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titel: gebruik van 0_Qec-margin als bijlagebestand1 

 
doel: beschrijving van de mogelijkheid om bij printen in een Rekenblad een kopie excelsheet als print te 

kopieren naar 0-Qec-margin.  
 NIET VAN TOEPASSING VOOR PAKKET C:GEWICHTSBEREKENING en  
 0_Qec-margin versienummer lager dan *.*.2 en 
 IN samenwerking met rekenbladen versie *.*.5 en hoger 
 
  

DEMO-VERSIE 1 
“0_Qec-margin” 1 
0_Qec-margin openen als “startbestand” 1 
0_Qec-margin toegankelijk maken als bijlagebestand 1 
Plaatsen van “Prints”(kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 3 
Verwijderen van(kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 4 
Volgorde aanpassen van (kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 4 
Genereren van inhoudsopgave (van kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 4 
Opslaan van het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 4 
Als het op te slaan Bijlagebestand gereed is en naar verwachting geen nieuwe toevoegingen krijgt die 
via een print van een origineel Rekenblad toegevoegd dienen te worden, dan is de bestandsnaam vrij. 
Om de volledige invoermogelijkheden te houden onder punt 2&3 van hoofdstuk:” Plaatsen van 
“Prints”(kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand“, dan moet de bestandsnaam 
beginnen met “0_Qec-margin…………”, maar mag hij in de projectmap worden geplaatst. 4 
NOOT 4 

 
 

DEMO-VERSIE 
 
De DEMO-versie heeft geen mogelijkheid tot printen. Deze beschrijving is niet van toepassing. 
 

“0_Qec-margin” 
 
Qec heeft een losse Excel meegeleverd die gelezen wordt vanuit de te openen Rekenbladen. M.a.w. 
mócht er een 0_Qec-margin.xls of 0_Qec-margin*********.xls2 geopend zijn vóórdat een Rekenblad 
wordt geopend, dan zal het Rekenblad alle marges overnemen inclusief de KOP-teksten. Ook de 
instellingen voor horizontaal en vertikaal centreren worden overgenomen van “0_Qec-margin******.xls” 
 

0_Qec-margin openen als “startbestand”  
 
Omdat het bewerkelijk is om steeds 0_Qec-margin**********.xls met UW instellingen handmatig te 
openen, is geprogrammeerd dat op het moment dat er geen 0_Qec-start open is bij openen, er 
gezocht wordt naar het startbestand, en deze meteen wordt geopend. Op deze manier is dan altijd 
0_Qec-margin geopend voordat Rekenbladen worden geopend. Voor de gebruiker lijkt het dat met het 
openen van “ 0_Qec-margin****.xls” het startbestand wordt geopend. Wilt U dat alle gebruikers het 
FORMAT van 0_Qec-margin gebruikend dan kunt U het beste op bureaubladen een snelkoppeling 
naar 0_Qec-margin aanmaken i.p.v. naar 0_Qec-start.3 
 

0_Qec-margin toegankelijk maken als bijlagebestand  
 
In Figuur 1 een fragment van de huidige stand van het in ontwikkeling zijnde bestand: cel “A1” bepaalt 
of bij een print in een Rekenblad naar DIT bestand wordt gekopieerd. 0_Qec-margin met cel “ A1”  op 

                                                      
1 Zie handleiding 1200 eigen logo plaatsen voor de functionaliteit van sheet “Qec” waarvan de koptekt 
bij het openen van een Rekenblad wordt overgenomen 
2 ***=eigen invulling 
3 Indien meerdere Startbestanden in uw Qec-map zijn opgeslagen volgt een fout. Zorg dat er maar 
een Startbestand in uw Qec-map staat. 
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sheet “ index” op 1 staat open voor INPUT. 

0 Verboden
Kop1

Kop2 Kop 3

index 1 
Blad1 2 

 
Figuur 1:fragment van huidige stand sheet "index" l inksboven 0 betekent geen automatische 
invoer vanuit printen van Rekenblad 
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Plaatsen van “Prints”(kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 

 
Hiervoor bestaan een aantal mogelijkheden: 

1. Het bestand 0_Qec-marginBIJLAGE is onbeveiligd (werkmapbeveiliging). Dit betekent dat 
handmatig sheets toegevoegd en verwijderd kunnen worden. U mag sheet “Qec” verwijderen, 
maar niet sheet “index”. Verder zijn opgeslagen kopie-Rekenbladen OOK onbeveiligd. Via 
rechtermuisknop op de sheet is het kopie_Rekenblad te kopieren of verplaatsen naar 0_Qec-
marginBIJLAGE. 

 
Figuur 2:Standaard kopieren/Verplaatsen van een she et in een onbeveiligde werkmap 

 

 
Figuur 3:knoppen op "origineel" Rekenblad commercie le Licentie 

2. De sheet “Rekenblad” bevat aan bovenzijde de knop “Print”….. Zie Figuur 3. Deze knop zal bij 
printen een printmenu laten zien en de mogelijkheid tot printen geven. Bij ELKE manier van 
printen zal OOK een kopie_Rekenblad in het oorspronkelijke Rekenblad worden aangemaakt. 
Deze kopie_Rekenbladen zijn onbeveiligd en herkenbaar aan de gridlines in de sheet, beeld 
is Excelnormalview (dus geen paginaindeling) Zie Figuur 4 Tijdens het aanmaken zal OOK 
een kopie naar een geopend 0_Qec-marginBIJLAGE worden gemaakt mits deze openstaat 
voor INPUT. 

 
Figuur 4:Voorbeeld van een kopie_Rekenblad IN origi neel Qec-Rekenblad herkenbaar 
Rekenblad(..) 

 
3. De sheet “Rekenblad” bevat aan bovenzijde de knop “Export Invoer”….. Zie Figuur 3. Deze 

knop zal bij printen gekopieerd worden naar een kopie_Rekenblad: Rekenblad(..). Hierop zal 
de knop onzichtbaar worden. Bij het opslaan van de kopie_Rekenbladen en weer openen van 
het opgeslagen kopie_Rekenblad , wordt de knop “Export Invoer” gewijzigd in “Export-0-Qec 
margin”�4 Zie Figuur 5 

 
Figuur 5:knoppen in een opgeslagen kopie_Rekenblad met geopende Qec-margin 
waarin INPUT wordt toegestaan(cel “A1”  sheet “inde x” in Qec-margin=1)   

                                                      
4 De knop op de sheet:kopie Rekenblad “export�0-Qec-margin” verschijnt alleen als in 0_Qec-margin 
INPUT wordt toegestaan. Als de knop zichtbaar is zorg dan dat eerst invoer wordt toegestaan, 
selecteer in kopie_Rekenblad een andere sheet(“Blad1”) en vervolgens de gewenste 
sheet:kopie_Rekenblad….De knoppen worden bij het activeren van de sheet opnieuw aangemaakt 
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Verwijderen van(kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 
 
Het bestand 0_Qec-marginBIJLAGE is onbeveiligd (werkmapbeveiliging). Dit betekent dat handmatig 
sheets toegevoegd en verwijderd kunnen worden. 
 

Volgorde aanpassen van (kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 
 
De volgorde van de sheets mag handmatig gewijzigd worden door een sheetnaam met de 
linkermuisknop vast te pakken en te slepen naar de gewenste positie 
De VBA-code is in ontwikkeling om 

1. handmatig aangepaste volgorde mee te nemen in de automatische inhoudsopgave generatie 
2. programatisch met een formulier de volgorde van de sheets aan te passen 

 
Genereren van inhoudsopgave (van kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 

 
De VBA-code is in ontwikkeling om 

1. handmatig aangepaste volgorde mee te nemen in de automatische inhoudsopgave generatie 
2. programatisch een inhoudsopgave te genereren 
3. rekening houdend met een opgegeven startpagina 
 

Opslaan van het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand 
 

Als het op te slaan Bijlagebestand gereed is en naar verwachting geen nieuwe toevoegingen krijgt die via 
een print van een origineel Rekenblad toegevoegd dienen te worden, dan is de bestandsnaam vrij. Om de 
volledige invoermogelijkheden te houden onder punt 2&3 van hoofdstuk:” Plaatsen van 
“Prints”(kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-marginBIJLAGE bestand“, dan moet de bestandsnaam beginnen 
met “0_Qec-margin…………”, maar mag hij in de projectmap worden geplaatst. 

 
NOOT 

 
De code voor 0_Qec-margin is in bewerking en zal eerst als een beta-versie met versie 5 
Rekenbladen geleverd worden. 


