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titel: gebruik van 0_Qec-uitvoer als bijlagebestand
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doel: beschrijving van de mogelijkheid om bij printen in een Rekenblad naar kopieRekenblad en deze ‘als 

print’ te kopieren naar 0-Qec-uitvoer.  
 NIET VAN TOEPASSING VOOR PAKKET C:GEWICHTSBEREKENING en  
 IN samenwerking met rekenbladen versie *.*.6 en hoger 
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DEMO-VERSIE 
 
De DEMO-versie heeft geen mogelijkheid tot printen. Deze beschrijving is niet van toepassing. 
 

“0_Qec-uitvoer” 
 
Qec heeft een losse Excel meegeleverd die als demo bekeken kan worden:”0_Qec-uitvoer.xls”. U 
mag echter een willekeurige excel aanmaken waarbij zich ‘uitvoer’ in de bestandnaam bevindt, én een 
sheet ‘Inhoudsopgave’ bevat. M.a.w. Mócht er een *uitvoer*.xls(m)

2
 voor opslaan van een Qec-

Rekenblad geopend zijn, dan wordt [indien kopieRekenbladen aanwezig in Qec-Rekenblad] de 
mogelijkheid geboden deze sheets te kopieren achteraan in *uitvoer*-bestand. 
 

“0_Qec-uitvoer” openen als “demobestand”  
 
De 0_Qec-uitvoer.xls is alleen bedoeld om gebruikers te wijzen op de mogelijkheid om met 
kopieRekenbladen een bijlagebestand met inhoudsopgave te genereren. De code die zich onder de 
knop ‘DEMO’ bevindt wordt NIET onderhouden. Pas control+m en control+q toe in de sheet 
Inhoudsopgave. 
 

“*uitvoer*” aanmaken als uitvoerbestand  
 
Maak een nieuwe excel aan, sla deze op met ‘uitvoer’ IN de bestandsnaam. Zorg dat macro’s worden 
geaccepteerd (*.xlsm) of *.xls in excel 2003. Maak vervolgens zélf een sheet ‘Inhoudsopgave’ door 
hernoemen ‘Blad1’. Verwijder overige bladen. 
 

 
Figure 1:Correcte opbouw van een lege excel op te slaan als *uitvoer*.xls(m) 

                                                      
1
 Bijlage-bestand is een bundeling van kopieRekenbladen, die zelf in staat is door te nummeren en 

een inhoudsopgave te genereren. 
2
 *=eigen invulling; opslaan als .xls in excel 2003 of .xlsm in 2007+ [de kopieRekenbladen bevatten 

code t.b.v. de knoppen delete en export.] 
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Plaatsen van “Prints”(kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-uitvoerBIJLAGE bestand 

 
Hiervoor bestaan een aantal mogelijkheden: 

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

 
Figure 2:Standaard kopieren/Verplaatsen van een sheet in een onbeveiligde werkmap 
 

 

 
Figure 3:knoppen op "origineel" Rekenblad commerciele Licentie 
De sheet “Rekenblad” bevat aan bovenzijde de knop “Print”….. Zie hierboven. Deze knop zal bij 
printen een printmenu laten zien en de mogelijkheid tot printen geven. Kies hierbij kopieReken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op die 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) . Tijdens het OPSLAAN zal OOK een kopie naar 
een geopend 0_Qec-uitvoerBIJLAGE worden gemaakt mits deze geopend is. 

 
Figure 4:Voorbeeld van een kopie_Rekenblad IN origineel Qec-Rekenblad herkenbaar 
Rekenblad(..) 
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2. De sheet “Rekenblad” bevat aan bovenzijde de knop “Export Invoer”….. Zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.. 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 uitvoer”

3
 Zie Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

 
Figure 5:knoppen in een opgeslagen kopie_Rekenblad met één geopende Qec-uitvoer 

  
Verwijderen van(kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-uitvoerBIJLAGE bestand 

 
Het bestand 0_Qec-uitvoerBIJLAGE is onbeveiligd (werkmapbeveiliging). Dit betekent dat handmatig 
sheets toegevoegd en verwijderd kunnen worden. 
 

Volgorde aanpassen van (kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-uitvoerBIJLAGE 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 
 

Genereren van inhoudsopgave (van kopie_Rekenbladen) in het 0_Qec-uitvoerBIJLAGE bestand 
 
De VBA-code wordt opgeroepen vanuit start door in een sheet met de naam ‘Inhoudsopgave’ 
control+m (&control+q) in te drukken 

 
 

NOOT 
 
De code voor 0_Qec-uitvoer is in bewerking en zal eerst als een beta-versie met versie 6 
Rekenbladen geleverd worden.[Beter gezegd wordt ondersteund met code in start geleverd bij versie 
6 Rekenbladen] 

                                                      
3
 De knop op de sheet:kopie Rekenblad “export0-Qec-uitvoer”. Als de knop NIET zichtbaar is, 

selecteer dan 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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