als geen imitatie wordt gebruikt, dan moeten 
gebruikers van AccountView voldoende rechten hebben om de administratiebestanden 
en een aantal AccountView-systeembestanden op het netwerk te benaderen. 

8.4 Opdrachten toegangsbeveiliging inrichten 
De accountant eist dat alle gebruikers een eigen wachtwoord hebben, dat maximaal 
drie maanden geldig mag zijn. De wachtwoorden moeten minimaal vier tekens 
bevatten waaronder cijfers. 

36.  Leg de wachtwoordinstellingen vast. 

 Kies Opties/Instellingen/Systeem. 

 Kies het tabblad Toegang en voer de onderstaande gegevens in. 

Afbeelding 8-2 Venster Systeeminstellingen 

 Systeeminstellingen gelden voor alle administraties en voor alle gebruikers. 
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Logboek bijhouden 
In de systeeminstellingen kunt u vastleggen dat er een logboek moet worden 
bijgehouden van alle mutaties, zoals de accountant heeft aangegeven. Deze optie is 
alleen beschikbaar als de gebruiker beschikt over de module Audit Trail. De gebruiker 
of accountant kan dan per gegeven zien of en welke mutaties er zijn geweest door te 
kiezen voor Opties/Audit Trail. 

37.  Stel in dat een logboek wordt bijgehouden van mutaties. 

 Kies Opties/Instellingen/Systeem. 

 Markeer de velden onder Mutaties op het tabblad Audit Trail. 

Perioden blokkeren 
In de instellingen van een administratie kunt u een periode blokkeren zodat er niet 
meer mag worden geboekt in die periode. Als er een correctie moet worden gemaakt, 
kan de periode worden gedeblokkeerd. 

38.  Blokkeer periode 1. 

 Kies Opties/Instellingen/Administratie/Algemeen. 

 Voer een 1 in bij het veld Geblokkeerd t/m per op het tabblad Algemeen in. 

Rollen aanmaken en bevoegdheden toekennen 
De accountant heeft een plan gemaakt dat u kunt gebruiken voor het inrichten van de 
drie onderdelen; Gebruikers; Gebruikersgroepen en Rollen. De accountant heeft 
vastgesteld dat de volgende bevoegdheden moeten worden toegekend. 

Groep Taak Rol Rechten 

Facturering  

 

Aanmaken verkoopfacturen FAC_MUT Toevoegen, wijzigen en verwijderen 

verkoopfacturen 

 Fiatteren verkoopfacturen FAC_FIAT Alles van MUT + Fiatteren 

verkoopfacturen en afdrukken 

definitieve facturen 

Administratie 

medewerkers 

 

Financiële mutaties 

invoeren 
FIN_MUT Toevoegen, wijzigen en verwijderen 

dagboekbladzijden 

Geen toegang tot (de)blokkeren van 

dagboekbladzijden 

 Financieel beheer FIN_BEH Alles van MUT + toevoegen, wijzigen 

en muteren van stamgegevens 

grootboek, dagboeken, BTW-codes, 

debiteuren, crediteuren 

Applicatiebeheerder 

 

Beheer APP_BEH Toegang tot alles in een administratie, 

en alle programma-onderdelen. 

Tabel 8.2. Bevoegdheden administratief medewerkers 

39.  Maak een toegangsbeveiligingsrol aan. 

 Kies Document/Stamgegevens systeem/Toegangsbeveiligingrollen om het 
venster Toegangsbeveiligingrollen te openen. 

 Kies de optie Bewerken/Toevoegen en voer de onderstaande gegevens in. 
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Afbeelding 8-3. Toegangsbeveiligingsrol 

 Kies het tabblad Toegangsrechten. 

 Geef de gebruiker rechten tot het administratieobject Verkoopfacturen door 
Toekennen te markeren op de betreffende regel. Dit is een administratieobject dat 
hoort bij Handel. 

 

Afbeelding 8-4 Tabblad Toegangsrechten 

 Zorg dat het recht op Bewerken/Verkoopfactuur fiatteren en op 
Rapporten/Definitieve facturen wordt ingetrokken. 

 Sluit het venster en bewaar de gegevens. 

40.  Maak nu de rol Fiatteren verkoopfacturen aan. 

 Voeg de nieuwe rol toe door CTRL+N(Bewerken/Toevoegen) te kiezen. 

 Ken de toekenrechten toe op Verkoopfacturen voor de opties Verkoopfactuur 
fiatteren en Definitieve facturen. 

41.  Maak een gebruikersgroep Facturering aan. 
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 Kies Document/Stamgegevens systeem. 

 Kies Gebruikersgroepen en druk op ENTER 

 Kies CTRL+N om de nieuwe groep toe te voegen 

 Koppel de gebruikers GIJS JAN en FRANS. 

 Koppel de rol FACTUREN INVOEREN en sla de gegevens op. 

42.  Koppel de rol Facturen fiatteren aan de gebruiker Frans. 

 Kies Document/Stamgegevens systeem 

 Kies Gebruikers 

 Selecteer de gebruiker JANSEN en kies OK 

 Voeg de rol toe op het tabblad Rollen 

 Sluit het venster en sla de gegevens op. 

8.5 Extra opdrachten 

43.  Maak de gebruikersgroepen Administratiemedewerkers en Applicatiebeheerder 
aan. Richt de bijbehorende toegangsrollen in. 

 Maak de toegangsrollen FIN_MUT, FIN_BEH en APP_BEH aan. 

 Maak de gebruikersgroepen Administratiemedewerkers en Applicatiebeheer aan. 

 Koppel de corresponderde toegangsrollen aan de gebruikersgroepen. 

44.  Maak een inrichting waarbij het toevoegen van Grootboekrekeningen wordt 
uitgesloten, echter voor de administraties Your Advice moet het wel mogelijk zijn 
grootboekrekeningen toe te voegen. 

 Maak een toegangsrol aan waarmee het toevoegen van grootboekrekeningen 

wordt uitgesloten (DENY_LEDGR) 

 Maak een toegangsrol aan waarmee het toevoegen van grootboekrekeningen is 
toegestaan. Zorg ervoor dat bij een combinatie van deze twee rollen het toeken-

recht voorrang heeft op het uitsluit-recht (ADD_LEDGR). 

 Koppel de toegangsrol DENY_LEDGER aan de gebruikersgroep voor alle 

gebruikers. 

 Leg een uitzondering vast voor de administratie Your Advice door de toegangsrol 

ADD_LEDGER te koppelen. 

 

Afbeelding 8-5 Uitzonderingen per administratie vastleggen 
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9. AccountView Backoffice Server 

9.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

 Kent u het doel van de Back Office Server 

 Kent u het effect en geadviseerde waarden van de instellingen 

 Kunt u de Back Office Server installeren 

 Kunt u de Back Office Server configureren 

9.2 Schematische weergave 

 

Afbeelding 9-1 Berichtenuitwisseling AccountView BOS 

 

De communicatie tussen de externe applicatie en AccountView loopt via de 
AccountView Backoffice Server (hierna BOS) met behulp van XML-berichten. De 
externe applicatie schrijft een XML bestand in een directory met daarin een verzoek om 
gegevens aan de BOS. Als de BOS gestart is controleert deze met vooraf gekozen 
intervallen of er nieuwe berichten met extensie XML in de opgegeven netwerk-directory 
staan. Als er een bericht staat haalt de BOS de gevraagde gegevens op uit 
AccountView en zet een Response bestand terug dat het de externe applicatie uitleest. 
Informatie van de externe applicatie volgt de omgekeerde weg. 

9.3 Theorie Back Office Server 
Installatie 
De AccountView Backoffice Server wordt als een aparte service geïnstalleerd. Het 
voordeel hiervan is dat na een herstart van de Server de AccountView Backoffice 
Service direct weer actief is zonder dat iemand actie moet ondernemen. Daarnaast 
wordt continue gecontroleerd of deze processen nog aanwezig zijn. Als een proces 
onverwacht afsluit, start het automatisch weer op.  
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Op de AccountView cd-rom staat een aparte directory met de installatie bestanden.  

Voor het testen van de omgeving kun je een AccountView installatie in de ‘Server’ 
stand zetten. Bij deze methode wordt de AccountView installatie gebruikt als Backoffice 
Server. De AccountView installatie wordt op normale manier gestart en vervolgens in 
Backoffice modus gezet. De applicatie is in dit geval zichtbaar op de desktop. Deze 
methode is met name geschikt om te gebruiken in testdoeleinden, omdat  je moet 
inloggen is dit niet handig voor een productieomgeving.  

Configuratie 
Tijdens de installatie is een voorbeeldbestand gekopieerd waarin in alle instellingen 
voor de BOS zijn beschreven. Dit bestand heeft de naam; BOSService sample.xml. U 
kunt dit bestand gebruiken om voor uw klant relevante instellingen te kopiëren naar uw 
configuratiebestand BOSService.xml. Standaard heeft dit bestand de volgende inhoud: 

 
Afbeelding 9-2 Voorbeeld configuratie bestand BOS 

 ApplicationDirectory: hier stelt u in waar de AccountView installatie staat die moet 
worden gestart als BackOffice Server. Gebruik een UNC-notatie voor 
netwerkschijven 

 Arguments: eventuele command line parameters die bij het starten worden 
doorgegeven aan avwin.exe. 

 Instances: het aantal AccountView-processen dat moet draaien. Bij zwaardere 
belasting van de BOS of bijvoorbeeld op een krachtige server met meerdere 
processoren kan het draaien van meerdere instances de performance van de 
koppeling positief beïnvloeden. 

 StopTimeout: het aantal seconden dat wordt gewacht op het stoppen van de 
AccountView-processen bij het stoppen van de service. Als de processen na de 
opgegeven tijd niet zijn gestopt worden de processen alsnog hard afgesloten. Bij de 
standaardwaarde 0 is de wachttijd oneindig. 

 Avbos_timeout: De avbos_timeout is de maximaal toegestane responstijd in 
seconden van de BOS bij het uitwisselen van XML-berichten. Als deze responstijd 
wordt overschreden, dan wordt dit aan de cliënt gemeld. Dit kan betekenen dat 
AccountView .NET Backoffice Server niet (meer) actief is, maar ook dat de BOS 
overbelast is. 

 Sleeptimer: Om te voorkomen dat de BOS teveel resources van de server in 
beslag neemt kan een sleeptimer worden geconfigureerd. U kunt een minimum 
interval, een maximum interval en decrement ingeven. De tijd tussen twee 
controles of er XML bestanden in de AVS directory staan begint op minimum en 
loopt met stappen van decrement op naar maximum als er een bericht staat 
begint hij weer met minimum. Als er dus geen verzoeken zijn wordt er met 
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steeds groteren tussenpozen gecontroleerd op bestanden om de server te 
ontzien. 

Geadviseerde waarden 
Vul altijd waarden in, voor MinInterval standaard 10 in voor MaxInterval 100 zet de 
Decrement op 10. Zet de Stoptimeout op 60 zodat hij in ieder geval stopt. Je kunt het 
Number of instances opvoeren als er veel berichten in AVS staan, standaard zet u 
deze waarde op 1. 

Instellingen in AccountView 
In de systeeminstellingen van AccountView maakt u een aantal aanpassingen.  

Het veld Script-map automatisch uitlezen moet altijd aan staan. U moet daarnaast 
opgeven welke directory de BOS gebruikt voor het uitwisselen van gegevens. 
Standaard worden stationsletters (schijfletters) gebruikt om netwerklocaties aan te 
geven, bijvoorbeeld F:\. Het is beter als u UNC-notatie voor netwerkschijven 
(bijvoorbeeld \\server\accountant) gebruikt. Deze notatie maakt de netwerklocaties 
onafhankelijk van de stationsletters die worden uitgedeeld en afhankelijk van de 
server- en share-namen. 

Als er problemen zijn met de communicatie tussen AccountView en de BOS kunt u 
tijdelijk de script bestanden bewaren door de instelling aan te zetten. Aan de hand van 
de XML bestanden kunt u dan proberen het probleem te analyseren.  

 
Afbeelding 9-3 Instellingen AccountView 

Starten 
Na configuratie kan de AccountView BackOffice Server Service worden gestart en 
gestopt met de "Windows Services Administrative tool". De service kun je ook starten 
en stoppen via een command prompt:  

 Starten van de service: NET START "AccountView BackOffice Server Service"  

 Stoppen van de service: NET STOP "AccountView BackOffice Server Service"  

 Let op: de Service start standaard onder een Lokale Systeem gebruiker (Local 
System Account). Wanneer de berichten directory op een andere server staat heeft 
deze gebruiker geen rechten om XML-berichten te lezen en te schrijven. Leg in dat 
geval een aparte gebruiker, met rechten op de andere server, vast waarmee de 
Service wordt gestart. 
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Afbeelding 9-4 BOS en AV shared op verschillende servers 

XML berichten 
De directories waarin de verwerking van XML-berichten plaatsvindt, hebben altijd vaste 
namen: Process, Request, Response. Deze directory structuur wordt automatisch 
aangemaakt onder de directory die is ingevoerd in het veld Script-directory op tabblad 
AV Server in de systeeminstellingen. 

 

 

Afbeelding 9-5 Directory structuur 

Ontvangen berichten krijgen tijdens de verwerking een nieuwe extensie, maar niet een 
nieuwe naam. Elk bericht wordt daarom aangemaakt met een unieke bestandsnaam. 
Binnen de XML verwerking van de AccountView Backoffice Server kunnen we drie 
verschillende bestandsextensies onderscheiden: 

 XML: een onverwerkt XML-bericht 

 XRQ: een Request XML-bericht. Dit is een kopie van het originele XML-bericht 
nadat de Backoffice Server deze verwerkt heeft. Dit bericht wordt geplaatst in 
/Request 

 XRS: Een Response XML-bericht. Hierin staat het antwoord van de backoffice 
server. Dit bericht wordt geplaatst in /Response 

Onderstaande tabel geeft een overzicht hoe AccountView deze directory structuur 
gebruikt in de Backoffice Server. 

Actie XML verkeer 

Client start AccountView.   

 

Het bericht wordt verwerkt door de 
AccountView .NET Backoffice Server.   
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Het bericht is verwerkt door de AccountView 
.NET Backoffice Server.   

 

 

 

 

Tabel 9-1 Acties en berichtenverkeer 

Testen en veel gestelde vragen 
Informatie over de status van de service wordt geregistreerd in de Windows Event Log. 
Dit logboek kunt u inzien via Start/Run/Eventvwr. Daar kunt u vervolgens zoeken naar 
een mogelijke oorzaak. 

Als de BOS overbelast is kunt u dit als volgt oplossen; 

 Een tweede instantie van de Backoffice Server starten, zodat meer berichten 
tegelijkertijd verwerkt kunnen worden. 

 De BOS laten draaien op een netwerkserver die minder belast is. 

 De avbos_timeout verhogen, zodat er meer tijd beschikbaar is voor het uitwisselen 
van berichten. 

XML-Berichten kunnen eenvoudig worden gelezen als ze in de Internet Explorer of 
Notepad worden geopend. Enige kennis hiervan is nodig om mogelijke problemen snel 
te kunnen traceren. Bijvoorbeeld; 

Het xml-bericht blijft staan in de directory \AVS en is dus niet verwerkt. Mogelijke 
oorzaken:  

 De AccountView .NET Backoffice Server is niet actief 

 In de Systeeminstellingen is de verkeerde directory vastgelegd  

Een xml-bericht verschijnt in zowel \Request als \Response. Mogelijke oorzaken:  

 Gebruikersnaam is onbekend in AccountView * 

 Geen Accountantadministratie vastgelegd in de Systeeminstellingen * 
* Beide oorzaken kunnen aan de hand van de XML-berichten worden geverifieerd. 
Ter controle openen we dus het Request en Response bericht: 

Request: Response: 

  

  

9-2 Inhoud XML bestanden 

 

9.4 Opdrachten 

45.  Installatie AccountView Backoffice Server Service. 

 Start setup.exe in de map avbos service op de AccountView Cd-rom 

 Doorloop de stappen van de installatie-wizard en zorg ervoor dat de avbos service 
wordt geïnstalleerd in C:\Program Files\AccountView BV\Backoffice Service 

46.  Configuratie AccountView Backoffice Server Service. 
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 Demarkeer de eigenschap Read only van het bestand BOSService.xml in de map 
C:\Program Files\AccountView BV\Backoffice Service 

 Open vervolgens het bestand BOSService.xml met Notepad.  

 Leg de directory vast waarin AccountView is geïnstalleerd; C:\Program 
Files\AccountView BV\AccountView SA 

 
Afbeelding 9-6 Applicationdirectory in BOSService.XML 

 Configureer de sleeptimer door uit bestand BOSService-sample.xml in dezelfde 
directory de regels voor MinInterval, MaxInterval en Slowdownrate te kopiëren. 

 Bewaar de wijzigingen en sluit het bestand 

Instellingen in AccountView 
Nu moeten we in AccountView vastleggen welke directory gebruikt zal worden voor het 
uitwisselen van de XML berichten. 

47.  Instellingen AccountView. 

 Kies Opties/Instellingen/Systeem/AV server 

 Leg de directory vast waarin de berichten verwerkt kunnen worden; bijvoorbeeld 
c:\avs 

 Demarkeer de opties Script-bestanden bewaren en ‘uitvoering van script 
registreren’ 

 Kies Ok 

 Let op gebruik unc padverwijzing en geen driveletters 

 
Afbeelding 9-7 Instellingen in AccountView 

48.  Starten AccountView Backoffice Server Service 

 Kies Start/Run 

 Type het commando services.msc; gevolgd door Ok 

 Dubbelklik de AccountView Backoffice Server Service 

 Selecteer Automatic in het veld Startup type 

 Klik vervolgens op de knop Start, zodat de service wordt gestart 

49.  Controleer of de BOS correct werkt. 

 Kies Document stamgegevens/Systeem/Ingelogde gebruikers of user SYSTEM 
is ingelogd 

 Als dat niet zo is kies dan in AccountView Bestand/AVserver als dat niet lukt krijg 
je een melding van het probleem. 
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 Start de eventviewer Start/Run:eventvwr kijk bij toepassingen voor de melding(en) 

9.5 Extra opdrachten 

50.  Start de BOS als volgt om te testen. 

 Start AccountView op normale wijze 

 Kies Bestand/AccountView Server 

 Sluit de BOS af en sluit AccountView. 

U kunt in een snelkoppeling een opstartparameter gebruiken zodat AccountView na het 
opstarten direct in Backoffice modus wordt geplaatst. 

51.  Maak als volgt een snelkoppeling met opstartparameter. 

 Ga naar de snelkoppeling waarmee u AccountView opstart 

 Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling 

 Kies Eigenschappen en selecteer het tabblad Eigenschappen (Shortcut) 

 Klik achter AVWIN.EXE 

 Vul deze regel aan met een spatie en daarna /SERVER 

 Test de werking. 
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10. Navigatievenster verdiept 

10.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

 Kunt u op de gebruikersprocessen gerichte navigatievensters maken. 

 Kunt u navigatievensters beheren en distribueren. 

 Kunt u gebruikersactiviteiten koppelen. 

 Kunt u externe applicatie opstarten vanuit het navigatievenster 

10.2 Schematische voorstelling 

Afbeelding 10-1 Navigatievenster aangepast 

Het navigatievenster biedt vele mogelijkheden voor gebruikers maar ook voor 
consultants. In het venster Navigatievenster maak kun je aanpassingen maken die 
voor iedereen of voor een geselecteerde gebruikersgroep gelden.  

Naast het navigeren in AccountView kan je ook externe applicaties of taken starten. 
Bijvoorbeeld om direct naar de elektronisch bankieren website van een bank te gaan of 
naar een webportaal van leveranciers van producten of diensten. Bij het opstarten van 
taken kunt u denken aan batch bestanden die een BOS stoppen en starten. 

Daarnaast kun je centraal opgeslagen bestanden zoals trainingsmateriaal, instructies, 
e-learning materiaal direct vanuit AccountView opvragen. 

Met behulp van de Setup-wizard maak je eenvoudig een back-up van de aanpassingen 
die je als je uitbreiding kunt installeren bij al je klanten. 
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10.3 Theorie 
Het navigatievenster is ingedeeld in groepen, subgroepen en onderdelen. U kunt naar 
keuze de standaardset van AccountView, een voor uw organisatie gemaakte set of een 
persoonlijke set van menukeuzes neerzetten 

.  

Afbeelding 10-2 Navigatievenster. 

U past het navigatievenster eenvoudig aan zodat het voor u relevante functies laat 
zien. Hiervoor drukt u in het navigatievenster op de rechtermuisknop zodat een 
snelmenu verschijnt.  

  
Afbeelding 10-3 Snelmenu navigatievenster. 

Via het snelmenu kunt u onderdelen, groepen en subgroepen toevoegen en 
verwijderen of de volgorde op het scherm aanpassen. Een groep voegt u toe via het 
snelmenu door te kiezen voor Groep toevoegen en vervolgens een naam in te voeren 
en desgewenst een pictogram te kiezen. De onderdelen openen de AccountView-
vensters en eventuele externe bestanden waar u regelmatig in werkt. U kunt drie typen 
onderdelen kiezen: 

 Venster: dit kan elk stamgegevensvenster zijn uit administratie, systeem of 
programma (menu Document). 

 Snelkoppeling: dit kan zowel naar een bestand zijn als naar een extern programma. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een snelkoppeling maken naar een specifiek Microsoft 
Excel-bestand, maar ook naar Microsoft Excel als zodanig. Zodra u op de 
snelkoppeling klikt, wordt het bestand of programma op de voorgrond geopend. 
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 Gebruikersactiviteit: dit kan elk type gebruikersactiviteit zijn waarmee een aantal 
handelingen in AccountView zijn geautomatiseerd. In AccountView Business zijn 
gebruikersactiviteiten standaard beschikbaar. 

 Als u gebruikmaakt van het snelmenu, wordt het onderdeel altijd toegevoegd aan 
de subgroep waarin u met de rechtermuisknop hebt geklikt. Zorg dus dat u de juiste 
subgroep selecteert voordat u de rechtermuisknop indrukt. 

Onderhouden 
Via Document/Stamgegevens systeem/Navigatievenster kunt u navigatievensters 
centraal onderhouden en afhankelijk van de modulesamenstelling koppelen aan 
gebruikers of gebruikersgroepen(Toegangsbeheer II). Het voordeel voor de consultant 
is dat je in één venster de hele inrichting kunt doen en het voor gebruikers en 
systeembeheerders eenvoudiger maken. 

 

Afbeelding 10-4 Stamgegevens navigatievenster 

Navigatievensters kunt u exporteren naar Setup-bestanden en in andere AccountView 
installaties inlezen door de uitbreiding te installeren. Zo kun je in klantomgevingen snel 
een algemene basisinrichting maken. 

Weergaven 
Als u een venster aan een onderwerp koppelt kunt u systeemweergave kiezen. Zo 
zorgt u dat een gebruiker hetzelfde venster met wisselende weergaven kan openen.  

Gebruikersactiviteiten 
Via venster Gebruikersactiviteiten kunt u parameters van rapporten aanpassen met 
Foxpro commando’s zodat je complexere of datumafhankelijke selecties kunt maken. 
In de opdrachten werkt u een voorbeeld uit. De drie typen activiteiten zijn in feite drie 
manieren om een gebruikersactiviteit vast te leggen.  

 Standaardmenu 
De gebruikersactiviteit omvat één actie ten aanzien van één object. Deze actie is 
altijd een standaardhandeling die u in AccountView kunt uitvoeren, zoals het 
opvragen van een rapport. 

 Script 
Komt aan de orde in de cursus Designing Advanced Business Configurations. In 
een script kunt u een complexe actie opnemen. Kies in Script-type het gewenste 
type script en voer het script in. U kunt ook beginnen met het opnemen van de 
belangrijkste stappen van het script, en daarna het script handmatig aanvullen en 
aanpassen.(Samenstel-assistent II/BusinessAlerter II/BusinessModeller Compleet) 
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 Geselecteerd menu 
Met het type Geselecteerd menu neemt u geen actie op, maar maakt u een keuze 
vanuit een gegeven Object. Wanneer u in Object een venster kiest, verschijnt in het 
veld Menu-optie een lijst van alle opties die in dit venster beschikbaar zijn. 

10.4 Opdrachten 
Om te zorgen dat iedereen dezelfde uitgangspositie heeft verwijderen we eerst de 
aanpassingen in het navigatie venster. 

52.  Zet het standaard navigatievenster van AccountView terug. 

 Open venster Navigatievenster 

 Kies Bewerken/Standaard herstellen 

De vensteroriëntatie van AccountView maakt dat u om rapporten op te vragen eerst het 
bijhorende venster openen. Met behulp van een gebruikersactiviteit roept u direct 
vanuit het navigatievenster rapporten op. 

53.  Zorg als volgt dat rapport Openstaande posten direct opvraagbaar is. 

 Open venster Gebruikersactiviteiten via Document/Stamgegevens systeem 

 Voeg onderstaande gebruikersactiviteit toe 

 

Afbeelding 10-5 Gebruikersactiviteit 

 Kies Parameters in venster wijzigen en pas de parameters aan volgens 
onderstaand voorbeeld. 

 

Afbeelding 10-6 Parameters openstaande posten 
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In de volgende opdracht gaat u een rapport opvragen dat afhankelijk is van de 
ingelogde gebruiker en systeemdatum. 

54.  Voeg de gebruikersactiviteit toe en test de werking. 

 Zorg dat de gebruikte inlognaam aan een medewerker is gekoppeld. 

 Voeg een nieuwe gebruikersactiviteit toe 

 Kies voor Standaardmenu en kies Opnemen 

 Open venster Activiteiten  

 Selecteer alleen de activiteiten van medewerker BAAS 

 Selecteer alleen de niet afgewerkte activiteiten voor de komende 7 dagen 

 Druk nu het rapport af zonder parameters te wijzigen 

 Open venster Gebruikersactiviteiten en kies Opname Stoppen, sla op als 
Standaardmenu en bewaar de gebruikersactiviteit 

 Kies Parameters in XML-code wijzigen en zoek deze regels op 

 <LINE> 

  <CTL_SRC>action.emp_nr</CTL_SRC> 

  <OPERATOR>9</OPERATOR> 

  <VALUE TYPE="C"><![CDATA[BAAS      ]]></VALUE> 

  <OPTIONS/> 

 </LINE> 

 Pas deze regels als volgt aan   

 <VALUE TYPE="EVAL">av.user_name</VALUE> 

 Bewaar de gebruikersactiviteit. 

 Koppel de zojuist gemaakt gebruikersactiviteit in het navigatievenster. 

 Test de werking door wat activiteiten aan te passen. 

Het script bevat ook regels die de status van de activiteit bepalen. Onderstaand 
geven we die weer. U ziet het veld action.act_stat dat verwijst naar het veld uit de 
AccountView tabel. De regel <VALUETYPE=”N”>3</VALUE> is bepalend voor de 
getoonde regels.  

 

Scriptregels voor selectie op status 

<LINE> 

 <CTL_SRC>action.act_stat</CTL_SRC> 

 <OPERATOR>2</OPERATOR> 

 <VALUE TYPE="N">3</VALUE> 

 <OPTIONS/> 

</LINE> 

Tabel 10-1 Scriptregels 
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In de systeeminstellingen kiest u de standaard directory voor het opslaan van 
bestanden zoals exports en rapporten. Om snel het resultaat te zien maken we een 
snelkoppeling die gebruikersonafhankelijk is. 

55.  Voeg een onderwerp toe dat direct de map Mijn documenten opent.  

 Maak op het bureaublad een snelkoppeling aan naar bestand Explorer.exe 

 Voeg aan het veld Target het volgende toe 
/ROOT, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\%USERNAME%\MY DOCUMENTS 

 Bewaar de wijzigingen en verplaats de snelkoppeling naar een map in de 
AccountView root. 

 

Afbeelding 10-7 Snelkoppeling 

 Voeg een onderwerp toe van het type Snelkoppeling 

 Koppel de zojuist gemaakte snelkoppeling 

 Vul de omschrijving in en kies Ok 

 Test de werking 

Met commando ROOT kun je ook een snelkoppeling maken naar de persoonlijk home 

directory van een gebruiker. Onderstaand een voorbeeld van het commando in de 
snelkoppeling 

 C:\WINDOWS\explorer.exe /root, \\servernaam\home\%username% 

In het volgend voorbeeld verwijzen we naar een Batch bestand waarmee een service 
wordt gestart en gestopt.  

56.  Zorg dat u de BOS vanuit AccountView kunt starten en stoppen. 

 Maak een batchbestand om de BOS te starten aan. 

 Type NET START "AVBosServiceInstall" en bewaar het batchbestand 

 Maak nu een batchbestand om de BOS te stoppen 

 Type: NET STOP "AVBosServiceInstall"  

 Maak nu twee snelkoppelingen naar deze bestanden 

 Test de werking 

57.  Maak een backup van de aanpassingen. 

 Open het venster Data-dictionary 

 Kies Document/Setup-wizard 

 Kies zelf de naam en de codering en kies Volgende 
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 Zorg dat in ieder geval onderstaande opties zijn gemarkeerd 

  

Afbeelding 10-8 Opties Setup-wizard 

 Maak een zip bestand aan. 

 Deze uitbreiding kunt u installeren via venster Administraties 
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11. De Setup Wizard 

11.1 Leerdoelen 
Na dit hoofdstuk; 

 Weet u welke uitbreidingen u kunt distribueren 

 Kunt u uw uitbreidingen distribueren  

 Kunt u een overzicht opvragen van geïnstalleerde uitbreidingen 

11.2 Schematische weergave 

Schone installatie

Ontwikkelen/

Inrichten

Setup bestand 

aanmaken

Setup bestand installeren

Controle

Voorkomen vervuiling

Maatwerk

Toegangsbeheer

Weergaven

Navigatievenster

Gebruikersactiviteiten

Gebruikers rapporten

Layouts

Business Alerts

Unieke naam

Vendor-ID

Versie

Uitvoermedium

Venster Administraties

Rapporten/Add-ins

 

Afbeelding 11-1. Proces distribueren uitbreiding en irnrichting 

Als u een AccountView installatie inricht of maatwerk ontwikkelt voor een klant, kunt u 
deze wijzigingen veilig stellen door het maken van een Setup bestand. U kunt daarmee 
systeemgegevens, zoals gebruikers, layouts, etiketten en een aantal navigatie-
onderdelen, eenvoudig over meerdere AccountView-installaties verspreiden. 
Consultants kunnen zo bijvoorbeeld een standaardinstallatie bij een klant inlezen om 
inrichtingstijd te besparen. Accountantskantoren hoeven zo de systeeminrichting maar 
één keer uit te voeren, en kunnen die vervolgens snel en efficiënt op alle vestigingen 
installeren. 

Schone installatie 
Als u maatwerk ontwikkelt voor een klant is de basis voor een project altijd een schone 
AccountView installatie. U wilt na de installatie geen maatwerk van de ene klant bij de 
volgende installeren. 

Inrichten en aanpassen 
In dit hoofdstuk beschrijven we niet hoe u aanpassingen kunt maken. Onthoudt dat u 
alleen zaken op systeemniveau kunt opslaan. Administratie afhankelijke informatie of 
persoonlijke instellingen gaan niet mee in een Setup-bestand. 

Wat kan je in een Setup-bestand opslaan 
Om teleurstellingen te voorkomen is het goed om te weten wat u in een setup bestand 
kunt opslaan. 
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 Weergaven (alleen systeemweergaven) 

 Navigatievenster: alle groepen, subgroepen en onderdelen, en eventuele 
pictogrammen en afbeeldingen waarnaar wordt verwezen 

 Knoppenbalken 

 Gebruikersactiviteiten 

 Lay-outs 

 Toegangsbeheer 
o Gebruikers en gebruikersgroepen: tabellen Gebruikers, 

Gebruikersgroepen, Koppelingen gebruikers-groepen 
o Toegangbeveiligingsrollen: tabellen Toegangsbeveiligingsrollen, 

Roldefinities 
o Toegangbeveiligingsrollen per gebruiker: tabellen Gebruikersrollen, 

Gebruikersgroeprollen. Dit veld kan alleen worden gemarkeerd als 
Gebruiker en Gebruikersgroepen en Toegangbeveiligingsrollen ook zijn 
gemarkeerd. Rollen kunnen immers niet worden toegekend aan 
gebruikers en gebruikersgroepen, als die niet beschikbaar zijn. 

 De volgende zaken worden altijd gedistribueerd. 
o Sleutelveldseries 
o Business alerts 
o Alle directories en bestanden in map Addin 
o Etiketten  
o Importdefinities 
o Rapporten gemaakt met Business Reporter 
o AccountView Verkenner 

Als u daarnaast nog eigen bestanden wilt distribueren kunt u die aan de ZIP-file 
toevoegen in de ADDIN map. Bij het installeren van de uitbreiding wordt namelijk wel 
de inhoud van ADDIN gekopieerd 

Aanmaken Setup bestand 
De Setup Wizard maakt een ZIP-bestand aan dat alle gemaakte aanpassingen kan 
bevatten. Omdat de Setup Wizard niet ontwikkeld is voor eindgebruikers is deze in de 
Engelse taal. U geeft elke uitbreiding een unieke naam en koppelt de vendor-ID van uw 
eigen organisatie zodat aanpassingen van andere partijen niet overschreven worden. 
Iedere AccountView-partner kan bij de support-afdeling zijn eigen unieke Vendor ID 
aanvragen. Bij de Addin-id geeft u een naast de naam een versienummer in zodat u 
eenvoudig kunt zien met welke uitbreiding u te maken heeft. De AccountView 
programmatuur gebruikt deze informatie bij het eventueel de-installeren van een 
uitbreiding. 

Distributie 
De gedistribueerde systeemgegevens kunt u installeren via het venster Administraties. 
De eindgebruiker die de uitbreiding installeert ziet de unieke naam van de uitbreiding 
zodat duidelijk is wat men installeert.  

Controle geïnstalleerde uitbreidingen 
Met Rapporten/Add-Ins in venster Administratie vraagt u een overzicht op van de 
geïnstalleerde uitbreidingen. Deze optie is alleen beschikbaar als module System 
Development Kit actief is. 

11.3 Theorie 
De Setup Wizard is oorspronkelijk bedoeld voor AccountView-ontwikkelprojecten 
(SDK-projecten), waaruit in principe vrijwel alle wijzigingen worden gedistribueerd. 
Voor een aantal onderdelen, zoals weergaven, layouts, toegangsbeveiliging, 
navigatievenster, knoppenbalken en gebruikersactiviteiten, kunt u aangeven of u die 
wilt distribueren of niet.  
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Uiteraard kan de aanpassing voor klant X de basis zijn voor een uitgebreidere 
aanpassing bij klant Y. Het is daarom belangrijk om deelaanpassingen gescheiden te 
ontwikkelen zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van eerder gemaakte 
aanpassingen in een nieuw project. 

Als u niet met SDK-projecten werkt, raden wij u aan om voor de distributie van 
systeeminstellingen een aparte, ‘schone’ AccountView-installatie te reserveren. 

De Setup Wizard 
In venster Data-dictionary vindt u de optie om de SWetup Wizard te starten. De wizard 
is verdeeld in vier stappen welke we hieronder beschrijven. 

 In de eerste stap legt u naam en identificatie van de uitbreidingset vast. Deze 
informatie krijgt u het installeren van de uitbreiding weer te zien zodat u kunt 
controleren of u de juiste set installeert. In het veld Vendor voert u de Vendor ID 
van uw eigen organisatie in. Iedere uitbreiding is voorzien van een Add-in ID 
waarmee u de versies van de uitbreiding kunt beheren. 

  
Afbeelding 11-2. Setup Wizard, vendor-ID en versienummer 

 In de volgende stap geeft u aan of u weergaven in de setup wilt opslaan. 

 In de derde stap markeert u welke systeemgegevens u nog meer wilt opslaan. 

  

Afbeelding 11-3. Setup Wizard, Systeembestanden en layout’s. 

 Als laatste kiest u een verspreidingsvorm. Als u kiest voor 
Uncompressed(Folder) dan worden de bestanden met hun oorspronkelijke 
directory structuur gekopieerd naar de door u gekozen directory. Let op dat 
deze directory eerst wordt leeggemaakt door AccountView.  
Kiest u voor Compressed(ZIP archive) dan worden al deze bestanden in een 
ZIP-bestand gezet. De keuze die u hier maakt heeft geen invloed op het 
installeren van de uitbreiding.  
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Eventueel kunt u extra programma’s voor of na het installeren laten uitvoeren. 
Deze optie wordt gebruikt door ontwikkelaars die met behulp van de SDK 
module uitbreidingen ontwikkelen. 

 

Afbeelding 11-4. Setup Wizard, Systeembestanden en lay-out’s. 

De installatie van uitbreidingssets gaat op dezelfde manier als de installatie van een 
service-pack. In venster Administratie kiest u Document/Uitbreiding installeren en geeft 
aan waar het ZIP-bestand staat. AccountView zorgt voor een juiste installatie. 

Met de module System Development Kit kunt u uitbreidingen ook de-installeren en een 
rapport dat de geïnstalleerde uitbreidingen laat zien. 

11.4 Opdrachten 
Als u nog geen systeemaanpassingen gemaakt in de AccountView installatie die u 
gebruikt voeg dan nu een systeemweergave en aangepast navigatievenster toe. Voeg 
ook nog een knop toe in venster Grootboek. 

58.  Test de werking van de Setup wizard als volgt. 

 Kies Document/Stamgegevens programma/Data Dictionary 

 Kies Document/Setup Wizard.  

 Verzin zelf een naam en type bij Vendor A1 

 De versie is A1_1.0, kies Volgende. 

 Markeer Views om de weergaven mee te nemen 

 Kies Volgende en markeer Navigation Pane en Toolbars  

 Kies Voltooien, markeer Compressed en geef het bestand een toepasselijke naam. 

 Noteer de directory waar u het bestand opslaat. 

59.  Installeer de gemaakte uitbreiding in een andere AccountView omgeving. 

 Open het venster Administraties 

 Kies Document/Uitbreiding installeren 

 Selecteer het ZIP-bestand uit de directory die u zojuist heeft genoteerd 

 Kies Volgende en kies Voltooien 

 Als al een uitbreiding met dezelfde ID is geïnstalleerd krijgt u de vraag of u deze wilt 
overschrijven. 

 Als alles goed is gegaan krijgt u onderstaande melding. 
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Afbeelding 11-5 Afsluitvenster uitbreiding installeren. 

11.5 Extra opdrachten 
Als de module System Development Kit actief is heeft u nog twee extra mogelijkheden 
op het gebied van setup-bestanden.  

60.  Vraag een rapport met de geïnstalleerde uitbreidingen. 

 Open venster Administraties 

 Kies Rapporten/Add-ins 

61.  Test de mogelijkheid om een uitbreiding te verwijderen. 

 Open venster Administraties 

 Kies Document/Uitbreiding de-installeren 

 Selecteer in het veld Uitbreiding de uitbreiding die u wilt de-installeren 

 Kies Volgende en Voltooien 

 

Afbeelding 11-6 Venster uitbreiding de-installeren 
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Bijlagen 

AccountView sneltoetsen 
Sneltoets Optie 

F1 Help/Onderwerp 

F4 Opvraaglijst 

F5 Zoeken/Openstaande posten 

F6 OF ENTER Bewerken/Stamgegevens 

F8 Bewerken/Stamgegeven kopiëren 

F10 Menubalk activeren 

CTRL+F3 Bewerken/Regel tussenvoegen 

ESC Actieve tab sluiten zonder bewaren 

CTRL+F5 Zoeken/…kaart 

CTRL+F6 Volgende open tab activeren 

CTRL+F10 Actieve venster maximaliseren 

CTRL+F Zoeken/Zoeken 

CTRL+O Bestand/Openen 

CTRL+Z Bewerken/Invoer ongedaan maken 

CTRL+N Bewerken/Toevoegen 

CTRL+DELETE Bewerken/Verwijderen 

CTRL+ENTER  Doorgaan (in een invoervenster)  

 Bewaren (in stamgegevens) 

CTRL+HOME Ga naar eerste 

CTRL+END Ga naar laatste 

ALT+F4 Bestand/Afsluiten 

ALT+F7 Beeld/Verversen 

ALT+LETTER Menu openen 

ALT+CIJFER Corresponderende tabblad activeren 

CTRL+F7 Navigatievenster activeren 

CTRL+TAB Volgende (sub)venster activeren 

TAB Volgende groep in navigatievenster 

ALT+ 0 Tablijst activeren 

CTRL+W Venster/Meerdere subvensters 
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Sneltoetsen dagboekinvoer 
 

Sneltoets Bewerking 

CTRL+N Dagboekbladzijde toevoegen  

CTRL+DELETE Dagboekbladzijde verwijderen  

ALT+T Regel toevoegen 

ALT+V Regel verwijderen 

CTRL+F3 Regel tussenvoegen 

CTRL+F6 Regel wijzigen 

CTRL+K Regel kopiëren 

F4 Opvraaglijst 

CTRL+F8 Bruto/Netto 

CTRL+R Bedrag +/- 

CTRL+ENTER Doorgaan 

CTRL+S Bewaren 

Speciaal  

CTRL+M Autocodering 

CTRL+F5 Grootboekkaart 

F5 Bankafschriften (type: Bank/Kas/Giro) 

- Datum dag eerder (type: Bank/Kas/Giro) 

+ Datum dag later(type: Bank/Kas/Giro) 

F12 Saldo debiteur/crediteur (type: Bank/Kas/Giro) 

SHIFT+F12 Saldo factuur(type: Bank/Kas/Giro) 

CTRL+L Bladzijde nul stellen (type: Memoriaal) 

 

 




