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Financieel Verslaggenerator 
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Kolomindelingen 
 

 

 Een kolomindeling is een 
verzameling van 
kolommen 

 Tip: gebruik de actie 
‘Gehele kolomindeling 
kopiëren’ om snel 
gelijksoortige 
kolomindelingen te 

maken 
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Kolomindelingen  kolomindeling bewerken 
 

 

 In de kolomindeling kan 
via de ‘Koptekst’ de kop 
van het rapport worden 
gedefinieerd 

 In de koptekst kunnen 
<variabelen> gebruikt 
worden (zie helptekst) 

 Bij zowel ‘Geldige 
bedrijven’ als ‘Geldige 
afdelingen’ kan een * als 
wildcard gebruikt 

worden 



29 april 2011      AllSolutions 4 

Kolomindelingen  shortcut Kolommen 
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Kolomindelingen  shortcut Kolommen  kolom bewerken 
 

 

 De ‘Omschrijving’ van 
de kolom wordt 
opgenomen in het 
rapport 

 In de omschrijving  
kunnen <variabelen> 
gebruikt worden (zie 
helptekst) 

 Het ‘Kolomtype’ is de 
belangrijkste aansturing 
voor wat de kolom doet 
(zie helptekst) 

 Er zijn 7 kolomtypes 
met uiteenlopende 
toepassing (zie 
helptekst) 

 Bij een ‘Relatief’ 
boekjaar kan een 
waarde (+ of -) worden 
ingegeven 

 Let op: soms worden de 
periodevelden niet voor 
perioden gebruikt (zie 

helptekst) 
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Aandachtspunten kolomindelingen 
 
(ruimte voor notities)
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Regelindelingen 
 

 

 Een regelindeling is een 
verzameling van regels 

 Tip: gebruik de actie 
‘Gehele regelindeling 
kopiëren’ om snel 
gelijksoortige 
regelindelingen te 

maken 
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Regelindelingen  regelindeling bewerken 
 

 

 De ‘Omschrijving’ van 
de regelindeling wordt 
niet op het rapport 

getoond 
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Regelindelingen  shortcut Regels 
 

 

 Tip: voeg in dit scherm 
meerdere kolommen 
toe, zodat gelijk 
inzichtelijk wordt hoe 
de regels zijn 
gedefinieerd 

 Er zijn drie soorten 
regels: Grootboekregels, 
(Sub)totaalregels en 
Lege regels 

 Met de shortcuts 
‘Grootboekrekeningen’ 
en ‘Kostendragers’ kan 
bij grootboekregels  
worden aangestuurd 
welke gegevens worden 

meegenomen in de regel 
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Regelindelingen  shortcut Regels  regel bewerken (grootboekregel) 
 

 

 Tip: gebruik bij 
creditsaldi het vinkje 
‘Teken omkeren’ om de 
waarde positief te tonen 

 Tip: gebruik bij regels 
die een totaal 
weergeven zowel 
‘Onderlijnen’ als 
‘Bovenlijnen’, zodat het 
totaal met een dubbele 
lijn gemarkeerd wordt 

 De velden ‘Tellingen’ en 
‘Cumulatief saldo’ 
sturen aan wat in de 
regel wordt 
meegenomen (zie 
helptekst) 

 De subtotalen in het 
‘Register’ zijn te 
vergelijken met de 
parallelle geheugens op 
een rekenmachine: M1, 

M2, M3, … 
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Regelindelingen  shortcut Regels  regel bewerken (totaal of subtotaalregel) 
 

 

 Tip: zet bij een 
subtotaal ‘Bovenlijnen’ 
aan 

 Bij een subtotaal is het 
mogelijk om de waarde 
over te hevelen naar 

een ander subtotaal 
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Regelindelingen  shortcut Regels  regel bewerken (lege regel) 
 

 

 Ook bij een ‘lege regel’ 
kan een omschrijving 
worden vastgelegd die 
wordt afgedrukt op het 
rapport 

 Bij lege regels worden, 
behalve de 
omschrijving, verder 
geen kolommen 

afgedrukt 
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Regelindelingen  shortcut Regels  shortcut Grootboekrekeningen 
 

 

 Aan regels van het type 
‘Grootboek’ moeten 
grootboekrekeningen 
worden gekoppeld 

 Aan regels van het type 
‘(Sub)totaal’ of ‘Lege 
regel’ kunnen géén 
grootboekrekeningen 
worden gekoppeld 

 Tip: met de shortcut 
‘Subtotaalcode’ kunnen 
in één keer alle 
grootboekrekeningen 
van een subtotaalcode 

worden toegevoegd 
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Aandachtspunten regelindelingen 
 
(ruimte voor notities)
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Rapportdefinities 
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Rapportdefinities  rapportdefinitie bewerken 
 

 

 Bij elkaar komen van 
kolomindeling en 
regelindeling 

 Vormen samen een 
rapportdefinitie 

 Een rapportdefinitie kan 
met de functie 
‘Overzicht Financieel 
Verslag’ worden 
omgezet in een 

daadwerkelijk rapport 
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Overzicht Financieel Verslag 
 

 

 Ofwel een 
rapportdefinitie 
opgeven, ofwel een 
kolomindeling én een 
regelindeling 

 Selecties op afdelingen, 
grootboekrekeningen en 
kostendragers mogelijk 

 De hier opgegeven 
selecties worden 
toegevoegd aan de 
selecties die al in het 
rapport aanwezig zijn 

 De hier opgegeven 
periode is de input voor 
de periode h zoals 
opgegeven in de 

kolommen 
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Aandachtspunten rapportdefinities & financieel verslag 
 
(ruimte voor notities) 


