
Vervangen XLA. 

In de meeste gevallen is het vervangen van de XLA vrij eenvoudig.  

LET OP: Indien u gebruik maakt van een Remote Desktop of uw PC wordt beheerd door een 

(externe) IT beheerder, kunnen onderstaande acties niet het gewenste resultaat hebben. 

Raadpleeg uw IT beheerder! Het is mogelijk dat u onvoldoende rechten heeft op uw eigen 

PC/werkomgeving.  Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet uw IT beheerder. 

• Sluit MS Excel af. 

• Ga naar de map van de Excel Controller XLA (meestal C:\Excel Controller\XLA) en verwijder 

de huidige XLA (bestand EC_FUNCTION_EOL_Azure v2.xla). 

• Ga naar de website van de Excel Controller (https://exactonlinecontroller.nl/start/ ). 

• Download de laatste versie. 

• Unzip (Uitpakken) de laatste versie en laats het uitgepakte bestand op dezelfde plaats 

(meestal C:\Excel Controller\XLA). 

• Start MS Excel op en controleer of de laatste versie nu ook gebruikt wordt.  

Indien u nog steeds de oudere versie van de Excel Controller gebruikt, volg dan onderstaande 

oplossing. 

LET OP: De Excel Controller XLA vervangen terwijl MS Excel actief is, kan ook een ongewenst 

resultaat als gevolg hebben. 

 

  

https://exactonlinecontroller.nl/start/


Problemen bij vervangen XLA. 

Wanneer u na het vervangen van de Excel Controller XLA nog steeds gebruik maakt van een oudere 

versie, VOLGT hieronder een aantal aanvullende checks en oplossingen. 

Maakt u echt gebruik van de laatste XLA? 

Ga naar de map met Excel Controller XLA (meestal C:\Excel 

Controller\XLA). Selecteer het bestand 

EC_FUNCTION_EOL_Azure v2.xla en klik op de rechtermuis 

en selecteer ‘eigenschappen’ (helemaal onderaan). Komt de 

datum ‘Laatst gewijzigd’ overeen de aangegeven datum? 

Voorbeeld: v20201012 (jaar maand dag) = 12 oktober 2020  

Klopt de locatie van de Excel Controller XLA? 

Ga via Bestand, Opties, Invoegtoepassingen naar het 

onderhoudsscherm van de invoegtoepassingen. 

Selecteer de Ec_Function_Eol_Azure V2 bij ‘Actieve 

invoegtoepassingen voor toepassingen’ en controleer of de 

locatie overeenkomt. 

 

 

Controleer of MS Office niet de XLA gekopieerd heeft naar een systeemfolder? 

• Afhankelijk van de instellingen van MS Office kan het gebeuren dat MS Office een kopie van 

de XLA heeft geplaatst in de systeemmappen van MS Office en dit bestand/locatie gebruikt.  



Het EC_FUNCTION_EOL_Azure v2.xla bestand is dan waarschijnlijk te vinden in de mappen 

‘C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns’ of 

‘C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLStart’, waarbij <USER> uw 

gebruikers naam is.  

 

Volg onderstaande acties voor het vervangen van de XLA. 

• Open MS Excel, Bestand, Opties.  

• Selecteer Invoegtoepassingen, Start en verwijder het vinkje bij EC_Function_EOL_Azure_v2 

en klik op OK. 

  
• Sluit MS Excel af en verwijder alle Excel Controller XLA’s (check ook bovenstaande 

systeemmappen). 

• Als je nogmaals bovenstaande procedure volgt, alleen dan het vinkje aanzetten, krijg je als 

het goed is een foutmelding. Selecteer vervolgens verwijderen en sluit MS Excel af. 

• Plaats de XLA in map ‘C:\ExcelController\XLA’.  

• Herhaal nogmaals bovenstaande werkwijze, alleen nu klik je op bladeren. Selecteer de XLA in 

C:\ExcelController\XLA. Bij een vraag om het bestand in de Addin map te plaatsen, kies hier 

Nee. 

 

 

 


