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PRINTEN/OPSLAAN PDF 
 
Als PDF-Creator is geïnstalleerd kan Qec een PDF-bestandsnaam toekennen aan een PDF. In Qec-
Start staan op sheet “printer” hyperlinks naar webpagina’s om PDF-Creator te downloaden. De 
homepage is http://www.pdfforge.org/ 

 
Figuur 1:Welkomstpagina ; homepage http://www.pdfforge.org/ 
 
 

NETWERK of STANDALONE 
Qec heeft alleen getest met STANDALONE geïnstalleerde PDFCreator 

                                                      
1 Omdat Excel 2003 zelf geen mogelijkheid heeft om op te slaan als PDF is met PDF-Creator een 
alternatief gevonden zodanig dat Qec met programmacode bestandsnamen kan toekennen aan 
opgeslagen PDF’s. IN XL2007 (vanaf servicepack 2) en 2010 is de noodzaak voor installatie NIET 
aanwezig 
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Figuur 2:keuzemenu netwerk(server) of standaard 
 
 

OVERIGE BESTANDEN 
Noodzakelijke bestanden wel installeren, aanbevolen bestanden niet. 

 
 

OPEN SOURCE 
 

Fragment uit de licentieovereenkomst van PDFCreator 
 
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By 
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change 
free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to 
most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to 
using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General 
Public License instead.) You can apply it to your programs, too.  
 
PDFCreator mag dus zonder verdere licentieaankopen worden geïnstalleerd. 
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Qec SCREENSHOT 

 
 
 

Opslaan 
 
Qec geeft de mogelijkheid een PDF op te slaan met voorgeprogrammeerde naam. 

 
Figuur 3:Mogelijkheid opslaan naar PDF in excel 2003 met geinstalleerde PDFCreator 

 
Print 

 

 
Figuur 4:Printformulier in XL2003 met geinstalleerde PDFCreator of XL2007+ 
Excel 2003 met geïnstalleerde PDFCreator geeft dezelfde mogelijkheden als Excel2007+ met 
[Print2PDF] Bij het drukken op de onderste [Print2PDF] wordt een PDF gecreëerd op door gebruiker 
aangewezen directory en op de /temp_pdf/ map. 
 

Automatische PDF backup bij elke print 
 
Doordat de macrocode samen kan werken met PDF-Creator wordt bij elke print een backup pdf 
gemaakt in de map /temp/pdf  Mits aanwezig en beschrijfbaar. De bestandsnaam is 
altijd:werknummer_datum_”Qec-PDF”betreffende Rekenblad_berekend onderdeel_username windows_volgnummer 
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Figuur 5:verkenner Screenshot van de map /temp_pdf/ in dezelfde map waar 0_Qec-start staat 
 


