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Beschrijving van de printopties in commerciële versie x.x.5 in Rekenbladen
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PRINTEN/OPSLAAN KLEMBORD
COMMERCIELE-VERSIE OVERIGE PRINTOPTIES
Wat gebeurd er bij een Print?
Printen vanuit excel(zonder printknop)
Printen door middel van de “PRINT”-knop op sheet Rekenblad.
Printen door middel van de macro “printer” CONTROL+SHIFT+P
Printen door middel van de macro “copy to kopie_Reken” CONTROL+SHIFT+C
Printen door middel van de macro “Print to image” CONTROL+SHIFT+i
AFDRUKKEN OP PAPIER
VERSNELLEN
Verwijderen afbeelding_Sheet door middel van de macro “Delete Sheet” CONTROL+SHIFT+D
Verwijderen kopie_Rekenblad sheet door middel van de macro “Delete Sheet”
CONTROL+SHIFT+D
Herstellen pageBreaks door middel van de macro “pageBreak” CONTROL+SHIFT+B
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PRINTEN/OPSLAAN KLEMBORD
Met het menu op te roepen met CONTROL+q is het mogelijk afbeeldingen van A4-tjes naar het office
Clipboard te schieten en vervolgens in een keer in WORD te plakken. (Zie handleiding 1302 en en
1301)
COMMERCIELE-VERSIE OVERIGE PRINTOPTIES
Wat gebeurd er bij een Print?
Bij het printen wordt een macro doorlopen die de Excel op sheet Rekenblad in “hoofdstukjes” opdeelt
en naar wens van Qec en gebruiker opschoont. Hiertoe wordt eerst en kopie gemaakt van het
Rekenblad naar sheet “Rekenblad(..)” het zogenaamde kopie_Rekenblad. Van dit kopie_Rekenblad
worden onnodige regels gehide en herberekend, hoeveel op één A4 past. Dit wordt getoond aan
gebruiker in de vorm van een PRINTPREVIEW.

Figuur 1:PRINTPREVIEW (afdrukvoorbeeld)
De gebruiker kan naar printer [afdrukken] of annuleren:[sluiten], waarbij geen fysieke of pdf-print
wordt gemaakt, maar wel kopie_Rekenbladen en/of screenshots achterblijven op
afbeelding_Rekenblad.

2

Printen vanuit excel(zonder printknop)

1

Mits deze bestaat, aanmaken door eenmaal uitvoeren CONTROL+SHIFT+i of drukken op de “Excel
to A4” afbeelding in het printformulier.
2
Voor pdf adviseren wij niet een pdf-printer maar opslaan als PDF in XL2007+ of installatie van PDFCreator in Excel 2003, zie Handleiding 1501 “Opslaan naar PDF”
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Bij printen door Excel (in het menu) wordt de gehele excelsheet afgedrukt. Voor H verbindingen mag
dit niet toegepast worden omdat dan zowel spijkers/nieten/schroeven enz door elkaar geprint worden.
De macro’s achter de printknop zijn nodig voor een leesbare uitdraai.
Printen door middel van de “PRINT”-knop op sheet Rekenblad.
bij printen door middel van de printknop wordt een printformulier samengesteld:

Figuur 2:opties in Printformulier
Printen door middel van de macro “printer” CONTROL+SHIFT+P
Is identiek aan de “PRINT”-knop op sheet Rekenblad.
Echter, áls er reeds minimaal éénmaal geprint is, en er geen wijzigingen in de te printen paragraven
zijn dan zal het afdrukformulier niet getoond worden. Er wordt geprint met de laatste instelling.
3

Printen door middel van de macro “copy to kopie_Reken” CONTROL+SHIFT+C
Zal printen, maar tegelijkertijd aanmaak afbeeldingen en fysieke papieren print overslaan.
4

Printen door middel van de macro “Print to image” CONTROL+SHIFT+i
Zal NIET printen, maar kopieën (afbeeldingen) per A4 in het klembord plaatsen en tevens op sheet
“afbeelding_Rekenblad”. De kopie_Rekenblad wordt weer verwijderd.
AFDRUKKEN OP PAPIER
Alle bovenstaande acties, waarin plaatjes worden gemaakt of kopieRekenbladen gebeuren normaal
na de fysieke print die plaatsvindt bij het laten zien van het afdrukvoorbeeld. Als een papieren print
gewenst is drukt u bij het getoonde afdrukvoorbeeld op afdrukken (eventueel na keuze van een PDFprinter bij instellingen), Wilt u alleen met afbeelding of kopie_Rekenbladen verder, dan drukt u op
afdrukvoorbeeld sluiten.

3

Copy to CopyReken; sneltoets is in de oude x.x.5 bestanden in combinatie met nieuwe start mogelijk
niet meer bruikbaar. Gebruik eventueel alt+F8
4
Print to image; sneltoets is in de oude x.x.5 bestanden in combinatie met nieuwe start mogelijk niet
meer bruikbaar. Gebruik eventueel alt+F8; en voor Clipboard:CONTROL+q
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VERSNELLEN
Het aanmaken van de afbeeldingen en het verbergen van de rijen vraagt veel tijd. Mocht U géén
paragraven willen verbergen of een door Uzelf gekozen pagina willen afdrukken, drukt U dan gewoon
af via Excel. Als U de afbeeldingen NIET gebruikt, dan kunt U de sheet “Afbeelding_Rekenblad”
5
verwijderen d.m.v. de macro “Delete Sheet” CONTROL+SHIFT+D . Er zullen dan geen afbeeldingen
meer gemaakt worden.
6

Verwijderen afbeelding_Sheet door middel van de macro “Delete Sheet” CONTROL+SHIFT+D
Selecteer de sheet “Afbeelding_Rekenblad” en toets CONTROL+SHIFT+D. De sheet wordt
verwijderd. Doordat de printmacro’s nu geen afbeeldingen hoeven te maken versnelt het printen.
Verwijderen kopie_Rekenblad sheet door middel van de macro “Delete Sheet” CONTROL+SHIFT+D
Selecteert U een kopie_Rekenblad en toetst U CONTROL+SHIFT+D dan wordt die sheet verwijderd
7

Herstellen pageBreaks door middel van de macro “pageBreak” CONTROL+SHIFT+B
De pagina_einden worden teruggeplaatst op de door Qec gewenste posities.

5

Delete; sneltoets is in de oude x.x.5 bestanden in combinatie met nieuwe start mogelijk niet meer
bruikbaar. Gebruik eventueel alt+F8
6
De sheet kan weer aangemaakt worden door vervolgens in afdrukformulier (=”PRINT”-knop) op de
knop afbeelding te drukken.
7
pageBreak; sneltoets is in de oude x.x.5 bestanden in combinatie met nieuwe start mogelijk niet
meer bruikbaar. Gebruik eventueel alt+F8
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