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Voorwoord 

In het kader van de recuperatie van gegevens uit Excel bestanden, heeft 
Sage BOB 50 een werkomgeving ontwikkeld die alle imports van gegevens uit 
Excel tabellen hergroepeert. Deze gegevens kunnen natuurlijk ook via hun 
afzonderlijke beheersopties geïmporteerd worden. 

Zo zal de Sage BOB 50 werkomgeving Import van externe gegevens over 
dezelfde eigenschappen beschikken als alle andere werkomgevingen, namelijk: 
het weergeven van de belangrijke informatie, de selectie van deze informatie 
en het groeperen van alle acties en verbonden functies. 

Deze werkomgeving wordt gedetailleerd besproken in het tweede gedeelte 
van deze gids. De volgende hoofdstukken behandelen de import van het 
Boekhoudplan, de Derden en personen, de Diverse posten, de Vaste activa en 
de Artikels en prijslijsten. 

Het doel van deze praktische gids is niet alleen een gedetailleerde uitleg 
verstrekken over het functioneren van de Import van Externe gegevens, maar 
ook om te dienen als « naslagwerk » voor andere documenten die direct of 
indirect verduidelijking vragen omtrent dit onderwerp. 

Alvorens op de hoofdzaak in te gaan zullen in het eerste gedeelte van deze gids 
de typografische overeenkomsten die in dit document voorkomen, uiteengezet 
worden. 

Veel leesgenot! 
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Deel 1 - Algemeen 

Alvorens het eigenlijke onderwerp aan te 
vatten, geeft dit eerste deel u een overzicht van 
de typografische overeenkomsten in 
Sage BOB 50. 
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Typografische overeenkomsten  

Klavier 

<Toets> geeft aan dat u de klaviertoets aangegeven tussen twee <> ingedrukt 
moet houden. 

<Alt>+<F4> betekent dat u eerst  op de <Alt> toets moet drukken en 
vervolgens, zonder deze los te laten,  op de <F4> toets moet drukken. 

Het gebruik van de sneltoetsen is een doeltreffende manier om uw 
werksnelheid in Sage BOB 50 te vergroten. Daarom vermelden wij deze 
sneltoetsen zoveel mogelijk in deze handleiding. 

Muis 

<Klik>: Druk kort op de linkermuisknop. 

<Dubbele klik>: Druk 2x snel (dubbelklik) op de linkermuisknop.  

<Rechtermuisklik>: Druk kort op de rechtermuisknop. 

<Klik *>: Druk op de linkermuisknop en hou deze ingedrukt. 

Menu’s en toegang tot de vensters van Sage BOB 50 

Bestand|Dossier openen dossier veronderstelt dat u, in het menu Bestand van 
de menubalk, het submenu Dossier openen selecteert. Het teken | betekent 
dat u overschakelt naar een submenu of een commando. 

Het grootste gedeelte van de omschrijvingen en de uitleg die hier gegeven 
worden heeft rechtstreeks betrekking op de vensters van Sage BOB 50. Om 
efficiënt te kunnen lezen, raden wij u dus ten zeerste aan systematisch hierop 
beroep te doen. Om u te helpen, geven wij expliciet de toegang tot de 
beschreven vensters. 
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Diversen 

Tekst die u moet ingeven: gebruik letters in cursief. 

Termen hernomen vanuit het programma: gebruik karakters in het vet. 

"Sage BOB" refereert naar Sage BOB Software, Sage BOB 50 en Sage BOB 
 50 Expert. 

De uitleg /omschrijving waarmee u enkel rekening dient te houden indien u de 
overeenkomstige optie aangeschaft heeft, wordt aangegeven door het teken 

. 

De aandachtspunten worden aangeduid door een rood uitroepingsteken. 

De belangrijke woorden worden onderlijnd. 

Verwijzingen naar een ander gedeelte van deze handleiding worden aangeduid 
in het blauw en worden onderlijnd. 

! De vensters weergegeven in deze handleiding zijn enkel ter informatie en 
kunnen geen enkel contractueel karakter vertegenwoordigen. 
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Deel 2 - Inleiding 

In het kader van de recuperatie van gegevens uit 
Excel bestanden heeft Sage BOB 50 een 
werkomgeving ontwikkeld voor het 
vereenvoudigen van de importverrichtingen. In 
de eerste plaats legt dit gedeelte uit in welke 
context deze werkomgeving gebruikt kan 
worden. Vervolgens wordt de werkomgeving 
voorgesteld samen met zijn opbouw en werking. 
  



 

 

 



Concept 

 15 

Concept 

De import van externe gegevens baseert zich op het bestaan van de gegevens 
in één of meerdere bestanden in Excel formaat die: 

- Geëxporteerd werden vanuit een pakket waarvan de gegevens niet 
gerecupereerd worden door de standaard recuperatieprocedure van 
Sage BOB 50; 

- Manueel aangemaakt werden. 

De import bevat niet noodzakelijk alle gegevens van het originele dossier: een 
gedeelte kan geïmporteerd worden via deze functionaliteit terwijl de rest 
direct in Sage BOB 50 ingegeven wordt of deel uit maakt van een standaard 
recuperatie van een pakket. 

Omwille hiervan werd een werkomgeving op punt gezet die alle benodigde 
functionaliteiten bevat om zo optimaal mogelijk de gegevens van een nieuw 
dossier te initialiseren. Deze werkomgeving is toegankelijk via de programma’s: 
BOBsystem of BOB 50. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens  

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens of 
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Aangezien deze werkomgeving niet kan functioneren zonder te refereren naar 
een bepaald dossier, is het nodig om de dossiercode op te geven alvorens de 
werkomgeving te openen vanuit BOBSystem. 
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Overzicht van de werkomgeving 

Deze werkomgeving biedt, zoals alle andere werkomgevingen, een groot 
voordeel op het gebied van toegankelijkheid: hier worden op één locatie alle 
informatie en benodigde functies voor het importeren van gegevens uit Excel 
verzameld. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens  

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens 

Deze werkomgeving lijkt sterk op de andere werkomgevingen in het pakket, 2 
van de 4 essentiële functies worden hernomen: 

 Het weergeven van informatie die een direct overzicht van de staat van het 
dossier en zijn configuratie bieden. 

 De lijst met verbonden functies die een directe toegang bieden tot een 
reeks bewerkingen met betrekking tot het importeren van Excel gegevens. 
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 Het weergeven van de informatie 

Het centrale deel van het venster geeft een overzicht van de status van het 
dossier en de situatie van de acties; het is opgedeeld in drie delen: het 
linkergedeelte toont de Configuratiestatus van het dossier, het 
rechtergedeelte toont de Status van het dossier en het onderste gedeelte 
toont Informatie over het dossier. 

Het openen van deze werkomgeving na het aanmaken van een « leeg » dossier 
toont een scherm zoals hierboven : de Configuratiestatus van het dossier is 

 niet gedefinieerd. 
 

 

De Configuratiestatus van het dossier kan 2 verschillende waardes bevatten (
 niet gedefinieerd en  correct) en geeft informatie over de volgende 

gegevens : 

 Openingsdagboek : één enkel dagboek van het type heropening moet 
gedefinieerd zijn in de dagboekenlijst, deze definitie kan gebeuren via de knop 

 

 Kosten-/opbrengsten rekeningen: de kosten- en opbrengstenrekeningen 
werden gedefinieerd in de opties van de boekhouding, de instellingen kunnen 

aangepast worden via de knop , Boekhouding | Algemene 
opties 

 Collectieve rek. klant(en)/leverancier(s): de collectieve rekening(en) voor 
klanten en leveranciers zijn gedefinieerd in de automatische rekeningen, deze 

instellingen kunnen aangepast worden via de knop . 

 Automatische rekeningen: de automatische rekeningen werden 
gedefinieerd in de betreffende optie in de boekhouding, deze instellingen 

kunnen ook aangepast worden via de knop . 

 Eerste boekjaar : Referentie van het eerste fiscale jaar en het aantal 
hiervoor gedefinieerde periodes. 

 Laatste boekjaar : Referentie van het laatste fiscale jaar en het aantal 
hiervoor gedefinieerde periodes. 
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De Status van het dossier geeft het aantal fiches aan voor de verschillende 
signaletieken en het aantal boekhoudkundige documenten opgeslagen in het 
dagboek voor diverse posten voor de opening: 

 Algemene rekeningen: Aantal algemene rekeningen en titelrekeningen; 

! Geen enkele import kan worden uitgevoerd zolang de algemene rekeningen 
niet geïmporteerd werden. 

 Derden : Aantal klanten, leveranciers en prospecten; 

 Klanten : Aantal klanten; 

 Leveranciers : Aantal leveranciers opgenomen; 

 Dagboeken : Aantal dagboeken; 

 D.v. opening : Aantal documenten met betrekking tot diverse verrichtingen 
in de openingsperiode van het eerste boekjaar; 

 Vaste activa : Aantal vaste activa; 

 Prijslijsten : Aantal prijzen opgenomen in prijslijsten. 

De Informatie over het dossier geeft meer uitleg over de Herkomst van het 
dossier en over welk boekhoudplan/model gebruikt werd voor de Algemene 
rekeningen (indien mogelijk). 
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 De verbonden functies 

Het gedeelte rechts van het venster kan getoond of verborgen worden. Het 
bevat een aantal knoppen die toegang geven tot de verschillende schermen 
die eventueel bruikbaar kunnen zijn in deze werkomgeving en dit alles in 
functies van de in het dossier geïnstalleerde modules; het is dus niet meer 
nodig om doorheen het systeem van menu’s te navigeren on al deze functies 
te kunnen benutten. 

De in deze werkomgeving beschikbare functies zijn gerangschikt in volgorde 
van belangrijkheid: het zal bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om 
Derden/personen te importeren als er vooraf geen Boekhoudplan werd 
geïmporteerd. 

De lijst met verbonden functies kan, aangezien ze direct afhankelijk is van de in 
het dossier geïnstalleerde modules, variëren per dossier. Een dossier waarvoor 
alle modules geïnstalleerd werden stelt de volgende verbonden functies voor: 

  : Scherm voor de import van een boekhoudplan in Excel 
formaat; 

  : Assistent voor het importeren van Derden/personen in 
Excel formaat; 

  : Importscherm voor diverse verrichtingen; 

  : 2 importmogelijkheden: 

- Scherm voor import vanuit een bestand in Excel formaat; 
- Import van externe gegevens: komend uit de pakketten Cubic for Dos, 

Accon of Venice (wordt niet besproken in deze handleiding); 

  : Assistent voor de import van artikels en prijzen in Excel 
formaat; 

  : Geeft toegang tot het definiëren van de 
standaardrekeningen zoals ook dit ook toegankelijk is op boekhoudniveau. 
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  : Geeft toegang tot de dagboeklijst voor e boekhouding; 

  : Geeft toegang tot de tabel met prijslijsten; 

  : Geeft toegang tot de definitie van de instellingen (Opties) 
voor de verschillende modules en tot de Algemene instellingen van het 
dossier. 
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Deel 3 - De import van boukhoudplan 

Dit gedeelte illustreert, stap voor stap, de 
recuperatie van het boekhoudplan vanuit een 
Excel bestand. Het zal eveneens geldig zijn voor 
het importeren van een modelboekhoudplan. 
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Inleiding 

Deze functionaliteit laat toe om eenvoudig een boekhoudplan te importeren. 

! De import van het boekhoudplan is de eerste importverrichting die moet 
worden uitgevoerd in het kader van het aanmaken van een nieuw dossier. 
Enkel de aanwezigheid van een boekhoudplan in het dossier kan er voor 
zorgen dat de andere imports uitgevoerd kunnen worden. 

! De lengte van de rekeningen in een Sage BOB 50 dossier is vast. Elke 
rekening waarvan de lengte korter is dan lengte aangegeven bij het 
aanmaken van het dossier wordt beschouwd als titelrekening en zal dus 
niet bij de ingaven gebruikt kunnen worden. 
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Voorbereiding van de te importeren gegevens 

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel 
bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die 
opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te 
hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken. 

De overdracht van de gegevens uit het Excel bestand naar de signaletiek van 
Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke 
kolom van het Excel bestand moet overeenkomen met een equivalent in de 
overeenkomstige Sage BOB 50 signaletiekfiche. 



Stap 1 : Inlezen van het Excel bestand 

 27 

Stap 1 : Inlezen van het Excel bestand 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Boekhoudplan 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Boekhoudplan 

 Lezen vanuit een bestand 

De knop  laat toe om het boekhoudplan in te laden 
vanuit een Excel bestand. De knop geeft toegang tot het dialoogvenster dat 
toelaat om de verschillende folders en schijven te navigeren en het te 
importeren Excel bestand te selecteren. 

Eens het Excel bestand geselecteerd is in het dialoogvenster, wordt dit 
ingelezen door het importscherm en wordt de inhoud van het Excel bestand 
weergegeven in het centrale gedeelte van het scherm. 
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 Lezen vanuit het klembord 

De knop  laat toe om het boekhoudplan van Excel in te 
laden via de klembord functie nadat eerst de gegevens uit dit Excel bestand 
geselecteerd en gekopieerd werden. 

 Importparameters 

 

Sage BOB 50 laat toe om alle werkbladen van een Excel bestand in te laden. 
Het is echter enkel mogelijk om één werkblad per keer in te lezen. Hiertoe laat 
de lijst Blad toe het werkblad met de te importeren gegevens te selecteren. 

De Titellijn laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te 
geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat. Eens het 
aantal titellijnen geselecteerd is, verschijnen deze in het groen in de 
raadpleeggrid. 

De ingavezone naast Recuperatie vanaf maakt het mogelijk om aan te geven 
vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen hernomen 
worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, worden dus 
genegeerd. De lijnen die geen deel uitmaken van de te importeren gegevens 
zullen een grijze achtergrond krijgen. 
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 Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de 
velden van Sage BOB 50 

De tweede stap van het proces bestaat uit het doen overeenstemmen van de 
gegevens (kolomtitels) van het Excel bestand met de velden van de 
Sage BOB 50 signaletiek. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Boekhoudplan 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Boekhoudplan 

Tip:  Via een klik op de kolomtitels in de grid met de gegevens uit het Excel 
bestand laat toe om de breedte van de kolommen aan te passen in functie 
van de maximale lengte van de gegevens die ze bevatten. 
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 Overeenkomst van de kolommen 

De kolom Beschr. refereert naar de definitie van de gegevens uit het 
boekhoudplan van Sage BOB 50. 

Tip:  Door te slepen met de muis kan de initialisering op een intuïtieve manier 
gebeuren. Deze verbindingen kunnen achteraf nog aangepast worden via 
de lijst in de kolom Waarde. 

Deze kolom Beschr. bevat de volgende gegevens: 

 Nr alg. rekening (*): Verplicht te verbinden informatie, dit Nr alg. rekening 
komt overeen met het nummer van de algemene rekening of titelrekening. In 
functie van de lengte van de opgegeven rekening, zal de kolom Titelrekening 
bijgewerkt worden. 

 Omschrijving 1(*): Verplicht te verbinden informatie, dit veld geeft de 
benaming van de rekening weer. 

 Omschrijving 2: Bijkomende omschrijving van de algemene rekening. Deze 
zal gebruikt worden als alternatieve omschrijving. 

 Afpuntbaar : Bepaalt de afpuntstatus (Waar/Onwaar) van de algemene 
rekening. 

 Categorie :Geeft de categorie van de algemene rekening aan. 

 Samengevatte hist. : Status (Waar/Onwaar) die bepaalt of de historiek van 
de algemene rekening in zijn geheel moet afgedrukt worden (Onwaar) of in de 
vorm van een totaal (Waar). 

 Niet inboekbaar : Status (Waar/Onwaar) die toelaat het gebruik van deze 
algemene rekening uit te sluiten bij de ingaven. 

 Vertrouwelijk : Status (Waar/Onwaar) die toelaat het saldo van de 
algemene rekening vertrouwelijk te maken voor bepaalde gebruikers. 

 Afschrijvingsrek. : Geeft de afschrijvingsrekening aan die verbonden is met 
de algemene rekening. 
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 Dotatierekening : Geeft de dotatie rekening aan die verbonden is met de 
algemene rekening. 

 Dot./Waardevermind. : Geeft de dotatierekening aan voor uitzonderlijke 
afschrijvingen of waardeverminderingen die verbonden is met de algemene 
rekening. 

 Type Rek. in de balans : Bepaalt het type van de rekening. De types 
aangeduid met « (**) » moeten een precisering van het Sub-type krijgen 
(hieronder beschreven). Het Type Rek. in de balans kan de volgende waardes 
aannemen: 

- Actief : ASSETS 
- Oprichtingskosten vaste activa (**) : FXCOSTPREP 
- Immateriële vaste activa (**) : FXINCORP 
- Materiële vaste activa (**) : FXCORP 
- Financiële vaste activa (**) : FXFINANC 
- Passief : LIABILIT 
- Opbrengsten : INCOME 
- Toegestane kort. (Winst) : DISCINC 
- Kosten : EXPENSE 
- Verkregen kort. (Kost) : DISCEXP 
- Voorziening : PROV 
- Analytisch (Winst) : COSTINC 
- Analytisch (Kost) : COSTEXP 

! Een algemene rekening waarvoor het Type Rek. in de balans gerelateerd is 
aan de vaste activa moet verplicht een Sub-type hebben. 

 Privé %: Geeft een percentage voor privégebruik aan. 

 % niet aftrekbaar : Geeft het percentage voor de verworpen uitgaven aan 
(VU). 

 Privé % : Geeft het percentage voor privégebruik aan. 

 Rek. in slaapstand : Status (Waar/Onwaar) die toelaat de algemene 
rekening in slaapstand te zetten. 

 Excl. disc. : Status (Waar/Onwaar) die toelaat de algemene rekening uit te 
sluiten van het Geavanceerd discontobeheer. 
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 Sub-type : Bepaalt het sub-type van de algemene rekening waarvoor het 
Type rek. in de balans gerelateerd is aan de vaste activa. De sub-types kunnen 
zijn: 

Passief : LIABILIT  

- LEQUITY : Eigen vermogen 
- LPROV: Voorzieningen en uitgest. belasting 
- LDEBTPLUS: Schulden op meer dan één jaar 
- LDEBTLESS: Schulden op ten hoogste 1 jaar 
- LADJUST: Regularisatierekeningen 

Actief : ASSETS 

- ADEBTPLUS: Vorderingen op meer dan één jaar 
- ASTOCKS: Voorraden en bestellingen in uitvoering 
- ADEBTLESS: Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 
- AINVEST: Geldbewegingen 
- ADISPO: Liquide middelen 
- AADJUST: Regularisatierekeningen 

Oprichtingskosten vaste activa: FXCOSTPREP 

- ACQVAL: Aanschaffingswaarde 
- SURPASSACT: Toegekende meerwaarde 
- WRDOWN: Afschr./waardevermind. 

Immateriële vaste activa: FXINCORP 

- ACQVAL: Aanschaffingswaarde 
- SURPASSACT: Toegekende meerwaarde 
- WRDOWN: Afschr./waardevermind. 

Materiële vaste activa: FXCORP 

- ACQVAL: Aanschaffingswaarde 
- SURPASSACT: Toegekende meerwaarde 
- WRDOWN: Afschr./waardevermind. 

Financiële vaste activa: FXFINANC 

- ACQVAL: Aanschaffingswaarde 
- SURPASSACT: Toegekende meerwaarde 
- WRDOWN: Afschr./waardevermind. 
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Opbrengsten : INCOME, Kosten : EXPENSE, Toegestane kort. (Winst) : 
DISCINC, Verkregen kort. (Kost) : DISCEXP  

- Hier kan elke waarde uit de tabel Sub-types rekening gebruikt worden 
(Boekhouding & Financiën | Bestand | tabellen | Sub-types 
rekeningen) 

De kolom Verpl. Geeft aan dat het verbinden van de kolommen verplicht is 
voor de betreffende informatie. Een verplicht gegeven wordt aangegeven door 

het symbool  in deze kolom. 

De kolom Type laat toe om de inhoud van de kolom Waarde te bepalen. Er zijn 
3 mogelijkheden: 

 Kolom : Verbindt de gegevens uit de signaletieken van Sage BOB 50 met de 
kolommen van het Excel bestand. Deze keuze voor het type Kolom maakt de 
keuze van deze kolom noodzakelijk in de lijst van de kolom Waarde; 

 Constante : De geïmporteerde waarde zal identiek zijn voor elke algemene 
rekening. Deze terugkerende waarde wordt aangegeven in de kolom Waarde; 

 Auto : De geïmporteerde waarde wordt automatisch berekend door 
Sage BOB 50 

! Geen enkele in het boekhoudplan te importeren informatie maakt gebruik 
van het Type Auto. 

De kolom Waarde komt overeen met de inhoud van een Kolom uit het Excel 
bestand of met een Constante gedefinieerd door de gebruiker. 

! Als het type Auto is, blijft de Waarde leeg. 

Als het Type Constante is, laat de kolom Waarde waardes toe die afhankelijk 
zijn van geval tot geval. In het algemeen hangt deze keuze af van de aard van 
het gegeven. 
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Stap 3: import van de Excel gegevens 

Eens alle verbindingen uitgevoerd zijn, volstaat het om de algemene 

rekeningen te importeren in Sage BOB 50 via een klik op de knop . 

! Sage BOB 50 kan slecht één enkel werkblad tegelijkertijd importeren. Het 
geïmporteerde werkblad zal datgene zijn waarvan de gegevens zichtbaar 
zijn in het centrale gedeelte van het scherm dat hierboven beschreven 
werd. 

! Alvorens de concrete import uit te voeren, is het mogelijk om een Test voor 

de coherentie van de gegevens uit te voeren  om te controleren dat de 
waardes overeenstemmen met de benaming van de gegevens uit het 
boekhoudplan of dat de verplichte waardes correct zijn aangegeven. Als de 
coherentietest correct verlopen is, wordt de onderstaande boodschap 
weergegeven, zo niet zal een foutboodschap verschijnen. 

 

De knop  maakt het Annuleren van de huidige wijzigingen mogelijk en  
Import van de laatst gebruikte configuratie laat toe om laatste 
importconfiguratie opnieuw te gebruiken. 

De knop  Import van een configuratie verbinding laat toe om een vooraf 
opgeslagen verbindingsconfiguratie te recupereren. 

De knop  Export van een configuratie verbinding laat toe om de 
verbindingsconfiguratie, die werd gerealiseerd, op te slaan. 
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Stap 4: Controle en aanpassingen 

Het is nu mogelijk om het resultaat van de import van het boekhoudplan te 
gaan verifiëren. 

Het is dus nog mogelijk om de configuratie van de algemene rekeningen van 
het boekhoudplan aan te passen of te verfijnen. 

 
Boekhouding & Financiën | Bestand | Boekhoudplan  
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Deel 4 - De import van Derden/Personen 

Dit gedeelte illustreert, stap voor stap, de 
recuperatie van derden en personen. 
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Inleiding 

Deze functionaliteit laat toe om snel en automatisch de signaletieken van 
derden en personen in Sage BOB 50 bij te werken op basis van Excel bestanden 
(bijvoorbeeld bij het recupereren van een extern pakket). 

Dit wordt voorgesteld onder de vorm van een assistent die stap voor stap de 
importoperatie van de gegeven begeleidt. 

Het importproces voltrekt zich in 5 stappen, waarbij de karakteristieken en 
vereisten van elke stap terug te vinden zijn in een van de schermen van de 
assistent: 

 Stap 1 : Definitie van de importparameters. 

 Stap 2 : Leggen van een verbinding tussen het Excel bestand en de 
signaletieken van Sage BOB 50, verwerking en aanpassing van de te 
importeren gegevens evenals de te respecteren importcriteria. 

 Stap 3 : Aanmaken van een tijdelijk bestand vertrekkende van deze criteria. 

 Stap 4 : Visualisatie en bevestiging of aanpassing van het tijdelijke bestand. 

 Stap 5 : Effectieve en definitieve import in de Sage BOB 50 signaletieken. 
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Voorbereiding van de te importeren gegevens 

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel 
bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die 
opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te 
hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken. 

De overdracht van de gegevens uit het Excel bestand naar de signaletieken van 
Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke 
kolom van het Excel bestand moet overeenkomen met een equivalent in de 
overeenkomstige Sage BOB 50 signaletiek. 

Deze verbinding kan automatisch gelegd worden door de importassistent voor 
zover de kolommen dezelfde namen hebben in het Excel bestand en in de 
Sage BOB 50 signaletieken. Als dit niet het geval is, moet de gebruiker manueel 
de kolomtitels van het Excel bestand verbinden met de titels van de 
signaletiekgegevens van Sage BOB 50. 

In dit laatste geval, kan het zeer interessant zijn om de door de gebruiker 
gedefinieerde overeenstemmingen  op te slaan. De importassistent laat dit toe 
onder Modellen. Dit model kan dan herbruikt worden bij een volgende import 
van gegevens. 
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Stap 1 : Definitie van de import parameters 

  
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 

 Herkomst gegevens 

 

De eerste aan te geven parameters is vanzelfsprekend de naam en locatie van 
het Excel bestand. Dit gebeurt via Gegevensbestand. De knop  opent een 
dialoogvenster dat toelaat om tussen de verschillende folders op de schijven te 
navigeren. 

Na het ingeven van het Excel bestand wordt dit laatste door de importassistent 
ingelezen die de eerste 100 lijnen van de inhoud weergeeft in het onderste 
gedeelte van het scherm. 
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Deze visualisatie van het Excel bestand volgt de gebruiker doorheen elke stap 
van de import en blijft dus steeds zichtbaar onderaan het scherm. 

De knop , laat toe om automatisch en direct de import te 
parametreren, op basis van eventueel opgeslagen parameters bij een 
voorgaande import. 

Tip:  Het laden van een model maakt het dus mogelijk om één of meerdere , 
eventueel alle parametreringsstappen van het importproces over te slaan 
en direct de procedure te starten. 

 Importzone 

 

De Titel lijn laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te 
geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat. 

Tip:  Een titellijn opgeven kan het leggen van de verbinding tussen het Excel 
bestand en signaletieken van Sage BOB 50 aanzienlijk versnellen (zie ook 
stap 2). 

De ingavezone naast Recuperatie vertrekkende van maakt het mogelijk om 
aan te geven vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen 
hernomen worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, 
worden dus genegeerd. 
  



Stap 1 : Definitie van de import parameters 

 43 

 Importwijze 

 

Deze zone beslist over het gebruik van de geïmporteerde gegevens. 

Als Bijwerken bestaande verrichtingen aangevinkt is, zullen de bestaande 
derden en personen bijgewerkt worden op basis van de geïmporteerde 
gegevens. Als het vak niet aangevinkt is betekent dit dat geen enkel 
geïmporteerd gegeven de bestaande gegevens zal aanpassen in de 
signaletieken. 

Als Toevoegen van nieuwe verrichtingen aangevinkt is, zal de import de lijnen 
uit het Excel bestand toevoegen aan de overeenkomstige Sage BOB 50 
signaletieken. Zo zullen nieuwe derden of personen toegevoegd kunnen 
worden in de signaletieken van Sage BOB 50 . In het andere geval, als het vak 
niet aangevinkt is, zal geen enkele import die een toevoegen van lijnen in de 
signaletieken tot gevolg heeft, uitgevoerd worden. 

De aanvinkvakken Aanmaken derde als Klant/Leverancier laten toe de 
interpretatie van de brongegevens te verfijnen. Deze parameters zullen dus de 
status klant en/of leverancier bepalen bij het toevoegen van de derde of zullen 
ditzelfde status aanpassen voor de bestaande derden in de Sage BOB 50 
signaletieken. 

Tip:  Als deze velden niet aangevinkt zijn, zal het bijwerken van de 
Sage BOB 50 signaletieken uitgevoerd worden op basis van de status 
gedefinieerd in het Excel bestand. 

Er bestaat dus een prioriteitsvolgorde tussen de aanvinkvakken en de inhoud 
van de velden uit het Excel bestand: de waardes uit de aanvinkvakken zijn 
prioritair ten opzichten van deze uit het Excel bestand. 

Het simultaan activeren van de vakken Bijwerken bestaande verrichtingen en 
Aanmaken derden als Klant/Leverancier heeft enkel impact op de status 
klant/leverancier in de Sage BOB 50 signaletieken. 
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Het simultaan aanvinken van de vakken Toevoegen van nieuwe verrichtingen 
en Aanmaken derden als Klant/Leverancier heeft een impact op de status 
klant/leverancier en initialiseert bepaalde gegevens met defaultwaarden in de 
signaletieken van Sage BOB 50. 

 Stap 2 : Verbinding van de gegevens uit het Excel 
bestand met de signaletieken van Sage BOB 50 

Deze tweede stap van het importproces bestaat uit: 

 Het aanmaken van de verbindingen tussen de Brongegevens (kolomtitels) 
van het Excel bestand en de gegevens van de Sage BOB 50 signaletieken; 

 De eventuele selectie van de Behandelingen die dienen uitgevoerd te 
worden op de gegevens uit het Excel bestand bij de import (in hoofdletters 
zetten, waardes afkappen,…); 

 De definitie van de te respecteren criteria voor de Waardering : de waardes 
van het Excel bestand zullen onderworpen zijn aan deze criteria en enkel deze 
die eraan voldoen zullen geïmporteerd worden in Sage BOB 50. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 
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Het scherm voor de tweede stap : 

De grid in het onderste gedeelte van het venster toont, zoals in stap 1, de 
inhoud van de eerste 100 lijnen van het Excel bestand. De blauwe markering 
komt overeen met het veld dat aangegeven wordt door de cursor in de grid in 
het linker bovengedeelte van het venster. 

Het bovenste gedeelte, met de parametrering van de bewerkingen hierboven 
beschreven, is als volgt opgebouwd: 

Het linkergedeelte herneemt de velden uit de signaletieken van Sage BOB 50 
die overeenkomen met de titels van de Kolommen uit het Excel bestand. Deze 
grid herneemt dus de velden waarvan de waardes bijgewerkt of aangevuld 
zullen worden bij de import. De naam van de Tabel waarmee de verschillende 
velden overeenstemmen bevindt zich naast deze veldnamen. De kolom Type 
tenslotte, zal refereren naar het type waarde dat geïmporteerd zal worden in 
de Sage BOB 50 signaletieken. Dit type, gedefinieerd door de gebruiker, wordt 
hierna bijgelicht : De verbinding leggen tussen het Excel bestand en de 
Sage BOB 50 signaletieken. 

Het rechtergedeelte bestaat uit 3 tabbladen: elk hiervan is geassocieerd aan 
een bepaalde bewerking: 

 Het tabblad Brongegevens legt de verbinding tussen de gegevens uit het 
linkergedeelte en de velden uit het Excel bestand. 

 Het tabblad Behandelingen voert een transformatie uit van de 
brongegevens bij de import. 

Het tabblad Waardering legt een de brongegevens een geldigheidstest op aan 
de hand waarvan de gegevens of geïmporteerd of geweigerd worden. 

De volgende pagina’s verklaren in chronologische volgorde de uit te voeren 
bewerkingen in dit scherm. 
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 De verbinding leggen tussen het Excel bestand en de 
Sage BOB 50 signaletieken 

De verbindingen tussen het Excel bestand en de Sage BOB 50 signaletieken 
kunnen automatisch of manueel gelegd worden. 

Automatische verbinding 

Tip:  Opdat de verbinding automatisch gelegd zou worden is het verplicht dat 
de veldnamen (kolomtitels) van het Excel bestanden en van de betrokken 
Sage BOB 50 signaletieken identiek zijn. Dit impliceert natuurlijk dat een 
titellijn werd toegevoegd in het Excel bestand tijdens de vorige stap. 

De knop  zal voor deze automatische verbinding zorgen : de lijst met 
velden uit de Sage BOB 50 signaletieken die overeenkomen met de kolomtitels 
van het Excel bestand verschijnt in de grid Te vervolledigen velden. 

Het tabblad Brongegevens herneemt ook deze kolomtitels. 
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Manuele verbinding 

Als de veldnamen niet overeenkomen tussen het Excel bestand en de 
signaletieken van Sage BOB 50 , moet de gebruiker zelf de verbindingen 
leggen. Hij moet de lijst met velden uit Sage BOB 50 waarin geïmporteerd 
moet worden selecteren en met elk veld het overeenkomstige veld uit het 
Excel bestand associëren. 

Te vervolledigen velden 

De velden die in het rood verschijnen voor de verbinding tussen de 
brongegevens en de Sage BOB 50 signaletieken uitgevoerd is door de 
gebruiker, zijn de velden die verplicht ingevuld moeten worden in de lijst. De 
importprocedure verzekert zo de geldigheid van import (de import zal 
geweigerd worden zolang deze velden niet geassocieerd zijn aan een veld uit 
het Excel bestand). 

De associatie gebeurt door het gebruik van de toevoegknop . Deze knop 
opent een dialoogvenster dat de keuze toelaat van alle velden van 
Sage BOB 50 die de import zou kunnen gebruiken en die dus waardes zullen 
ontvangen vanuit het Excel bestand. 

 

De in het rechtergedeelte van het venster gekozen velden worden 

geselecteerd en overgebracht naar het linkergedeelte via de knop  of door 
het veld te slepen vanuit het rechtergedeelte naar de lijst in het linkergedeelte. 

De vijf tabbladen die overeenstemmen met de vijf Sage BOB 50 signaletieken 
die de geïmporteerde gegevens zullen ontvangen zijn de volgende: 
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Het tabblad Derden komt overeen met de tabel COMPAN en stelt bepaalde 
gegevens met betrekking tot de derdenondernemingen voor (klanten, 
leveranciers en prospecten). Dit tabblad herneemt de velden rond de 
referentiecode van de onderneming (CID), zijn status als klant/leverancier of 
prospect (CSUPPTYPE, CCUSTYPE), het adres van de onderneming 
(CADDRESS1),… 

Het tabblad Detail komt overeen met de tabel COMPDE et stelt bepaalde 
andere velden rond de onderneming voor (klanten/leveranciers en 
prospecten) die opgeslagen worden in deze tabel, dit wil zeggen, velden rond 
specifieke gegevens omtrent het commercieel beheer of de bankmodules zoals 
daar zijn: de kortingscategorie voor een derde (CDISCOUNTCAT), het 
leveringsadres van deze derde (CSECONDID),… 

Het tabblad Prestatie komt overeen met de tabel COMPSV en stelt de velden 
voor die derdengegevens bevatten die nuttig zijn voor het gebruik van BOB-
presta. Hier bevinden zich dus de velden voor het tariefprofiel van de klant 
(RATEID) evenals zijn algemeen profiel (PROFID), de default 
verplaatsingsafstand tot bij deze klant (TRIPKM),… 

Het tabblad Persoon komt overeen met de tabel PERS en stelt alle velden uit 
deze tabel voor, zoals de velden omtrent de contactpersoon (PNAME), zijn 
voornaam (PFIRSTNAME), zijn GSM nummer (PGSM), zijn titel in de 
onderneming (PTITLE),… 

Het tabblad Lev. Adr. Komt overeen met de tabel CODEAD en stel de velden 
omtrent de meervoudige leveringsadressen voor, zoals de code voor het 
leveringsadres (DELIVADRID), het prioritaire leveringsadres voor de klant 
(PRIORCUS),… 

Tip:  De tabel PERS en de tabel COMPAN bevatten beiden een veld CID. Dit 
veld komt overeen met de referentie van de derde. Wanneer de gebruiker 
manueel het veld uit het Excel bestand verbindt met deze referentie, moet 
ALTIJD gekozen worden voor het veld CID van de tabel COMPAN. Het 
pakket zal vervolgens deze referentie aanvullen in de tabel PERS. Het 
omgekeerde is echter niet waar. 

Eens de velden geselecteerd zijn, moet enkel nog de keuze bevestigd worden 

via de knop . 
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Tabblad brongegevens 

Deze bewerking bestaat uit het verbinden van de geselecteerde Sage BOB 50 
velden en de velden uit het Excel bestand. Terwijl de cursor op een lijn in de 
grid Te vervolledigen velden staat, dient de kolomtitel in de lijst in dit tabblad 
geselecteerd te worden. Deze lijst wordt automatisch ingevuld door de 
importassistent op basis van de kolomtitels van het Excel bestand. 

Tip:  Dezelfde kolom van het Excel bestand kan verbonden worden met 2 
verschillende velden uit de Sage BOB 50 signaletieken. Zo kan bijvoorbeeld 
de kolom met de referentie van de derde verbonden worden met de 
velden Bedrijfsref. (derden) en Naam 2 derden van de derde. 

 

De ingaven voor de Nulwaarde et Default waarde kunnen niet afzonderlijk 
ingevuld worden : ze maken het mogelijk om een waarde uit het Excel bestand 
(Nulwaarde) te vervangen door een andere (Default) bij het importeren in de 
Sage BOB 50 signaletieken. Bijvoorbeeld, het vervangen van de taal waarvan 
de waarde 0 is (Nulwaarde : 0) door de waarde « N » (Default N) : de import 
zal vervolgens de taal « N » toewijzen aan alle derden waarvan de taal 0 is in 
het Excel bestand. 

Tip:  Deze 2 ingavezones zijn uitgegrijsd als Sage BOB 50 deze verwerking 
onmogelijk acht wegen restricties in het programma. 
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De knop  laat toe om de selectie van de waardes te vergroten door 
Constante waarde en Waarde automatisch aangemaakt door het systeem 
voor te stellen naast Celwaarde. 

De keuze Constante waarde laat toe om de waarde aangegeven naast de 
parameter Constante toe te wijzen voor alle derden in dit veld. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 

In het bovenstaande voorbeeld zal de taal van de derden steeds « N » zijn, 
ongeacht de waarde in het Excel bestand. 

De radioknop Waarde automatisch aangemaakt door het systeem laat toe om 
een waarde toe te kennen aan het geselecteerde veld voor alle derden, deze 
waarde wordt berekend volgens de criteria in de zone Parameters. 

De automatisch gegenereerde waarde bestaat uit een Vast gedeelte dat 
opgebouwd is uit alfanumerieke karakters en dat het eerste gedeelte 
definieert van de waarde, gevolgd door een Auto suffix waarvoor het volgende 
gedefinieerd dient te worden : 
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 De Lengte : deze lengte refereert naar de totale lengte van de waarde, 
Vaste gedeelte niet inbegrepen ; 

 De Aanvangswaarde : deze bepaalt het tweede deel van de waarde, 
bijgevoegd op het einde van het Vast gedeelte ; 

 Het Toevoegsel : het aantal waarmee de volgende waarde verhoogd zal 
worden. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 

In het bovenstaande voorbeeld, zal de referentie bestaan uit « B50_0001 » 
voor de 1e derde, « B50_0002 » voor de 2e, « B50_0003 » voor de 3e, … 

Tip : Deze functie is enkel toepasbaar op de import van nieuwe 
derden. Als de derde al bestaat in de Sage BOB 50 signaletieken is het 
vanzelfsprekend dat de referentie ongewijzigd blijft. 
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 Aanpassingen doorvoeren op de te importeren 
gegevens 

Het tabblad Behandelingen laat toe om automatisch aanpassingen aan te 
brengen aan de gegevens van het Excel bestand bij het importeren in de 
Sage BOB 50 signaletieken. 

Tip:  De toe te passen criteria voor de behandeling zijn veld per veld 
definieerbaar. 

Dit tabblad stelt optionele bewerkingen voor : het is niet verplicht om deze 
velden in te vullen. 

De volgende bewerkingen kunnen gedaan worden: 

 In hoofdletters : De karakters in kleine letters in het veld van het Excel 
bestand zullen omgevormd worden naar hoofdletters in de Sage BOB 50 
signaletieken. 

 In kleine letters : De karakters in hoofdletters in het veld van het Excel 
bestand zullen omgevormd worden naar kleine letters in de Sage BOB 50 
signaletieken. 

 Afkorten : De lengte van het veld na import in Sage BOB 50 wordt hierdoor 
aangepast. De karakters die deze lengte overschrijden worden dus verwijderd. 

 Vervangingen : Het vervangen van een gedeelte van de waarde (Te 
vervangen) door andere karakters (Vervangen door). Zo kunnen bijvoorbeeld 
de « b » en/of « B » (volgens Hoofdl.) van een veld vervangen worden door 
« m », de « 01 » door « 02 » etc. De vervanging kan toegepast worden op alle 
waardes in een veld of enkel bij het eerste voorkomen van het te vervangen 
gedeelte (Alleen de 1ste). 

De knoppen ,  en  maken het mogelijk om respectievelijk een regel 
toe te voegen aan de Vervangingen, een aangemaakte regel te wissen en de 
karakteristieken van een bestaande regel aan te passen. 

Tip:  Dit tabblad Behandelingen is enkel beschikbaar als het Sage BOB 50 veld 
verbonden is met een veld uit het Excel bestand ; het is dus niet 
beschikbaar voor velden van het type Auto of Constante. 
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! Het is onmogelijk om een Behandeling uit te voeren op de gegevens van 
het veld CID (derdereferentie) van de tabel COMPAN. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 
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 Definiëren van importcriteria voor waarden 

Het tabblad Waardering dient om waarderingscriteria te definiëren waaraan 
de bronwaarde moet voldoen om geaccepteerd te worden in het 
importproces. 

Het gaat hier om een facultatieve bewerking : deze maakt het verfijnen van de 
importparametrering mogelijk. 

Tip:  De instelling komt bovenop de basisrestricties die reeds intern toegepast 
worden door Sage BOB 50 : het behoud van de coherentie van tabellen en 
indexen impliceert dat bepaalde velden, zoals de referentie van de derde, 
een aantal criteria respecteert. Zo zal elke derdereferentie die niet in 
hoofdletters staat of leeg is verworpen worden door de importassistent, 
zonder dat de gebruiker hiervoor deze importrestricties heeft moeten 
opgeven. Diezelfde controles worden ook uitgevoerd voor bepaalde velden 
uit de tabel met personen : Referentie van de derde (PCID) en de naam van 
de contactpersoon (PNAME). 

Ook is het mogelijk dat het tabblad niet aanpasbaar is; zoals bijvoorbeeld het 
geval is bij de derdereferentie. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 
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De Aanvaardingscriteria voor de waardes van een veld worden aangegeven in 
het onderste gedeelte van het tabblad Waardering en zijn respectievelijk: 

 Veld ingevuld : Om geaccepteerd te worden mag de waarde in het te 
importeren veld niet leeg zijn; 

 Type karakters : Enkel de waarden met Uitsluitend numerieke of 
Uitsluitend alfabetische karakters worden geaccepteerd. 

 Hoofdlettergebruik : Enkel de waardes die Alleen hoofdletters of Alleen 
kleine letters bevatten worden geaccepteerd. 

 Maximale lengte : Laat toe om de waardes te verwerpen waarvan de lengte 
de hier gedefinieerde waarde overschrijdt. 

Eens de aanvaardingscriteria gedefinieerd zijn, moet beslist worden wat er 
moet gebeuren als een waarde niet voldoet aan deze criteria: 

 Verwerping waarde en toekenning defaultwaarde : De incorrecte waarde 
kan worden vervangen door de Default waarde in het tabblad Brongegevens 
van ditzelfde scherm. Deze optie laat toe om niet de volledige lijn te moeten 
verwerpen omwille van één van zijn waardes. 

 Verwerping van de volledige lijn : De volledige lijn wordt verworpen 
wanneer de voorwaarden niet gerespecteerd werden. 
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Stap 3 Voorbereiding van de tijdelijke importtabel 

Deze derde stap wordt volledig afgehandeld door de importassistent en vraagt 
geen enkele interventie van de gebruiker. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 

De voorbereiding van de bevestigingstabel, een tijdelijke tabel die de te 
importeren gegevens voor Sage BOB 50 bevat, voltrekt zich in 3 stadia: 

 De voorbereiding van het Excel bestand. 

Het Excel bestand wordt getransformeerd naar een tijdelijke tabel waarvan de 
structuur de eerder gelegde verbindingen weergeeft (na een 
geldigheidscontrole van de verbindingen). 

 De voorbereiding van de constante en automatische waardes en van de 
waardes van uit de Derden signaletiek. 
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De aangemaakte tijdelijke tabel wordt overlopen door Sage BOB 50 die de 
constanten en speciale waardes (waarde van een veld uit de derdensignaletiek, 
automatisch aangemaakte waarde) toevoegt aan de velden die deze nodig 
hebben. 

 De geldigheidscontrole 

Het pakket verifieert de waardes van de tijdelijke tabel ten opzichte van de 
geldigheidscriteria. De waardes die niet voldoen aan de criteria worden gewist 
of vervangen door defaultwaarden. 
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Stap 4 : Bevestiging en definitief opslaan van de te 
importeren gegevens 

Deze stap laat de visualisatie van het geheel van gegevens die, volgens 
bepaalde vooraf bepaalde criteria, geïmporteerd zullen worden in de 
Sage BOB 50 signaletieken, toe. 

Een samenvattende tabel toont de gegevens zoals ze zullen verschijnen in de 
Sage BOB 50 signaletieken : automatische waarden en andere aanpassingen 
zullen dus zichtbaar zijn. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 

Deze automatisch aangemaakte tijdelijke tabel kan direct in de grid aangepast 

worden. Het gebruik van de knop  werkt als een schakelaar die toelaat de 
grid wijzigbaar te maken en de erin gemaakte wijzigingen op te slaan. 
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! De geldigheidscriteria die eerder gedefinieerd werden zullen niet meer van 
toepassing zijn bij het manueel aanpassen tijdens deze stap. Meer nog, elke 
aanpassing tijdens deze stap zal onomkeerbaar zijn; er zal ook een 
waarschuwingsboodschap verschijnen en om bevestiging vragen alvorens 
verder te gaan. 

 

 

Eens de grid wijzigbaar gemaakt is, wordt de knop  geactiveerd. Deze laat 
de definitieve verwijdering van te importeren lijnen toe. Het verwijderen zal 
direct na de bevestiging uitgevoerd worden. 

 

In dit stadium is het nog mogelijk om terug te gaan naar de voorgaande 
stappen en de reeds ingegeven parameters te wijzigen. Als hierna 
teruggekeerd wordt naar stap 4, kan een nieuwe tijdelijke tabel aangemaakt 
worden of de oude aangepaste tabel kan behouden worden. Een boodschap 
zal hiertoe de keuze geven : 

 

Eens eventuele laatste wijzigingen uitgevoerd zijn, zal de knop  de 
gegevens definitief verzenden naar de signaletieken van Sage BOB 50. 
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Stap 5 : Samenvatting van de geïmporteerde gegevens 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 

Deze laatste stap geeft een samenvatting van het Aantal derden toegevoegd, 
het Aantal derden veranderd, het Aantal toegevoegde personen en tenslotte 
het Aantal toegevoegde personen. 

Tip:  De derden toegevoegd door deze importassistent werden aangemaakt 
met dezelfde standaardwaarden als derden aangemaakt op de 
conventionele manier via de derdenfiches. 
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Importmodellen 

 Definitie 

Wanneer het importeren van gegevens vaak gebeurt of wanneer dit een lange 
en complexe parametrering vraagt, is het nuttig om de Modellen van vorige 
imports te kunnen opslaan. 

Deze Modellen laten toe om de importparameters op te slaan, zowel op het 
niveau van de te initialiseren velden in Sage BOB 50 als op niveau van de 
geldigheidscriteria. 

De Modellen maken het dus mogelijk om de reeds vooraf opgestelde 
instellingen toe te passen op nieuwe Excel bestanden. 

Een Model opslaan is eveneens interessant wanneer, om een bepaalde reden, 
het nodig is om de Sage BOB 50 applicatie af te sluiten. Hierna kan zonder 
problemen verder gegaan worden met de import aangezien de reeds 
ingegeven parameters werden opgeslagen. 
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 Opslaan van een importmodel 

Het opslaan van de importparameters kan op elk moment uitgevoerd worden 

in de assistent. Elke stap van de assistent bevat de knop  de toelaat 
de parameters die reeds werden ingegeven in dit stadium op te slaan. 

Het activeren van deze knop laat een scherm verschijnen dat een Titel van het 
model vraagt en eventueel een Omschrijving. 

 

! Er kan slechts één enkel model opgeslagen worden per import. Het 
Bewaard model wordt getoond in de samenvatting van de assistent. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 
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 Gebruik van een importmodel 

Het gebruik van een importmodel gebeurt via de knop  in de 
eerste stap van de importassistent, net na de selectie van het 
Gegevensbestand. 

Deze knop opent een dialoogvenster de toelaat het importmodel te selecteren 
dat toegepast moet worden op de parameters van het gekozen Excel bestand. 

! Natuurlijk moet er minstens een voorafgaande import uitgevoerd zijn 
waarvan de parameters opgeslagen werden onder de vorm van een model. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | 

Derden/personen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Derden/personen 

 

Eens het model geladen is, zal zijn naam en nummer naast de knop 
verschijnen. 

 

De importassistent recupereert dan de parameters van het model en past ze 
toe in de verschillende stappen. 
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Tip:  Het is natuurlijk mogelijk om de parameters weer aan te passen en 
eventueel de nieuwe aanpassingen op te slaan als een model. 

De modellen en hun belangrijkste importeigenschappen kunnen gevisualiseerd 

worden via de knop . 

 

Dit scherm toont alle opgeslagen modellen, fiche per fiche, waartussen 
genavigeerd kan worden via de navigatiebalk. 

! In tegenstelling tot de standaardtabellen van Sage BOB 50, kunnen de hier 
weergegeven gegevens niet aangepast worden. 
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Historiek van de imports 

Een historiek van de imports kan rechtstreeks in de assistent geconsulteerd 

worden. Deze is bereikbaar via de knop  onderaan her scherm bij de 
eerste stap. 

 

Elke lijn stelt een uitgevoerde import voor en toont voor elke de importdatum 
(De) het toegekende nummer (Nr), de gebruiker die de import uitvoerde 
(Door), het aantal toegevoegde derden (Toegev. Derden), het aantal 
bijgewerkte derden (Bijgew. Derden), het aantal toegevoegde personen 
(Toegev. Pers.), het aantal bijgewerkte personen (Bijgew. Pers.), het 
aangemaakte model (Model), het nummer van het model dat eventueel 
gebruikt werd (Nr model) en tenslotte de naam van het aangemaakte model 
(Titel). 
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Deel 5 - Import van Diverse verrichtingen 

Dit gedeelte illustreert, stap voor stap, de 
recuperatie van de diverse verrichtingen. 
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Inleiding 

Deze functionaliteit maakt het mogelijk om eenvoudig de diverse verrichtingen 
te importeren om de boekhouding zo te initialiseren. 

Voor een beter zicht op de openingsverrichtingen, kunnen deze diverse 
verrichtingen in 2 fases geïmporteerd worden: 

 Het importeren van de diverse verrichtingen met betrekking tot de 
algemene rekeningen maken het mogelijk de boekhouding te initialiseren. 

! Aangezien de collectieve rekeningen niet ingeboekt kunnen worden bij deze 
initialiserende diverse verrichting, volstaat het om het saldo van deze 
collectieve rekeningen aan te geven op wachtrekeningen. Deze 
wachtrekeningen zullen later in evenwicht gebracht worden bij de volgende 
diverse verrichting omtrent de openstaande boekingen van de derden. 

 Het importeren van de openstaande posten van derden laat toe de nog 
openstaande bedragen te initialiseren. 
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Voorbereiding van de te importeren gegevens 

De eerste bewerking van deze import bestaat uit de Selectie van een Dagboek 
voor diverse posten waarin de gegevens geïmporteerd zullen worden en een 
Periode voor deze ingave. 

 

Eens deze selectie uitgevoerd is, zal het importscherm zich openen en kan het 
parametreren en laten overeenstemmen van de gegevens aanvangen. 

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel 
bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die 
opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te 
hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken. 

De overdracht van de gegevens uit het Excel bestand naar de signaletieken van 
Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke 
kolom van het Excel bestand moet overeenkomen met een equivalent in de 
overeenkomstige Sage BOB 50 signaletiek. 
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Stap 1 : Inlezen van het Excelbestand 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Diverse 

posten 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Diverse posten 

 Lezen vanuit een bestand 

De knop  laat toe om diverse verrichtingen in te laden 
vanuit een Excel bestand. De knop geeft toegang tot het dialoogvenster dat 
toelaat om de verschillende folders en schijven te navigeren en het te 
importeren Excel bestand te selecteren. 

Eens het Excel bestand geselecteerd is in het dialoogvenster, wordt dit 
ingelezen door het importscherm en wordt de inhoud van het Excel bestand 
weergegeven in het centrale gedeelte van het scherm. 
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 Lezen vanuit het klembord 

De knop  laat toe om de diverse verrichtingen van Excel 
in te laden via de klembord functie nadat eerst de gegevens uit het Excel 
bestand geselecteerd en gekopieerd werden. 

 Importparameters 

 

Sage BOB 50 laat toe om alle werkbladen van een Excel bestand in te laden. 
Het is echter enkel mogelijk om één werkblad per keer in te lezen. Hiertoe laat 
de lijst Blad toe het werkblad met de te importeren gegevens te selecteren. 

De parameters ingegeven voor een werkblad blijven geldig voor alle andere. 

De Titellijn laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te 
geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat. Eens het 
aantal titellijnen geselecteerd is, verschijnen deze in het groen in de 
raadpleeggrid. 

De ingavezone naast Recuperatie vanaf maakt het mogelijk om aan te geven 
vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen hernomen 
worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, worden dus 
genegeerd. De lijnen die geen deel uitmaken van de te importeren gegevens 
zullen een grijze achtergrond krijgen. 
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Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden 
van Sage BOB 50 

De tweede stap van het proces bestaat uit het doen overeenstemmen van de 
brongegevens (kolomtitels) van het Excel bestand (xls) met de velden van de 
Sage BOB 50 signaletieken. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Diverse 

posten 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Diverse posten 

Via een klik op de kolomtitels in de grid van de brongegevens laat toe om de 
breedte van de kolommen aan te passen in functie van de maximale lengte van 
de gegevens die ze bevatten. 
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 Overeenstemming van de kolommen 

 

De kolom Omschr. refereert naar de definitie van het Sage BOB 50 veld. 

Voor een volledige beschrijving van de velden van het boekhoudplan, is het 
gebruik van DbCreate ten zeerste aangeraden. 

Tip:  Door te slepen met de muis kan de initialisering op een intuïtieve manier 
gebeuren. Deze verbindingen kunnen achteraf nog aangepast worden via 
de lijst in de kolom Waarde. 

Deze kolom Omschr. Bevat de volgende gegevens: 

 Doc. num. : Komt overeen met het documentnummer van de te importeren 
diverse verrichting. 

 Datum : Bepaalt de ingavedatum van de boeking, het ingaveformaat van 
deze datum is direct verbonden met de landinstellingen van Windows. 

 Type rekening (*) : Verplicht te verbinden veld, het Type rekening bepaalt 
de referentie van de rekening die volgt (Algemene rekening : 1 of A, Klant : 2 of 
K of Leverancier : 3 of L). 

 Rekening (*): Verplicht te verbinden veld, deze rekening herneemt de 
referentie van een algemene rekening, een klant of een leverancier in functie 
van het Type rekening dat eerder werd aangegeven. 

 Debet : Bedrag dat ingegeven wordt op het debet van de rekening. 

 Credit : Bedrag dat ingegeven wordt op het credit van de rekening. 

 Opmerking : Eventueel commentaar voor de boeking. 
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De kolom Verpl. Geeft aan dat het verbinden van de kolommen verplicht is 
voor het betreffende veld. Een verplicht veld wordt aangegeven door het 

symbool in deze kolom. 

De kolom Type laat toe om de inhoud van de kolom Waarde te bepalen. Er zijn 
3 mogelijkheden: 

 Kolom : Verbindt de velden uit de signaletieken van Sage BOB 50 met de 
kolommen van het Excel bestand. Deze keuze voor het type Kolom maakt de 
keuze van deze kolom noodzakelijk in de lijst van de kolom Waarde; 

 Constante : De geïmporteerde waarde zal identiek zijn voor elke algemene 
rekening. Deze terugkerende waarde wordt aangegeven in de kolom Waarde; 

 Auto : De geïmporteerde waarde wordt automatisch berekend door 
Sage BOB 50. Deze automatische waardes zijn toegelaten voor: 

- Doc num : Volgende documentnummer voorgesteld door de boeking. 
- Datum : Datum voorgesteld door de boeking. 
- Type rekening : « G » per default. 

De kolom Waarde komt overeen met de inhoud van een Kolom uit het Excel 
bestand of met een Constante gedefinieerd door de gebruiker. 

! Als het type Auto is, blijft de Waarde leeg. 

Als het Type Constante is, laat de kolom Waarde waardes toe die afhankelijk 
zijn van geval tot geval. In het algemeen hangt deze keuze af van de aard van 
het veld. 
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 Definitie van de bedragen 

De door de diverse verrichting te importeren bedragen kunnen op 3 
verschillende manieren voorkomen. In functie van de gekozen definitie zal de 
grid Verbinding van gegevens aangepast worden. De keuze tussen deze 
definities zal bepaald worden door de inhoud van het te importeren Excel 
bestand. 

De 3 types voor het importeren van de bedragen zijn de volgende: 

Een kolom bedrag en een kolom richting 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Diverse 

posten 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Diverse posten 

Als het Excel bestand de bedragen bevat met kolom die de richting 
Debet/Credit aangeeft, is het nodig deze definitie te kiezen. In dit geval moet 
de kolom Richting aangegeven worden. Sage BOB 50 zal dan zelf de omzetting 
van deze bedragen naar de boekingsformaten uitvoeren. 
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Bedragen debet en credit in twee kolommen 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Diverse 

posten 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Diverse posten 

Als het Excel bestand de debet en credit bedragen bevat in aparte kolommen, 
is het nodig deze definitie te kiezen. Sage BOB 50 zal dan zelf de omzetting van 
deze bedragen naar de boekingsformaten uitvoeren. 
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Bedragen debet en credit in dezelfde kolom 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Diverse 

posten 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Diverse posten 

Als het Excel bestand het bedrag met teken bevat in een enkele kolom, is het 
nodig deze definitie te kiezen. Het is nog mogelijk om de definitie te verfijnen 
door aan te geven of de negatieve bedragen overeenkomen met Credit of 
Debet. 

 Sage BOB 50 zal dan zelf de omzetting van deze bedragen naar de 
boekingsformaten uitvoeren. 
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Stap 3: Import van de Excel gegevens 

Eens alle verbindingen uitgevoerd zijn, volstaat het om de diverse 

verrichtingen te importeren in Sage BOB 50 via een klik op de knop . 

! Sage BOB 50 kan slecht één enkel werkblad tegelijkertijd importeren. Het 
geïmporteerde werkblad zal datgene zijn waarvan de gegevens zichtbaar 
zijn in de centrale grid die hierboven beschreven werd. 

Alvorens de concrete import uit te voeren, is het mogelijk om een Test voor de 

coherentie van de gegevens uit te voeren  om te controleren dat de 
waardes overeenstemmen met de benaming van het veld of dat de verplichte 
waardes correct zijn aangegeven. Als de coherentietest correct verlopen is, 
wordt de onderstaande boodschap weergegeven, zoniet zal een 
foutboodschap verschijnen. 

 

De knop  maakt het Annuleren van de huidige wijzigingen mogelijk en  
Import van de laatst gebruikte configuratie laat toe om laatste 
importconfiguratie opnieuw te gebruiken. 

De knop  Import van een configuratie verbinding laat toe om een vooraf 
opgeslagen verbindingsconfiguratie te recupereren. 

De knop  Export van een configuratie verbinding laat toe om de 
verbindingsconfiguratie, die werd gerealiseerd, op te slaan. 
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Stap 4: Controle en aanpassingen 

Het is nu mogelijk om het resultaat van de import van de diverse verrichtingen 
te gaan verifiëren; hiertoe moet in het programma BOB 50 onder het tabblad 
Boekhouding & financiën de werkomgeving Beheer van de ingaven geopend 
worden. Hier moet via een dubbelklik het dagboek voor diverse verrichtingen 
dat de boeking bevat geopend worden. 

Het is nog mogelijk om de inhoud van de diverse boeking aan te passen 
alvorens ze definitief te valideren. 

 
Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven 
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Deel 6 - Import van Vaste activa 

Dit gedeelte illustreert, stap voor stap, de 
recuperatie van de vaste activa. 
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Inleiding 

Deze functionaliteit laat toe om de vaste activa bestanden op twee manieren 
te importeren: Import uit Excel en Import externe gegevens. 

De import van gegevens uit Excel is relatief eenvoudig en gebeurt in 3 stappen: 

 Stap 1 : Inlezen van het Excel bestand 

 Stap 2 : Verbinding van de Excel gegevens met de Sage BOB 50 vaste activa 

 Stap 3 : Import van de Excel gegevens 

 Stap 4 : Controle en aanpassingen 



Deel 6 -Import van Vaste activa 

 84 

Voorbereiding van de te importeren gegevens 

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel 
bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die 
opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te 
hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken. 

De overdracht van de gegevens uit het Excel bestand naar de signaletieken van 
Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke 
kolom van het Excel bestand moet overeenkomen met een equivalent in de 
overeenkomstige Sage BOB 50 signaletiek. 

De afschrijvingstabel in het Excel bestand moet de structuur van de 
afschrijvingstabellen van Sage BOB 50 respecteren. Als het formaat van de 
Excel gegevens niet overeenkomt met dit van Sage BOB 50, zal bij het 
importeren van de gegevens een foutboodschap verschijnen. 
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Stap 1 : Inlezen van het Excel bestand 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Vaste 

activa 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Vaste activa 

 Lezen vanuit een bestand 

De knop  laat toe om de afschrijvingstabel in te laden 
vanuit een Excel bestand. De knop geeft toegang tot het dialoogvenster dat 
toelaat om de verschillende folders en schijven te navigeren en het te 
importeren Excel bestand te selecteren. 

Eens het Excel bestand geselecteerd is in het dialoogvenster, wordt dit 
ingelezen door het importscherm en wordt de inhoud van het Excel bestand 
weergegeven in het centrale gedeelte van het scherm. 
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 Lezen vanuit het klembord 

De knop  laat toe om de afschrijvingstabel van Excel in te 
laden via de klembord functie nadat eerst de gegevens uit het Excel bestand 
geselecteerd en gekopieerd werden. 

 Importparameters 

 

Sage BOB 50 laat toe om alle werkbladen van een Excel bestand in te laden. 
Het is echter enkel mogelijk om één werkblad per keer in te lezen. Hiertoe laat 
de lijst Blad toe het werkblad met de te importeren gegevens te selecteren. 

De parameters ingegeven voor een werkblad blijven geldig voor alle andere. 

De Titellijn laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te 
geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat. Eens het 
aantal titellijnen geselecteerd is, verschijnen deze in het groen in de 
raadpleeggrid. 

De ingavezone naast Recuperatie vanaf maakt het mogelijk om aan te geven 
vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen hernomen 
worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, worden dus 
genegeerd. De lijnen die geen deel uitmaken van de te importeren gegevens 
zullen een grijze achtergrond krijgen. 
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Stap 2 : Verbinding van de Excel gegevens met de vaste 
activa van Sage BOB 50 

De tweede stap van het proces bestaat uit het doen overeenstemmen van de 
brongegevens (kolomtitels) van het Excel bestand (xls) met de velden van de 
Sage BOB 50 signaletieken. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Vaste 

activa 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Vaste activa 

Tip:  Via een klik op de kolomtitels in de grid van de brongegevens laat toe 
om de breedte van de kolommen aan te passen in functie van de maximale 
lengte van de gegevens die ze bevatten. 
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 Overeenkomst van de kolommen 

De kolom Omschr. refereert naar de definitie van het Sage BOB 50 veld. 

Voor een volledige beschrijving van de velden van het boekhoudplan, is het 
gebruik van DbCreate ten zeerste aangeraden. 

Tip:  Door te slepen met de muis kan de initialisering op een intuïtieve manier 
gebeuren. Deze verbindingen kunnen achteraf nog aangepast worden via 
de lijst in de kolom Waarde. 

Deze kolom Omschr. bevat de volgende gegevens : 

 Referentie (*): Verplicht te verbinden veld dat de referentie van het goed 
bevat. 

 Omschrijving (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft de omschrijving van 
het goed aan. 

 Rekening vaste activa (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft de algemene 
rekening van het goed aan. 

 Afschrijvingsrekening (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft de 
afschrijvingsrekening voor een goed aan. 

 Dotatierekening (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft de dotatierekening 
van het goed aan. 

 Uitz. Dot rekening (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft de uitzonderlijke 
dotatierekening van het goed aan. 

 Afschrijfbaar (*) : Deze verplichte status (Waar/Onwaar) bepaalt of het 
goed al dan niet afschrijfbaar is. 

 Methode (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft de gebruikte 
afschrijvingsmethode voor een goed aan. De volgende methodes zijn mogelijk: 

- L: Lineair 
- D: Degressief 
- A: Versneld 
- P: Gepersonaliseerd 
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 Tarieven (*) : Verplicht te verbinden veld,geeft het afschrijvingstarief aan 
voor het goed. 

 Aankoopwaarde (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft de 
aanschaffingswaarde van het goed aan. 

 Aankoopdatum (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft de 
aanschaffingsdatum van het goed weer. 

 Totaal afgeschreven (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft het bedrag aan 
dat (eventueel) reeds afgeschreven is voor dit goed. 

 Tegengeboekt (*) : Verplicht te verbinden veld, geeft aan welk bedrag 
reeds tegengeboekt is voor dit goed. 

 De kolom Verpl. Geeft aan dat het verbinden van de kolommen verplicht is 
voor het betreffende veld. Een verplicht veld wordt aangegeven door het 

symbool in deze kolom. 

De kolom Type laat toe om de inhoud van de kolom Waarde te bepalen. Er zijn 
3 mogelijkheden: 

 Kolom : Verbindt de velden uit de signaletieken van Sage BOB 50 met de 
kolommen van het Excel bestand. Deze keuze voor het type Kolom maakt de 
keuze van deze kolom noodzakelijk in de lijst van de kolom Waarde; 

 Constante : De geïmporteerde waarde zal identiek zijn voor elk goed. Deze 
terugkerende waarde wordt aangegeven in de kolom Waarde. Voor het 
gebruik van het type Constante zal Sage BOB 50 zoveel mogelijk een keuzelijst 
proberen voor te stellen. Hier bijvoorbeeld zal voor een algemene rekening de 
lijst van het boekhoudplan geopend worden. 
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BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Vaste 

activa 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Vaste activa 

 Auto : De geïmporteerde waarde wordt automatisch berekend door 
Sage BOB 50. Deze automatische waardes zijn toegelaten voor: 

- Referentie : De referentie die automatisch voorgesteld wordt door 
Sage BOB 50. 

- Afschrijvingsrekening, Dotatierekening, Uitz. Dot. Rekening : Als een 
rekening uit deze reeks als Auto gedefinieerd is, moeten ze dit allemaal 
zijn. Hier wordt dan de configuratie gebruikt die ingegeven werd bij 
Instellen van het boekhoudplan via de werkomgeving Beheer van de 

vaste activa,  knop ., optie Automatische rekening. De 
voorrang wordt gegeven aan het tabblad Verbonden rekeningen, 
indien daar geen configuratie teruggevonden wordt, zal het tabblad 
Rubriek – rekening per default geraadpleegd worden. 



Stap 2 : Verbinding van de Excel gegevens met de vaste activa van Sage BOB 50 

 91 

 

Vaste activa | WorKSpaces | Configuratie | Automatische rekening 

- Aankoopdatum : Hier wordt automatisch de eerste periode van het 
boekjaar waarin de import gebeurd aangegeven. 

De kolom Waarde komt overeen met de inhoud van een Kolom uit het Excel 
bestand of met een Constante gedefinieerd door de gebruiker. 

! Als het type Auto is, blijft de Waarde leeg. 

  



Deel 6 -Import van Vaste activa 

 92 

Stap 3: Import van de Excel gegevens 

Eens alle verbindingen uitgevoerd zijn, volstaat het om de afschrijvingstabellen 

te importeren in Sage BOB 50 via een klik op de knop . 

! Sage BOB 50 kan slecht één enkel werkblad tegelijkertijd importeren. Het 
geïmporteerde werkblad zal datgene zijn waarvan de gegevens zichtbaar 
zijn in de centrale grid die hierboven beschreven werd. 

Alvorens de concrete import uit te voeren, is het mogelijk om een Test voor de 

coherentie van de gegevens uit te voeren  om te controleren dat de 
waardes overeenstemmen met de benaming van het veld of dat de verplichte 
waardes correct zijn aangegeven. Als de coherentietest correct verlopen is, 
wordt de onderstaande boodschap weergegeven, zoniet zal een 
foutboodschap verschijnen. 

 

De knop  maakt het Annuleren van de huidige wijzigingen mogelijk en  
Import van de laatst gebruikte configuratie laat toe om laatste 
importconfiguratie opnieuw te gebruiken. 

De knop  Import van een configuratie verbinding laat toe om een vooraf 
opgeslagen verbindingsconfiguratie te recupereren. 

De knop  Export van een configuratie verbinding laat toe om de 
verbindingsconfiguratie, die werd gerealiseerd, op te slaan. 
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Stap 4: Controle en aanpassingen 

Het is nu mogelijk om het resultaat van de import van de afschrijvingstabel te 
gaan verifiëren; hiertoe moet in het programma BOB 50 onder het tabblad 
Vaste activa, optie Bestand | Vaste activa | Fiche of Lijst. 

 
Vaste activa | Bestand | Vaste activa | Lijst 

De fiches voor de vaste activa die werden geïmporteerd zouden nu 
aangemaakt moeten zijn. Het is belangrijk om in dit stadium te controleren of 
dit correct gebeurd is. 

! Aanvangsdat. Afschrijvingen : Moet overeenkomen met de importperiode 
van de vaste activa en niet met de datum dat de afschrijvingen begonnen 
zijn. 
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Deel 7 - Import van artikels en prijslijsten 

Dit gedeelte illustreert, stap voor stap, de 
recuperatie van artikels en prijslijsten. 
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Inleiding 

Deze functionaliteit laat toe om snel en automatisch de signaletieken met 
artikels en prijslijsten van Sage BOB 50 bij te werken op basis van Excel 
bestanden (bijvoorbeeld bij het recupereren van een extern pakket of artikels 
en prijslijsten ontvangen van een leverancier). 

Dit wordt voorgesteld onder de vorm van een assistent die stap voor stap de 
importoperatie van de gegeven begeleidt. 

Het importproces voltrekt zich in 5 stappen, waarbij de karakteristieken en 
vereisten van elke stap terug te vinden zijn in een van de schermen van de 
assistent: 

 Stap 1 : Definitie van de importparameters. 

 Stap 2 : Leggen van een verbinding tussen het Excel bestand en de 
signaletieken van Sage BOB 50, verwerking en aanpassing van de te 
importeren gegevens evenals de te respecteren importcriteria. 

 Stap 3 : Aanmaken van een tijdelijk bestand vertrekkende van deze criteria. 

 Stap 4 : Visualisatie en bevestiging of aanpassing van het tijdelijke bestand. 

 Stap 5 : Effectieve en definitieve import in de Sage BOB 50 signaletieken. 
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Voorbereiding van de te importeren gegevens 

Enkel de inhoud van Excel bestanden kan ingevoerd worden via de 
importassistent in Sage BOB 50. 

De import zal slechts rekening houden met een enkel werkblad van het Excel 
bestand. Als het Excel bestand meerdere werkbladen bevat met gegevens die 
opgenomen moeten worden in een import, is het aangeraden om deze te 
hergroeperen in eenzelfde werkblad via knippen/plakken. 

De te importeren prijzen mogen niet slechts een bewerking van de bestaande 
prijzen zijn, zoals bijvoorbeeld een vermenigvuldiging met een bepaald 
percentage van de reeds aanwezige prijzen. In het geval de bestaande prijzen 
enkel een transformatie moeten ondergaan, is het aangeraden: 

 Deze direct in het Excel bestand uit te voeren via de beschikbare Excel 
functies en dat de gewijzigde gegevens opnieuw te importeren. 

 Of de prijzen te importeren zonder wijziging en vervolgens via Commercieel 
beheer | Artikel en prijslijsten | Beheer prijslijsten | Automatisch bijwerken  
de geïmporteerde prijslijst bijwerken. 

De overdracht van de gegevens uit het Excel bestand naar de signaletieken van 
Sage BOB 50 gebeurt op basis van verbindingen tussen deze 2 entiteiten : elke 
kolom van het Excel bestand moet overeenkomen met een equivalent in de 
overeenkomstige Sage BOB 50 signaletiek. 

Deze verbinding kan automatisch gelegd worden door de importassistent voor 
zover de kolommen dezelfde namen hebben in het Excel bestand en in de 
Sage BOB 50 signaletieken. Als dit niet het geval is, moet de gebruiker manueel 
de kolomtitels van het Excel bestand verbinden met de veldtitels van 
Sage BOB 50. 

In dit laatste geval, kan het zeer interessant zijn om de door de gebruiker 
gedefinieerde overeenstemmingen  op te slaan. De importassistent laat dit toe 
onder Modellen. Dit model kan dan herbruikt worden bij een volgende import 
van gegevens. 



Stap 1 : Definitie van de import parameters 

 

 99 

Stap 1 : Definitie van de import parameters 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Artikels 

en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  
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 Herkomst gegevens 

 

De eerste aan te geven parameters is vanzelfsprekend de naam en locatie van 
het Excel bestand. Dit gebeurt via Gegevensbestand. De knop  opent een 
dialoogvenster dat toelaat om tussen de verschillende folders op de schijven te 
navigeren. 

Na het ingeven van het Excel bestand wordt dit laatste door de importassistent 
ingelezen, die dan de eerste 100 lijnen van de inhoud weergeeft in het 
onderste gedeelte van het scherm. 

Deze visualisatie van het Excel bestand volgt de gebruiker doorheen elke stap 
van de import en blijft dus steeds zichtbaar onderaan het scherm. 

De knop , laat toe om automatisch en direct de import te 
parametreren, op basis van eventueel opgeslagen parameters bij een 
voorgaande import. 

Tip:  Het laden van een model maakt het dus mogelijk om één of meerdere , 
eventueel alle parametreringsstappen van het importproces over te slaan 
en direct de procedure te starten. 

  



Stap 1 : Definitie van de import parameters 

 

 101 

 Importzone 

 

De Titellijn laat toe om het nummer van de lijn in het Excel bestand aan te 
geven die de titels van de verschillende gegevenskolommen bevat. 

Tip:  Een titellijn opgeven kan het leggen van de verbinding tussen het Excel 
bestand en signaletieken van Sage BOB 50 aanzienlijk versnellen (zie ook 
stap 2). 

De ingavezone naast Recuperatie vertrekkende van maakt het mogelijk om 
aan te geven vanaf welk lijnnummer uit het Excel bestand de gegevens zullen 
hernomen worden. Alle voorgaande lijnen, met uitzondering van de titellijn, 
worden dus genegeerd. 

Importwijze 

 

Deze zone beslist over het gebruik van de geïmporteerde gegevens. 

Als Bijwerken bestaande verrichtingen aangevinkt is, zullen de bestaande 
artikels, prijzen en/of leveranciers bijgewerkt worden op basis van de 
geïmporteerde gegevens. Als het vak niet aangevinkt is betekent dit dat geen 
enkel geïmporteerd gegeven de bestaande gegevens zal aanpassen in de 
signaletieken. 

Als Toevoegen van nieuwe verrichtingen aangevinkt is, zal de import de lijnen 
uit het Excel bestand toevoegen aan de overeenkomstige Sage BOB 50 
signaletieken. Zo zal een nieuw artikel, zijn prijs of zijn leverancier toegevoegd 
kunnen worden in de signaletieken van Sage BOB 50 . In het andere geval, als 
het vak niet aangevinkt is, zal geen enkele import die een toevoegen van lijnen 
in de signaletieken tot gevolg heeft, uitgevoerd worden. 



Deel 7 -Import van artikels en prijslijsten 

 102 

 Parameters 

 

Dit gedeelte laat toe aan de assistent om de interpretatie van de brongegevens 
te verfijnen. Om de verrichtingen toe te kunnen voegen of bij te werken, moet 
de importassistent de waarden van het Excel bestand kunnen vergelijken met 
deze van de Sage BOB 50 signaletieken. Deze vergelijking gebeurt op basis van 
een sleutel die gemeenschappelijk is aan de twee bestanden. 

Deze Sleutel verwijst steeds naar de artikelreferentie. Niettemin is  de 
referentie aan interpretatie onderworpen : de referentie in het Excel bestand 
kan de referentie zijn die gebruikt wordt in Sage BOB 50 voor het benoemen 
van het artikel of degene die gebruikt wordt door de leverancier in zijn eigen 
bestanden. Zonder deze precisering is het vergelijken van de twee bestanden 
onmogelijk voor de assistent. Het is dus nodig om aan te geven of deze Sleutel 
Refereert naar de Referentie van artikel of de Referentie van leverancier. 

De informatie rond de Leverancier zal toelaten om aan te geven welke 
leverancier er wordt toegewezen aan het artikel als er geen kolom met deze 
informatie voorkomt in het Excel bestand. 

Het veld Leverancier kan vanzelfsprekend leeg blijven als er geen leverancier 
dient geassocieerd te worden aan een artikel. 

Tip:  Als een kolom van het Excel bestand een leverancier vermeldt en als er 
eveneens een leverancier aangegeven is in het hierboven vermelde veld, 
zal er een volgorde van belangrijkheid opgelegd worden: de leverancier uit 
het Excel bestand zal de prioriteit krijgen. Als het Excel bestand geen 
enkele leverancier aangeeft voor het artikel, zal de leverancier uit de 
assistent als default gebruikt worden. 

Dit veld kan ingevuld worden voor zowel een enkele als meerdere leveranciers 
per artikel (in het eerste geval zal het vergelijken van waardes gebeuren op de 
identificatie van de leverancier in de tabel IART en in het tweede geval op deze 
van de tabel IARTSP). 
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Tenslotte moet op dit niveau een Prijslijst vermeld worden als het Excel 
bestand prijzen bevat die moeten geïmporteerd worden in Sage BOB 50. De 
gekozen prijslijst zal degene zijn waarvan de prijzen aangepast worden op basis 
van het Excel bestand. 

De kozen prijslijst kan zijn: 

 Een reeds in Sage BOB 50 bestaande prijslijst. 

 Een nieuwe prijslijst die aangemaakt werd in de assistent. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Artikels 

en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  

Eens al deze parameters zorgvuldig ingegeven werden, zal de knop  
overgaan naar de volgende stap : verbinden van de velden uit het Excel 
bestand met de Sage BOB 50 signaletieken. 



Deel 7 -Import van artikels en prijslijsten 

 104 

Stap 2 : Verbinding van de brongegevens met de velden 
van Sage BOB 50 

Deze tweede stap van het importproces bestaat uit: 

 Het aanmaken van de verbindingen tussen de Brongegevens (kolomtitels) 
van het Excel bestand en de velden van de Sage BOB 50 signaletieken; 

 De definitie van de te respectering criteria voor de Waardering : de 
waardes van het Excel bestand zullen onderworpen zijn aan deze criteria en 
enkel deze die eraan voldoen zullen geïmporteerd worden in Sage BOB 50. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Artikels 

en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  
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Het scherm voor de tweede stap : 

De grid in het onderste gedeelte van het venster toont, zoals in stap 1, de 
inhoud van de eerste 100 lijnen van het Excel bestand. De blauwe markering 
komt overeen met het veld dat aangegeven wordt door de cursor in de grid in 
het linker bovengedeelte van het venster. 

Het bovenste gedeelte, met de parametrering van de bewerkingen hierboven 
beschreven, is als volgt opgebouwd: 

Het linkergedeelte herneemt de velden uit de signaletieken van Sage BOB 50 
die overeenkomen met de titels van de Kolommen uit het Excel bestand. Deze 
grid herneemt dus de velden waarvan de waardes bijgewerkt of aangevuld 
zullen worden bij de import. De naam van de Tabel waarmee de verschillende 
velden overeenstemmen bevindt zich naast deze veldnamen. De kolom Type 
tenslotte, zal refereren naar het type waarde dat geïmporteerd zal worden in 
de Sage BOB 50 signaletieken. Dit type, gedefinieerd door de gebruiker, wordt 
hierna bijgelicht : De verbinding leggen tussen het Excel bestand en de 
Sage BOB 50 signaletieken. 

Het rechtergedeelte bestaat uit 2 tabbladen: elk hiervan is geassocieerd aan 
een bepaalde bewerking: 

 Het tabblad Brongegevens legt de verbinding tussen de velden uit het 
linkergedeelte en de velden uit het Excel bestand. 

Het tabblad Waardering legt een de brongegevens een geldigheidstest op aan 
de hand waarvan de gegevens of geïmporteerd of geweigerd worden. 

De volgende pagina’s verklaren in chronologische volgorde de uit te voeren 
bewerkingen in dit scherm. 
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 De verbinding leggen tussen het Excel bestand en de 
Sage BOB 50 signaletieken 

De verbindingen tussen het Excel bestand en de Sage BOB 50 signaletieken 
kunnen automatisch of manueel gelegd worden. 

Automatische verbinding 

Tip:  Opdat de verbinding automatisch gelegd zou worden is het verplicht dat 
de veldnamen (kolomtitels) van het Excel bestand en van de betrokken 
Sage BOB 50 tabellen identiek zijn. Dit impliceert natuurlijk dat een titellijn 
werd toegevoegd in het Excel bestand tijdens de vorige stap. 

De knop  zal voor deze automatische verbinding zorgen : de lijst met 
velden uit de Sage BOB 50 signaletieken die overeenkomen met de kolomtitels 
van het Excel bestand verschijnt in de grid Te vervolledigen velden. 

Het tabblad Brongegevens herneemt ook deze kolomtitels. 
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Manuele verbinding 

Als de veldnamen niet overeenkomen tussen het Excel bestand en de tabellen 
van Sage BOB 50 , moet de gebruiker zelf de verbindingen leggen. Hij moet de 
lijst met velden uit Sage BOB 50 waarin geïmporteerd moet worden selecteren 
en met elk veld het overeenkomstige veld uit het Excel bestand associëren. 

Te vervolledigen velden 

De velden die in het rood verschijnen voor de verbinding tussen de 
brongegevens en de Sage BOB 50 signaletieken uitgevoerd is door de 
gebruiker, zijn de velden die verplicht ingevuld moeten worden in de lijst. De 
importprocedure verzekert zo de geldigheid van import (de import zal 
geweigerd worden zolang deze velden niet geassocieerd zijn aan een veld uit 
het Excel bestand). 

De associatie gebeurt door het gebruik van de toevoegknop . Deze knop 
opent een dialoogvenster dat de keuze toelaat van alle velden van 
Sage BOB 50 die de import zou kunnen gebruiken en die dus waardes zullen 
ontvangen vanuit het Excel bestand. 

 

De in het rechtergedeelte van het venster gekozen velden worden 

geselecteerd en overgebracht naar het linkergedeelte via de knop  of door 
het veld te slepen vanuit het rechtergedeelte naar de lijst in het linkergedeelte. 

De drie tabbladen die overeenstemmen met de drie Sage BOB 50 tabellen die 
de geïmporteerde gegevens zullen ontvangen zijn de volgende: 
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Het tabblad Artikel komt overeen met de tabel IART en stelt alle velden in deze 
tabel voor zoals de velden met betrekking tot de artikelreferentie, de 
artikelreferentie bij de leverancier (mono-leverancier), het BTW tarief voor dit 
artikel, de omschrijving van het artikel,… 

Het tabblad Leverancier komt overeen met de tabel IARTSP maar verschijnt 
enkel bij multi-leveranciers en stelt alle velden in deze tabel voor zoals de 
artikelreferentie bij de leverancier (SUPPREF), de leveranciersreferentie 
(SUPPID),…  

Het tabblad Prijs komt overeen met de tabel IPRLIS maar verschijnt enkel als er 
een prijslijst gekozen werd in het eerste scherm van de importassistent en stelt 
alle velden in deze tabel voor zoals de prijs van het artikel in de eerder gekozen 
prijslijst, de hiervoor gebruikte valuta,… 

Het tabblad Lev. Adr. Komt overeen met de tabel CODEAD en stel de velden 
omtrent de meervoudige leveringsadressen voor, zoals de code voor het 
leveringsadres (DELIVADRID), het prioritaire leveringsadres voor de klant 
(PRIORCUS),… 

 

Eens de velden geselecteerd zijn, moet enkel nog de keuze bevestigd worden 
via de knop                . 

Tabblad brongegevens 

Deze bewerking bestaat uit het verbinden van de geselecteerde Sage BOB 50 
velden en de velden uit het Excel bestand. Terwijl de cursor op een lijn in de 
grid Te vervolledigen velden staat, dient de kolomtitel in de lijst in dit tabblad 
geselecteerd te worden. Deze lijst wordt automatisch ingevuld door de 
importassistent op basis van de kolomtitels van het Excel bestand. 

Tip:  Dezelfde kolom van het Excel bestand kan verbonden worden met 2 
verschillende velden uit de Sage BOB 50 signaletieken. Zo kan bijvoorbeeld 
de kolom met de artikelreferentie verbonden worden met de velden 
Artikelreferentie. en Omschrijving 1 artikel. 
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De ingaven voor de Nulwaarde et Default waarde kunnen niet afzonderlijk 
ingevuld worden : ze maken het mogelijk om een waarde uit het Excel bestand 
(Nulwaarde) te vervangen door een andere (Default) bij het importeren in de 
Sage BOB 50 bestanden. Bijvoorbeeld, het vervangen van alle prijzen waarvan 
de waarde 0 is (Nulwaarde : 0) door de minimumprijs 5 (Default 5) : de import 
zal vervolgens de minimumprijs van 5 euro toewijzen aan alle artikels waarvan 
de prijs 0 is in het Excel bestand. 

Tip:  Deze 2 ingavezones zijn uitgegrijsd als Sage BOB 50 deze verwerking 
onmogelijk acht wegen restricties in het programma. 

De knop  laat toe om de selectie van de waardes te vergroten door 
Constante waarde en Waarde automatisch aangemaakt door het systeem 
voor te stellen naast Celwaarde. 

De keuze Constante waarde laat toe om de waarde aangegeven naast de 
parameter Constante toe te wijzen voor alle derden in dit veld. 
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BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Artikels 

en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  

In het bovenstaande voorbeeld zal de leveranciersreferentie steeds 
LEVERANCIER zijn, ongeacht de waarde in het Excel bestand. 

De radioknop Waarde automatisch aangemaakt door het systeem laat toe om 
een waarde toe te kennen die wordt berekend volgens de criteria in de zone 
Parameters. 

Tip:  Tip : Deze functionaliteit is erg interessant voor het aanmaken van 
automatische omschrijvingen bij het toevoegen van artikels. 

De automatisch gegenereerde waarde bestaat uit een Vast gedeelte dat 
opgebouwd is uit alfanumerieke karakters en dat het eerste gedeelte 
definieert van de waarde, gevolgd door een Auto suffix waarvoor het volgende 
gedefinieerd dient te worden : 

 De Lengte : deze lengte refereert naar de totale lengte van de waarde, 
Vaste gedeelte niet inbegrepen ; 
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 De Aanvangswaarde : deze bepaalt het tweede deel van de waarde, 
bijgevoegd op het einde van het Vast gedeelte ; 

 Het Toevoegsel : het aantal waarmee de volgende waarde verhoogd zal 
worden. 
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en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  

In het bovenstaande voorbeeld, zal de artikelomschrijving bestaan uit 
« LEV1_00001 » voor de 1e derde, « LEV1_00002 » voor de 2e, « LEV1_00003 » 
voor de 3e, … 
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 Definiëren van importcriteria voor waarden 

Het tabblad Waardering dient om waarderingscriteria te definiëren waaraan 
de bronwaarde moet voldoen om geaccepteerd te worden in het 
importproces. 

Het gaat hier om een facultatieve bewerking : deze maakt het verfijnen van de 
importparametrering mogelijk. 

Tip : De instelling komt bovenop de basisrestricties die reeds intern 
toegepast worden door Sage BOB 50 : het behoud van de coherentie van 
tabellen en indexen impliceert dat bepaalde velden, zoals de referentie van het 
artikel, een aantal criteria respecteert. Zo zal elke artikelreferentie die niet in 
hoofdletters staat of leeg is verworpen worden door de importassistent, 
zonder dat de gebruiker hiervoor deze importrestricties heeft moeten 
opgeven.  

Ook is het mogelijk dat het tabblad niet aanpasbaar is; zoals bijvoorbeeld het 
geval is bij de artikelreferentie. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Artikels 

en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  
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De Aanvaardingscriteria voor de waardes van een veld worden aangegeven in 
het onderste gedeelte van het tabblad Waardering en zijn respectievelijk: 

 Veld ingevuld : Om geaccepteerd te worden mag de waarde in het te 
importeren veld niet leeg zijn; 

 Type karakters : Enkel de waarden met Uitsluitend numerieke of 
Uitsluitend alfabetische karakters worden geaccepteerd. 

 Hoofdlettergebruik : Enkel de waardes die Alleen hoofdletters of Alleen 
kleine letters bevatten worden geaccepteerd. 

 Maximale lengte : Laat toe om de waardes te verwerpen waarvan de lengte 
de hier gedefinieerde waarde overschrijdt. 

Eens de aanvaardingscriteria gedefinieerd zijn, moet beslist worden wat er 
moet gebeuren als een waarde niet voldoet aan deze criteria: 

 Verwerping waarde en toekenning defaultwaarde : De incorrecte waarde 
kan worden vervangen door de Default waarde in het tabblad Brongegevens 
van ditzelfde scherm. Deze optie laat toe om niet de volledige lijn te moeten 
verwerpen omwille van één van zijn waardes. 

 Verwerping van de volledige lijn : De volledige lijn wordt verworpen 
wanneer de voorwaarden niet gerespecteerd werden. 
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Stap 3 Voorbereiding van de tijdelijke importtabel 

Deze derde stap wordt volledig afgehandeld door de importassistent en vraagt 
geen enkele interventie van de gebruiker. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Artikels 

en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  

De voorbereiding van de bevestigingstabel, een tijdelijke tabel die de te 
importeren gegevens voor Sage BOB 50 bevat, voltrekt zich in 3 stadia: 

 De voorbereiding van het Excel bestand. 

Het Excel bestand wordt getransformeerd naar een tijdelijke tabel waarvan de 
structuur de eerder gelegde verbindingen weergeeft (na een 
geldigheidscontrole van de verbindingen). 

 De voorbereiding van de constante en automatische waardes en van de 
waardes van uit de Artikel tabel. 
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De aangemaakte tijdelijke tabel wordt overlopen door Sage BOB 50 die de 
constanten en speciale waardes (waarde van een veld uit de artikeltabel, 
automatisch aangemaakte waarde) toevoegt aan de velden die deze nodig 
hebben. 

 De geldigheidscontrole 

Het pakket verifieert de waardes van de tijdelijke tabel ten opzichte van de 
geldigheidscriteria. De waardes die niet voldoen aan de criteria worden gewist 
of vervangen door defaultwaarden. 
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Stap 4 : Bevestiging en definitief opslaan van de te 
importeren gegevens 

Deze stap laat de visualisatie van het geheel van gegevens die, volgens 
bepaalde vooraf bepaalde criteria, geïmporteerd zullen worden in de 
Sage BOB 50 signaletieken, toe. 

Een samenvattende tabel toont de gegevens zoals ze zullen verschijnen in de 
Sage BOB 50 signaletieken : automatische waarden en andere aanpassingen 
zullen dus zichtbaar zijn. 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Artikels 

en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  

Deze automatisch aangemaakte tijdelijke tabel kan direct in de grid aangepast 

worden.  Het gebruik van de knop  werkt als een schakelaar die toelaat de 
grid wijzigbaar te maken en de erin gemaakte wijzigingen op te slaan. 

! De geldigheidscriteria die eerder gedefinieerd werden zullen niet meer van 
toepassing zijn bij het manueel aanpassen tijdens deze stap. Meer nog, elke 
aanpassing tijdens deze stap zal onomkeerbaar zijn; er zal ook een 
waarschuwingsboodschap verschijnen en om bevestiging vragen alvorens 
verder te gaan. 
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Eens de grid wijzigbaar gemaakt is, wordt de knop  geactiveerd. Deze laat 
de definitieve verwijdering van te importeren lijnen toe. Het verwijderen zal 
direct na de bevestiging uitgevoerd worden. 

 

In dit stadium is het nog mogelijk om terug te gaan naar de voorgaande 
stappen en de reeds ingegeven parameters te wijzigen. Als hierna 
teruggekeerd wordt naar stap 4, kan een nieuwe tijdelijke tabel aangemaakt 
worden of de oude aangepaste tabel kan behouden worden. Een boodschap 
zal hiertoe de keuze geven : 

 

Eens eventuele laatste wijzigingen uitgevoerd zijn, zal de knop  de 
gegevens definitief verzenden naar de signaletieken van Sage BOB 50. 
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Stap 5 : Samenvatting van de geïmporteerde gegevens 

 
BOBSystem | Systeemwerkset | Bestand | Nieuw dossier | Import externe gegevens | Artikels 

en prijzen 

BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  

Deze laatste stap geeft een samenvatting van het Aantal toegevoegde art., het 
Aantal veranderde art., het Aantal toegevoegde prijzen en tenslotte het 
Aantal gewijzigde prijzen. 

Tip:  De artikels toegevoegd door deze importassistent werden aangemaakt 
met dezelfde standaardwaarden als artikels aangemaakt op de 
conventionele manier via de derdenfiches. 
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Importmodellen 

 Definitie 

Wanneer het importeren van gegevens vaak gebeurt of wanneer dit een lange 
en complexe parametrering vraagt, is het nuttig om de Modellen van vorige 
imports te kunnen opslaan. 

Deze Modellen laten toe om de importparameters op te slaan, zowel op het 
niveau van de te initialiseren velden in Sage BOB 50 als op niveau van de 
geldigheidscriteria. 

De Modellen maken het dus mogelijk om de reeds vooraf opgestelde 
instellingen toe te passen op nieuwe Excel bestanden. 

Een Model opslaan is eveneens interessant wanneer, om een bepaalde reden, 
het nodig is om de Sage BOB 50 applicatie af te sluiten. Hierna kan zonder 
problemen verder gegaan worden met de import aangezien de reeds 
ingegeven parameters werden opgeslagen. 
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 Opslaan van een importmodel 

Het opslaan van de importparameters kan op elk moment uitgevoerd worden 

in de assistent. Elke stap van de assistent bevat de knop  de toelaat 
de parameters die reeds werden ingegeven in dit stadium op te slaan. 

Het activeren van deze knop laat een scherm verschijnen dat een Titel van het 
model vraagt en eventueel een Omschrijving. 

 

! Er kan slechts één enkel model opgeslagen worden per Excel bestand. Het 
Bewaard model wordt getoond in de samenvatting van de assistent. 
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 Gebruik van een importmodel 

Het gebruik van een importmodel gebeurt via de knop  in de 
eerste stap van de importassistent, net na de selectie van het 
Gegevensbestand. 

Deze knop opent een dialoogvenster de toelaat het importmodel te selecteren 
dat toegepast moet worden op de parameters van het gekozen Excel bestand. 

! Natuurlijk moet er minstens een voorafgaande import uitgevoerd zijn 
waarvan de parameters opgeslagen werden onder de vorm van een model. 
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BOB 50 | Algemene instellingen | WorKSpaces | Import externe gegevens | Artikels en prijzen  

Eens het model geladen is, zal zijn naam en nummer naast de knop 
verschijnen. 

 

De importassistent recupereert dan de parameters van het model en past ze 
toe in de verschillende stappen. 
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Tip:  Het is natuurlijk mogelijk om de parameters weer aan te passen en 
eventueel de nieuwe aanpassingen op te slaan als een model. 

De modellen en hun belangrijkste importeigenschappen kunnen gevisualiseerd 
worden via de knop                 . 

 

Dit scherm toont alle opgeslagen modellen, fiche per fiche, waartussen 
genavigeerd kan worden via de navigatiebalk. 

! In tegenstelling tot de standaardtabellen van Sage BOB 50, kunnen de hier 
weergegeven gegevens niet aangepast worden. 
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Historiek van de imports 

Een historiek van de imports kan rechtstreeks in de assistent geconsulteerd 

worden. Deze is bereikbaar via de knop  onderaan her scherm bij de 
eerste stap. 

 

Elke lijn stelt een uitgevoerde import voor en toont voor elke de importdatum 
(De) het toegekende nummer (Nr), de gebruiker die de import uitvoerde 
(Door), het aantal toegevoegde artikels (Toegev. Art.), het aantal bijgewerkte 
artikels (Bijgew. Art.), het aantal toegevoegde prijzen (Toegev. prijs), het 
aantal bijgewerkte prijzen (Bijgew. Prijs.), het aangemaakte model (Model), 
het nummer van het model dat eventueel gebruikt werd (Nr model) en 
tenslotte de naam van het aangemaakte model (Titel). 
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Praktische gids 

Sage BOB 50 stelt een werkomgeving voor met tot doel de recuperatie 
van gegeven uit Excel tabellen. Deze werkomgeving, genaamd Import 
van externe gegevens, is gericht op gebruiksgemak en vereenvoudigt 
zodoende de import van de gegevens in grote mate. 

In deze gids worden de diverse imports stap voor stap geïllustreerd en 
uitgewerkt om ze zo toegankelijk te maken voor elke gebruiker. 

De doelstelling is om een praktisch hulpmiddel te bieden voor het 
importeren van gegevens, zodat elke functionaliteit met betrekking tot 
deze recuperatie volledig duidelijk zal zijn na het lezen van deze gids. 

Het is eveneens de bedoeling dat deze praktische gids als naslagwerk zal 
dienst doen voor andere documenten, die direct of indirect om meer 
bijkomende uitleg zullen vragen omtrent dit onderwerp. 


