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DEMO-VERSIE 
 
De DEMO-versie heeft geen mogelijkheid tot printen. Deze beschrijving is niet van toepassing. 
 

“0_Qec-margin” 
 
Qec heeft een losse Excel meegeleverd die gelezen wordt vanuit de te openen Rekenbladen. M.a.w. 
mócht er een 0_Qec-margin.xls of 0_Qec-margin*********.xls

1
 geopend zijn vóórdat een Rekenblad 

wordt geopend, dan zal het Rekenblad alle marges overnemen inclusief de KOP-teksten. Ook de 
instellingen voor horizontaal en vertikaal centreren worden overgenomen van “0_Qec-margin******.xls” 
 

0_Qec-margin openen als “startbestand”  
 
Omdat het bewerkelijk is om steeds 0_Qec-margin**********.xls met UW instellingen handmatig te 
openen, is geprogrammeerd dat op het moment dat er geen 0_Qec-start open is bij openen, er 
gezocht wordt naar het startbestand, en deze meteen wordt geopend. Op deze manier is dan altijd 
0_Qec-margin geopend voordat Rekenbladen worden geopend. Voor de gebruiker lijkt het dat met het 
openen van “ 0_Qec-margin****.xls” het startbestand wordt geopend. Wilt U dat alle gebruikers het 
FORMAT van 0_Qec-margin gebruikend dan kunt U het beste op bureaubladen een snelkoppeling 
naar 0_Qec-margin aanmaken i.p.v. naar 0_Qec-start.
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0_Qec-margin openen als “startbestand” inclusief voorkeurenStartbestanden na 1-11-2011 

 
Startbestanden na 1-11-2011 worden in drievoud geleverd: 

1. 0_Qec-Start######mini.xls 
2. 0_Qec-Start######.xls 
3. 0_Qec-Start######maxi.xls 

Dit is gedaan vanuit de ervaringen dat het startbestand in netwerken traag kan openen. Om 
NETWERKBREED de keuze te maken, kan op de sheet”config” de keuze gemaakt worden voor 
mini/_/maxi  Bij het openen van het KLANTmarginbestand zal door margin automatisch de gewenste 
start worden geopend, afhankelijk van de snelheid van de netwerkverbinding. Mocht een gebruike 
individueel willen afwijken, dan moet eerst start worden geopend en vervolgens indien gewenst 
margin(voor de LOGO’s) 
 

Afbeeldingsbestanden plaatsen in kop-tekst 
 
Mocht U uw eigen logo willen plaatsen dan kan dat, houdt U de volgende volgorde aan: 

1. Zorg dat alle Qec-bestanden op een VASTE plek staan. Als U de bestanden verplaatst dan 
worden de afbeeldingsbestanden niet meer gevonden. 

2. Kopieer Uw logo bestand naar de Qec map. 
3. Open “config_Qec.xls” van Qec 

                                                      
1
 ***=eigen invulling 

2
 Indien meerdere Startbestanden in uw Qec-map zijn opgeslagen volgt een fout. Zorg dat er maar 

een Startbestand in uw Qec-map staat. 
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4. Plaats de het logo-afbeeldingsbestand in de koptekst 
5. zorg dat de afbeeldingsgrootte van het logo correct is 
6. Loop de marges na 
7. Loop de instellingen op sheet”config” na 
8. Sla op als 0_Qec-margin######.xls
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Nieuw Startbestand of 0_Qec-module

4
 bestanden ontvangen 

 
Heeft U Reeds een oud 0_Qec-margin bestand met uw logo: 

1. Open eerst dat oude 0_Qec-margin bestand en vervolgens Config_Qec. Deze neemt de logo 
bestanden over en sluit het oude bestand.  

2. Sla op als (het oude bestand) of met syntax: 0_Qec-margin######.xls
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NOOT 

 
1. Logo plaatsen werkt in ieder geval met jpg’s/png tiff en dergelijke is geprogrammeerd, gaarne 

testen 
2. We hebben gemerkt als met spaties getracht wordt een logo te lijnen, de spaties gelezen 

worden, maar niet de afbeeldingen, plaats ALLEEN logo 
3. Wijzigen van marges KAN problemen geven met printen, in de zin dat onderdelen klein 

worden of pagina’s ineens te BREED, houdt U de aanpassingen in marge’s aub gering. 

                                                      
3
 ###### = te lezen als uw klantnummer of willekeurig (in Rekenbladen zal de langste bestandsnaam 

worden gebruikt) 
4
 Bijvoorbeeld “0_Qec-Module_Print2PDF_XL2003”.Deze bevat macro’s die alleen voor Excel 2003 

benodig zijn en worden vanwege foutgevoeligheid NIET meer in alle afzonderlijke Rekenbladen 
geplakt, maar aangeroepen in Rekenbladen vanuit 1 modulebestand. 
5
 ###### = te lezen als uw klantnummer of willekeurig (in Rekenbladen zal de langste bestandsnaam 

worden gebruikt) 


