
Installatie XLA (MS Excel Add ins) 

Hieronder volgt een handleiding voor het installeren van de XLA op uw eigen MS Windows PC.  De 
XLA werkt NIET op de Excel versie voor een Apple.  

De volgende stappen zijn nodig voor het installeren van een XLA. 

1. Download het zip bestand met de XLA. 
2. Uitpakken zipbestand. 
3. Plaats XLA in ‘vertrouwde’ map of maak huidige map een ‘vertrouwde’ map. 
4. Voeg XLA toe aan Excel Add-ins. 

Toelichting bovenstaande stappen 

1. Download het zip bestand met de XLA. 
De laatste versie van de XLA:  
U moet dit bestand op uw eigen PC opslaan. Standaard is dit in ‘Downloads’, maar u kunt ook 
een andere locatie selecteren of aanmaken, bijvoorbeeld C:\Excel Controller\XLA. 

2. Uitpakken zipbestand.  
Open uw verkenner en selecteer het zip bestand ‘EC_FUNCTION_EOL_Azure 
v2_yyyymmdd.zip’. Klik met rechtermuis en selecteer ‘Alles Uitpakken’ en volg de instructies. 
Voor meer informatie over uitpakken zipbestanden: https://support.microsoft.com/nl-
nl/help/4028088/windows-zip-and-unzip-files . 

3. Plaats XLA in ‘vertrouwde’ map of maak huidige map een ‘vertrouwde’ map. 
Verplaats het XLA bestand naar een ‘vertrouwde’ map of maak de huidige map een 
‘vertrouwde’ map. Een overzicht van ‘vertrouwde’ mappen en het aanmaken hiervan doet u 
binnen MS Excel. Klik op menu item ‘Bestand’ en vervolgens op ‘Opties’. Het volgende 
scherm wordt zichtbaar. 



Klik op ‘Vertrouwenscentrum’ aan de linkerkant en vervolgens op de knop ‘Instellingen voor 
het Vertrouwenscentrum…’aan de rechterkant. Klik vervolgens op ‘Vertrouwde locaties’ aan 
de linkerkant. Het volgende scherm wordt zichtbaar. 

 



Rechts staat een overzicht van alle vertrouwde locaties. U kunt de XLA verplaatsten naar een 
van deze locaties. Via de knop ‘Nieuwe locatie toevoegen…’ kunt u een nieuwe ‘vertrouwde’ 
locatie toevoegen. 

4. Voeg XLA toe aan Excel Add-ins. 
Klik op menu item ‘Bestand’ en vervolgens op ‘Opties’. Klik aan de linkerkant op 
‘Invoegtoepassingen’. Het volgende scherm wordt zichtbaar. 

 
Klik op ‘Start…’ midden onderaan het scherm (Beheren staat op ‘Excel-invoegtoepassingen’). 

 
Klik op ‘Bladeren…’ en ga naar de map met de XLA. 



 
De invoegtoepassing is nu toegevoegd. Klik op knop ‘OK’. 
Het volgende scherm is zichtbaar (= gele blak bovenin scherm met dezelfde waarschuwing). 

 
Klik op ‘Inschakelen’.  
Als u de map toevoegt aan ‘vertrouwde’ locaties, krijgt u bovenstaande waarschuwing niet 
meer (zie vorige stap). 
 

  



Instructies voor eerste gebruik Exact Online Excel Controller Add-in 

Wanneer u de Excel Controller Add-in voor de eerste keer wilt gebruiken, moet u de volgende 
stappen uitvoeren. Alle stappen zijn zichtbaar in het Excel menu item  ‘Invoegtoepassingen’, ‘EC 
Functies Exact Online’. 

 

 

1. Invoeren accountgegevens (Verbinding EC Database). 
2. Activeer benodigde administraties (Activeren Administraties). 
3. Synchroniseren Excel Controller database met Exact Online data (Synchroniseren EC db met 

Exact Onine data). 

Toelichting bovenstaande stappen. 

1. Invoeren accountgegevens (Verbinding EC Database). 

 
In de tweede email heeft u account gegevens ontvangen. Gebruik deze om onderstaand 
scherm te vullen. (menu item ‘Verbinding EC Database’)  

 
Controleer of de gegevens correct zijn door op ‘Test ’ te klikken. Klik vervolgens op ‘Opslaan’ 
om deze instellingen te bewaren.  
Indien de volgende stappen een foutmelding geven, start MS Excel opnieuw op. 



2. Activeer benodigde administraties (Activeren Administraties). 

 
Bij de registratie is een lijst van alle administraties opgehaald. Alle administraties staat op 
niet actief, dat wil zeggen dat de gegevens van de administratie niet opgehaald zijn.  

 
Selecteer één of meerdere administraties en verplaats deze naar de geselecteerde 
administraties met behulp van de ‘>>’ en ‘>’ knoppen. Indien u een email wilt ontvangen als 
de synchronisatie klaar is, zet dan een vinkje bij ‘Email na synchronisatie’. Klik vervolgens op 
‘Toepassen.  
Alle geselecteerde administraties wordt geactiveerd. 
Via ‘Status’ kan gekeken worden hoever de huidige synchronisatie is. 

3. Synchroniseren Excel Controller database met Exact Online. 

 
Alleen geactiveerde administraties kunnen gegevens opslaan van Exact Online 
administraties. Na het activeren moeten de gegevens uit Exact Online gesynchroniseerd 
worden met de Excel Controller database (zie uitleg synchronisatie hieronder). 



 
Selecteer één of meerdere administraties en verplaats deze naar de geselecteerde 
administraties met behulp van de ‘>>’ en ‘>’ knoppen. Indien u een email wilt ontvangen als 
de synchronisatie klaar is, zet dan een vinkje bij ‘Email na afloop’. Klik vervolgens op 
‘Toepassen.  
Alle geselecteerde administraties wordt geactiveerd. 
Via ‘Status’ kan gekeken worden hoever de huidige synchronisatie is.  
De knop ‘Detail’ opent een nieuw scherm met gedetailleerde informatie over de huidige en 
vorige synchronisaties. Dit scherm kan ook geopend worden via menu item ‘Rapport 
synchronisatie’. 
Met behulp van de knop ‘Stop’ kan de huidige synchronisatie gestopt worden. Gebruik deze 
functionaliteit als bijvoorbeeld de huidige synchronisatie vastgelopen is. 

Toelichting synchroniseren. 

Het vernieuwen van gegevens bestaat uit twee stappen; synchronisatie Excel Controller database 
met Exact Online data en ophalen gegevens in MS Excel Werkboek met gegevens uit Excel Controller 
database, zie figuur hieronder. 

 

Stap 1: Wijzigingen in de gegevens van Exact Online kunnen niet automatisch verwerkt worden in de 
databases van de Excel Controller. Wanneer een gebruiker een rapportage wil maken, waarbij de 
laatste mutaties ook zichtbaar zijn, moet eerst de Excel Controller database gesynchroniseerd 



worden met Exact Online. Dit synchronisatieproces wordt gestart via menu item ‘Synchronisatie’.  

 

Stap 2: Wanneer de database van Excel Controller in sync is met Exact Online, moet het MS Excel 
werkblad ook vernieuwd worden. Wanneer dit alleen functies zijn, is een klik op F9 voldoende, alle 
functies worden dan opnieuw berekend. Voor draaitabellen en datalijsten hebben wij altijd een apart 
veld gemaakt op een of meerdere werkbladen, waarmee de gegevens vernieuwd kunnen worden. 
Door te dubbelklikken op het MS Excel veld ‘Refresh Excel’ wordt de data van het Excel werkboek 
vernieuwd. 

 

Normaal gebruik Exact Online Excel Controller Add-in 

In normaal gebruik kunt u het best eerst de gegevens van de Excel Controller database met Exact 
Online synchroniseren, zoals hierboven vermeld is 

  
(menu item Update data Exact Online, selecteer administraties en klik op ‘Toepassen). 

Hieronder worden de verschillende keuzes voor het synchroniseren nader toegelicht. 

 

 Vernieuwen Financieel. 
De standaard optie. Hierbij wordt van alle financiële onderdelen (zie toelichting hieronder) 
eerst de mutaties opgehaald sinds de laatste succesvolle synchronisatie (PL*). Vervolgens 
wordt op basis van een telling gekeken of de aantallen nog kloppen. Zo niet, dan wordt het 
onderwerp volledig vernieuwd (FL*). Alleen voor de financiële transacties heeft nog een 
tussenoplossing, het vernieuwen van alleen onverwerkte boekingen (PFL*). Als het aantallen 
hiervan nog niet overkomen, dan wordt ook dit onderwerp volledig vernieuwd (FL). 

 Vernieuwen Administraties. 
Het synchroniseren van administraties zit niet in de standaard optie. Gebruik deze optie voor 
naamswijzigingen, nieuwe of verwijderde administraties (FL*). 

 Openstaande Posten (FullLoad). 
De openstaande posten zitten niet in de standaard optie. Gebruik deze optie voor het 
volledig vernieuwen van deze onderwerpen. 

 Stamgegevens (FullLoad). 
Hierbij worden alle onderwerpen, met uitzondering van de financiële transacties) volledig 
vernieuwd. Gebruik deze optie nadat u veel stamgegevens (relaties, producten, 
grootboekrekeningen, verdichtingen ed.) aangepast heeft. 

 Financieel (FullLoad). 
Hierbij worden alleen de financiële transacties volledig opnieuw geladen. Gebruik deze optie 
als alle stamgegevens in orde zijn, maar de financiële mutaties niet. Zie hieronder voor een 
toelichting van het uit sync raken (en blijven) van financiële transacties. 



 Budget (FullLoad). 
De budgetregels zitten niet in de standaard optie. Hierbij worden alle budgetregels volledig 
vernieuwd. 

 Controle rechten (financieel). 
Om gegevens van de verschillende onderwerpen te kunnen synchroniseren, moet de 
geregistreerde (Exact Online App) gebruiker voldoende (lees)rechten hebben. Indien deze 
rechten zijn gewijzigd of nieuwe Exact Online modules aangeschaft zijn, moeten de rechten 
opnieuw geladen worden. 

 Controle telling. 
Hierbij wordt een controle telling gedaan. Deze controle telling is zichtbaar bij de menu item 
‘Status Update’. 

Toelichting synchronisatiemethoden en financiële onderwerpen. 

*Synchronisatiemethoden 

PL= PartLoad. Ophalen van alle mutaties vanaf de laatste succesvolle synchronisatie. 
PFL = PartFullLoad. Alleen bij financiële transacties. Hierbij worden alle niet verwerkte boekingen 
volledig opnieuw opgehaald. Verwerkte boekingen worden alleen aangevuld. 
FL = FullLoad. Hierbij worden alle regels van het onderwerp opgehaald. 

Hieronder staat een overzicht van alle financiële onderwerpen.  

Exact Online Topic / Onderwerp Normale naam Groep PL* PFL* FL* 
AccountClassification Relatieklasse Financieel x   x 
Accounts Relaties Financieel x   x 
Assets Vaste activa Financieel x   x 
Costcenters Kostenplaats Financieel x   x 
Costunits Kostendrager Financieel x   x 
FiancialPeriods Financiële  perioden Financieel x   x 
FiancialTransactions 
  

Financiële  transacties 
(boekingen) 

Financieel 
  

x 
  x  x  

GLAccountClassifictikonMappings Grootboekverdichting Financieel x   x 
GLAccounts Groetboek Financieel x   x 
GLClassifications Grootboekverdichting Financieel     x 
GLSchemes Grootboekschema Financieel     x 
ItemGroups Artikelgroepen Financieel x   x 
Items Artikelen Financieel x   x 
Journals Dagboeken Financieel x   x 
Projects Projecten Financieel x   x 
PayablesList 
  

Openstaande posten 
crediteuren 

Openstaande 
posten     x  

ReceivableList 
  

Openstaande posten 
debiteuren 

Openstaande 
posten     x  

Budgets Budgetten Budget     x 
* PL = PartLoad, PFL = PartFullLoad (alleen bij financiele transacties), FL = FullLoad 

 

Controle synchronisatie (Rapport Synchronisatie). 



 
Dit scherm toont een overzicht van de huidige / afgelopen 50 synchronisatiessynschronisatie. Dit 
scherm kan ook geopend worden via het scherm ‘Synchroniseren’, knop ‘Detail’. 

 

In het bovenste deel is een overzicht van de laatste 50 synchronisaties, met daarin de gekozen 
synchronisatie, start-, update- en eindtijd en gekozen administraties. 
Via de knop ‘Vernieuwen’, kan dit vernieuwd worden.  
Via de knop ‘Stop’ kan de geselecteerde synchronisatie gestopt worden. 

Het onderste deel is een detail overzicht per onderwerp van de geselecteerde synchronisatie. Per 
onderwerp wordt aangegeven hoeveel mutaties opgehaald zijn (records) en de telling in Exact Online 
(EOL) en in de Excel Controller database (EC). De waarde -1 bij EOL betekend dat een controle telling 
bij dit onderwerp niet mogelijk is. 
Via de knop ‘Vernieuwen’, kan dit vernieuwd worden. 

Onderhoud IP. 

 
Dit scherm biedt de mogelijkheden om het huidige externe IP adres toe te voegen aan de lijst van 



vertrouwde IP’s.  

 

Via de knop ‘Toevoegen’ kan het huidige IP toegevoegd worden. LET OP: Het toevoegen van een IP is 
net als de registratie van de Excel Controller een 2 stap verificatie. Alleen de geregistreerde gebruiker 
krijgt een email voor het bevestigen van het toevoegen van een IP. Pas na bevestiging wordt het IP 
toegevoegd. 
Via de knop ‘Verwijderen IP’ kan de geselecteerde IP verwijderd worden. 

Info - Handleiding 

 
Dit scherm laat zien met welke versie van de Excel Controller gewerkt wordt en of een nieuwe versie 
beschikbaar is. Verder staan hier diverse verwijzingen naar handleiding op het web. 

 

Reconnect XLA. 

 
Deze functionaliteit is voor gebruikers van de oude versie van de Excel Controller of gebruikers die 
een nieuwe versie in een andere locatie gezet hebben. Door te klikken op het menu item ‘Reconnect 
XLA’ worden verwijzingen gecorrigeerd naar de huidige versie. 

 


