
 
 
 

Handleiding Qdac software 
Versie december 2013 

  



Inhoudsopgave 
1 Algemeen ........................................................................................................................................................... 8 

2 De werking van QDAC...................................................................................................................................... 10 

2.1 Logging...................................................................................................................................................... 10 

2.2 Instellingen ............................................................................................................................................... 10 

2.2.1 Layout ................................................................................................................................................ 11 

2.2.2 Geheugenbeheer ............................................................................................................................... 11 

2.2.3 Overig ................................................................................................................................................ 12 

2.2.4 Directories ......................................................................................................................................... 13 

3 Bestanden inlezen of bekijken......................................................................................................................... 14 

3.1 Inlezen auditfile (adf) ............................................................................................................................... 14 

3.2 Inlezen Excel bestand ............................................................................................................................... 14 

3.5 Inlezen CSV bestand ................................................................................................................................. 15 

3.6 Inlezen tekst bestand of bestand met vaste record lengte ...................................................................... 15 

3.7 Bepalen record layout .............................................................................................................................. 16 

3.8 Inlezen Word, PDF en tekst bestanden .................................................................................................... 17 

3.8.1 Samenvoegen niet gefilterde records ............................................................................................... 19 

3.9 Inlezen database ....................................................................................................................................... 20 

3.10 Inlezen XML bestand .............................................................................................................................. 20 

3.10.1 XML inlezen als boomstructuur ....................................................................................................... 20 

3.10.2 XML inlezen als tabel ....................................................................................................................... 21 

3.11 Inlezen HTML bestand ............................................................................................................................ 21 

3.12 Disk image bestand openen (*.iso;*.bin;*.nrg;*.img) ............................................................................ 21 

3.13 Importeren via ODBC.............................................................................................................................. 22 

3.14 Verzamelen van diverse bestanden in 1 Excel bestand ......................................................................... 29 

3.15 Inlezen van email bestanden .................................................................................................................. 30 

3.5.1 Email clients ....................................................................................................................................... 30 

3.5.2 Email bestanden ................................................................................................................................ 30 

4 Extra ................................................................................................................................................................. 31 

4.1 Viewer gebruiken ..................................................................................................................................... 31 

5 Opslaan van bestand ....................................................................................................................................... 32 

5.1 Filters en selectieblokken ......................................................................................................................... 32 

5.2 Instellen veld type en uitsluiten van velden ............................................................................................. 32 

5.3 CSV ............................................................................................................................................................ 32 



5.4 XML ........................................................................................................................................................... 33 

5.5 Diverse database formaten ...................................................................................................................... 33 

5.6 SQL query ................................................................................................................................................. 33 

5.7 Opslaan als html ....................................................................................................................................... 33 

5.8 Opslaan als rtf (Rich Text Format) ............................................................................................................ 33 

5.9 Opslaan als Excel bestand ........................................................................................................................ 33 

5.9.1 Veld formaten .................................................................................................................................... 33 

5.9.2 Maximaal aantal regels ..................................................................................................................... 33 

5.10 Opslaan als tekst bestand ....................................................................................................................... 33 

6 Converteren ..................................................................................................................................................... 35 

6.1 Aanmaken auditfile .................................................................................................................................. 35 

6.2 Aanmaken Sepa bank bestand ................................................................................................................. 37 

6.3 Aanmaken XML bestand uit meerdere tabellen ...................................................................................... 38 

7 Tabel bewerkingen .......................................................................................................................................... 40 

7.1 Voortschrijdend saldo toevoegen ............................................................................................................ 40 

7.2 Profielen gebruiken .................................................................................................................................. 40 

7.3 Splitsen van tabel ..................................................................................................................................... 41 

7.4 Statische velden........................................................................................................................................ 41 

7.5 Veld toevoegen op basis van filter ........................................................................................................... 41 

7.6 Samenvoegen van veldinhoud van opvolgende records .......................................................................... 42 

7.7 Velden kantelen ........................................................................................................................................ 42 

7.7.1 Transponeren van velden naar records............................................................................................. 42 

7.7.2 Het transponeren van records naar velden. ..................................................................................... 43 

7.8 Velden normaliseren ................................................................................................................................ 44 

7.9 Extract records ......................................................................................................................................... 44 

7.10 Toevoegen van tekst aan een veld ......................................................................................................... 45 

7.11 Invoegen lege kolom of regel ................................................................................................................. 45 

7.12 Verwijderen van regels ........................................................................................................................... 45 

7.13 Mapping van veldnamen ........................................................................................................................ 45 

7.14 Stuurtekens verwijderen ........................................................................................................................ 46 

7.15 Sorteer kolom ......................................................................................................................................... 46 

7.16 Zoeken en vervangen ............................................................................................................................. 46 

7.16.1 Gewoon zoeken en vervangen ........................................................................................................ 46 

7.16.2 Zoeken naar meerdere woorden .................................................................................................... 47 



7.16.3 Zoeken en selecteren ...................................................................................................................... 48 

7.16.4 Geavanceerd zoeken en vervangen ................................................................................................ 48 

7.16.5 Zoekopdracht meerdere woorden .................................................................................................. 48 

7.17 Saldo opvragen ....................................................................................................................................... 49 

7.17.1 Doorlopend saldo ............................................................................................................................ 49 

7.17.2 Foutmeldingen ................................................................................................................................ 50 

7.18 Filters gebruiken ..................................................................................................................................... 50 

7.18.1 Het filter tekstveld: .......................................................................................................................... 51 

7.18.2 Voorbeelden .................................................................................................................................... 51 

7.18.3 De filter historie gebruiken: ............................................................................................................ 51 

7.18.4 Het expressiedialoogvenster: .......................................................................................................... 52 

7.18.5 Quickfilters: ..................................................................................................................................... 52 

7.18.6 Doorklikfilter .................................................................................................................................... 52 

7.19 Datum notatie aanpassen ...................................................................................................................... 52 

7.20 Numerieke notatie aanpassen ............................................................................................................... 53 

7.21 Aanmaken expressie (berekend veld) .................................................................................................... 53 

7.22 Maak unieke veldnamen ........................................................................................................................ 55 

7.23 Unieke voorkomens in velden ................................................................................................................ 55 

7.24 Verwijderen van kolommen ................................................................................................................... 55 

7.25 Selecties maken ...................................................................................................................................... 55 

7.25.1 Records (selectieblokken) ............................................................................................................... 56 

7.25.2 Velden (kolommen) ......................................................................................................................... 56 

7.25.3 Cellen ............................................................................................................................................... 56 

7.26 Koppelen van tabellen ............................................................................................................................ 56 

8 XML bestands bewerkingen ............................................................................................................................ 58 

8.1 Herstellen meerde XAF auditfiles tegelijk ................................................................................................ 58 

8.2 Uitvoeren definities op XML bestanden ................................................................................................... 58 

8.3 Samenvoegen XAF auditfiles .................................................................................................................... 58 

8.4 Uitvoeren definities op XML bestanden ................................................................................................... 59 

8.5 Export velden van XML bestand ............................................................................................................... 59 

8.6 Extract rekeningen van XML financieel .................................................................................................... 59 

9 XML bewerkingen ............................................................................................................................................ 60 

9.1 Automatisch omzetten XML naar tabel.................................................................................................... 60 

9.2 Valideren van XML met een XSD schema. ................................................................................................ 61 



9.3 XML syntax controleren. .......................................................................................................................... 61 

9.4 Verplaatsen van tags in een XML structuur. ............................................................................................ 61 

9.5 Toevoegen en verwijderen van items ...................................................................................................... 61 

9.6 Tonen van alle tags met dezelfde naam ................................................................................................... 62 

9.7 Selecteren van XML items ........................................................................................................................ 62 

9.8 Verwijderen lege velden ........................................................................................................................... 63 

9.9 Unieke veldnamen .................................................................................................................................... 63 

9.10 XML overzichten m.b.v. definities .......................................................................................................... 63 

9.11 Verwijderde velden ................................................................................................................................ 66 

10 Analyses ......................................................................................................................................................... 67 

10.1 Analyse alle velden ................................................................................................................................. 67 

10.2 Draaitabel ............................................................................................................................................... 68 

10.3 Kruis tabel ............................................................................................................................................... 68 

10.4 Duplicates ............................................................................................................................................... 68 

10.5 Gaps ........................................................................................................................................................ 68 

10.6 Sequence ................................................................................................................................................ 69 

10.7 Statistics (grootste, kleinste, gemiddelde, standaard deviatie) ............................................................. 69 

10.8 Stratify .................................................................................................................................................... 69 

10.9 Totalen per periode ................................................................................................................................ 69 

10.10 Ouderdomsanalyse ............................................................................................................................... 70 

10.11 Vroegste en laatste datum ................................................................................................................... 70 

10.12 Benford's law ........................................................................................................................................ 70 

10.13 Chi kwadraat toets ............................................................................................................................... 71 

10.14 Top afwijkingen .................................................................................................................................... 71 

10.15 Sampling (Steekproef) .......................................................................................................................... 71 

10.15.1 Monetary Unit Sampling (MUS of geld steekproef) ...................................................................... 71 

10.15.2 Record Sampling ............................................................................................................................ 72 

10.15.3 Randomizer ................................................................................................................................... 72 

10.15.4 Steekproefomvang berekenen ...................................................................................................... 73 

11 Zoeken (in) bestanden ................................................................................................................................... 74 

11.1 Zoek in: ................................................................................................................................................... 74 

11.2 Masker: ................................................................................................................................................... 74 

11.3 Zoek naar tekst. ...................................................................................................................................... 74 

11.4 Vervang tekst .......................................................................................................................................... 75 



11.5 File datum / grootte ............................................................................................................................... 75 

11.6 Kopiëren van bestanden......................................................................................................................... 75 

11.7 Ververs lijst tijdens zoeken ..................................................................................................................... 75 

11.8 Toon grootte van (sub)directories.......................................................................................................... 76 

11.9 Splitsen en samenvoegen van bestand .................................................................................................. 76 

11.9.1 Samenvoegen van deelbestanden .................................................................................................. 77 

12 Gebruik van scripts ........................................................................................................................................ 78 

12.1 Uitleg scripts ........................................................................................................................................... 78 

12.2 Het scriptmenu ....................................................................................................................................... 79 

12.3 De scriptrecorder .................................................................................................................................... 79 

12.4 Dialoogvenster ontwerpen ..................................................................................................................... 79 

12.5 Enkele uitgewerkte voorbeelden: .......................................................................................................... 83 

13 Rondleiding .................................................................................................................................................... 85 

14 Functiewizard ................................................................................................................................................ 86 

15 Internet pagina downloaden. ........................................................................................................................ 87 

16 De rapportage matrix .................................................................................................................................... 88 

16.1 Matrix functies of Formules ................................................................................................................... 88 

16.1.1 Filtersum .......................................................................................................................................... 88 

16.1.2 Filtercount ....................................................................................................................................... 89 

16.1.3 Findsum ........................................................................................................................................... 89 

16.1.4 Findcount ......................................................................................................................................... 90 

16.1.5 Findcrecord ...................................................................................................................................... 90 

16.1.6 = (Celverwijzing) .............................................................................................................................. 90 

16.1.7 Tekst invoer ..................................................................................................................................... 91 

16.1.8 Sum .................................................................................................................................................. 91 

16.1.9 Wizard ............................................................................................................................................. 91 

16.2 Layout ..................................................................................................................................................... 91 

16.3 Beveiligen van cellen .............................................................................................................................. 92 

16.4 Opslaan en ophalen ................................................................................................................................ 92 

16.5 Exporteren .............................................................................................................................................. 92 

17 Auditfiles in QDAC ......................................................................................................................................... 93 

17.1 Auditfile financieel bekijken en analyseren in de auditfileviewer ......................................................... 93 

17.2 (Jaarrekening)rubrieken toekennen ....................................................................................................... 94 

17.2.1 Rubrieken koppelen ........................................................................................................................ 95 



17.2.2 Zelf een rubriekschema maken of rubrieken toevoegen ................................................................ 95 

17.2.3 De rubrieken opnemen in de tabel ................................................................................................. 96 

17.2.4 Overzicht van totalen en kengetallen ............................................................................................. 96 

17.3 Flexibel rapporteren van Financiële overzichten ................................................................................... 97 

17.4 Mapping van Grootboek administratie in QDAC .................................................................................. 101 

17.5 Controlematrix ..................................................................................................................................... 103 

17.6 M score Beneish voor het Identificeren van omzet en kosten (resultaat) manipulatie ...................... 105 

17.6.1 In het kort ...................................................................................................................................... 105 

17.6.2 Wat is de Beneish M-score ? ......................................................................................................... 105 

17.6.3 Berekening / definitie van de M-Score .......................................................................................... 107 

17.7 Du Pont Ratio Analyse – Du Pont Ratio Piramide ................................................................................. 109 

17.8 QDAC Grootboekanalyse ...................................................................................................................... 113 

 



1 Algemeen 
 

In dit document vindt u nadere uitleg over de werking van het programma QDAC. Om een 

beter begrip over de werking van dit programma te krijgen kunt u bij voorkeur gebruik 

maken van de rondleiding die als tutorial is ingebouwd in het programma. 

 

Het programma QDAC (Quick Data Analyse & Conversie) biedt de mogelijkheid om diverse 

veel voorkomende bestandsformaten in te lezen en op snelle wijze gereed te maken voor 

het gebruik in de administratieve controle. Het is ontstaan vanuit de alledaagse 

controlepraktijk en wordt regelmatig onderhouden en uitgebreid. 

 
Op hoofdlijnen onderscheiden we: 
1 Hulpmiddelen voor de administratieve controle 
 
2 Hulpmiddelen voor bestandsconversie  
 
3 Data analyse.  
 
Ad 1 De hulpmiddelen voor ondersteuning van de administratie controle omvatten het 
volgende:  

- Inlezen complete administratie via de auditfile met extensie (adf ; XAF); 
- Controle verrichten op de complete grootboek administratie per periode per jaar 
- Het inzien van de complete administratie en controles via diverse scripts 
- Het automatisch beschikken vanuit de auditfile over een kolommenbalans, 

saldibalans 
- Na inlezen van 1 of meerdere auditfiles kunt u via rubrieken toevoegen een mapping 

verrichten, m.a.w. een rubriek toekennen aan een willekeurige grootboekrekening om 
een jaarrekening samen te stellen 

- Een controle op boekingen via een M score toets van Prof. Beneish ( M score met 5 
of 8 ratio getallen 

 
Ad 2 Ten behoeve van de bestandconversie zijn 2 bestandstype te onderscheiden:  

 Bestanden met een tabel structuur (opgebouwd uit velden en records), 

 Bestanden met een XML structuur (opgebouwd uit "tags"). 
 
Het scherm vertoont dan ook 2 tabbladen: 

Tabel (CSV, Excel, etc.): 
In dit tabblad worden de gegevens getoond van de ingelezen bestanden met tabel 
structuur. Dit is een verzameling cellen waarin de gegevens staan op de manier zoals u dat 
kent van Excel. Er kunnen expressies (berekende velden) worden toegevoegd waarmee het 
mogelijk wordt om de inhoud van de velden op aangepaste wijze te representeren om 
analyses en berekeningen uit te kunnen voeren. Ook kunnen filters worden aangebracht om 
specifieke records te tonen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Tabel bewerkingen. 
De kolommen (velden) in de tabel kunnen worden verschoven met behulp van de muis. 

XML 
In dit tabblad worden de gegevens van een ingelezen XML bestand getoond in de vorm van 



een "boom", waarbij de takken worden gevormd door de tags met hun inhoud. 
Met behulp van de knoppen "inklappen" en "uitklappen" kan de structuur van de boom 
worden verkleind of uitgebreid. Om de inhoud van een "tak" te zien moet u op het "+" teken 
dubbelklikken. 
De inhoud van de tags kunnen worden aangepast om berekeningen uit te kunnen voeren of 
om een correcte inhoud te verkrijgen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk XML 
bewerkingen. 
 

Ad 3 Ten behoeve van data analyse bevat het programma diverse mogelijkheden om 
velden te bewerken en uit te breiden, maar ook om standaard analyses uit te voeren. 

 



2 De werking van QDAC 

 
QDAC leest de bestanden in vanaf de gegevensdrager (harddisk, CD, DVD). De gegevens 
kunnen worden ingelezen in het interne (RAM) geheugen van de computer of in een virtueel 
geheugen (gebruik makend van tijdelijke bestanden in de temp directory). 
Eventuele aanpassingen na het inlezen van het bestand worden dus niet op het 
oorspronkelijke bestand uitgevoerd, deze blijven ongewijzigd. 
Er kunnen rechtstreeks aanpassingen aan de ingelezen gegevens worden aangebracht. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
- Het verwijderen van kolommen of records, 
- Het wijzigen van een veld in een record, 
- Het verwijderen van tags in een XML bestand, 
- Het hernoemen van veldnamen 
 
Er kunnen ook expressies (berekende velden) worden toegevoegd waarvan de waarde 
wordt berekend aan de hand van de oorspronkelijke veld waarde. Voorbeelden hiervan zijn: 
- Het wijzigen van een datumformaat, 
- Het opknippen van een tekstveld met behulp van de functie "sub". 
 
De aldus verkregen en eventueel bewerkte data kan worden weggeschreven naar een 
bestand (meerdere formaten mogelijk) of worden geconverteerd naar een auditfile financieel 
voor gebruik in audit software. 
Verder kunnen er ook een aantal analyses worden uitgevoerd om snel enkele 
cijferbeoordelingen of integriteitscontroles uit te voeren. 
 
Een aantal bewerkingen kunnen ook worden geautomatiseerd met behulp van scripts. 
Hiermee kunnen dan verschillende bewerkingen in één keer worden uitgevoerd. 
 
 

2.1 Logging 

Alle acties worden gelogd in een tekst bestand. De plaats waar dit bestand zich bevindt is 
zelf in te stellen, maar wordt in eerste instantie in de QDAC map in mijn documenten 
geplaatst. De naam van het logfile wordt gevormd door de datum en tijd waarop QDAC is 
gestart. De naam en locatie van het logbestand kunnen gewijzigd worden. 
 
De acties worden als volgt gelogd: 
- Allereerst wordt de datum en de tijd vastgelegd in het formaat "@dd-mm-yyyy hh:mm:ss" 
- Vervolgens wordt de actie vastgelegd 
- Als de betreffende actie ook middels een script kan worden uitgevoerd wordt tevens de 
scriptregel vastgelegd. 
 
Het is mogelijk om de datum en tijd regel en/of de scriptregel in het log bestand te 
verbergen om zodoende beter overzicht te krijgen. 
Daarnaast is het mogelijk om te zoeken naar tekst binnen de logging.  
 

2.2 Instellingen 



 
De instellingen voor QDAC kunnen worden benaderd via de menu optie 
[Bestand][Instellingen].  
Het instellingen venster is onderverdeeld in 4 tabbladen: Layout, Geheugenbeheer, Overig 
en Directories 

2.2.1 Layout 

 De layout instellingen zijn de volgende: 
Tabel layout 
Eerste regel bevat veldnamen als default: 
Als u bijvoorbeeld een CSV bestand inleest heeft u de keuze om aan te geven of de 
eerste regel de veldnamen bevat of niet. Deze optie staat als default aan. Als u veel 
van dit soort bestanden inleest waarbij de eerste regel niet de veldnamen bevat kunt 
u deze ook als default uitzetten.  
Toon verwijderde records bij Dbase bestanden:  
In een Dbase bestand bevindt zich een record waarin wordt vastgelegd of een record 
verwijderd is (het veld "record deleted"). Dit veld kan belangrijke controleinformatie 
bevatten, maar wordt door de meeste standaard programma's niet getoond. QDAC 
kent de mogelijkheid wel om dit veld te tonen, daarvoor moet deze optie wel 
aangevinkt zijn. 
XML definitiescherm 
In het definitiescherm kunnen de unieke tags in een XML bestand in een lijst worden 
weergegeven of in een boomstructuur. Het voordeel van de boomstructuur is dat de 
layout van het XML bestand ook weergegeven wordt. 
GUI (Graphical User Interface) 
Overzicht tabellen:  
Hier kan worden ingesteld of verschillen de tabellen / XML files kunnen worden 
geselecteerd in een lijst of als tabs. 
Toon regelnummers:  
Hier kan worden ingesteld of de regelnummers moeten worden getoond. 
Toon gefilterde records:  
Hier kan worden ingesteld of records die niet voldoen aan een filter toch worden 
getoond (in witte letters op een zwarte achtergrond). 
Afmetingen:  
De afmetingen van het venster kunnen hier worden ingesteld. 
Font:  
Hierin kan het lettertype en -grootte worden ingesteld. 
Vensters met kleur:  
Het kan voorkomen dat veel vensters tegelijk geopend zijn. QDAC geeft u de 
mogelijkheid om vensters een aparte kleur te geven om zo een beter overzicht te 
houden. Let op, deze functie werkt niet als Windows aero is ingesteld, deze wordt 
dan dus tijdelijk uit geschakeld. 
 

 

2.2.2 Geheugenbeheer 

 QDAC leest de bestanden in vanaf de gegevensdrager (harddisk, CD, DVD). De 
gegevens kunnen worden ingelezen in het interne (RAM) geheugen van de computer 



of in een virtueel geheugen (gebruik makend van tijdelijke bestanden in de temp 
directory). 
Automatisch geheugenbeheer: 
Het interne geheugen wordt gebruikt om gegevens in te lezen, snellere werking. Alle 
bewerkingen hierbij mogelijk. De maximale bestandsgrootte wordt beperkt door de 
grootte van het RAM geheugen. Als de geheugencapaciteit tekortschiet (bijvoorbeeld 
bij bestanden >2 Gb.) wordt automatisch gekozen voor het gebruik van virtueel 
geheugen.  
Forceer virtueel geheugen: 
Bestanden worden geplaatst in virtueel geheugen (harddisk), de verwerking wordt 
iets trager. Bestanden van onbeperkte omvang kunnen ingelezen worden (geldt niet 
voor HTML). 
De volgende bewerkingen zijn niet mogelijk: 
- Koppelen van tabellen als het secundaire bestand in het virtueel geheugen staat, 
- Voortschrijdend saldo kan niet worden toegevoegd.  

 

2.2.3 Overig 

 Hier kunt u de volgende instellingen wijzigen: 
 
Formule scheidingsteken, 
Als u een expressie (berekend veld) aanmaakt doet u dat met behulp van formules. 
Deze formules maken gebruik van een puntkomma (";") als default scheidingsteken. 
Voorbeeld: round([getal] ; 2). Hier kunt u dat scheidingsteken wijzigen.  
 
Spaties verwijderen in expressie resultaat, 
Het resultaat van een expressie kan voorloop en uitlijn spaties bevatten, die soms 
hinderlijke bij effecten kunnen veroorzaken. Met deze instelling kunt u deze spaties 
verwijderen. (" 1002 " wordt "1002").  
 
PDF tekenset, 
Een pdf bestand wordt ingelezen met behulp van de open source toepassing 
pdftotext. Deze toepassing biedt de mogelijkheid om verschillende tekensets te 
gebruiken bij het inlezen, hetgeen in voorkomende gevallen tot een ander resultaat 
kan leiden. U kunt hier de tekenset instellen.  
 
Default datumformaat. 
Het default datum formaat wordt gebruikt bij analyses en de formules dow, day en 
month. Als u geen datum-layout gebruikt (zoals bijvoorbeeld "dd-mm-yyyy") wordt het 
default datumformaat wat u hier bij de instellingen heeft ingevuld gebruikt.  
 
Eeuwgrens. 
De eeuwgrens bepaalt hoe een datum die slechts 2 jaarcijfers bevat moet worden 
geconverteerd. Stelt u zich de volgende situatie voor: 
De huidige datum is 01-01-2010. U wil een datum converteren die er als volg uitziet : 
10-10-12. Het datumformaat is "dd-mm-yy". Het gewenste datumformaat is "dd-mm-
yyyy". 
Het programma weet nu niet of het jaar 1912 of 2012 moet zijn. Hiervoor is de 
eeuwgrens. Als u de eeuwgrens nu in zou stellen op 50 dan wordt het 



geconverteerde jaar 2012. Als een jaar meer dan 50 jaar geleden zou zijn wordt het 
jaar in de toekomst gekozen. 2012 dus.  
Bij een eeuwgrens van 100 zou het geconverteerde jaar 1912 worden gekozen. 1912 
is minder dan 100 jaar geleden vanaf 01-01-2010, dus kan de datum in het verleden 
worden aangenomen. 
 
Rapportage bij omzetten XML naar tabel. 
Als een XML bestand wordt omgezet naar een tabel (het zogenaamde "plat slaan"), 
worden daarvoor definities gebruikt. Er kunnen zich situaties voordoen waarin u 
graag een melding krijgt van opmerkelijke zaken bij deze bewerking. De volgende 
zaken worden gerapporteerd: 
- Verkeerd hoofdletter gebruik: als velden van dezelfde naam met wisselend 
hoofdlettergebruik worden genoteerd (bijv. debiteur en Debiteur), 
- Tags komen wel voor in de definitielijst, maar niet in het XML bestand (risico op 
gebruik van verkeerde definitie bestand). 
- Een tagnaam komt wel voor in het XML bestand, maar niet in de lijst met definities 
(risico op onjuiste weergave). 
Deze risico's belemmeren de bewerking van omzetten niet, maar u bent dan wel op 
de hoogte van mogelijke fouten. 
 
Fuzzy nauwkeurigheid. 
Als u zoekt naar een tekst met de fuzzy optie hanteert QDAC een nauwkeurigheid 
van 80%. U kunt deze instelling wijzigen in het instellingen venster. Hoe lager de 
nauwkeurigheid, hoe hoger de kans is dat u iets vindt wat op de zoekopdracht lijkt. 
Een te lage nauwkeurigheid leidt echter tot veel ongewenste resultaten. 
 
Dbase engine. 
Voor het inlezen en opslaan van dbase bestanden maakt QDAC gebruik van een 
eigen routine die snel en betrouwbaar is. Deze routine staat het inlezen van 
zogenaamde "Blob" of "Memo" velden toe. Het bijbehorende .dbt bestand moet dan 
in dezelfde directory staan als het .dbf bestand.  

2.2.4 Directories 
 
Logfile directory 
Hier bepaalt u de directory waar de logging bestanden moeten worden geplaatst.  
 
Temp directory 
Hier bepaalt u de directory waar de tijdelijke bestanden moeten worden geplaatst. Met 
name als de temp directory zich op een netwerklocatie bevindt kan de performance sterk 
afnemen omdat het netwerk erg traag is.  
 
Verder kunt u kiezen of de instellingen moeten worden opgeslagen in de standaard map 
"mijn documenten" of in de programma directory. Als het programma is geplaatst in de 
map "program files" kan het voorkomen dat gebruikers met beperkte rechten hun 
instellingen niet op kunnen slaan. Als echter de map "mijn documenten" is gekozen, 
waarin gebruikers wel schrijfrechten hebben, kunnen de instellingen wel worden 
opgeslagen.  

  



3 Bestanden inlezen of bekijken 
 
Met dit programma kunt u verschillende bestandsformaten openen. Om een bestand te 
openen kiest u een bestandstype uit het menu of u klikt op een van de knoppen bovenin het 
scherm. Er wordt nu een venster geopend waar u een of meer bestanden kunt selecteren. 
Als u een bestand selecteert wordt een preview getoond waar het begin van het bestand in 
ongestructureerde vorm (binair niveau) wordt getoond. 
 
Met dit programma kunnen de volgende soorten bestanden worden ingelezen@:  

 Auditfile bestand (financieel)(.adf). 

 XML bestand (Gewone XML bestanden en Auditfile financieel/Salaris: .xml, .xaf, 
.xas). 

 Komma gescheiden bestand (CSV) 

 Tekst bestand of bestand met vaste recordlengte 

 Bepalen record layout 

 MS Word bestand (DOC) 

 PDF bestand 

 Excel bestand 

 DIF (Data Interchange Format) bestand 

 Database bestand (Dbase, Paradox, Foxpro, Access) 

 HTML bestand 

 Swift (banktransactie) bestand 

 Importeren via ODBC 

 Verzamelen van bestanden in Excel 

 Bestand bekijken met de viewer 

 Bestand(en) downloaden van Internet 

 Disk/CD image openen (.iso, .img, nrg) 
 
 
U kunt meerdere bestanden naast elkaar geopend hebben. Deze kunt u met behulp van de 
tabs naar voren halen. U kunt ook alle bestanden die u heeft geopend opslaan in een 
project bestand. U kunt dit project bestand later gebruiken om alle bestanden in één keer 
te openen en verder te gaan met uw bewerkingen en analyses. 
 

 
3.1 Inlezen auditfile (adf) 
Met QDAC kunt u de tekstversie van het auditfile (.adf) inlezen binnen een tabel. Hierbij 
wordt de layout gebruikt zoals die ook staan in het conversie-venster. U kunt nu ook 
bewerkingen uitvoeren, zoals de zoekopdracht meerdere woorden of het gebruik van filters.  

 
3.2 Inlezen Excel bestand 
Met dit programma is het mogelijk om meerdere bestanden en werkbladen tegelijk in te 
lezen. Nadat u het(de) in te lezen Excel bestand(en) heeft gekozen, krijgt u een venster te 
zien waarin u kunt aangeven welke werkbladen u tegelijk wil inlezen. selecteer de gewenste 
werkbladen en druk dan op OK. Alle werkbladen worden in één keer ingelezen en kunnen 
ook als 1 geheel worden bewerkt of geëxporteerd. 
U krijgt bij ieder bestand dat wordt geopend de keus om aan te geven welke werkbladen u 
wil inlezen. Als alle bestanden dezelfde werkblad-structuur hebben kunt u de eerste keer 



dat u de keus voor het inlezen van werkbladen krijgt het aankruisvakje "Deze bladen altijd 
importeren" aanvinken. Er wordt dan niet meer bij elk bestand de vraag gesteld welke 
werkbladen er moeten worden ingelezen. 
Verder kunt u ook meerdere Excel bestanden tegelijk inlezen. U dient daarvoor in het 
venster waarin u de bestanden om te openen selecteert meerdere bestanden selecteren. 
U kunt ook aankruisen of lege regels die in het werkblad voorkomen moeten worden 
overgeslagen.  
Let op: bij het inlezen van gegevens worden eventuele autofilters genegeerd!  

 
3.3 Data Interchange Format(dif) 
Het DIF formaat is een generiek database formaat wat door sommige databases en ook 
door Excel wordt ondersteund. Het wordt niet meer veel toegepast maar biedt wel de 
mogelijkheid om tussen data tussen diverse databases uit te kunnen wisselen.  
U kunt meerdere DIF bestanden tegelijk inlezen. Nadat de bestanden zijn ingelezen kunt u 
de keus maken of het eerste record van het eerst ingelezen bestand moet worden gebruikt 
om de veldnamen te benoemen. Als het eerste record geen veldnamen bevat worden 
automatische veldnamen toegekend door QDAC.  

 
3.4 Swift bestanden(.swi , .sta) 
Swift bestanden kunnen worden onderverdeeld in MT940 (extensie .swi) en MT942 
(extensie .sta) bestanden. Deze bestanden kunnen door een bank worden aangeleverd als 
digitale weergave van de afschriften. 
 
Met QDAC kunt u beide bestandssoorten inlezen en dus converteren naar een tabel. 
Een afschrift bevat header gegevens (datum, afschriftnummer e.d.) en transactiegegevens. 
Zo zijn ook Swift bestanden opgebouwd. Het kan dus voorkomen dat de headergegevens 
voor meerdere onderliggende transacties gelden. U kunt de header gegevens uitvullen over 
de onderliggende transacties door gebruik te maken van de functie statische velden. De 
toepassing is dus erg handig voor o.a. penningmeesters die de banksaldi verwerken en 
rapportages maken. Let op dat banken, maximaal maar 14 maanden data digitaal 
aanbieden. 
 

3.5 Inlezen CSV bestand 

U kunt met dit programma meerdere CSV bestanden tegelijk inlezen. U dient daarvoor in 
het venster waarin u de bestanden om te openen selecteert, meerdere bestanden 
selecteren. 
Voordat u een bestand inleest is het aan te raden om als scheidingsteken "Auto" te kiezen 
(zie uitrolvenstertje bovenin scherm), hiermee bepaalt het programma welk teken het meest 
voorkomt en dus waarschijnlijk als scheidingsteken in aanmerking komt. U kunt ook zelf een 
lijstscheidingsteken kiezen uit het uitrolvenster of door deze handmatig in te vullen. 
Bevat de eerste regel geen veldnamen vinkt u de optie "Eerste regel bevat veldnamen" uit. 
Verder kan het zijn dat de aanhalingstekens niet goed werken. Om aanhalingstekens te 
negeren vinkt u de optie "Aanhalingstekens negeren" aan. Let op, dit kan tot ongewenste 
resultaten leiden! 
 
 

3.6 Inlezen tekst bestand of bestand met vaste record lengte 
U kunt met dit programma meerdere bestanden tegelijk inlezen. U dient daarvoor in het 
venster waarin u de bestanden om te openen selecteert meerdere bestanden selecteren. 



De bestanden worden vervolgens verzameld in een tekst bestand en getoond in een nieuw 
venster. Dit venster biedt de mogelijkheid om de velden in het bestand te benoemen.  
Voor meer help over dit venster zie Inlezen Word en PDF.  
 
 

3.7 Bepalen record layout 
Het programma biedt u de mogelijkheid bestanden in te lezen waarvan de records zijn 
opgebouwd uit verschillende veld-typen. De volgende veld-typen kunt u gebruiken: 

 Numeriek (Numeric):De inhoud van deze velden wordt op digitale (hexadecimale) 
wijze opgeslagen met maximaal 8 bytes. Numerieke waardes zijn altijd gehele 
getallen. 

 Binair (Binary):De inhoud van deze velden wordt opgeslagen als een opeenvolgende 
reeks van bytes. Binary waardes zijn altijd gehele getallen. 

 Floating point (Float): Getallen met een zwevende komma waarde. Een Float kan 
maximaal uit 10 posities bestaan. 

 Tekst (Text): Reeksen van ASCII tekens. Aan deze velden is geen maximum gesteld. 
 
 
De record layout kunt u bepalen aan de hand van een aantal bytes die als voorbeeld in een 
buffer worden ingelezen. Deze buffer is 20.000 bytes groot. Als u behoefte heeft aan een 
grotere buffer kunt u dit instellen via de menu optie [Bestand][Wijzig grootte 
inleesvoorbeeld]. 
 
Voor het bepalen van de record layout gaat u als volgt te werk: 
- Kies uit het menu [Bestand][Openen] de optie [Bepaal record layout] 
- Kies het bestand waarvan u de record layout wil bepalen.  
- U krijgt nu een venster te zien waarin de volgende gebieden te herkennen zijn: 

Linksboven: de 
bestandsgegevens  

Hier kunt u de gegevens van het totale bestand benoemen. U 
benoemt achtereenvolgens: 
- Skip bytes: hiermee bepaalt u op welke positie binnen het bestand 
de records beginnen.  
- De recordlengte: bij dit soort bestanden wordt ervan uitgegaan dat 
ieder record een vaste lengte heeft. U moet dus een recordlengte 
benoemen. 

Links: de record 
layout en veldenlijst  

In deze lijst kunt u de velden benoemen. U benoemt 
achtereenvolgens: 
- De veldnaam 
- Het veldtype (zie boven). U benoemt het veldtype door de klikken 
op de lijst en vervolgens van het uitrolvenster het juiste type te 
kiezen. 
- De startpositie. Dit is de positie binnen het record waar het veld 
begint. 
- De veldlengte.  
 
U kunt ook alleen de veldlengtes invullen en later de startposities 
berekenen. Dit kunt u doen door rechts te klikken op de veldenlijst en 
de menu optie [Bereken start positie o.b.v. lengte vorige velden] te 
kiezen.  



Rechtsboven: de 
bestandsinhoud  

In dit venster wordt de inhoud van het bestand getoond. Niet 
leesbare karakters worden als een spatie weergegeven. Als u in de 
veldenlijst op een veld klikt worden de bytes geselecteerd in de 
eerste regel die in dit venster staan. Tevens wordt een venster 
getoond met de decimale waarde van de bytes die dit veld vormen.  

Onder: de 
voorbeeldtabel  

In de voorbeeldtabel worden de eerste records getoond die op basis 
van de ingelezen bestandsinhoud zijn bepaald.  

 
U kunt de record layout als bestand opslaan via de menu optie [Record layout][Open record 
layout bestand] 
U kunt ook een record layout importeren die u eerst als tabel heeft ingelezen. De eerste 4 
velden van deze tabel worden gebruikt als velden binnen de record layout. 
 
Als u alle velden heeft benoemd kunt u via de menu optie [Bestand][Records omzetten naar 
tabel] de records importeren in het programma. 
 

 

3.8 Inlezen Word, PDF en tekst bestanden 

Let op: bij het inlezen van Word en PDF bestanden wordt uitsluitend de tekst ingelezen. De 
layout van de tekst gaat (deels) verloren! Ook worden afbeeldingen in de bestanden niet 
ingelezen of middels OCR als tekst geconverteerd. 
U kunt met dit programma meerdere bestanden tegelijk inlezen. U dient daarvoor in het 
venster waarin u de bestanden om te openen selecteert meerdere bestanden selecteren. 
De bestanden worden vervolgens verzameld in een tekst bestand en getoond in een nieuw 
venster. Dit venster biedt de mogelijkheid om de velden in het bestand te benoemen.  
U kunt zelf velden benoemen of scheidinglijnen verwijderen. 
Om de velden te benoemen klikt u met de muis op een bepaalde positie in het venster, 
waarmee u aangeeft dat deze positie de scheiding is voor een veld. 
Een scheidingslijn verwijdert u door erop te klikken. 
 
De velden kunt u later een naam geven door in de tabel op de kolomkop te klikken en een 
veldnaam in te typen. Nadat u op de ok knop (met groene vinkje) klikt wordt de veldnaam 
ingevuld.  
 
 

  



Hieronder een overzicht van de belangrijkste functies: 

 

 
 

 

 

1. Met deze knoppen bakent u de regels af waarmee u met behulp van de bij punt 3 
genoemde knoppen een gedeelte van de tekst kunt verschuiven.  
 

2. Als deze knop is ingedrukt kunt u een scheidingslijn plaatsen waarmee u een 
gedeelte van de tekst kan verschuiven. 
 

3. Met deze knoppen kunt u de onder punt 1 genoemde afgebakende regels 
verschuiven. U gaat als volgt te werk: 
- Baken de regels af waarbinnen u tekst wil verschuiven, 
- Plaats de scheidingslijn 
- Druk op de linker knop om alle tekst aan de rechterzijde van de scheidingslijn naar 
links te verplaatsen. 
- Druk op de rechter knop om alle tekst aan de linkerzijde van de scheidingslijn naar 
rechts te verplaatsen. 



4. Met deze knoppen kunt u de scheiding aanbrengen in de tekst die de velden 
markeert.  
De linkerknop moet ingedrukt zijn om de veldscheidingslijnen te kunnen plaatsen, 
met de rechterknop verwijdert u alle veldscheidingslijnen. 
Om een enkele lijn te verwijderen klikt u er met de muis op. 
In het voorbeeld ziet u hoe de blauwe stippellijnen de veldscheiding markeert. 
 

5. Hiermee zet u de "smart" mode van het herkennen van veldscheidingslijnen aan. 
Als een lijn dwars door een tekst heen loopt wordt de meest nabij gelegen witruimte 
opgezocht. 
 

6. Met deze knop kunt u een filter plaatsen. Een filter kan True (T) of False (F) zijn.  
Als er een filter actief is worden alleen die regels gebruikt voor de bewerking tekst 
verschuiven (3). U plaatst een filter door een bepaald gedeelte in de tekst te 
selecteren. Als u de muisknop loslaat wordt het geselecteerde deel toegevoegd aan 
de filterlijst (6). In deze lijst kunt u het filter op True (alles wat voldoet aan het filter) of 
False zetten. 
Alle regels die niet voldoen aan het filter krijgen een zwarte achtergrondkleur. 
Per filter kunt u scheidingslijnen bepalen. 
Met de grijze filterknop kunt u alle regels die aan een ander filter dan het huidige 
voldoen verbergen. 
De filters en bijbehorende indeling in kolommen kunt u als een template opslaan, 
zodat u voor PDF, Word of Tekst bestanden met overeenkomende layout voortaan 
slechts de template hoeft op te halen.  
 

7. Deze optie stelt u in staat om een tekst in te stellen op een maximale breedte 
(recordlengte) . Stelt u deze in dan wordt de recordlengte bepaald op de positie van 
de einde van de regel. 
 

8. Hier stelt u de wijze in waarop het programma pdftotext.exe de pdf bestanden 
converteert naar tekst. 
 

9. Hier kunt u de breedte van een TAB instellen. Dit is vooral van belang bij het inlezen 
van Word bestanden. Als bijvoorbeeld binnen een factuur in Word de verschillende 
velden worden verdeeld met een TAB kunt u deze wat breder maken om eenvoudig 
de velden te scheiden. 
 
 

3.8.1 Samenvoegen niet gefilterde records 

Met behulp van filters kunt u records selecteren die aan een bepaalde voorwaarde voldoen 
(zie onder (6)). Met behulp van de menu optie "Samenvoegen niet gefilterde records" die u 
vindt onder "Filters" kunt u alle records die niet aan een filter voldoen achter elkaar zetten. 
Hiermee kunt u dan bewerkstelligen dat een tekst veld dat doorloopt over meerdere records 
kan worden samengevoegd tot 1 veld. Hieronder een voorbeeld: 

Date Description 

01-01-2011 Send mail to 

 
K. Miller regarding 

 
sales 



Als u nu een filter plaatst waarbij alleen de records worden geselecteerd die een datum 
bevatten en vervolgens de niet geselecteerde records samenvoegt ontstaat de volgende 
structuur: 

Date Description 

01-01-2011 Send mail to K. Miller regarding sales 

 

 

U drukt op de knop "Naar tabel" om de tekst als velden en records over te brengen naar 

QDAC.  

Als u niet tevreden bent met het resultaat kunt u met de menu optie "Gebruik reeds eerder 

geopend bestand" (TXT, WORD of PDF) verder gaan met de bewerking.  

 

U kunt deze bewerking overigens ook na het importeren in QDAC uitvoeren. Zie daarvoor 

de tabel bewerking "Samenvoegen records die niet aan een filter voldoen". 

 
3.9 Inlezen database 
U kunt met dit programma een database van het formaat Dbase, Paradox, Foxpro of MS 
Access inlezen. Deze bestandsformaten worden ondersteund door de Borland Database 
Engine (BDE) of ADO (ActiveX Data Objects). 
Voor het inlezen van Dbase bestanden heeft u de BDE niet nodig, daar kan het programma 
een eigen methode voor gebruiken die sneller werkt dan de BDE. U kunt in het 
instellingenscherm aangeven of voor het inlezen van Dbase bestanden de BDE moet 
worden gebruikt. De BDE wordt niet bij het programma mee geïnstalleerd. 
 
Het is ook mogelijk meerdere tabellen achter elkaar in te lezen in één overzicht. U moet dan 
in het "Openen" venster meerdere databases of tabellen(Access) tegelijk selecteren. 

 
3.10 Inlezen XML bestand 
QDAC biedt u de mogelijkheid om XML bestanden na het inlezen op 2 manieren te 
presenteren: als boomstructuur en als tabel.  
Als u XML inleest als boomstructuur kunt u gegevens binnen het XML bestand bekijken, 
wijzigen en zo nodig weer opslaan als XML structuur.  
Als u XML inleest als tabel kunt u op deze tabel analyses uitvoeren gegevens bewerken en 
opslaan met een tabel structuur (CSV, Excel, MS Acces etc.).  
 
 

3.10.1 XML inlezen als boomstructuur 

Voordat u een XML bestand inleest wordt u gevraagd of u lege velden wil overslaan. Lege 
velden zijn velden waarin een veldwaarde ontbreekt. Voorbeelden hiervan zijn: 
<Voorvoegsel></Voorvoegsel> 
of  
<Voorvoegsel/> 
Deze velden voegen aan de inhoud van de XML data niets toe en veroorzaken vaak dat 
auditsoftware een foutmelding genereert of het bestand niet inleest.  
Als u een XML auditfile inleest zonder lege velden en deze vervolgens (liefst onder een 
andere naam!) opslaat zal auditsoftware in de meeste gevallen het bestand zonder 



problemen inlezen. 
Op het XML auditfile kan nu ook de bijzondere posten batch worden toegepast. 
Verder is het mogelijk om XML overzichten aan te maken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld alle 
looncomponenten naast elkaar zetten in plaats van onder elkaar.  

 

3.10.2 XML inlezen als tabel 

Als u XML inleest als tabel worden de gegevens direct geconverteerd naar een 
tabelstructuur en kan deze direct worden ingelezen in het programma. Als u van plan bent 
om analyses en berekeningen uit te voeren op XML data dan is deze manier aan te 
bevelen. Door de wijze waarop de gegevens worden geconverteerd is dit aanzienlijk sneller 
en legt minder beslag op het geheugen van de computer dan het inlezen via boomstructuur 
en het converteren via XML overzichten. 
Daarnaast worden op deze manier de diverse databases die binnen een XML bestand 
aanwezig kunnen zijn direct zichtbaar en is het mogelijk om de afzonderlijke databases 
(tuples) als aparte tabel op te nemen in het programma en indien gewenst op te slaan als 
aparte tabel (csv, Excel etc.).  

 
3.11 Inlezen HTML bestand 
De data van HTML bestanden staat meestal in een Tabel (HTML: <Table>) QDAC leest alle 
data uit de tabellen. U kunt ervoor kiezen om alle data als afzonderlijke velden in te lezen 
(alle data komt dan achter elkaar te staan) of om de layout van de HTML tabel aan te 
houden. Er wordt dan rekening gehouden met de volgende regel tag (<TR>), zodat de 
structuur van de tabel bewaard blijft. 
De resterende tekst van de HTML pagina kan als afzonderlijk veld worden ingelezen. Dit 
veld begint dan met de tekst: "Resterende tekst:" 
Verder geeft QDAC u ook de mogelijkheid om een tekst binnen de HTML source te 
vervangen. Zo kunt u bijvoorbeeld een tekst die valt binnen een <SPAN> of een <DIV> 
alinea opnemen door deze te hernoemen naar <TD> (table data). U heeft dan ook de 
mogelijkheid om de afsluitende tag (bijvoorbeeld </SPAN>) vervangen door </TD>. 
 

 
3.12 Disk image bestand openen (*.iso;*.bin;*.nrg;*.img) 
Met QDAC is het mogelijk om een disk image bestand te openen. Een disk image bestand 
is bestand met de extensie iso, bin, img of nrg. In een dergelijk bestand is een aantal 
bestanden en directories opgenomen die bijvoorbeeld bestemd zijn op een CD of DVD te 
worden gebrand, of die dienen als back up van een systeem. 
 
 
Als u een image bestand opent wordt de bestandsstructuur getoond in een zogenaamde 
"tree". Dit is een overzicht waarbij de directories en bestanden in een logische structuur 
worden weergegeven. 
U kunt deze bestanden en directories ook exporteren door op de rechtermuisknop te 
drukken en te kiezen voor "exporteren". Verder biedt het programma u de mogelijkheid om 
te zoeken naar bestanden. U kunt hierbij wildcards gebruiken (*, ?). U kunt het vinden van 
bestanden uitsluiten door een "-" voor een zoekopdracht te plaatsen. Scheid verschillende 
zoekopdrachten met een puntkomma. Vul uw zoekopdracht in het tekstveld link onderin het 
scherm en klik op de knop "zoek bestanden". 
 
Hieronder treft u enkele zoek-voorbeelden: 



*.doc  Alle bestanden die eindigen met de extensie .doc worden gevonden 

w*.pdf  
Alle bestanden die beginnen met "w" en eindigen met ".pdf" worden 
gevonden. 

w??.pdf  
Alle bestanden die beginnen met "w", vervolgens 2 willekeurige letters 
hebben en eindigen met ".pdf" worden gevonden. 

*.*;-*.doc  
Alle bestanden worden gevonden, maar de bestanden die eindigen met .doc 
worden uitgesloten. 

*.doc;*.pdf;-
w*.d*  

Alle bestanden die eindigen met ".doc" of ".pdf" worden gevonden, tenzij ze 
beginnen met een "w" en de extensie met een "d" begint. 

 
De bestanden die gevonden zijn kunt u in één keer exporteren, waarbij de 
bestandsstructuur gehandhaafd blijft. Daartoe selecteert u de bestanden die geëxporteerd 
moeten worden en klikt u op de knop "Exporteer bestanden", en selecteer de directory 
waarin de bestanden moeten worden opgeslagen. 
 
U kunt in de aldus opgeslagen bestanden zoeken naar teksten met de bestand zoeken tool. 
Klik daarvoor op de knop "Open zoekscherm", waarmee de zoek tool wordt geopend in de 
directory waar de bestanden zijn opgeslagen.  

 

3.13 Importeren via ODBC 

QDAC gebruikt ADO (Activex Data Objects) om diverse databases te kunnen benaderen. 
Dit kan met behulp van de door Microsoft meegeleverde database drivers of met behulp van 
bijvoorbeeld ODBC drivers. 
Met behulp van ODBC kunt u per specifiek voor een bepaald soort database beschikbare 
driver databases benaderen. Met QDAC kunt u de tabellen die u met een ADO en ODBC 
driver benaderd inlezen. Hieronder volgt een voorbeeld hoe bijvoorbeeld een MYSQL tabel 
ingelezen kan worden. 

Om via ODBC een Mysql database te benaderen moet u een ODBC driver en een Mysql 
server installeren. Het verbinding leggen via een ODBC driver vereist namelijk dat er een 
DBMS aanwezig is op uw computer.  
De server en ODBC driver zijn gratis beschikbaar op Internet. Hieronder vind u de links 
waar u deze software kunt ophalen: 

mysql server 
http://dev.mysql.com/downloads/ 
mysql odbc 
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/ 

 Kopieer de Mysql bestanden naar de data directory van de Mysql server. Als u de 
Mysql tabellen heeft ontvangen in een .sql bestand moet u deze eerst inlezen in de 
mysql server. Dit kan door het commando "source" in de mysql server. Meer 
informatie over het gebruik van Mysql commando's is op Internet beschikbaar. 

 Open de ODBC driver van QDAC via de knop ADO of via het menu 
[Bestand][Open][Importeren via ODBC] 
Het volgende venster verschijnt: 



 

 

 



 Kies de provider voor ODBC drivers en klik op "Volgende>>". Het volgende venster 

verschijnt: 

 
 

 Om verbinding te maken met de ODBC driver klikt u op de knop "Opstellen..". 

Hiermee maakt u een tekenreeks waarmee de verbinding tot stand kan worden 

gebracht. U moet dan allereerst bepalen welke gegevensbron er moet worden 

aangesproken (met welke database moet verbinding worden gemaakt): 



 

 

 

 Als de ODBC driver voor Mysql nog niet is aangemaakt kunt u dit makkelijk zelf doen 

door op "Nieuw" te klikken. U ziet dan een venster waarin u de ODBC driver voor 

Mysql kunt kiezen: 

 



 
Kies de juiste ODBC driver en klik op "Volgende>". 
 

 Geef nu de naam voor deze ODBC driver: 
 

 Klik op "Volgende>" voor de eigenschappen van deze verbinding. 
 

 Klik op "Voltooien>" om verder te gaan.  
 

 De verbinding is opgeslagen. U ziet het volgende venster: 

 

 

 

 
Kies de juiste verbinding (mysql.dsn). Deze kunt u ook voor volgende sessies met 
Mysql gebruiken. 
 

 De ODBC driver wordt nu geopend. Hierin kunt u bepalen welke database u wilt 
benaderen. Let op: als u bij het instellen van de Mysql server heeft gekozen om een 
wachtwoord te gebruiken moet u deze hier invullen.  
Pas na het invullen van userid en wachtwoord worden de beschikbare databases 

getoond.  
 
 

 Kies nu de database die u wil benaderen en klik op de "Ok" knop. 



 
 



 U kunt nu het leggen van de verbinding afronden. Het volgende venster wordt 

getoond: 

 
 
 
Als u bij het instellen van de Mysql server heeft gekozen om een wachtwoord te 
gebruiken moet u hier ook het gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Verder moet 
u dan ook het keuzevakje "Opslaan van wachtwoorden toestaan" aankruisen, anders 
wordt het wachtwoord niet in de verbindings tekenreeks opgenomen en komt de 
verbinding niet tot stand. Kies "OK" om de verbinding te leggen. 

 De verbinding is gelegd. U krijgt nu een overzicht van de in de database aanwezige 

tabellen met het aantal records. Klik op een tabelnaam om de tabel te openen en de 

tabelinhoud te zien.  



 

 

Klik op "Inlezen" om de tabel te importeren. 
 
 

3.14 Verzamelen van diverse bestanden in 1 Excel bestand 
Met deze mogelijkheid kunt u diverse bestanden als aparte werkbladen verzamelen in één 
Excel werkmap. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als voor de financiële mutaties van 
iedere maand in het jaar een apart Dbase bestand wordt aangemaakt. Ook als bijvoorbeeld 
door een loonpakket diverse bestanden worden aangeleverd (zoals LOPAC). 
De volgende bestandsformaten worden hierbij ondersteund: 

 Dbase/Paradox bestanden: per bestand wordt een apart werkblad aangemaakt 
binnen het Excel bestand.  

 Komma gescheiden (csv) bestanden: per bestand wordt een apart werkblad 
aangemaakt binnen het Excel bestand.  

 Excel bestanden: de werkbladen van de Excel bestanden worden apart verzameld in 
het nieuwe Excel bestand. 

 
 
De data wordt als tekst aangemerkt binnen Excel. Dit houdt in dat voor het kunnen rekenen 



met de gegevens deze eerst als "Standaard" moeten worden gewijzigd (via de optie cel 
eigenschappen). Dit is gedaan omdat Excel bij het inlezen van gegevens zelf deze gaat 
interpreteren, waardoor soms ongewenste conversies plaatsvinden.  
 
Het verzamelen van bestanden is bereikbaar via het [Bestand][Open][Verzamelen van 
bestanden in Excel] menu.  
 

3.15 Inlezen van email bestanden 
U heeft de mogelijkheid om email bestanden uit meerdere email clients in te lezen. Een 
email client is een applicatie waarmee u email berichten kunt ontvangen en verzenden.  
QDAC kan email bestanden met de formaten .eml .msg en Thunderbird inlezen.  
 

3.5.1 Email clients 

De volgende email clients worden ondersteund: 

 Lotus notes 

 Microsoft Outlook 
QDAC maakt verbinding met deze email clients via object linked embedding (OLE). Deze 
techniek maakt het mogelijk om programma functies uit te voeren vanuit een andere 
applicatie. Het is echter wel nodig dat het betreffende programma, in dit geval dus Lotus 
Notes of Microsoft Office op de computer zijn geïnstalleerd. 
 
U roept in QDAC de email client aan, waarna u de verschillende mailboxen ziet. Vervolgens 
kunt u kiezen welke mailbox(en) u wilt importeren. Met importeren wordt bedoeld dat u de 
inhoud van de berichten, alsmede de datum, bestandsnaam van de bijlagen, omvang, 
afzender en ontvangers als een tabel inleest in QDAC. U kunt er tevens voor kiezen om de 
bijlagen in een aparte directory op te slaan. 
 

3.5.2 Email bestanden 

QDAC ondersteund de volgende bestands formaten 

 .eml: Een client onafhankelijk formaat.  

 .msg: Dit formaat wordt gebruikt door Microsoft Outlook 

 Mozilla thunderbird. Deze bestanden hebben geen extensie. 
 
U kunt zoveel bestanden tegelijk inlezen als u wenst. Tevens kunt u ervoor kiezen om de 
bijlagen in een aparte directory op te slaan. 
De informatie uit de email berichten wordt in een tabel opgeslagen. Deze informatie omvat 
de datum, omvang, onderwerp, inhoud, ontvangers en verzender van het bericht, alsmede 
de bestandsnamen van de eventueel bijgevoegde bijlagen. 

 
  



4 Extra 
 
4.1 Viewer gebruiken 
Het nadeel bij de meeste ASCII editors (zoals Multi edit of Notepad) is dat ze het bestand 
inlezen in het geheugen. Bij grote bestanden kan dat tot gevolg hebben dat er een 
geheugenfout optreedt of dat het inlezen erg lang duurt. 
In QDAC is een viewer ingebouwd die het bestand bekijkt op bestands niveau en dus niet in 
het geheugen inleest. Hiermee is de viewer uiterst snel en kent het geen beperkingen ten 
aanzien van de omvang van het bestand. 
De viewer is te bereiken via de optie "Viewer" van het File menu.  
 
De viewer werkt als volgt: 
De scrollbar aan de rechterzijde van het scherm bepaalt op welke positie van het bestand 
het inlezen start. Vervolgens wordt een hoeveelheid data in het tekstvak getoond. Deze 
hoeveelheid data kunt u kopiëren, maar realiseer u dat dit niet de volledige inhoud van het 
bestand is!  
 
Met de viewer kunt u ook bestanden doorzoeken op het voorkomen van een bepaalde tekst. 
U kunt de resultaten van deze zoekactie ook opslaan in een bestand. Dit bestand wordt 
opgeslagen als een komma gescheiden bestand waarin de positie van de tekst en het 
woord waarin de tekst voorkomt worden weergegeven. 
 
De viewer kent een beperkte mogelijkheid om bytes te veranderen. Ga hierbij als volgt te 
werk: 
- selecteer de bytes die u wilt bewerken 
- Kies menu [Extra][Bewerk selectie] 
- Er verschijnt nu een venster waarin de normale leesbare karakters als letters worden 
weergegeven en de onzichtbare als getallen tussen haken (carriage return is bijvoorbeeld 
[13]). 
- De geselecteerde data kan worden gewijzigd, waarna het bestand als tijdelijk bestand 
wordt opgeslagen.  
- Sla desgewenst het gewijzigde tijdelijke bestand op (liefst onder een andere naam).  
 
 
 

 
  



5 Opslaan van bestand 
 
Let op: ingelezen XML data kan alleen als XML worden opgeslagen. U kunt echter wel met 
behulp van XML overzichten m.b.v. definities XML data in de tabel plaatsen. De data uit de 
tabel kan dan worden opgeslagen in een ander formaat. 
 
U kunt de data exporteren naar de volgende bestandsformaten: 
- CSV 
- XML 
- Dbase (.dbf) 
- MS Access (.mdf) 
- Paradox (.db) 
- Excel (.xls) 
- Tekst (.txt) 
- Rich Text Format (.rtf) 
- HTML (.html) 
- SQL query (.sql) 
- Converteren naar een auditfile financieel (.adf) 
- Converteren naar een Scout bestand. 
 
 
U kunt meerdere bestanden naast elkaar geopend hebben. Deze kunt u met behulp van de 
tabs naar voren halen. U kunt ook alle bestanden die u heeft geopend opslaan in een 
project bestand. U kunt dit project bestand later gebruiken om alle bestanden in één keer 
te openen en verder te gaan met uw bewerkingen en analyses. 

 
5.1 Filters en selectieblokken 
Bij het exporteren kunt u gebruik maken van het reeds geplaatste filter. U wordt gevraagd 
om dit te bevestigen. Let op: U kunt er voor kiezen om alleen de records die voldoen aan 
het filter en/of die vallen binnen de selectieblokken te exporteren. 
 
Tevens worden de wijzigingen die middels zoeken en vervangen zijn aangebracht ook 
meegenomen. Het is dus verstandig om te exporteren naar een nieuw bestand! 

 
5.2 Instellen veld type en uitsluiten van velden 
Bij het opslaan naar Dbase, Paradox, MSacces of in een ODBC database kunt u vooraf 
aangeven of de velden als tekstveld, numeriek veld of datumveld moeten worden 
opgeslagen. U moet daarvoor in een veldtype aankruisen door er op te klikken. Als geen 
van de veldtypes is aangekruist wordt het veld niet opgeslagen.  

 
5.3 CSV 
Voor het aanmaken van een CSV bestand moet u kiezen: 
- Welk scheidingsteken u wil gebruiken om de velden te scheiden. Hierbij is van belang om 
te onderkennen met welk teken de decimale cijfers worden gescheiden. Is dit een komma 
dan kunt u voor het veldscheidingsteken beter een puntkomma of Tab gebruiken. U kunt 
wel een komma gebruiken, maar dan moet u ook aanhalingstekens gebruiken. 
- Of u ieder veld binnen aanhalingstekens zet. Het voordeel hiervan is dat u geen kans loopt 
dat het voorkomen van een scheidingsteken binnen een veldwaarde tot ongewenste 



resultaten leidt. Het nadeel is echter dat ieder veld als tekst wordt herkend.  

 
5.4 XML 
Let op: bij het aanmaken van een XML bestand voert het programma een controle uit op de 
velden en veldnamen op het voorkomen van ongeoorloofde tekens. Dit kan betekenen dat 
ongeoorloofde XML karakters worden vervangen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het 
voorkomen van een spatie in een veldnaam of een tag (< of >) in de inhoud van een veld.  

 
5.5 Diverse database formaten 
Als u de tabel wil opslaan in het formaat Dbase, Paradox, MSacces of in een ODBC 
database kunt u vooraf aangeven of de velden als tekstveld, numeriek veld of datumveld 
moeten worden opgeslagen.  

 
5.6 SQL query 
U kunt een tabel opslaan in een formaat dat in de meeste moderne databases kan worden 
ingelezen als een sql query. Dit is een generiek formaat dat onafhankelijk van het soort 
database (Mysql, SQL server, Access etc.) in te lezen is.  

 
5.7 Opslaan als html 
Bij het opslaan van een tabel als HTML bestand wordt de tabel opgeslagen in een HTML 
table. U kunt dit bestand openen in bijvoorbeeld een internet browser, waarna de gegevens 
in tabelvorm worden gepresenteerd.  

 
5.8 Opslaan als rtf (Rich Text Format) 
Het RTF formaat is een applicatie onafhankelijk tekst formaat (zoals HTML) waarmee 
gegevens in een tabel vorm kunnen worden weergegeven. Deze tabel kan ingelezen 
worden in bijvoorbeeld MS office applicaties.  

 
5.9 Opslaan als Excel bestand 
Bij het opslaan als Excel bestand maakt het programma gebruik van de zogenaamde "OLE-
koppeling". Hierbij wordt Excel op de achtergrond geopend en worden de gegevens via 
deze koppeling naar Excel gezonden, die vervolgens een bestand aanmaakt waarin de 
gegevens worden opgeslagen. Excel dient dus wel geïnstalleerd te zijn. 
 
5.9.1 Veld formaten 
Voordat de gegevens naar Excel worden gezonden kunt u aangeven of de velden als tekst 
velden moeten worden gekenmerkt of (indien u hiervoor niet kiest) de velden door Excel 
moeten worden geïnterpreteerd. Verder kunt u ook aangeven welke velden moeten worden 
opgeslagen, of de kolomkoppen moeten worden opgenomen en of er correcties op het 
numerieke formaat moeten worden aangebracht. 
 
5.9.2 Maximaal aantal regels 
Daarnaast kunt u instellen hoeveel regels een Excel werkblad maximaal mag bevatten. Dit 
kan van belang zijn als de tabel meer records bevat dan Excel kan inlezen. De tabel wordt 
dan verdeeld over meerdere Excel bestanden die ook een volgnummer krijgen.  

 
5.10 Opslaan als tekst bestand 
Bij het opslaan als tekst bestand heeft u 2 keuzes: 
 



1: Opslaan met variabele recordlengte.  
Hierbij wordt ieder record opgebouwd uit de velden, gescheiden door een spatie. Let op: u 
kunt in de meeste gevallen deze bestanden niet meer als tabel inlezen! 
 
2: Opslaan met vaste recordlengte. 
Hierbij wordt van ieder veld berekend wat de maximale breedte is en bij het opslaan 
rekening gehouden met deze breedte. Als u dus 4 velden heeft waarvan per veld de 
maximale breedte 10 karakters is, zal de recordlengte 40 posities breed zijn en ieder veld 
worden uitgevuld met spaties totdat de breedte van 10 karakters is bereikt.  
Daarnaast kunt u aangeven hoe de velden moeten worden geïnterpreteerd (datum, 
numeriek of tekst) en of velden al dan niet moeten worden overgeslagen. Van deze 
instellingen wordt een .ini bestand aangemaakt dat wordt opgeslagen in dezelfde directory 
als waar u het tekst bestand opslaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



6 Converteren 
De ingelezen tabel-data kunt u converteren naar een auditfile financieel (.adf) of naar een 
Sepa bank bestand. 

 
6.1 Aanmaken auditfile 
 
Met dit programma kan de ingelezen data worden omgezet naar een .adf auditfile. Let op, 
dit geldt niet voor XML data. Deze moet u eerst met behulp van definities in de tabel 
plaatsen. 
 
Om een auditfile aan te maken moet u de volgende stappen nemen: 
- Onderzoek of het bestand integer is. Dit kunt u doen door de constateren dat debet en 
credit gelijk is, of het bedragveld per saldo op 0 uitkomt. 
- Gebruik eventueel een filter om een auditfile per jaar aan te maken. 
- Bepaal welke velden u wilt gebruiken uit de ingelezen data. 
- Bepaal aan welke auditfile velden u deze wil koppelen. 
- Koppel de velden en sla de koppelingsgegevens op, om ze eventueel later te kunnen 
hergebruiken. 
- Bepaal of u als decimaalscheidingsteken een komma, punt of geen scheidingsteken wil 
gebruiken. Een komma wordt in Excel als decimaalscheidingsteken herkend, wat bij het 
aanmaken van bijvoorbeeld de zoekopdracht meerdere woorden van belang kan zijn. 
- Maak het auditfile aan. 
 
Koppelen van de velden 
Om een auditfile aan te maken moet u de velden uit het bestand koppelen aan de verplichte 
veld definitie van het auditfile. Dit doet u in het scherm "Verbind en converteer" wat u opent 
via de menu optie <Omzetten><Auditfile>. 
 
De auditfile velden zijn benoemd in een tekstbestand "conversietabel.txt". Dit bestand moet 
u dus niet verwijderen!  
Mocht u per ongeluk het bestand wel verwijderd hebben kunt u het herstellen door in het 
conversie venster te kiezen voor "<Bestand><Maak nieuwe conversietabel.txt>". 
De Conversietabel is als volgt opgebouwd: 

 De auditfile veldnaam, voorafgegaan door een spatie, een "x" of een "g". Als er een 
spatie voor de veldnaam staat is het een facultatief veld, als er een "x" voor staat is 
het een verplicht veld. Als er een "g" voor staat is het een gewenst veld. Een 
gewenst veld draagt bij aan de werkbaarheid van het auditfile. U kunt een auditfile 
aanmaken zonder alle verplichte velden in te vullen, maar daarmee wordt het 
auditfile onwerkbaar.  

 De verplichte breedte van het veld. 
 
 
In het scherm "Verbind (koppelen) en converteer" ziet u 2 lijsten: 
- De velddefinities uit het auditfile 
- De velddefinities uit het bestand. 
 
Aan u de taak om te bepalen welke definities bij elkaar passen. Om een voorbeeld te 
nemen: we gaan de velden "Deb. amount" uit de rechterlijst (Velden uit bestand) koppelen 
aan het auditfile veld "Debet bedrag". 



Dit kan op 2 manieren: 
1 Door het veld uit de rechterlijst te slepen naar de juiste plek in de linker-lijst. Dit is een 
gewone "drag and drop" actie. Klik in de linker-lijst op het veld, houdt de linkermuisknop 
ingedrukt en beweeg naar de gewenste rij in het linker-veld. Laat nu de muis los en het veld 
verschijnt in de rij van de linker-lijst waarin u de muis heeft losgelaten. 
 
2 Door op de knop "<-Verbind->" te drukken. Selecteer eerst in zowel de linker als 
rechterlijst de velden die u wilt verbinden en druk dan op deze knop. Het veld wordt dan 
gekoppeld. 
 
Als een veld gekoppeld is aan een auditfile veld wordt er een "<" teken voor het veld 
geplaatst.  
 
U kunt meerdere velden verbinden aan een auditfile veld. Als er al een veld verbonden is 
met een auditfile veld wordt het volgende veld toegevoegd en door een plus teken (+) 
gescheiden. Op deze wijze kunt u twee velden (bijvoorbeeld "omschrijving1" en 
"omschrijving2") als één auditfile veld koppelen.  
 
Koppeling verwijderen 
U kunt het veld leeg maken door op de knop "-Verwijder->" te klikken of rechts te klikken op 
het veld en dan "verwijder koppeling" uit het popup menu te kiezen. 
 
Valideren: 
Niets is zo hinderlijk dan om erachter te komen dat het bestand alleen een veld "Bedrag" 
o.i.d. bevat en geen Debet of Credit bedragen. U kunt dit als volgt oplossen: koppel de 
velden Debet en Credit aan hetzelfde veld "Bedrag" (of een dergelijk veld). Vink nu het veld 
"Valideren" aan. Het programma bepaalt nu zelf of het veld Debet bedrag of Credit bedrag 
wordt gevuld. 
 
Let echter wel op: valideren is alleen van toepassing als u één veld (bijvoorbeeld "bedrag") 
aan zowel debet als credit wil koppelen. Het programma gebruikt dan van dat veld de 
positieve bedragen en koppelt deze aan debet en de negatieve aan credit. Als u dus het 
bestand-debet veld aan debet koppelt en het bestand-veld credit aan credit en vervolgens 
ook nog valideren aanzet, dan is uitkomst niet betrouwbaar, want dan worden eventuele 
credit boekingen op debet niet meegenomen en omgekeerd. Het programma genereert dan 
een waarschuwing. 
 
Debiteuren/Crediteuren nummer: 
Sommige audit pakketten kennen geen afzonderlijke debiteuren en crediteuren nummers, 
maar een enkel nummer (DEB/CRED nummer) en een veld met de aanduiding "D" of 
"C"(DEB/CRED soort). Debiteuren- en crediteurennummers worden echter wel vaak 
afzonderlijk aangeboden. De oplossing om deze afzonderlijke nummers toch te gebruiken in 
deze auditsoftware is als volgt: 
Koppel zowel het debiteuren als crediteuren nummer aan het veld DEB/CRED nummer en 
laat het veld DEB/CRED soort leeg. De velden worden nu gescheiden door een "+" teken. 
Het programma zal een "D" toekennen aan het veld DEB/CRED soort als het eerste veld 
gevuld is en een "C" als het tweede veld gevuld is. 
 
Eenmaal de koppelingen gemaakt kunt u deze opslaan of ophalen door uit het menu te 
kiezen voor <Bestand><Ophalen (of Opslaan) verbindings definitie>. 



 
Vul nu de naam van de onderneming in het jaar in en druk op de knop "Maak auditfile". Het 
auditfile wordt nu opgeslagen onder de door u gekozen naam. Nadat alles is geëxporteerd 
krijgt u een melding hoeveel records er zijn gelezen en het totaal van de debet en credit 
bedragen. 
 
Lees het aldus aangemaakte ADF file in het audit pakket in. In de kopregel wordt 
aangegeven hoeveel records er zijn aangeleverd en welke totalen het bestand bevat. 
 

 
6.2 Aanmaken Sepa bank bestand 
Een SEPA bestand is een XBRL bestand waarmee u kunt communiceren met banken.  
Voor het aanmaken van een SEAP bank bestand (incasso of betalingen) heeft u een tabel 
nodig waarin tenminste de verplichte velden voor een SEPA bestand zijn opgenomen. De 
verplichte velden worden getoond in het SEPA conversie formulier. U opent dit formulier via 
de menu optie [Converteren][Sepa incasso of betaling]. 
 
Sleep de velden uit het bestand naar de verplichte SEPA velden in de tabel. Dit zijn de 
volgende velden: 
01. IBAN opdrachtgever 
02. BIC opdrachtgever 
03. Naam opdrachtgever 
04. IBAN begunstigde 
05. BIC begunstigde (optioneel) 
06. Naam begunstigde 
07. Bedrag in euro's 
08. Omschrijving (maximaal 140 posities) 
--- Onderstaande alleen voor incasso-opdrachten --- 
09. Unieke referentie mandaat (maximaal 35 posities) 
10. Datum ondertekening mandaat 
 
U dient verder nog de volgende velden te vullen: 
Betaaldatum: Geef hier de datum op wanneer er betaald dient te worden (dd-mm-jjjj) 
 
Inzendersidentificatie: Een omschrijving (35 posities) die aan het SEPA bestand mee 
gegeven kan worden 
 
Soort bestand: Geef aan of het om Zakelijke betalingen gaat of om Incasso-opdrachten 
 
Soort betaling : Enkelvoudige betalingen of alle betalingen in één batch 
 
   - Type: zakelijke betalingen 
   U kunt hier eventueel kiezen voor salarisbetalingen (batchbetaling) 
 
   - Type: incasso-opdrachten 
   Opties: FRST, RECUR, FNAL of OOFF 
 
Incassant ID nummer: Geef het Incassant Identifier (19 posities) op, wordt door de bank 
verstrekt. Dit is alleen van toepassing bij automatische incasso's (Voorbeeld: 
NL69ZZZ123456780000) 



6.3 Aanmaken XML bestand uit meerdere tabellen 
 
Met deze conversie kunt u een XML bestand aanmaken dat is opgebouwd uit meerdere 
tabellen. U gaat hierbij als volgt te werk: 
 
Stap 1: inlezen van een "Tree" 
Een Tree geeft de structuur van een XML bestand weer. De meest eenvoudige manier om 
een Tree aan te maken is de volgende: 
Lees een XML bestand in, met als instelling in het instellingenscherm "lees velden in 
boomstructuur" (tabblad "layout"). 
Open vervolgens het XML definitiescherm (menu optie [XML bewerkingen][XML 
definitiescherm]). Sla in dit scherm de boomstructuur op via de menu optie [Bestand][Sla 
XML boomstructuur op]. 
Open nu het "Tabel naar XML" scherm en lees de Tree in.  
 
Een tree is opgebouwd uit zogenaamde nodes. Iedere node kan weer sub-nodes bezitten. 
Dit noemen we "children". Zorg er nu voor dat de Tree structuur als volgt is opgebouwd: 
eerst de nodes zonder children, daarna de nodes met children. Als u een bewerking wilt 
uitvoeren met een tree waarin deze structuur niet juist is verschijnt er een foutmelding. De 
nodes kunt u verschuiven door ze te selecteren en op de knoppen met de pijltjes te klikken. 
 
Stap 2: openen van tabel. 
Als u de tree heeft ingelezen opent u de tabel die als eerste in het XML bestand moet 
worden opgenomen. U zorgt ervoor dat het bij het vakje "Stap" het nummer 1 is ingevuld. 
 
Stap 3: Toewijzen van velden aan XML nodes. 
U sleept nu de velden die moeten worden gekoppeld aan een XML node naar de tree en 
laat de muisknop los als de muisaanwijzer op de betreffende node staat. De middelste tabel 
wordt nu gevuld met de volgende waardes: 
- XML tag: de node in de XML tree die is gekoppeld met het veld 
- Veldnaam: het veld wat aan deze node is gekoppeld 
- Tabel: de tabel waar het veld uit komt 
- Stap: de volgorde waarin de tabellen worden gekoppeld (zie stap 4) 
- Path: de volledige xml structuur van de node. 
 
U herhaalt deze stap totdat alle velden zijn gekoppeld. Als u een nieuwe tabel heeft 
geopend of geselecteerd moet u met de menu optie [Velden uit tabel][Vul lijst met velden uit 
tabel].  
 
Stap 4: Uitvoeren van de conversie. 
U kiest nu voor de menu optie [File][Voer conversie uit]. U wordt gevraagd een naam op te 
geven voor het XML bestand. Nadat u op OK heeft geklikt wordt het XML bestand 
aangemaakt. 
De procedure die het programma volgt voor het aanmaken van een XML bestand is als 
volgt: 

 Allereerst wordt de volgorde van de te gebruiken tabellen bepaald aan de hand van 
de ingevulde "Stap".  

 Vervolgens wordt per veld in de tabel record voor record gekeken of deze is 
gekoppeld met de XML tree. 



 Aan de hand van het "Path" wordt een XML tag aangemaakt, die wordt gevuld met 
de waarde uit de tabel. 

 Per XML tag wordt bepaald of openstaande tags moeten worden afgesloten. 
De volgorde waarin u velden koppelt aan een XML tree is dus ook van belang. U 
kunt de volgorde van de conversieregels wijzigen door een regel te selecteren en op 
de knoppen met de pijltjes te klikken. 

 
U kunt zowel de tree als de conversieregels (koppeling velden met tree nodes) opslaan en 
ophalen.  

  



7 Tabel bewerkingen 
 
Bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd op de ingelezen gegevens van bestanden met 
een tabel structuur zijn: 

 Aantal gefilterde records berekenen 

 Zoekopdracht meerdere woorden 

 Corrigeer datum formaat 

 Corrigeer numeriek formaat 

 Expressie (berekend veld) toevoegen of wijzigen 

 Extract records 

 Filter(s) plaatsen 

 Invoegen lege kolom of regel 

 Koppelen van tabellen 

 Mapping van veldnamen 

 Normaliseren van velden  

 Profielen gebruiken  

 Saldo kolommen 

 Samenvoegen van veldinhoud van opvolgende records 

 Selecties (records, velden of cellen) 

 Sorteer kolom 

 Splitsen van tabel 

 Statische velden 

 Stuurtekens verwijderen 

 Tekst toevoegen aan velden 

 Unieke veldnamen 

 Unieke voorkomens van velden 

 Veld toevoegen op basis van filter 

 Velden kantelen 

 Verwijder alle kolommen met waarde 0 

 Verwijder alle lege kolommen 

 Verwijder geselecteerde kolom 

 Verwijder regel(s) 

 Voortschrijdend saldo toevoegen 

 Wijzigen van veldinhoud 

 Zoek 

 Zoek en vervang 

 Zoekopdracht meerdere woorden 
 

7.1 Voortschrijdend saldo toevoegen 
 
Van een numeriek veld kan een voortschrijdend saldo worden berekend en toegevoegd aan 
de tabel. Hiermee kan bijvoorbeeld een negatieve kas worden gedetecteerd.  
Het voortschrijdend saldo veld heeft de nam van het oorspronkelijke veld voorafgegaan met 
de tekst "Saldo_". "Bedrag" wordt dus "Saldo_Bedrag" en toegevoegd aan de rechterkant 
van de tabel.  

 
7.2 Profielen gebruiken 



 
U kunt de layout van een tabel volledig naar uw hand zetten: 
- Iedere kolombreedte is apart instelbaar, 
- Kolommen kunnen ook verborgen worden, 
- Kolommen kunnen worden toegevoegd met behulp expressies 
- Records kunnen worden getoond of verborgen met behulp van filters 
 
U kunt deze instelling opslaan als profiel en toepassen op andere tabellen met identieke 
layout. Het opslaan en ophalen van profielen is beschikbaar onder de menu optie [Tabel 
bewerkingen][Profielen].  
 

7.3 Splitsen van tabel 
 
U kunt een tabel splitsen in twee verschillende tabellen. U gaat dan als volgt te werk: 
- selecteer de rij waar vanaf u de tabel wilt splitsen. U selecteert deze rij door een cel te 
selecteren binnen de rij. 
- Kies nu van het menu [Tabel bewerkingen][Splits tabel][Vanaf huidig record]. 
- De tabel wordt nu gesplitst. Als u bijvoorbeeld rij 21 heeft geselecteerd bevat de 
oorspronkelijke tabel rij 1 t/m rij 20 en de nieuwe tabel de records vanaf rij 21. 
- De nieuwe tabel wordt geopend onder de oorspronkelijke tabelnaam met de toevoeging 
"gesplitst vanaf record 20". 
 
 

7.4 Statische velden 
 
Een statisch veld is een veld dat u kunt toevoegen waarin de waarde van een cel wordt 
weergegeven die voldoet aan een filter. Als bijvoorbeeld het veld "naam" alleen is gevuld in 
het record waarin de adresgegevens staan, kunt u een filter plaatsen "veld naam is niet 
leeg". Nu worden alleen de niet lege velden getoond. Als u nu een statisch veld maakt met 
de inhoud van naam worden alle onderliggende records gevuld met die naam, tot het 
volgende record dat voldoet aan het filter. 
De omgekeerde bewerking van statische velden is velden normaliseren. 
 
Header en Footer 
Als u een statisch veld behandeld als een header worden in alle records volgend op het 
record waarin het filter voorkomt gevuld met de statische tekst. 
Als u een statisch veld behandeld als een footer worden in alle records voor het record 
waarin het filter voorkomt gevuld met de statische tekst.  
 
 

7.5 Veld toevoegen op basis van filter 

 

U kunt een veld toevoegen waarbij de waarde wordt bepaald op basis van het voldoen aan 

een filter. 

Stel u heeft een bedrag veld met positieve en negatieve bedragen. U plaatst een filter 

waarbij bedrag groter is dan 0. Vervolgens voegt u met behulp van de menu optie [Tabel 

bewerkingen][Wijzigen velden][Voeg veld toe op basis van huidig filter] en u noemt dit veld 



"Debet". Hetzelfde kunt u doen met negatieve bedragen en veldnaam "Credit". Op deze 

wijze kunt u de positie en negatieve bedragen in een veld splitsen. 

 

7.6 Samenvoegen van veldinhoud van opvolgende records 

 

Bij tekst en print bestanden kan het voorkomen dat de inhoud van 1 veld over meerdere 

records is verspreid. Hier een voorbeeld: 

Datum Beschrijving 

12-01-2009 Afspraak behandeling 

  Knippen 

  Wassen 

12-01-2009 Afspraak behandeling 

  Verven 

12-01-2009 Afspraak behandeling 

  Knippen 

U wilt de veldinhoud van het veld "Beschrijving" van alle records waarde de datum leeg is 
verzamelen in het record waarin de datum is gevuld: 

Datum Beschrijving 

12-01-2009 Afspraak behandeling Knippen Wassen 

12-01-2009 Afspraak behandeling Verven 

12-01-2009 Afspraak behandeling Wassen 

Dit is mogelijk met de functie [Tabel bewerkingen][Wijzigen velden][Samenvoegen 
veldinhoud van opvolgende records]. U gaat hierbij als volgt te werk: 
- Plaats een (quick)filter waarbij alle records worden geselecteerd waarbij de waarde van 
het veld "datum" niet leeg is. 
- selecteer de kolom waarvan u de veldinhoud wil samenvoegen (in dit geval 
"Beschrijving"). 
- Kies van het menu: [Tabel bewerkingen][Wijzigen velden][Samenvoegen veldinhoud van 
opvolgende records]. De inhoud van alle velden waarvan het veld "Datum" leeg is worden 
samengevoegd in 1 veld totdat het volgende gefilterde record is bereikt. 
- U kunt nu eventueel de records exporteren of zonodig records verwijderen.  
 

7.7 Velden kantelen 
 
Bij het kantelen van velden heeft u 2 mogelijkheden: 
1: Het transponeren van velden naar records 
2: Het transponeren van records naar velden.  
 
7.7.1 Transponeren van velden naar records 
Met deze functie kunt u velden die achter elkaar staan kantelen zodat ze onder elkaar 
komen te staan. Deze bewerking is bijvoorbeeld van toepassing als overzichten per entiteit 
wilt maken: 



Stel u heeft 3 klanten waarvan u de n.a.w. gegevens onder elkaar wilt hebben. De tabel ziet 
er als volgt uit: 

naam adres woonplaats 

Klant1 adres1 woonplaats1 

Klant2 adres2 woonplaats2 

Klant3 adres3 woonplaats3 

 
Als u nu de velden "klant", "adres" en "woonplaats" kantelt krijgt u de volgende tabel: 

Kantelveld Kantelveld-inhoud 

klant Klant1 

adres adres1 

woonplaats woonplaats1 

klant Klant2 

adres adres2 

woonplaats woonplaats2 

klant Klant3 

adres adres3 

woonplaats woonplaats3 

Het veld "Kantelveld-inhoud" geeft u het gewenste overzicht. 
 
7.7.2 Het transponeren van records naar velden. 
Met deze functie kunt u velden die onder elkaar in een record worden opgesomd naast 
elkaar in 1 record plaatsen. Bij het uitvoeren van de conversie heeft u te maken met 
verschillende soorten velden: 
1 Het veld op basis waarvan wordt bepaald of er een nieuw kantelrecord moet worden 
aangemaakt (kantelveld). Dit veld is optioneel. 
2 Het veld waarvan de inhoud wordt omgevormd tot een veldnaam (veldnaamveld) 
3 Het veld wat als inhoud voor het veldnaamveld wordt gebruikt (inhoudveld) 
Als u geen kantelveld heeft aangevinkt wordt een nieuw kantelveld aangemaakt als de 
inhoud van het volgende veldnaamveld gelijk is het huidige veldnaamveld. 
 
 
Hieronder een voorbeeld: 
Stel u heeft een tabel waarin de naam, adres en woonplaats onder elkaar staan: 

Type Veldinhoud 

Naam Jansen 

Adres Stationsstraat 1 

Woonplaats Leiden 

 
Na het uitvoeren van de conversie komt het er als volgt uit te zien: 

Type Veldinhoud 
Kantelveld_recor
d 

Type_naa
m 

Type_Adres 
Type_Woonplaat
s 



Naam Jansen X Jansen 
Stationsstraat
1 

Leiden 

Adres 
Stationsstra
at 1 

           

Woonplaat
s 

Leiden           

 
U ziet dat er een aantal velden zijn toegevoegd: 
- Kantelveld_record: Dit is de aanduiding dat aan dit record een aantal velden zijn 
toegevoegd met de inhoud van de velden in volgende records. 
- Type_ ... Dit zijn de nieuw aangemaakte veldnaamvelden met als inhoud de inhoudvelden.  

 
7.8 Velden normaliseren 
 
Een veld normaliseren is in feite de omgekeerde bewerking van statische velden. 
Het normaliseren van een veld is alle onnodige redundantie verwijderen. Stelt u zich het 
volgende voor: 
Van ieder artikel in een artikelbestand worden de volgende gegevens 
vastgelegd:leverancier, inkoopdatum, aantal, inkoopprijs, verkoopprijs. 
De tabel ziet er dan als volgt uit: 

Artikelnaam Gegeven Data 

Binnenband leverancier Fa. Jansen 

Binnenband inkoopdatum 12-11-2009 

Binnenband aantal 12 

Binnenband inkoopprijs 5,40 

Binnenband verkoopprijs 8.95 

 
Het veld artikelnaam is een statisch veld. In feite zou alleen de artikelnaam bij het eerste 
gegeven voldoende zijn. Als u het veld Artikelnaam zou normaliseren wordt alleen de eerste 
vermelding in stand gehouden, de rest wordt verwijderd, waardoor de volgende tabel 
ontstaat: 

Artikelnaam Gegeven Data 

Binnenband leverancier Fa. Jansen 

 
inkoopdatum 12-11-2009 

 
aantal 12 

 
inkoopprijs € 5,40 

 
verkoopprijs € 8.95 

 
 

7.9 Extract records 
 
Met behulp van het extracten van records kunt u een tabel geheel of gedeeltelijk uitvoeren 
naar een nieuwe tabel. 
Als u geen filter aan heeft staan en geen records heeft geselecteerd met behulp van 



selectieblokken wordt de volledige tabel uitgevoerd. 
Met behulp van een filter of selectieblokken kunt u alleen die records extracten die voor u 
van belang zijn. 

 
7.10 Toevoegen van tekst aan een veld 
 
In QDAC kunt u tekst toevoegen aan een veld. U heeft de volgende mogelijkheden: 
Tekst toevoegen voor de veldwaarde.  
Stel u heeft een boekhouding over 3 jaren: 2003 t/m 2005. U kunt met een filter bijvoorbeeld 
alle records selecteren die betrekking hebben op het jaar 2003. Vervolgens kunt u voor het 
veld waarin de naam van de administratie (veldnaam: "administratie") staat het jaar 
toevoegen. Er wordt nu een nieuw veld aangemaakt met de naam "C_administratie" waarin 
de tekst van uw keuze is toegevoegd ("Bouw BV" wordt bijvoorbeeld "Jaar 2003 Bouw BV"). 
U kunt deze handeling herhalen voor de overige jaren. Niet gefilterde records worden niet 
overschreven. 
Tekst toevoegen na de veldwaarde.  
Gelijk aan het bovenstaande, maar nu wordt de tekst na de veldwaarde toegevoegd.  
Tekst toevoegen afhankelijk van veldwaarde.  
Gelijk aan het bovenstaande, maar nu wordt de tekst aan de veldwaarde toegevoegd 
(ervoor of erna) als de kleiner, groter of gelijk aan een bepaalde waarde is. Deze 
mogelijkheid is bijvoorbeeld handig als er een datum zonder voorloop nullen in het bestand 
voorkomt (1042004 moet 01042004 worden). 
Wijzigen van veldinhoud 
 
De inhoud van een veld in een record (cel) kunt u eenvoudig wijzigen op de volgende 
manier: 
- Klik op de betreffende cel 
- De veldinhoud wordt weergegeven in het tekstveld rechtsboven de tabel. 
- Wijzig deze inhoud door er een andere waarde in te typen of te kopiëren. 
- Klik nu op de knop met het groene vinkje, rechts van het tekstveld. 
De wijziging van de veldwaarde wordt nu verwerkt in de tabel. Overigens, het originele 
bestand blijft ongewijzigd. 

 
7.11 Invoegen lege kolom of regel 
 
QDAC kan een lege kolom (veld) of regel (record) invoegen in het bestand. Let op: hiermee 
tast u de integriteit van de data wel aan.  

 
7.12 Verwijderen van regels 
 
QDAC kan een regel (record) verwijderen uit het bestand. Let op: hiermee tast u de 
integriteit van de data wel aan.  
Het is ook mogelijk om met behulp van een filter die regels te verbergen die niet wil zien.  
 

7.13 Mapping van veldnamen 

 
Het kan voorkomen dat de veldnamen in een tabel gewijzigd moeten worden om aan te 
kunnen sluiten met andere tabellen of bewerkingen. Ook kan het voorkomen dat veldnamen 
een maximale lengte mogen hebben, zoals bijvoorbeeld in Dbase, waar de naam van een 



veld maximaal 10 karakters breed mag zijn. 
Met behulp van mapping kunt u veldnamen converteren. Als u deze functie oproept 
verschijnt een venster met 2 kolommen: de eerste kolom bevat de huidige veldnamen en de 
tweede kolom kunt u gebruiken om de nieuwe veldnaam in te vullen. 
 
Na het wijzigen van de veldnamen kunt u deze toepassen op de huidige veldnamen, 
waardoor deze worden omgezet naar de nieuwe veldnamen.  
 
U kunt uw werk opslaan en later weer ophalen als u er verder aan wil werken. Het 
mapping bestand kunt u ook gebruiken in een script. Daarnaast kunt u veldnamen 
importeren uit een mapping bestand. Hiermee worden de bestaande veldnamen 
vergeleken met de veldnamen in een mapping bestand en eventuele niet voorkomende 
velden toegevoegd.  
 
U kunt ook een maximale breedte voor veldnamen instellen en deze toepassen op de 
huidige veldnamen om te bewerkstelligen dat veldnamen een maximale breedte hebben.  
 

 
7.14 Stuurtekens verwijderen 
 
Stuurtekens zijn bijvoorbeeld carriage return, page break, line feed. Als deze voorkomen in 
een veldinhoud kan dit tot ongewenste resultaten leiden. QDAC kan deze stuurtekens 
verwijderen.  

 
7.15 Sorteer kolom 
 
Een kolom (veld) in een tabel kan oplopend of aflopend worden gesorteerd. Bij het sorteren 
kan worden gekozen voor numeriek, datum of tekst sorteren.  
 

7.16 Zoeken en vervangen 

In dit programma worden verschillende zoek en vervang mogelijk gemaakt: 

 Gewoon zoeken en vervangen 

 Zoeken naar meerdere woorden 

 Zoeken en selecteren (XML) 

 Geavanceerd zoeken en vervangen 
 
Waarschuwing vooraf: dit programma kent geen undo functie, dus sla uw gewijzigde 
gegevens onder een andere naam op! 
 
7.16.1 Gewoon zoeken en vervangen 
Met behulp van zoeken en vervangen kan de ingelezen data worden gewijzigd. Let op: als u 
voortijdig op de "Stop" knop heeft gedrukt zijn niet alle records ingelezen! 
Als u geen kolommen (geldt niet voor XML data) heeft geselecteerd wordt in alle cellen 
gezocht naar het voorkomen van een bepaalde waarde. Als u één of meerdere kolommen 
heeft geselecteerd wordt alleen in die kolommen gezocht en eventueel vervangen. 
Als u in XML data zoekt kunt u kiezen om in één of meer veldwaardes te zoeken of in alle 
velden en veldwaardes. 
 



Nadat een voorkomen van de zoektekst is gevonden wordt de betreffende cel of item(XML) 
geselecteerd en zo mogelijk links bovenin het venster geplaatst. U kunt nu kiezen om: 

 Het volgende voorkomen te zoeken 

 Deze tekst te wijzigen middels vervangen 

 Deze tekst te wijzigen middels vermenigvuldigen (geld alleen voor numerieke 
velden). Bij het wijzigen door middel van vermenigvuldigen worden alle velden 
gevonden! (er is dus geen zoeken naar een zoektekst mogelijk). Deze optie is 
ingebouwd om het mogelijk te maken om bepaalde foute veldwaardes te wijzigen. 

 Alle voorkomens te wijzigen. 
 

Met behulp van de "fuzzy" zoekmogelijkheid kan worden gezocht naar woorden die lijken 
op het zoekwoord. Hierbij wordt een 80% match gehanteerd. Met andere woorden: als een 
woord voor 80% overeenkomt met het zoekwoord wordt deze gevonden. Voorbeelden: 
* bij zoeken naar het woord "kaas" is er geen match bij het woord "baas" (3 van de 4 letters 
= 75%) 
* bij zoeken naar het woord "janssen" is er wel een match bij het woord "jansen" (6 van de 7 
letters = 85,71%). 
 
Met behulp van de optie "Regular expression" kunt u zoeken met behulp van wildcards en 
gedeeltes van woorden. Als wildcards kunt u de volgende expressies gebruiken: 

 : alle karakters matchen de zoekopdracht. Als u zoekt naar kan* worden de woorden 
kantoor en kannen gevonden, maar niet bijvoorbeeld zijkant. 
Als u zoekt naar *kan* wordt ook het woord zijkant gevonden. 

 ? : het enkele karakters matcht de zoekopdracht. Als u zoekt naar kan???r wordt het 
woord kantoor gevonden, maar het woord kannen niet (de laatste letter is geen "r" 
en de lengte is ongelijk). 

Zoeken naar een "format" stelt u in staat om te zoeken naar een tekst met een zekere 
layout. Deze layout bestaat uit het voorkomen van cijfers en letters in een tekst. Deze 
zoekmogelijkheid is bijvoorbeeld van toepassing als u zoekt naar bijvoorbeeld een postcode 
in een tekst. Voor deze zoekoptie gebruikt u de volgende codering: 
- een "9" is een numeriek karakter (0..9) 
- een "x" is een letter (a..z/A..Z) 
- een letter met een "\" ervoor is een letterlijke waarde. Bijvoorbeeld \9 is "9" of \w is "w". 
Voorbeelden:  
9999xx vindt 2345SA.  
9999\wx vindt 2345WA en niet 2345SA.  
9999xxx vindt 2345 SA (let op spatie tussen S en A) en niet 2345SA4 (de 4 is een numeriek 
karakter). 
 
 
7.16.2 Zoeken naar meerdere woorden 
In dit programma is zoeken naar meerdere woorden tegelijk mogelijk. Dit kunt u doen via de 
Zoekopdracht meerdere woorden maar ook via het gewone zoekscherm. U kunt in het 
zoekscherm meerdere regels typen. Per regel worden woorden die bij elkaar horen bij 

elkaar geplaatst. moet tussen aanhalingstekens worden gezet. Enkele voorbeelden: 

Zoekopdracht Uitleg 

Jan Pietersen Zoeken naar tekst die 'Jan Pietersen' bevat 

van der Plas Zoeken naar de zin 'van der Plas' en het woord 'Pietersen' 



Pietersen 

 
Let op, als u zoekt naar meerdere woorden en deze vervangt door een ander woord, 
worden alle zoekwoorden vervangen door 1 woord!  
 
7.16.3 Zoeken en selecteren 
De functie zoeken en selecteren is beschikbaar via het menu item "zoeken" onder de menu 
optie "Bewerk". 
Met deze functie kunt u gericht zoeken naar bepaalde woorden en de tags of records waar 
deze in voorkomen selecteren of de-selecteren. 
 
Na het selecteren van de zoek menu opdracht wordt een venster geopend waarin u de zoek 
en selecteer opdracht kunt specificeren: 

 Kies de velden (XML:tags) waarin u wilt zoeken. Als u geen velden aanvinkt wordt in 
alle velden gezocht. 

 Geeft het(de) te zoeken woord(en) in. 

 Per regel geeft u 1 zoekterm in. 

 Vink in het scherm rechts aan welke velden moeten worden betrokken in de 
zoekopdracht. Als u geen velden aan vinkt wordt ieder veld ge(de)selecteert waarin 
de zoekopdracht voorkomt. 

 Bepaal of u het veld wil selecteren de de-selecteren. 
 
Als u vervolgens op de knop "Zoek en selecteer" klikt wordt de opdracht uitgevoerd. 
 
 
7.16.4 Geavanceerd zoeken en vervangen 
De functie geavanceerd zoeken en vervangen vindt u onder de menu optie "Bewerk". Met 
deze functie kunt u gericht zoeken naar bepaalde woorden en deze vervangen door een 
ander woord. 
Na het selecteren van deze functie wordt een venster geopend waarin u de zoek en 
vervang opdracht kunt specificeren: 

 Kies de velden (XML:tags) waarin u wilt zoeken. Als u geen velden aanvinkt wordt in 
alle velden gezocht. 

 Geeft het te zoeken woord in met de tekst waarmee het woord moet worden 
vervangen (zoekterm). Dit gaat als volgt: begin met het te zoeken woord, plaats 
vervolgens een komma en typ vervolgens het vervangwoord. Als u "1" wilt vervangen 
door "een" wordt de zoekterm dus "1,een" (zonder aanhalingstekens). 

 Per regel geeft u 1 zoekterm in. 
Als u vervolgens op de knop "uitvoeren" klikt wordt de opdracht uitgevoerd. 
 
7.16.5 Zoekopdracht meerdere woorden 
Met deze bewerking kunt u zoeken naar interessante informatie op basis van bepaalde 
zoekwoorden. De uitkomst van deze zoek actie kan dan in een apart Excel sheet aan de 
controlespecialist worden aangeleverd.  
Binnen dit programma kan worden gezocht naar het voorkomen van een reeks 
zoekwoorden. Deze worden kunnen worden onderverdeeld in rubrieken.  
 
- Zoeken in meerdere velden, 
- Verschillende zoekwoordenlijsten aanmaken en gebruiken. Een controlespecialist voor de 



Loonheffing zal naar andere woorden zoeken dan een Omzetbelastingspecialist. 
- Zoeken in alle bestandsformaten (u kunt immers verschillende soorten bestanden inlezen, 
zoals Excel, CSV, Dbase, Paradox).  
 
Om de bijzondere posten te zoeken opent u het zoekscherm via de menu optie 
<Bewerk&g;t&l;tZoekopdracht meerdere woorden>. 
U moet eerst een zoekwoordenlijst ophalen. Standaard wordt bij het programma de 
woordenlijst "bijzondereposten.zkw" meegeleverd. Deze lijst kunt u ook oproepen via het 
"Voorbeeld" knopje. U kunt deze lijst aanpassen of een nieuwe lijst aanmaken. 
 
Woordcombinaties: als u wilt dat een bepaald woord gevonden moet worden, maar een 
bepaalde combinatie niet, moet u het zoekwoord en de combinatie scheiden met een hekje 
(#). Voorbeeld "schip#hol". Het woord "schip" wordt gevonden, maar het woord "schiphol" 
wordt uitgesloten (omdat er het ongewenste woord "hol" in voorkomt). 
Als u alleen een bepaalde woordcombinatie wil vinden kunt u delen van de combinatie 
scheiden door het "&" teken. Bijvoorbeeld "open&feest" vindt wel het woord 
"openingsfeest", maar niet het woord "openingsbalans". 
Voorbeelden van deze woordcombinaties vindt u in het bestand "bijzondereposten.zkw". 
 
Bij het zoeken in een XML auditfile bestand worden de velden omschrijving, debet en credit 
getoond. 
Bij de overige bestanden worden de velden getoond die u heeft geplaatst in de lijst "Toon 
velden". U kunt velden in deze lijst plaatsen door ze vanuit de veldenlijst te slepen of door 
gebruik te maken van de mogelijkheden via de rechtermuisknop (popup menu). Op deze 
wijze kunt u voorkomen dat een groot aantal onbelangrijke velden in het 
zoekwoordenoverzicht wordt geplaatst. 
 
Vink vervolgens de velden aan waarin u wilt zoeken en klik op de knop "Zoeken". 
Als er woorden gevonden worden, wordt het resultaat opgeslagen in een Excel sheet 
waarvoor u eerst de naam moet opgeven. 
Nadat de resultaten zijn opgeslagen wordt dit Excel sheet geopend.  

 
7.17 Saldo opvragen 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
Er zijn twee manieren om saldi van kolommen op te vragen: 
1 Saldo van 1 kolom: door rechts klikken op een kolom en uit het popup menu "Saldo deze 
kolom" te kiezen. Het saldo van de betreffende kolom wordt getoond. Als er een filter is 
geplaatst wordt tevens getoond hoeveel records er aan het filter voldoen. 
2 Saldo van meerdere kolommen berekenen. U kiest van het menu <Bereken><Saldi>. Er 
wordt nu een venster getoond waarin u de kolommen kunt aanvinken die getotaliseerd 
moeten worden. Als u op "Berekenen" klikt worden de saldi van de kolommen berekend en 
getoond.  
 
 
7.17.1 Doorlopend saldo 
U kunt het doorlopend saldo van velden berekenen door in het saldo venster de optie 
"Doorlopend saldo" aan te vinken, of door de menu optie [Tabel bewerkingen][Saldo 
velden][Doorlopend saldo] te kiezen. Het doorlopend saldo wordt toegevoegd, rekening 
houden met eventueel geplaatste filters. Let op: dit saldo wordt op record niveau 



toegevoegd, dus als u de records sorteert zal het doorlopend saldo niet correct meer zijn. 
 
7.17.2 Foutmeldingen 
QDAC hanteert geen vast formaat voor de inhoud van velden (kolommen). Dit maakt het 
programma zeer flexibel; de veldinhoud wordt bepaald aan de hand van het gebruik.  
Zo kan in het veld "bedrag" de veldinhoud "2000.12" voorkomen. De expressie 
"sub([bedrag];1;2)" geeft als resultaat "20", maar bij het optellen van bedragen is de waarde 
2000,12.  
 
Het kan dus voorkomen dat in een numeriek veld ook teksten voorkomen. In dit geval zal 
het programma en melding geven dat er een niet numerieke waarde voorkomt in het veld. 
 
Daarnaast gebruikt QDAC een intelligente manier om getallen te herkennen. Een 
voorbeeld: de waarde 2000,12 mag als volgt voorkomen: 
2.000,12 
2,000.12 
2000,12 
2000.12 
Er wordt wel een melding gegeven als de presentatie van getallen verschillend is. U ziet 
dan de volgende melding:  
Er komen verschillende duizendtal- en/of decimaalscheidingstekens voor in kolom: ... 
Dit is in het geval dat een punt en een komma als duizendtalscheidingsteken en/of 
decimaalscheidingsteken door elkaar worden gebruikt. Het programma telt dan nog steeds 
de getallen goed op, maar bij export naar een ander formaat zal dat een probleem 
opleveren.  
 

 
7.18 Filters gebruiken 
 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
 
U kunt twaalf (12) type filters gebruiken om bepaalde records te tonen: 
- Gelijk aan (=): de tekst (hoofdletter onafhankelijk) moet in zijn geheel overeen komen met 
het filter.  
- Niet gelijk aan (<>) : de tekst (hoofdletter onafhankelijk) moet in zijn geheel niet overeen 
komen met het filter.  
- Begint met (b?): de inhoud van het veld begint met de tekst van het filter. Het maakt niet 
uit of dit een tekst of een getal is. 
- Begint niet met (b/): alsboven, met dit verschil dat de inhoud niet mag overeenkomen. 
- Eindigt/Eindigt niet op (e? , e/): alsboven, met dit verschil dat het gaat om het einde van de 
veldinhoud. 
- Bevat (?): Een deel van de tekst in een veld komt overeen met de zoektekst. Bijvoorbeeld: 
u zoekt "kas" en vindt "kas" en "kasboek". 
- Bevat niet (?/): de velden die de zoektekst niet bevatten worden getoond. 
- Vroeger dan (<<): alle velden voor de ingevulde datum worden getoond. 
- Later dan (>>): alle velden na de ingevulde datum worden getoond. 
- Groter dan (>): alle velden met een bedrag groter dan de zoektekst worden getoond. 
- Kleiner dan (<): alle velden met een bedrag kleiner dan de zoektekst worden getoond.  
De laatste twee opties gelden alleen voor bedragen, niet voor datums. 
 



U kunt snel de functie van een filter "omdraaien" door het woordje "not" er voor te plaatsen 
(not bedrag (<= 10) toont alle bedragen groter dan 10). Verder is er een veld toegevoegd 
(het eerste veld) met de naam "regelnummer". Hiermee kunt u met behulp van de filters 
"Groter dan" of "Kleiner dan" bepaalde regels tonen en verbergen. 
 
U kunt op 4 manieren filters plaatsen: 

 Door het filter in het filter tekstveld in te typen 

 Door een filter uit de filterhistorie te kiezen 

 Door gebruik te maken van het expressiedialoog venster 

 Door gebruik te maken van een Quick filter 
 
7.18.1 Het filter tekstveld: 
Een filter kan eenvoudig worden ingevuld in het filter tekstveld. Dit is het tekstveld links 
bovenin het scherm. Voor het definiëren van een filter gelden de volgende regels: 
- Als u een veldnaam in het filter wil gebruiken moet deze tussen vierkante haken staan 
- Een tekst waarin spaties voorkomen moet tussen aanhalingstekens staan 
- Vergelijkingsoperatoren (=, +, - , >, <, b? , b/ ,e?, e/ , >>, <<, <>, ?, ?/) moeten tussen 
spaties staan 
- Parameters van een filter moeten gescheiden zijn door spaties. 
- U kunt meerdere filters plaatsen door het gebruik van "or" of "and" 
 

7.18.2 Voorbeelden 

 

Een voorbeeld van een filter waarbij het veld "naam" de tekst "van" bevat en ongelijk is aan 
"van zanten" ziet er als volgt uit: 
[naam] ? "van" and [naam] <> "van zanten" 
 
Of u kiest , als het veld , Periode heet, voor de filter  
(periode) = 0 or (periode) = 1 or (Periode) = 3 
 

 
 
 
 
 
U kunt ook een expressie in een filter gebruiken. Zie verderop in dit hoofdstuk. Een 
voorbeeld: 
([bedrag] * 0.19) < 200 
 
7.18.3 De filter historie gebruiken: 
Een filter wat geplaatst is wordt opgenomen in de filterhistorie. Deze wordt beschikbaar via 
het uitrolvenster wat kan worden geopend door op het neerwaartse pijltje rechts naast het 
filter tekstveld te klikken. Als u een filter uit de historie kiest wordt dit filter geplaatst.  
 



7.18.4 Het expressiedialoogvenster: 
Om het expressiedialoogvenster te openen drukt u op de knop "Expression" (naast het filter 
tekstveld).  
In dit dialoogvenster kunt u het filter maken en bewerken en tevens testen. Als het resultaat 
van de expressie F (false) is, zullen de regels niet getoond worden en bij T (True) wel. Druk 
op de knop "expressie toevoegen" om het filter te plaatsen . 
 
7.18.5 Quickfilters: 
Verder zijn ook "quickfilters" mogelijk door rechts te klikken in een cel en uit het popupmenu 
een filter te kiezen. 
 
U kunt kiezen om de filters met de optie "en" en "of" te plaatsen. Bij "en" worden alleen die 
records getoond waarin alle velden aan de voorwaarden van de filters volden. 
Bij de optie "of" worden alle records getoond waarbij één of meer filters van toepassing zijn. 
 
U kunt een filter verwijderen door het in het onderste deel van het filterscherm te selecteren, 
rechts te klikken en "Verwijderen" te kiezen, of door op de knop "Verwijder dit filter" te 

klikken. Alle filters verwijderd u in één keer met de verwijder knop  
 
U kunt de filters bewaren en eventueel later weer gebruiken. 
Met behulp van de menu optie [Tabel bewerkingen][Bereken aantal gefilterde records] kunt 
u zien hoeveel records er voldoen aan het filter.  
 
7.18.6 Doorklikfilter 
Een bijzondere vorm van gebruik van een filter is het "doorklikfilter". Met deze mogelijkheid 
kunt u records in een andere tabel selecteren. Deze filtersoort laat zich het beste uitleggen 
aan de hand van een voorbeeld: 
U heeft 2 tabellen ingelezen: de grootboekmutaties (bijvoorbeeld een auditfile) en de 
kolommenbalans (bijvoorbeeld aangemaakt via een draaitabel) 
De eerste tabel bevat alle details en de tweede de geaggregeerde gegevens. Als u nu 
dubbelklikt op een cel in de tabel "kolommenbalans" wordt het doorklikfilter geactiveerd. Als 
u nog geen keuze heeft gemaakt wordt aan u gevraagd om te kiezen aan welke tabel het 
doorklik filter moet worden verbonden. Kies dan de tabel "mutaties". 
Stel dat u dubbelklikt op een cel in de kolom "rekening" met als inhoud "1000", dan worden 
alle records in de tabel "mutaties" waarvan de veldinhoud van "rekening" de waarde "1000" 
bevat getoond. Nogmaals dubbelklikken op een cel in de tabel "kolommenbalans" verwijdert 
het bestaande filter en maakt een nieuw filter aan.  

 
7.19 Datum notatie aanpassen 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
U kunt de notatie van de datums in de kolommen als volgt aanpassen: 
- Open het venster "Wijzig datum notatie" door rechts te klikken in de tabel en van het 
popup menu te kiezen voor "Wijzig datum notatie". Ook te bereiken via het hoofdmenu 
"Tabel bewerkingen". 
- Kies de kolommen waarvan de datum moet worden aangepast. 
- Vul in hoe de datum nu is genoteerd. Als de datum bijvoorbeeld eruit ziet als 12-01-2002, 
dan is de notatie "dd-mm-yyyy". Zie voor voorbeelden het venster. 
- Vul de gewenste datumnotatie in. 
Nadat u op OK hebt geklikt worden de datums in de geselecteerde kolommen in een 



nieuwe kolom vermeld. Deze kolom heeft de naam van de oorspronkelijke kolom met een 
"c_" ervoor (boekdatum wordt c_boekdatum).  
 

 
7.20 Numerieke notatie aanpassen 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
U kunt de notatie van getallen in de kolommen als volgt aanpassen: 
- Open het venster "Omzetten numerieke velden" door rechts te klikken in de tabel en van 
het popup menu te kiezen voor "Wijzig numerieke notatie". Ook te bereiken via het 
hoofdmenu "Tabel bewerkingen". 
- Kies de kolommen waarvan de getallen moet worden aangepast. 
- Vul in hoe een getal moet worden genoteerd: Decimaal scheidingsteken is komma, punt of 
ontbreekt en het aantal decimalen (cijfers achter de komma). Nadat u op OK hebt geklikt 
worden de getallen in de geselecteerde kolommen in een nieuwe kolom vermeld. Deze 
kolom heeft de naam van de oorspronkelijke kolom met een "c_" ervoor (bedrag wordt 
c_bedrag).  
 

 
7.21 Aanmaken expressie (berekend veld) 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
Een expressie is in feite een berekend veld dat is opgebouwd uit formules. Deze formules 
bieden de mogelijkheid om een kolom (of wel een veld) toe te voegen die is berekend aan 
de hand van één of meer andere velden of waardes. Een expressie kan ook genest zijn, 
met andere woorden, binnen een formule mogen ook andere formules worden gebruikt. 
 
Een formule is als volgt opgebouwd: 
De naam van een functie met binnen die functie tussen haakjes de parameters. De 
parameters worden gescheiden door puntkomma's. Bijvoorbeeld round (=afronden) wordt 
aangeroepen met de parameters getal en aantal decimalen. Voorbeeld: round(12,426;1) 
geeft als resultaat 12,4. 
 
Als parameters mogen worden gebruikt: 

 De inhoud van een veld: Let op: de veldnaam wordt vermeld tussen haakjes. Ook 
moeten hoofd- en kleine letters overeenkomen. Voorbeeld: round([bedrag];2). 

 Het resultaat van een berekening. Voorbeeld round([bedrag]*2;2). Hier wordt eerst 
de berekening uitgevoerd waarbij van het veld bedrag wordt vermenigvuldig met 2 en 
vervolgens wordt dit afgerond op 2 decimalen. 

 Een vaste waarde. Voorbeeld round(12.423;1). Het resultaat wordt altijd 12.4. 
 
Berekeningen worden uitgevoerd met de volgende symbolen: 

 + : optellen 
- : aftrekken 

 : vermenigvuldigen 

 / : delen 

 & : optellen van tekenreeksen ("met"&"een"="meteen") 
 
Vergelijkingen geven een resultaat die wordt weergegeven als true (T = waar) of false (F = 
onwaar). Vergelijkingen worden uitgevoerd met de volgende symbolen: 
 : groter dan 



 < : kleiner dan 

 >= : groter of gelijk aan 

 <= : kleiner of gelijk aan 

 = : gelijk aan 

 : ongelijk aan 

 ? : bevat 

 ?/ : bevat niet 

 b? : begint met 

 b/ : begint niet met 

 e? : eindigt op 

 e/ : eindigt niet op 
 
De correcte rekenvolgorde (machtsverheffen, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken, 
optellen aftrekken) wordt om redenen van performance niet gerespecteerd. Om 
berekeningen in een bepaalde volgorde uit te voeren moeten deze tussen haakjes worden 
gezet. Bijvoorbeeld de berekening (12*(8-3)/6) wordt als volgt uitgevoerd: eerst wordt 8-3 
uitgevoerd, daarna 12*5 en vervolgens 60/6. 
 
Het programma kan zowel numerieke als tekst functies uitvoeren. Zo is het mogelijk om de 
expressie "nummer"&(12*6) uit te voeren. Deze geeft als resultaat "nummer72". Om zeker 
te zijn dat een tekst wordt behandeld als tekst moet u deze tussen aanhalingstekens zetten. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een deel van een tekst met rekenkundige symbolen toch gebruiken. 
Bijvoorbeeld sub("http://www.mijndomein.nl";8;5) (="www.m") werkt niet als de tekst niet 
tussen aanhalingstekens staat, omdat dan een deling wordt verondersteld (vanwege het 
symbool "/"). 
 
Het resultaat van een functie is een tekst of een booleaanse waarde (True (T) of False (F)). 
De formule 5>10 geeft als resultaat F en "Jan"="Jan" is T. Dit resultaat kan in de 
voorwaardelijke functie if worden gebruikt. Voorbeeld if([bedrag]>=0;"Debet";"Credit") Als 
het veld bedrag groter is dan 0 dan is het resultaat "Debet" zo niet is het resultaat "Credit". 
 
Om een veld in de formule in te voegen kunt u deze typen, in de lijst aan de linkerzijde van 
het venster dubbelklikken of in de voorbeeldtabel bovenin het venster op de kolomkop 
dubbelklikken. 
Om een waarde in de formule in te voegen kunt u deze typen of in een cel in de 
voorbeeldtabel bovenin het venster dubbelklikken. 
 
Om een functie in de formule in te voegen kunt u deze typen op de functie in de lijst aan de 
rechterzijde van het venster dubbelklikken. Een enkele klik op de functie geeft uitleg over 
het gebruik en de werking. Bij het opbouwen van de formule worden eventuele fouten 
getoond. Dit geeft meer duidelijkheid over de positie waar de fout zich bevindt. 
 
Bovenin het beeld ziet u de voorbeeld tabel. In deze tabel wordt in de meest linkse cellenrij 
het resultaat van de formule getoond.  
 
Als de formule gereed is klikt u op OK. De expressie wordt als nieuw veld aan de 
rechterzijde van de tabel toegevoegd. 
 
Naarmate de formule ingewikkelder is kan de performance van het programma teruglopen. 
Als u bij grote bestanden met veel expressies werkt is het raadzaam om het bestand onder 



een andere naam op te slaan (bijv. als tijdelijk werkbestand) en opnieuw in te lezen. De 
performance zal daardoor toenemen omdat niet bij ieder record de formule hoeft te worden 
berekend. 
 
Expressies kunnen worden opgeslagen als bestand om voor andere bestanden met 
dezelfde layout te kunnen worden hergebruikt. 
 
Voor meer informatie en uitleg over expressies opent u het expressiescherm, daar is voor 
iedere expressie een korte beschrijving met uitleg beschikbaar.  
 

 
7.22 Maak unieke veldnamen 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
In veel databases is het niet toegestaan om gelijke veldnamen te gebruiken. In bijvoorbeeld 
een CSV bestand kunnen echter zonder problemen gelijke veldnamen of zelfs lege 
veldnamen worden gebruikt. 
Met het commando [Tabel bewerkingen][Maak unieke veldnamen] worden alle velden uniek 
gemaakt door er een volgnummer achter te zetten. Lege veldnamen worden vervangen 
door de naam "Kolom" plus een volgnummer.  
 

 
7.23 Unieke voorkomens in velden 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
Het kan voorkomen dat de variëteit in voorkomens binnen een veld beperkt is. Zo zal het 
veld "maand" slechts 12 unieke voorkomens hebben: januari t/m december. 
Om nu een overzicht te krijgen van deze unieke voorkomens kunt u kiezen voor het tonen 
van een overzicht van unieke voorkomens in het veld. U kiest 1 of meerdere kolommenen 
kiest van het menu tabelbewerkingen voor "toon unieke voorkomens".  
Er wordt nu een lijst getoond met unieke veld waardes. U kunt deze veldwaardes selecteren 
om met behulp van de knop "maak filter" een filter aan te maken waarbij de records worden 
getoond waarin de geselecteerde unieke waardes voorkomen.  
Let op: als u een veld kiest waarin praktisch alle records een verschillende veldwaarde 
bevatten kan dit een langdurige bewerking zijn.  

 
7.24 Verwijderen van kolommen 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
De volgende mogelijkheden om kolommen(velden) te verwijderen zijn mogelijk: 

 Het verwijderen van een expressie of een gewoon veld: hierbij kiest u voor het 
verwijderen van de kolom, waarna QDAC gecontroleerd of het al dan niet een 
expressie is. 

 Verwijderen van een lege kolom. QDAC onderzoekt welke velden in alle records 
geen enkele waarde bevatten. Deze worden verwijderd.  

 Verwijderen van een kolom met uitsluitend de waarde 0. QDAC onderzoekt welke 
velden in alle records geen enkele waarde of een nul waarde bevatten. Deze worden 
verwijderd.  
 
 

 
7.25 Selecties maken 



Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
 
U kunt binnen een tabel de volgende selecties maken: 

 Records (selectieblokken) 

 Velden (kolommen) 

 Cellen 
 

7.25.1 Records (selectieblokken) 
Het kan voorkomen dat u alleen records wil exporteren die voldoen aan bepaalde criteria. U 
kunt hiervoor een filter gebruiken of gebruik maken van selectieblokken.  
U kunt een selectieblok aanmaken door een bepaald record aan te klikken en vervolgens de 
toetscombinatie CTRL+B te gebruiken. Hiermee wordt het begin van het selectieblok 
gemarkeerd. Het einde van het selectieblok markeert u met de toetscombinatie CTRL+E. U 
kunt ook de menu optie uit het [Bewerk] menu gebruiken. 
 
Selectieblokken kunnen worden gebruikt voor het exporteren van gegevens of het 
verwijderen van records. U kunt meerdere selectieblokken markeren.  
 
7.25.2 Velden (kolommen) 
Voor het selecteren van een veld (kolom) moet u op de kolomkop klikken. Om meerdere 
kolommen te selecteren houdt u de shift toets ingedrukt.  
 
7.25.3 Cellen 
Het selecteren van cellen doet u door de muis te bewegen van de linkerbovenhoek van het 
te selecteren bereik naar de rechterbenedenhoek, terwijl u de linkermuisknop ingedrukt 
houdt. Om een groter gebied te selecteren scrollt u naar de cel die het einde van het bereik 
inhoudt (de rechter onderkant van het selectiegebied) en klikt u op deze cel met de SHIFT 
toets ingedrukt. Vervolgens kiest u uit het menu [Bewerk][Selectie cellen] de optie [Kopieer] 
of [Knippen] of [Leeg maken].  
Hierna selecteert u de cel die de linker bovenhoek vormt van het gebied waarin u de 
gekopieerde celinhoud wil plakken. U kiest nu uit het menu [Bewerk][Selectie cellen] de 
optie [Plakken], waarna de gekopieerde celinhoud in het gebied wordt geplaatst. Let op: 
deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt! 
 
 

 
7.26 Koppelen van tabellen 
Deze bewerking geldt niet voor XML data. 
Met QDAC kunt u meerdere bestanden tegelijk open hebben staan. Dit biedt tevens de 
mogelijkheid om de bestanden te koppelen op basis van velden met unieke en 
overeenkomende waardes. 
U heeft bijvoorbeeld een bestand met alleen rekeningnummers en een bestand met 
rekeningnummers en rekeningnamen. Deze kunt u koppelen op basis van het 
rekeningnummer. 

 
Ga als volgt te werk: 

 Open de bestanden die gekoppeld moeten worden. 

 Kies van de menu optie [Tabel bewerkingen] de optie [Koppel tabellen]. 

 Er wordt nu een venster geopend waarin u kunt aangeven : 



- Het hoofdbestand (het bestand waaraan het gekoppelde veld moet worden 

toegevoegd) 

- Het secundaire bestand 

- De velden die u vanuit het secundaire bestand wil toevoegen 

- De methode van koppelen 

 Vink de velden die u wil koppelen en toevoegen aan 

 Als u tevens de niet gekoppelde velden uit het secundaire bestand wil toevoegen 

vink dan de optie "unmatched" aan 

 Kies de methode:  

- exact: alleen velden die identiek zijn (niet hoofdlettergevoelig) worden gekoppeld, 

- nearest: het veld uit de secundaire tabel die het meest overeenkomt wordt 

gekoppeld, 

- fuzzy: het veld dat procentueel overeenkomt wordt gekoppeld. geeft na de "f" ook 

een waarde van 1 tot 100 in. Bijvoorbeeld f80 betekent dat een veld dat voor 80% 

overeenkomt, wordt gekoppeld. 

 Druk op OK. 

 De gekoppelde velden worden aan het hoofdbestand toegevoegd.  

 

  



8 XML bestands bewerkingen 
 
Met XML bestandsbewerkingen worden bewerkingen uitgevoerd met een XML bestand 
zonder dat deze in QDAC wordt ingelezen. Met QDAC kunnen de volgende bewerkingen op 
XML bestanden worden uitgevoerd : 

 Extract rekeningen van XML financieel 

 Uitvoeren definitie op XML bestanden 

 Exporteer XML velden 

 Samenvoegen XAF auditfiles 

 Herstellen meerde XAF auditfiles tegelijk 
 

 
8.1 Herstellen meerde XAF auditfiles tegelijk 
 
Als een pakket een onjuist XML bestand aanmaakt kan deze meestal binnen QDAC worden 
gerepareerd door het bestand in te lezen met de optie "lege velden verwijderen". QDAC 
doet dan de volgende bewerkingen: 
- Lege velden worden verwijderd, 
- Stuurtekens worden verwijderd, 
- Er wordt een beperkte check gedaan op onjuiste veldnamen. 
 
Als dit voor één bestand moet worden uitgevoerd is snel gedaan. Als ditzelfde pakket voor 
20 werkmaatschappijen over een periode van 5 jaar onjuiste auditfiles genereert is het een 
tijdrovende klus. 
 
QDAC biedt de mogelijkheid om automatisch alle XML bestanden die u selecteert in te 
lezen, de bovenstaande bewerkingen uit te voeren en de bestanden op te slaan met de 
oorspronkelijke bestandsnaam, voorafgegaan met "c_". Dit kan u veel tijd schelen.  
 

 
8.2 Uitvoeren definities op XML bestanden 
 
Soms moeten meerdere XML bestanden tegelijk worden omgezet met behulp van een 
definitie. Dit komt bijvoorbeeld voor als er meerdere DAS xml bestanden moeten worden 
omgezet. 
Als u de menu optie selecteert wordt een venster getoond waarin u moet kiezen: 
- Welke bestanden moeten worden geconverteerd 
- Welk definitie bestand hiervoor gebruikt moet worden 
- Of de conversie moet worden getoond in QDAC of naar meerdere Excel bestanden moet 
worden geschreven. 
 
 

 
8.3 Samenvoegen XAF auditfiles 
 
Het komt voor dat auditfiles per periode worden aangeleverd. Deze periode is meestal een 
jaar, maar soms ook een kwartaal of een maand. Met QDAC kunt u deze afzonderlijke XAF 
auditfiles samenvoegen tot 1 jaar. Ook kunt u meerdere jaren van 1 bv (stel Boekjaar 2010 
en 2011 en 2012 , met Ctrl-A selecteren in de map waar ze staan en in 1 keer inlezen). Een 



andere mogelijkheid is dat u van 3 BV’s de XAF file van Boekjaar 2012 heeft en die kunt u 
ook in 1 keer inlezen en daarna via rubrieken toevoegen of via een export naar Excel 
gebruiken i.c.m. een draaitabel. 
 

 
8.4 Uitvoeren definities op XML bestanden 
 
Soms moeten meerdere XML bestanden tegelijk worden omgezet met behulp van een 
definitie. Dit komt bijvoorbeeld voor als er meerdere DAS xml bestanden moeten worden 
omgezet. 
Als u de menu optie selecteert wordt een venster getoond waarin u moet kiezen: 
- Welke bestanden moeten worden geconverteerd - Welk definitie bestand hiervoor gebruikt 
moet worden 
- Of de conversie moet worden getoond in QDAC of naar meerdere Excel bestanden moet 
worden geschreven. 
 

8.5 Export velden van XML bestand 
 
XML bestanden (.xaf, .xas) zijn in het algemeen goed in te lezen in audit software. Soms 
komt het echter voor dat een auditfile dermate groot is dat inlezen een (meestal geheugen) 
probleem oplevert.  
Als u slechts enkele velden hoeft te gebruiken kunt u deze exporteren. 
Kies uit het file menu voor de optie "Exporteer XML velden". 
U komt nu in een scherm waarin u de volgende stappen moet nemen: 
 

 Kies het bestand waaruit de velden wil exporteren. Als u al een XML bestand heeft 
geopend zijn hier alle velden al van weergegeven. 

 Vink de velden aan die geëxporteerd moeten worden 

 Voer de bewerking uit door op de knop "Opslaan" te drukken. 
 
 
Let op: deze bewerking kan -zeker bij grote bestanden- wel enige tijd in beslag nemen.  
 

 
8.6 Extract rekeningen van XML financieel 
 
Het kan voorkomen dat een controlespecialist slechts een deel van het auditfile zal 
gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een controle LB, waarbij bijvoorbeeld de 
omzetrekeningen niet bekeken zullen worden. Als een auditfile een grote omvang heeft kan 
het handig zijn om slechts een deel van het auditfile aan te bieden.  
Gebruik de optie < Bestand >< Extract rekeningen van XML financieel> om het venster te 
openen waarin u de rekeningen selecteert die voor extractie in aanmerking komen. 
Lees vervolgens de header van het Auditfile (.XAF) in om te bepalen welke rekeningen 
geselecteerd moeten worden. 
U selecteert de rekeningen door in het vakje voor het rekeningnummer te klikken, waarna 
een "X" verschijnt. 
Druk nu op de knop "Extract rekeningen" en geef een naam voor het aldus verkregen 
bestand.  
Let op: De boekingen kunnen niet meer in evenwicht zijn. 



9 XML bewerkingen 
 

XML bestanden kunnen met QDAC worden bewerkt. Een XML bestand is opgebouwd uit 

"tags": 

Een tag is een container waarin een bepaald veld kan worden gevat. De tag bestaat uit een 

tag-naam, eventueel attributen en een veldwaarde. Als voorbeeld wordt hierbij een tag 

weergegeven:  

<Artikel product-date="14.06.07" > Tag-naam = Artikel, Attribuut = product-date="14.06.07"  

Graafmachine  Veldwaarde = Graafmachine  

</Artikel> Afsluiting van de tag  

 
Bewerkingen die u met QDAC op XML bestanden kunt uitvoeren zijn de volgende: 

 Verwijderen van lege velden 

 Aanmaken van unieke veldnamen 

 Omzetten van XML naar tabel structuur 

 Automatisch omzetten XML naar tabel 

 Overzicht van verwijderde velden 

 Toevoegen en verwijderen van items 

 Tonen van alle tags met dezelfde naam 

 Valideren met een XSD schema 

 Syntax check 

 Verplaatsen van tags in een XML structuur 

 Selecteren van XML items 

 Zoekopdracht meerdere woorden 

 Zoekopdracht meerdere woorden 

 Zoeken 

 Zoeken en vervangen 
 

 
9.1 Automatisch omzetten XML naar tabel. 
 
Met behulp van de menu optie "Automatisch omzetten XML naar tabel" doet QDAC een 
poging om zelfstandig een definitie aan te maken waarmee de gegevens in een XML 
bestand worden omgezet naar een tabel. Hiertoe neemt QDAC de volgende stappen: 

 Allereerst worden de veld en regel tags herkend. 

 Alle regel tags worden als volgende regel definitie toegevoegd. 

 De veld tags worden als toon waarde definitie toegevoegd. 

 De definities worden uitgevoerd op een nieuwe tabel. 
 
 
Het aldus verkregen resultaat kan eventueel gebruikt worden om een meer verfijndere 
definitie aan te maken om het XML bestand om te zetten en ook worden opgeslagen voor 
later gebruik.  
 

 



9.2 Valideren van XML met een XSD schema. 
 
Een .XSD schema beschrijft de structuur van een XML document. Om te controleren of een 
XML document voldoet aan deze XSD beschrijving biedt het programma de mogelijkheid 
om het door u geopende XML bestand te valideren. 
 
Open een XML document. Kies uit het menu [XML bewerkingen] voor de optie [Syntax 
check / XSD validatie][Valideer met XSD schema]. Kies nu het .XSD schema bestand en 
klik "OK". 
Er wordt nu eerst een syntax controle uitgevoerd en vervolgens een XSD controle 
uitgevoerd. De resultaten worden getoond in een apart venster. In dit venster ziet u: 
- De foutmelding 
- Het gedeelte van het XML bestand waarin de fout staat.  
U kunt de fout in de geopende XML structuur opvragen door op de knop "Toon de XML 
node" te klikken. 
 
U kunt de fout eventueel herstellen en de validatie nogmaals uitvoeren door op de knop 
"Opnieuw valideren" te klikken.  
 

 
9.3 XML syntax controleren. 
 
De structuur van een XML moet aan bepaalde standaarden voldoen. U kunt controleren of 
het geopende XML document voldoet aan deze standaard door uit het menu [XML 
bewerkingen] te kiezen voor de optie [Syntax check / XSD validatie][Syntax check]. 
Er wordt nu een controle uitgevoerd en de resultaten worden getoond in een apart venster. 
In dit venster ziet u: 
- De foutmelding 
- Het gedeelte van het XML bestand waarin de fout staat.  
U kunt de fout in de geopende XML structuur opvragen door op de knop "Toon de XML 
node" te klikken. 
 
U kunt de fout eventueel herstellen en de validatie nogmaals uitvoeren door op de knop 
"Opnieuw valideren" te klikken.  

 
9.4 Verplaatsen van tags in een XML structuur. 
 
QDAC biedt de mogelijkheid om de tags van een XML bestand omhoog of omlaag te 
verplaatsen. Kies uit het menu [XML bewerkingen] voor de optie [Verschuiven van tags]. Er 
verschijnt nu een venstertje met 2 knoppen met een pijl omhoog en omlaag. Kies de tag die 
u wilt verplaatsen en klik op één van de knoppen. De XML tag met de onderliggende tags 
(child tags) worden binnen de XML structuur verschoven naar de eerstvolgende positie van 
het zelfde niveau. 
Om het venster te sluiten klikt u op de rode knop met het kruisje.  
 

 
9.5 Toevoegen en verwijderen van items 
 
Deze bewerking stelt u in staat om tags aan de "boom" toe te voegen of te verwijderen. 
 



Toevoegen 
Selecteer een tag en klik op de rechter muisknop. Er verschijnt nu een popup menu waarin 
u de optie [Voeg item toe] kunt kiezen. Als u dit menu item kiest verschijnt er een 
invulvenstertje waarin u de veldwaarde kunt invullen. Nadat u deze heeft ingevuld wordt er 
een tag toegevoegd die fungeert als "child" van de eerder gekozen tag. 
Bij het soort item heeft u de keuze uit 3 mogelijkheden: 

 Gewone tag of veldwaarde 

 XML declaratie: hierin legt u bijvoorbeeld de XML versie en de tekenset vast. Deze 
tag staat tussen vraagtekens. 

 Commentaar: hierin kunt u commentaar verwerken. Deze tag wordt voorafgegaan 
door de string "!--" en sluit af met "--". 

 
 
Verwijderen 
Selecteer een tag en klik op de rechter muisknop. Er verschijnt nu een popup menu waarin 
u de optie [Verwijder] kunt kiezen. Als u dit menu item kiest wordt de geselecteerde tag 
inclusief alle "childs" verwijderd. 
U kunt ook kiezen om alle geselecteerde items te verwijderen.  
 

 
9.6 Tonen van alle tags met dezelfde naam 
 
Om inzicht te krijgen in de waardes die in een bepaald veld zijn ingevoerd kunt u een 
overzicht oproepen van alle tags met dezelfde naam.  
selecteer een tag en klik op de rechter muisknop. Er verschijnt nu een popup menu waarin 
u de optie [Toon alle waardes van dit veld] kunt kiezen. Als u dit menu item kiest wordt dit 
overzicht getoond. 
Met behulp van dit overzicht kunt u: 

 Tags zoeken die een bepaalde waarde bevatten 

 Tags verwijderen die voldoen aan bepaalde zoekcriteria 

 Tags wijzigen met behulp van zoeken en vervangen 

 Een export naar Excel uitvoeren van bepaalde tags 

 

9.7 Selecteren van XML items 

 

U kunt XML items individueel selecteren. U kunt een afzonderlijk item selecteren door deze 

te selecteren en uit het menu te kiezen voor [Bewerk][XML selectie][XML selectie aan/uit] of 

door de toets combinatie CTRL-S.  

 

U kunt ook meerdere XML items selecteren m.b.v. een zoekopdracht. Kies van het menu 

[Bewerk][Zoek] en vul de zoekterm in. Als u nu op de knop "Zoek en selecteer" klikt worden 

alle items geselecteerd die aan de zoekopdracht voldoen.  

 

Wilt u niet alleen de inhoud van het item selecteren, maar ook de bovenliggende tag (de 

zgn. "parent"), kies dan de menu optie [Bewerk][XML selectie][Kies bovenliggende tag]. 

 

U kunt de geselecteerde items in één keer verwijderen door van het menu te kiezen 



[Bewerk][Verwijder alle geselecteerde items]. 

U gaat naar het volgende geselecteerde items met de menu opdracht [Bewerk][XML 

selectie][Ga naar volgend geselecteerd item]. 

 

9.8 Verwijderen lege velden 

 

Met deze bewerking kunt u de lege velden in een XML bestand achteraf verwijderen. Deze 

bewerking kan echter lang duren, daarom wordt aangeraden bij het inlezen te kiezen voor 

het overslaan van lege velden.  

 

9.9 Unieke veldnamen 

 

De structuur van XML staat toe dat dezelfde veldnaam in verschillende situaties kan worden 

gebruikt. Zo kan de veldnaam "Naam" worden gebruikt als aanduiding van een debiteuren 

naam (<Debiteur><Naam>) of als omschrijving van een artikel (<Artikel><Naam>). Dit 

vormt bij het converteren van XML naar bijvoorbeeld Excel een probleem omdat er 

kolommen met identieke namen ontstaan. 

QDAC kent de mogelijkheid om veldnamen uniek te maken. In het bovenstaande voorbeeld 

wordt artikel naam dan omgezet naar de unieke veldnaam "debiteuren<naam".  

 

9.10 XML overzichten m.b.v. definities 

 

Met de "definities" kunt u velden uit een XML bestand die onder elkaar staan, naast elkaar 

zetten. Voor uw begrip hier een kort voorbeeld: 

 



 
 
Als we het XML bestand doorlopen zien we het volgende: 

 Het bestand begint met de aanduiding van het bestand: "Bestand". Dit hoeft niet in 
de tabel. 

 De tag "Debiteuren" luidt de eerste database in, de tag "Crediteuren" de tweede. 

 De tag "Debiteur" is de aanduiding voor een record, evenals de tag "Crediteur". Bij 
het voorkomen van zo'n tag willen we dus graag dat er een nieuw record begint en 
een eventueel openstaande wordt afgesloten. Dit noemen we een "volgende regel 
definitie". 

 De tags "naam" en "adres" zijn in feite velden. Hiervan willen we dat de inhoud wordt 
opgenomen in het record. Dit noemen we een "Toon velden definitie".In dit geval 
wordt de inhoud gevormd door de eigen veldwaarde en hoeft de tag niet gekoppeld 
te worden (voor meer uitleg hierover zie verderop). 

 We willen echter dat voor de velden "naam" en "adres" voor zowel de database 
"debiteuren" als de database "crediteuren" unieke veldnamen worden gebruikt. Dit 
wordt bewerkstelligd door het gebruik van de functie unieke veldnamen, die 
automatisch wordt aangeroepen als u definities gaat aanmaken. 

 
Op deze manier kunnen we een XML bestand doorlopen en de records en velden 
definiëren. 
 
Een makkelijke eerste stap is om QDAC door middel van het automatisch omzetten van 
XML naar een tabel een tabel aan te laten maken en de definities die op deze wijze zijn 
aangemaakt verder aan te passen naar onze eigen wensen. 
 
Meer uitgebreide uitleg: 
 
Het XAS (auditfile salaris) veld "IdLncmp" (looncomponent) kent verschillende veldwaardes. 
Als het de waarde "0610" heeft kan het bijvoorbeeld "Tabelloon LH" betekenen en bij de 
waarde "0655" kan het "Spaarloon werknemer" betekenen.  
De verschillende looncomponenten vormen de berekening van het bruto-netto traject van 
één periode. Het zou dus handig zijn om alle looncomponenten over 1 periode naast elkaar 
te zetten. 
Dit kan door het maken van "definities".  
 
Soorten definities. 
De volgende definities zijn mogelijk: 
 

 Een unieke veldnaam wordt gevormd door alleen de veldnaam (Prdnr = periode). 

 Een unieke veldnaam wordt gevormd door de veldnaam + de veldwaarde (IdLncmp - 
0655). 

 Een unieke veldnaam wordt gevormd door de veldnaam + een andere veldnaam 
(Wrknmr - Sofinr). 

 De veldwaarde wordt gevormd door de eigen veldwaarde (bij Prdnr (periode) is de 
veldwaarde (1,2,3,...) van belang). 

 De waarde van het unieke veld wordt gevormd door de veldwaarde van een ander 
veld (bij IdLncmp is het veld "Bdr" (bedrag) de waarde van dit veld). 

 
Een voorbeeld. 



Het veld "IdLncmp"(looncomponent) heeft een veldwaarde van 0655. Enkele "tags" later 
volgt het veld "Bedr"(bedrag) met een veldwaarde van 120,45. 
De definitie die deze gegevens naast elkaar zet is de volgende: 
De unieke veldnaam wordt gevormd door de veldnaam(IdLncmp) + de veldwaarde (0655) 
en de veldwaarde wordt gevormd door Bedr, met als gevolg dat het veld IdLncmp0655 een 
waarde heeft van 120,45. 
 
Statische velden. 
Bepaalde velden worden slechts één keer gevuld, terwijl ze betrekking hebben op meerdere 
regels. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de naam van de werknemer. U kunt de 
waarde van dit veld op iedere volgende regel tonen door ze statisch te maken. Kruis 
hiervoor het aankruisvakje "Static" aan. 
 
Definities ophalen en bewerken. 
Om de definities op te halen en te bewerken kies u uit het hoofdmenu <XML 
overzichten><Ophalen /bewerken / uitvoeren eigen definities>. 
 
Definitie aanmaken en verwijderen. 
U kunt de definities aanmaken door de veldnamen uit de lijst te slepen naar de tekstvelden. 
Vervolgens klikt u het keuzerondje aan en klikt op "Toevoegen". 
U kunt een definitie verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken en 
"Verwijderen" te kiezen. 
 
Soorten koppelingen. 
Het soort koppeling kan de volgende waarde bevatten: 
-1: De veldnaam wordt niet gekoppeld, de veldwaarde wordt gevormd door een ander veld. 
0 : De veldnaam wordt niet gekoppeld, de veldwaarde wordt gevormd door de eigen 
veldwaarde. 
1 : De veldnaam wordt gevormd door de veldnaam gekoppeld met de veldwaarde. 
2 : De veldnaam wordt gevormd door de veldnaam gekoppeld met de veldnaam van een 
ander veld. 
 
Volgende regel definitie. 
Daarnaast moet ook bepaald worden wanneer de volgende regel moet worden gestart. Dit 
wordt bepaald met de definitie "volgende regel". Als een bepaald veld voorkomt moet er 
naar de volgende regel worden gesprongen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een nieuwe 
periode of werknemer komt. Voeg in dit geval de "volgende regel definities" "Wrknr" 
(werknemer) en "Prnr"(periode) toe. 
 
Splits tabel. 
Het kan voorkomen dat een XML bestand uit meerdere tabellen bestaat. Zo kan er een 
artikeloverzicht en verkoop overzicht voorkomen in één XML bestand. 
Met behulp van de checkbox "Splits tabel" kunt u aangeven welke volgende regel definitie 
aanleiding moet geven om een nieuwe tabel te beginnen (ofwel de huidige tabel te splitsen). 
 
Uitvoeren. 
Druk op "Uitvoeren" om het overzicht te maken. Deze wordt gemaakt in de database tabel 
(eerste tabblad) en kan worden geëxporteerd naar bijvoorbeeld Excel. 
 
Standaard definities. 



Bij het programma zijn 4 standaard definitiebestanden gevoegd die u zo kunt gebruiken of 
zelf nog aan kan passen. Dit betreft: 
 

 het bestand "looncomponenten.def". Met dit bestand worden uit een auditfile salaris 
(.xas) alle looncomponenten (IdLncmp) en grondslagen premieloon (Grprln) naast 
elkaar gezet, per periode en per werknemer. Op deze wijze wordt het eenvoudig het 
netto salaris zelf na te rekenen en bijvoorbeeld de grondslag voor vermindering lage 
lonen te beoordelen. 

 het bestand "grootboekmutaties.def". Met dit bestand worden de grootboekmutaties 
uit een auditfile (.xaf) getoond. 

 het bestand "DAS_lb_aangifte.def". Met dit bestand worden de lb aangifte gegevens 
uit DAS omgezet naar een tabel. 

 het bestand "XAA.def". Met dit bestand wordt een auditfiles kassa (.xaa) omgezet 
naar een tabel.  
De standaard definities kunt u starten vanuit het hoofdmenu via de menu optie <XML 
overzichten ><Uitvoeren "looncomponenten.def", "grootboekmutaties.def" , 
"DAS_lb_aangifte" of "auditfile kassa" >. 

 
9.11 Verwijderde velden 
 
Met deze bewerking krijgt u een overzicht te zien van de lege velden die uit het XML 
bestand zijn verwijderd.  
 
 
 
 
  



10 Analyses 
 
Met QDAC kunnen snel analyses gemaakt worden van de ingelezen gegevens. Als u een 
bepaalde analyse wilt uitvoeren kiest u deze uit het [Analyses] menu. U selecteert de velden 
waarop de analyse moet worden uitgevoerd in het venster wat verschijnt en vervolgens 
wordt de analyse uitgevoerd. U kunt de analyse gegevens opslaan als Excel bestand of 
opnemen als nieuwe tabel in QDAC. 
 
Analyses worden uitsluitend uitgevoerd op tabel gegevens 
 
Drilldown 
U kunt in de resultaten van een analyse dubbel klikken. Hierna wordt een filter geplaatst op 
de tabel waarbij de records die aan de betreffende regel in de analyse. Hiermee kan een 
zogenaamde "drilldown" worden bewerkstelligd. 
Grafiek 
Van sommige analyses kan ook een grafische weergave in Excel worden opgevraagd.  
 
De volgende analyse mogelijkheden vindt u in het Analyse menu: 

 Analyse alle velden 

 Draaitabel maken 

 Kruistabel maken 

 Duplicates 

 Gaps 

 Sequence 

 Statistics (grootste, kleinste, gemiddelde, standaard deviatie) 

 Totalen per periode 

 Stratify 

 Ouderdomsanalyse 

 Vroegste en laatste datum 

 Benford's law 

 Chi kwadraat toets 

 Top afwijkingen 

 Sampling (steekproef) 
 

 
10.1 Analyse alle velden 
De analyse op alle velden geeft snel inzicht in de inhoud van de velden. Van alle velden 
wordt onderzocht: 

 Wat het veldtype is (tekst, numeriek(getal) of datum) 

 Wat de veldbreedte per veld is 

 Welk formaat ieder veldtype heeft.  
 
Het formaat voor datum en getal wordt weergegeven met behulp van de letter X. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
Datum: XX-XX-XXXX : 13-12-2011 
Getal: X.XXX,XX : 1.012,44 
 

 



10.2 Draaitabel 
Met QDAC kunt u op eenvoudige wijze een draaitabel maken: 

 Kies uit het menu[Tabel bewerkingen] de optie [Draaitabel] 

 Een venster verschijnt met drie lijsten van veldnamen: 
- De eerste lijst is de lijst waarop de draaitabel wordt gebaseerd (unieke 
voorkomens). Hierin kunnen meerdere velden worden aangevinkt, waardoor een 
getrapte draaitabel kan worden aangemaakt. 
- De tweede lijst is de lijst met velden die getotaliseerd moeten worden. 
- De derde lijst is een lijst met velden die extra toegevoegd moeten worden. Let op: 
hier wordt de laatst voorkomende veldwaarde gebruikt. Deze voorkomens zijn dus 
niet uniek!! 

 Nadat u de velden heeft geselecteerd die moeten voorkomen in de draaitabel drukt u 
op de knop "Maak draaitabel".  

 Eventueel kan de draaitabel naar Excel worden omgezet of worden opgenomen als 
nieuwe gegevenstabel in QDAC.  

 
10.3 Kruis tabel 
Een kruistabel is een uitgebreide draaitabel waarbij van ieder uniek voorkomen een apart 
veld en apart record wordt gemaakt, waarin het aantal voorkomens of het totaal van de 
voorkomens wordt geplaatst. Hieronder ziet u een voorbeeld: 
U ziet een kleine tabel waarin de haarkleur van mannen en vrouwen wordt weergegeven: 

geslacht haarkleur 

man bruin 

vrouw rood 

man bruin 

vrouw rood 

man rood 

vrouw bruin 

 
Nu wordt er een kruistabel gemaakt van deze gegevens waarin het veld "geslacht" wordt 
gebruikt als verticale rij en het veld "haarkleur" als horizontale rij. Dit leidt tot de volgende 
kruistabel: 

 haarkleur : bruin haarkleur : rood Totaal 

geslacht : man 2 1 3 

geslacht : vrouw 1 2 3 

Totaal 3 3 6 

 
10.4 Duplicates 
Met deze analyse krijgt u een overzicht van dubbele voorkomens in een veld. Dit kan 
bijvoorbeeld van belang zijn als bij de records een opeenvolgend nummer wordt 
verondersteld. Hiermee kan worden gecontroleerd of bijvoorbeeld orders een uniek nummer 
krijgen. 

 
10.5 Gaps 



Met deze analyse krijgt u een overzicht van ontbrekende voorkomens in een veld. Dit kan 
bijvoorbeeld van belang zijn als bij de records een opeenvolgend nummer wordt 
verondersteld. Hiermee kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of er geen factuurnummers 
ontbreken.  

 
10.6 Sequence 
De sequence analyse toont of de inhoud van een veld in oplopende of aflopende volgorde 
staat. Bij de reeks 1,2,3,5,7,8,9 is er sprake van een oplopende volgorde, Bij de reeks 
9,8,7,6,4,5,3,2,1 is de aflopende volgorde onderbroken bij 4 en 5.  

 
10.7 Statistics (grootste, kleinste, gemiddelde, standaard deviatie) 
Deze analyse geeft u een overzicht van: 
- Het voorkomen van de grootste waarde en in welk record deze is aangetroffen, 
- Het voorkomen van de kleinste waarde en in welk record deze is aangetroffen, 
- De totale waarde van alle records, 
- De gemiddelde waarde van alle records, 
- De standaard deviatie (gemiddelde afwijking), 
- Het aantal records (aantal waarnemingen), 
- Het aantal foute records (onjuist getal). 

 
10.8 Stratify 
U kunt de stratify analyse gebruiken om het aantal records te tellen die vallen binnen 
bepaalde intervallen en om het totaal van de inhoud van deze records te tellen. 
Er zijn 2 mogelijkheden om intervallen in te stellen: 

 Automatisch: 
Het programma telt het totaal van de velden die moeten worden onderzocht en deelt 
deze door het totaal aantal (zelf in te stellen) intervallen. Als het totaal van het veld 
"Debet" bijvoorbeeld 100.000 is en het aantal intervallen is ingesteld op 10, dan 
wordt weergegeven van hoeveel records de waarde ligt tussen 0 en 10.000 en wat 
het totaal is van deze record, vervolgens de waarde tussen 10.001 en 20.000 en zo 
vervolgens. 

 Handmatig: 
U kunt zelf bepalen wat het bereik van de intervallen moet zijn, waarna het 
programma onderzoekt hoeveel records er per interval zijn gevonden en wat het 
totaal per interval is.  

 
10.9 Totalen per periode 
Deze analyse toont de totalen van een veld onderverdeeld naar periodes. Als periode kan 
worden gekozen: 
- De dag van het jaar (van dag 1 t/m dag 366); 
- De week (week 1 t/m 53); 
- De maand (januari, februari etc) 
- De dag van de week (van dag 1 t/m dag 7 (maandag, dinsdag etc.)); 
 
Voor deze analyse kiest u het datum veld en de velden die u wil totaliseren. 
Verder moet u ook het datumformaat van het gekozen veld invullen. Hieronder enkele 
voorbeelden: 

 12-03-2006: "dd-mm-yyyy" 

 12032006: "ddmmyyyy" 



 12/03/2006: "dd/mm/yyyy" 

 12-03-06: "dd-mm-yy" 

 120306: "ddmmyy" 
 
Als u niets invult wordt het datumformaat "dd-mm-yyyy" verwacht. 
Deze analyse wordt bijvoorbeeld gebruikt om te onderzoeken of bepaalde dagen van de 
week meer of minder omzet genereren of om seizoensinvloeden zichtbaar te maken.  

 
10.10 Ouderdomsanalyse 
Deze analyse biedt de mogelijkheid om groepen van records onder te verdelen op basis 
van een bepaalde datum. Om een ouderdomsanalyse uit te voeren gaat u als volgt te werk: 
- Kies het veld op basis waarvan de ouderdom moet worden bepaald. 
- Kies de groepering van de leeftijd. U kunt kiezen voor het automatisch groeperen door het 
keuzerondje "Gelijke intervallen" aan te vinken. Kies dan ook het aantal intervallen 
(periodes) waarin de groepering moet worden ingedeeld. 
- U kunt ook zelf intervallen aangeven door het keuzerondje "Zelf intervallen opgeven" aan 
de vinken en vervolgens in de lijst het aantal dagen te bepalen waarin u de leeftijdsgroepen 
wilt onderverdelen (bijv. 30, 60 90 en 120 dagen). 
- Kies de velden die u wilt totaliseren. 
- Klik vervolgens op "Uitvoeren". 
 
Er wordt nu een lijst aangelegd van totalen van het te totaliseren veld, gegroepeerd per 
groepen van dagen.  
 

 
10.11 Vroegste en laatste datum 
Met deze analyse verkrijgt u een overzicht van: 

 de vroegste datum in een datumveld  

 de laatste datum in een datumveld  

 de gemiddelde datum in een datumveld  

 het aantal waarnemingen  

 het aantal foute datums: niet voldoen aan het datumformaat wat u heeft ingevuld.(zie 
totalen per periode)  

 

 
10.12 Benford's law 
Benford's law komt er in het kort op neer dat in niet verzonnen getallenreeksen er een 
wetmatigheid bestaat ten aanzien van het voorkomen van het eerste cijfer van het getal. 
Met niet verzonnen getallenreeksen worden niet random gekozen getallen bedoeld, maar 
bestaande getalreeksen, zoals lengte verschillende wegen, de hoogten van bergen, maar 
bijvoorbeeld ook reeksen ontvangen bedragen. Met deze wetmatigheid kan worden 
aangetoond dat het eerste cijfer in ruim 30% van de gevallen uit een 1 bestaat, 17 % uit een 
twee en uiteindelijk slechts in 4% uit een 9. 
 
Als deze wetmatigheid significant wordt doorbroken kan er dus sprake zijn van 
gemanipuleerde cijferreeksen. Een aandachtspunt dus voor controle! 
Het gemiddeld absoluut verschil wordt berekend door het totaal van de verschillen te delen 
door het aantal waarnemingen en deze te delen door 9. De conclusie is dan als volgt: 



 Is deze waarde kleiner dan 0.004 dan voldoet de getallenreeks aan de wet van 
Benford, 

 Ligt deze waarde tussen 0.004 en 0.008 dan is er een acceptabele conformiteit aan 
de wet van Benford, 

 Ligt deze waarde tussen 0.008 en 0.012 dan is er een marginaal acceptabele 
conformiteit aan de wet van Benford, 

 Ligt deze waarde boven 0.012 dan voldoet de cijferreeks niet aan de wet van 
Benford.  

Dit kan betekenen dat de getallen zijn gemanipuleerd, maar het kan ook zo zijn dat er te 
weinig waarnemingen hebben plaatsgevonden (te kleine massa) of dat de cijferreeks niet 
geschikt is om een gefundeerde uitspraak op basis van Benford's law op te baseren. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn in een reeks van factuurnummers die altijd met hetzelfde cijfer 
beginnen.  
 
QDAC onderzoekt alleen de eerste cijfers van een getallenreeks. 
 
Kies één of meerdere velden met eventueel gebruik van filters om deze analyse op uit te 
voeren. 

 
10.13 Chi kwadraat toets 
Een chi-kwadraattoets wordt in de statistiek gebruikt om te zien of waargenomen aantallen 
systematisch afwijken van verwachte aantallen. In DAC kan de Chi kwadraattoets worden 
ingezet om te analyseren of er in een serie numerieke waarnemingen een bepaald patroon 
is vast te stellen. Met andere woorden of ze goed passen in een kansverdeling [poisson, 
normaal, etc.]  
 
Aan te nemen is dat er sprake is van een bijzondere oorzaak voor het tot stand komen van 
een numerieke reeks als het totaal van de chi kwadraat toets hoger is dan 25.  
Er moeten echter minimaal 50 records worden betrokken in de Chi-kwadraattoets om een 
juiste berekening te kunnen maken.  
 
Kies één of meerdere velden met eventueel gebruik van filters om deze analyse op uit te 
voeren. 
 

 
10.14 Top afwijkingen 
Deze analyse toont de records waarvan de veldinhoud het meeste afwijkt van de standaard 
deviatie. U kunt zelf instellen hoeveel records er als gevolg van deze analyse moeten 
worden getoond. 
Nadat de analyse is uitgevoerd wordt het gemiddelde (avg) en de standaard deviatie (stdev) 
berekend en weergegeven in de kolomkop. 
 

 
10.15 Sampling (Steekproef) 
QDAC ondersteunt het aanmaken van deelpopulaties voor steekproeven met behulp van de 
Sampling module. Hierbij kunnen de volgende methodes worden gebruikt: 
 
10.15.1 Monetary Unit Sampling (MUS of geld steekproef) 



Met monetary unit sampling worden eenheden (meestal euro's) uit een bepaald veld 
geselecteerd. Bijvoorbeeld het veld debet in een grootboek bestand. QDAC kent de 
volgende mogelijkheden bij MUS sampling: 

 Fixed interval 
Fixed record sampling trekt een vastgestelde euro (in te vullen bij Start) uit telkens 
een vaste hoeveelheid euro's (interval). Als u dus als start invult 12 en bij interval 
1000, dan worden de volgende euro's getrokken: 12,1012, 2012 enz. 

 Cell sampling 
Cell sampling trekt een willekeurige euro uit telkens een vaste hoeveelheid euro's 
(interval). Om de willekeurigheid te kunnen reproduceren wordt u gevraagd de Seed 
in te vullen. De seed is de basis voor de random generator. Als u als seed invult 
1234567 en bij interval 1000, dan worden bijvoorbeeld de volgende euro's getrokken: 
212,1678, 2375 enz. De cutoff bepaald op welk moment de trekking binnen een 
interval wordt afgebroken. Als u bijvoorbeeld een interval heeft ingevuld van 1000 en 
een cutoff van 10.000, dan wordt een factuur van 100.000 niet honderd keer in de 
steekproef betrokken, maar 10 keer.  

 Random sampling 
Bij random sampling moet u aangeven hoeveel euro's u wil selecteren (Size), u moet 
de Seed invullen (mag elk willekeurig getal zijn) en de populatie (population). Deze 
laatste is het totaal van alle records van een veld als u een deelpopulatie uit alle 
records wil betrekken, of een lager getal als u de deelpopulatie wil beperken.  

 
 
10.15.2 Record Sampling 
Bij record sampling worden bepaalde records in een tabel geselecteerd. QDAC kent de 
volgende mogelijkheden bij record sampling: 

 Fixed interval 
Fixed record sampling trekt een vastgesteld record (in te vullen bij Start) uit telkens 
een vaste hoeveelheid records (interval). Als u dus als start invult 12 en bij interval 
1000, dan worden de volgende records getrokken: 12,1012, 2012 enz. 

 Cell sampling 
Cell sampling trekt een willekeurig record uit telkens een vaste hoeveelheid 
records(interval). Om de willekeurigheid te kunnen reproduceren wordt u gevraagd 
de Seed in te vullen. De seed is de basis voor de random generator. Als u als seed 
invult 1234567 en bij interval 1000, dan worden bijvoorbeeld de volgende records 
getrokken: 212,1678, 2375 enz. De cutoff bepaald op welk moment de trekking 
binnen een interval wordt afgebroken.  

 Random sampling 
Bij random sampling moet u aangeven hoeveel posten u wil selecteren (Size), u 
moet de Seed invullen (mag elk willekeurig getal zijn) en de populatie (population). 
Deze laatste is het totaal van alle records van een veld als u een deelpopulatie uit 
alle records wil betrekken, of een lager getal als u de deelpopulatie wil beperken.  

 
 
10.15.3 Randomizer 
Voor het trekken van willekeurige posten uit een populatie wordt gebruik gemaakt van een 
zogenaamde "randomizer". Dit programma maakt gebruik van een randomizer die 
willekeurige getallen genereert, maar die ook reproduceerbaar is. Deze randomizer is 
ontwikkeld naar het model van van Es, Gill& van Putten, welke uitvoerig is getest (zie 
publicatie Statistica Neerlandica 37 (1983), nr. 3). 



Door gebruik te maken van een "Seed", een startgetal voor de randomizer, is het mogelijk 
om de steekproef te reproduceren. Bij een gelijke seed en gelijke populatie zal een 
identieke steekproef worden getrokken, die toch uit willekeurige posten bestaat. 
 
10.15.4 Steekproefomvang berekenen 
Met dit programma is het ook mogelijk de steekproefomvang te berekenen. De 
steekproefomvang is het totaal van het te trekken posten, gegeven de volgende 
parameters: 
Voor geld- en postensteekproef: 
- Betrouwbaarheid: de mate van betrouwbaarheid waarmee een uitspraak over de massa 
kan worden gedaan.Dit is meestal 95% 
- Populatie: dit is de totaalsom van het veld waarop de steekproef wordt uitgevoerd, of in het 
geval van een postensteekproef: het aantal records. 
Voor geldsteekproef: 
- Materialiteit: Dit is het maximale bedrag waarvan u accepteert dat deze niet door de 
steekproef wordt ontdekt (goedkeuringsgrens). 
- Foutverwachting: Als er fouten in de massa voor kunnen komen kunt u de absolute 
waarde hiervan instellen. 
 

 
  



11 Zoeken (in) bestanden 
 
Met QDAC kunt u bestanden zoeken en/of zoeken naar een tekst in bestanden. Deze 
mogelijkheid is bijvoorbeeld te gebruiken als u naar een bepaalde tekst zoekt in grote 
hoeveelheden email bestanden of facturen. 
 
Daarnaast kunt u de gevonden bestanden kopiëren naar een andere directory, al dan niet 
met behoud van directory structuur. Dit biedt de mogelijkheid om bestanden uit een groot 
aantal subdirectory’s in 1 keer te kunnen plaatsen in een andere map. 
 
Om te zoeken naar bestanden opent u het zoekvenster via de menu optie [Bestand][Zoek 
(in) bestanden]. 
In het zoekvenster heeft u de volgende mogelijkheden: 

 
11.1 Zoek in: 
U kunt het zoeken starten in een bepaalde directory, maar ook complete schijven 
doorzoeken. Om ook in de onderliggende directories te zoeken vinkt u het "inclusief 
subdirectory’s" vakje aan. 

 
11.2 Masker: 
U kunt zoeken naar bestanden met behulp van een masker. Een masker kent de volgende 
eigenschappen: 
- * betekent "alles": *.doc zijn alle bestanden met de extensie .doc. *factuur*.* zijn alle 
bestanden waar het woord "factuur" in voorkomt met alle extensies. 
- ? betekent elk willekeurig karakter. fa?tuur.* vindt de bestanden "faktuur.txt" en 
"factuur.doc" , maar niet "faaktuur.doc". 
- U kunt meerdere masker tegelijk gebruiken. Scheid deze met een puntkomma: 
*.doc;*.txt;fa?tuur.wri. 
- Inclusief/Exclusief masker: het inclusief masker vindt alle bestanden die voldoen aan het 
masker, het exclusief masker sluit alle bestanden die voldoen aan het masker uit. 

 
11.3 Zoek naar tekst. 
U kunt zoeken naar bestanden die een bepaalde tekst bevatten. Hiervoor vinkt u het vakje 
"Zoek naar tekst " aan en vult u de zoektekst in. 
- Zoektekst: U kunt meerdere zoekwoorden invullen en scheiden met een spatie. Gebruik 
aanhalingstekens om bij elkaar horende zoekwoorden in te sluiten. Voorbeeld: "de blauwe 
beugel" jachthaven zoekt naar de zin 'de blauwe beugel' en het woord 'jachthaven' 
Verder kunt u een hexadecimale waarde invoegen tussen brackets: een carriage return is 
[13], een tab [09] en het woord "aan" [61][61][6e]. 
- Letterlijk: u zoekt naar een tekst die precies overeenkomt met de ingevulde zoektekst. 
- Klinkt als: u zoekt naar een tekst die ongeveer (80%) overeenkomt met de zoektekst. 
Hierdoor kunt u bijvoorbeeld zoeken naar "Jansen" en dan ook "Janssen" vinden.  
- Toon detail gegevens: Als dit vakje niet is aangevinkt stopt het programma met zoeken in 
een bestand als de tekst is gevonden en wordt het gevonden bestand in de lijst van 
gevonden resultaten opgenomen. 
Als dit vakje wel is aangevinkt wordt het bestand geheel doorzocht en worden alle 
gevonden woorden opgenomen in de lijst. 
- Extra karakters: de omliggende tekst rond de gevonden zoektekst wordt opgenomen in de 



lijst. U kunt de grootte van de omliggende tekst hier instellen. 

 
11.4 Vervang tekst 
Deze bewerking vervangt de tekst in alle bestanden! Gebruik deze functie met 
zorgvuldigheid en maak zonodig backups van de originele bestanden. Om een 
hexadecimale waarde te veranderen plaatst u deze tussen haken ([0d] = 13: carriage 
return)'.  
Nadat u op de knop "Zoek en vervang" heeft geklikt worden alle bestanden die voldoen aan 
het masker doorzocht op het voorkomen van de door u ingevulde tekst, waarna deze wordt 
vervangen. Als u bijvoorbeeld alle carriage return/linefeed voorkomens wilt verwijderen vult 
u in het bovenste tekstveld [0d][0a] in en laat u het onderste tekstveld leeg. 
Nogmaals: gebruik deze functie met zorg! 

 
11.5 File datum / grootte 
Hiermee kunt u instellen dat alleen bestanden tussen een bepaalde datumgrens worden 
gevonden en van een bepaalde grootte. 
 
Resultaten 
Het onderste deel van het venster bevat een tabel waarin de gevonden resultaten worden 
getoond. 
De resultatentabel bevat de volgende velden: 

 Bestandsnaam: de naam van het gevonden bestand, 

 Extensie: de extensie (.txt, .doc enz.), 

 Grootte: de bestandsgrootte in bytes, 

 Datum: de datum waarop het bestand voor het laatst is gewijzigd, 

 Directory: de directory waarin het bestand zich bevindt, 
Bij zoeken naar tekst worden de volgende velden gevuld: 

 Zoekwoord: het(de) zoekwoord(en) waarnaar is gezocht, 

 Detailgegevens: als detailgegevens is aangevinkt staat hier het zoekwoord en de 
omringende tekst, 

 Hexadecimaal: hier staan de detailgegevens in hexadecimaal formaat om eventueel 
te kunnen worden gebruikt bij een nieuwe zoekopdracht. 

 
U kunt de resultaten opnemen als nieuwe tabel in QDAC of exporteren naar Excel. 

 
11.6 Kopiëren van bestanden 
Nadat u met de zoekopdracht een aantal bestanden heeft gevonden verschijnen twee 
knoppen in het scherm: 
- Kopieer naar 1 directory 
De bestanden worden in 1 map van uw keuze geplaatst. Aan bestanden met dezelfde naam 
wordt een unieke naam toegekend die wordt opgebouwd door de directory van herkomst 
aan de naam toe te voegen en eventueel een volgnummer.  
- Kopieer met mapstructuur 
De bestanden worden in de map van uw keuze geplaatst, maar de oorspronkelijke 
mapstructuur wordt behouden. Als u bijvoorbeeld een zoekopdracht uitvoert in c:\temp en 
de bestanden wil plaatsen in c:\download, dan wordt het bestand c:\temp\data\test.csv 
geplaatst in de map c:\download\data\test.csv.  

 
11.7 Ververs lijst tijdens zoeken 



Om redenen van performance wordt het resultaat pas getoond nadat de zoekopdracht is 
afgerond. Toch kan het prettig zijn om inzicht te hebben hoe de voortgang van de 
zoekopdracht verloopt. U kunt dan het vakje aanvinken, waardoor de tabel wordt bijgewerkt 
als er een bestand is gevonden. Bij grote hoeveelheden zoekresultaten kan dit echter tot 
een vertraging van de performance leiden.  

 
11.8 Toon grootte van (sub)directories 
 
QDAC biedt de mogelijkheid om een overzicht te verkrijgen van de directorystructuur met 
de totale grootte van de inhoud van die directories. Deze applicatie kunt u starten via de 
menu optie [Bestand][Toon grootte van (sub)directories]. 
U moet dan de directory kiezen die doorzocht moet worden. Let op: als u de root van een 
drive doorzoekt (bijvoorbeeld "C:\" of "N:\") kan dit enige tijd duren. 
Na het doorzoeken van de directories verschijnt er een scherm waarin twee vensters 
worden getoond: 
- Het linker venster vertoond de directory structuur met tussen haken de grootte in bytes 
- Het rechter venster wordt gevuld met de onderliggende subdirectory’s van de directory 
waarop u in het linker-venster klikt. Deze subdirectory’s zijn gesorteerd naar grootte. Als 
laatste wordt de totale omvang van alle bestanden in de geselecteerde directory 
weergegeven. 
 
Door met de rechtermuisknop op het linker venster te klikken krijgt u de mogelijkheid om 
een andere directory te doorzoeken of de betreffende directory te openen in de verkenner. 
 
U kunt het overzicht exporteren naar Excel. In Excel wordt dan de grootte van de directory 
en de directorystructuur opgenomen.  
 

 
11.9 Splitsen en samenvoegen van bestand 
 
Een bestand kan in omvang te groot worden om bijvoorbeeld te worden verstuurd via email 
of om op te slaan op een gegevensdrager. QDAC kan een bestand opdelen in kleinere 
delen. Om een bestand te splitsen gaat u als volgt te werk:  

 Kies van het menu [Bestand] de optie [Bestandsbewerkingen][Splits bestand]. 

 Selecteer een bestand en druk op "OK". 

 Geef nu de grootte in bytes van de afzonderlijke delen (voorbeeld: 1000000 is 
ongeveer 1 megabyte). 

 Druk op "OK" om het bestand te splitsen. 
 
 
Het bestand wordt nu opgedeeld in kleinere delen, waarbij ieder deel bestaat uit de naam 
van het oorspronkelijke bestand met de toevoeging van een serienummer.  
 
Tevens wordt een tekstbestandje aangemaakt met de naam "samenvoegen naar"+ de 
bestandsnaam en de toevoeging ".txt". Dit is een batch bestand waarmee de afzonderlijke 
delen kunnen worden samengevoegd tot het oorspronkelijke bestand. Als u een aantal 
deelbestanden via de mail verstuurd kunt u dit bestand meesturen zodat de ontvanger, die 
QDAC niet heeft toch de bestanden kan samenvoegen. De extensie van het bestandje moet 
worden gewijzigd in ".bat", waarna het als dos batch kan worden uitgevoerd. 
 



11.9.1Samenvoegen van deelbestanden 

 
Om de deelbestanden samen te voegen gaat u als volgt te werk: 

 Kies van het menu [Bestand] de optie [Bestandsbewerkingen][Samenvoegen 
bestand]. 

 Kies vervolgens het eerste deel van de deelbestanden (serienummer .000). 

 Voer de bestandsnaam van het te herstellen bestand in.  

 Druk op OK om de deelbestanden samen te voegen 

  



12 Gebruik van scripts 
 
QDAC biedt u de mogelijkheid om functies te automatiseren met behulp van scripts.  
In dit hoofdstuk vindt u de volgende uitleg: 
Uitleg over scripts, 
Uitleg over het scriptmenu, 
Uitleg over de scriptrecorder, 
Gebruik van eigen dialoogvensters, 
Enkele scriptvoorbeelden 
 

12.1 Uitleg scripts 
Een script is een verzameling opdrachten die achtereenvolgens worden uitgevoerd. Bij het 
gebruik van scripts moet u het volgende in acht nemen: 
- Een script bestaat uit een commando en (meestal) parameters. 
- U kunt variabelen gebruiken om een waarde aan toe te kennen of mee te rekenen. - Deze 
worden gescheiden door middel van een spatie. 
- Parameters waarin een spatie voorkomt (bijvoorbeeld een bestandsnaam) moeten tussen 
aanhalingstekens geplaatst worden. 
- Als in het script een waarde wordt toegekend aan een variabele door middel van het "=" 
statement (bijvoorbeeld bedrag = 250) kunt u na "=" ook een expressie gebruiken 
(bijvoorbeeld bedrag = [debet] * [BTWcode]). 
- Als in een tekst een rekenkundige operator (+,-,/,*) voorkomt moet deze ook tussen 
aanhalingstekens geplaatst worden. Bijvoorbeeld als een file filter wordt gebruikt 
(bijvoorbeeld input selectfiles "kies de bestanden" dir "*.csv") 
- U kunt gebruik maken van eigen gedefinieerde variabelen met het commando "var" of van 
vooraf gedefinieerde variabelen zoals %mydocuments% of %program%.  
- Daarnaast kunt u gebruik maken van lijsten zoals een tabellen lijst, bestandenlijst, 
veldenlijst of keuzelijst. 
- Interactie met het script is mogelijk via het commando input en messagedialog 
- Input kent een aantal parameters om een bepaalde functionaliteit te kunnen gebruiken: 
* table: kies uit één van de geopende tabellen 
* field: kies uit één of meerdere velden binnen de tabel 
* text: voer een tekst in 
* file: kies een bestand 
* list: maak een keuze uit een lijst 
* dir: kies een directory 
* selectfiles: kies één of meerdere bestanden binnen een directory 
- Een commando kent parameters, waarvan sommige optioneel zijn. Een voorbeeld hiervan 
is de functie pivottable, waarbij kan worden gekozen of de draaitabel moet worden 
opgenomen als nieuw bestand en of er voor een bepaalde precisie wordt gekozen. 
- U kunt binnen het script venster uitleg krijgen over een bepaalde functie door deze in te 
typen of de regel te selecteren die met de functie begint. 
- Als u problemen ondervindt bij het uitvoeren van een script kunt u proberen te achterhalen 
waar de fout zich bevindt m.b.v. de debug functie. Het script wordt dan stap voor stap 
uitgevoerd en de inhoud van variabelen wordt zichtbaar in een venster 
 
U kunt een script opslaan als een bestand (extensie .scr) en deze ook voor andere 
bestandsbewerkingen gebruiken. Een script bestand kan ook als opstartparameter voor 
QDAC worden meegegeven, zodat een bewerking al bij het opstarten van QDAC wordt 



uitgevoerd (voorbeeld: c:\program-files\ QDAC\ QDAC.exe hersteldbf.scr). 
 

12.2 Het scriptmenu 
U kunt scripts ook rechtstreeks vanuit het menu aanroepen. Via de menu optie 
[Scripts][Script menu beheer] kunt u opgeslagen scripts aan het menu van QDAC 
toevoegen, zodat u veel voorkomende bewerkingen snel kunt uitvoeren. Voorwaarde is wel 
dat het script is opgeslagen in de programma directory van QDAC 
 

12.3 De scriptrecorder 
Een deel van de bewerkingen die u met het programma kunt uitvoeren kunt u met behulp 
van een script automatiseren. Om snel een script aan te maken kunt u de scriptrecorder 
gebruiken. Als de handeling die u handmatig uitvoert ook via een script uitgevoerd kan 
worden wordt deze in een nieuw script geplaatst. 
U gaat dan als volgt te werk: 
- Kies uit het script menu voor de optie "script recording". 
- Voer de handelingen uit die u op een bestand wilt uitvoeren. 
- Als u daarmee gereed bent opent u het script via de menu optie [Scripts][Script openen en 
bewerken]. 
- De bewerkingen zijn nu terug te lezen in het script. 
- Vergeet niet de script recorder weer uit te zetten. 
 

12.4 Dialoogvenster ontwerpen 
Een extra uitleg voor het gebruik van eigen dialoogvensters vindt u hieronder. 
In het script begint u het ontwerpen van een dialoogvenster met de opdracht "create dialog" 
Nadat het ontwerp gereed is beëindigt u het ontwerp met het commando "enddialog" 
Het doel van een dialoogvenster is de mogelijkheid voor interactie met de gebruiker 
Een dialoog venster bestaat uit een venster waarop componenten worden geplaatst 
De volgende componenten zijn mogelijk: 

 Een tekstveld (declaratie "text:") 

 Een lijst (declaratie "list:") 

 Een checkbox (declaratie "checkbox:") 

 Een invulveld (declaratie "edit:") 

 Een radiobutton (keuzerondje) (declaratie "radiobutton:") 

 Een knop om de ingevulde waarden te gebruiken (declaratie "okbutton:") 

 Een knop om het venster te sluiten (declaratie "closebutton:") 

 Een knop om het venster te sluiten en het script te stoppen(declaratie 
"cancelbutton:") 

 Het dialoogvenster zelf (declaratie "dialog:") 
 
Ieder component heeft de volgende attributen: 
- width: (breedte),  
-height: (hoogte),  
-top: (horizontale positie),  
-left: (verticale positie) 
 
Verder zijn er de attributen: 
-caption: (het opschrift of initiële waarde) ,  
-var: (de gekoppelde variabele) en 
-checked: (checkbox of radiobutton aangevinkt) 



Aan een component kan een variabele worden gekoppeld die bij gebruik van de okbutton 
wordt gevuld met de waarde van het component 
 
De items uit een lijstvenster worden geplaatst tussen aanhalingstekens en gescheiden met 
een puntkomma ("een;twee;drie") 
 
Hieronder een uitgewerkt script voorbeeld: 
//Allereerst worden variabelen gedeclareerd 
var edt1 
var ls1 
var cb1 
//Hier begint het ontwerp 
create dialog 
//Hier wordt de grootte van het dialoogvenster bepaald 
dialog: width:300 height:300 top:100 left:10 caption:"Test dialoogvenster" 
//Een ok button wordt geplaatst waardoor de variabelen worden gevuld 
okbutton: width:50 height:20 top:20 left:10 caption:"Ok" 
//Een cancel button wordt geplaatst om het script te stoppen 
cancelbutton: width:50 height:20 top:20 left:80 caption:"Cancel" 
//Hier wordt een tekstveld geplaatst 
text: width:100 height:20 top:50 left:20 caption:"Vul een tekst in" 
//Hier wordt een invulveld geplaatst 
edit: width:150 height:20 top:50 left:120 caption:"Vul hier de tekst in" var:edt1 
//Hier wordt lijst geplaatst met de keus uit 3 steden 
list: width:150 height:20 top:110 left:20 caption:"Amsterdam;Rotterdam;Haarlem" var:ls1 
//Hier wordt checkbox (aankruis mogelijkheid) geplaatst 
checkbox: width:150 height:20 top:140 left:20 checked:true caption:"Vink aan" var:cb1 
//Hiermee wordt het ontwerp van het venster afgesloten en geplaatst 
enddialog 
//Na een druk op de okbutton worden de waardes van de variabelen getoond 
message %edt1% & chr(13) & %ls1% & chr(13) & %cb1% 
 
Scriptvoorbeelden 
Hieronder een overzicht van een aantal opdrachten die met behulp van scripts kunnen 
worden uitgevoerd. In het script venster staan alle scripts uitgelegd. Klik op een script 
commando in de lijst voor meer uitleg.  

Commando Doel Syntax 

var  
Doel: benoemen 
variabele.  

Syntax: var "naam" (Voorbeeld: var 
"filenaam") 
Let op: voor het gebruik van de inhoud 
van een variabele (bijv. in formules) 
moet de variabele naam tussen 
procenttekens staan (%naam%). 
Voorbeeld: teller = %teller% + 1 

open  Doel: open bestand.  
Syntax: open soort(.xml, .csv etc) 
"bestandsnaam" (Voorbeeld: open .dbf 
"ledger.dbf") 

definition  
Doel: uitvoeren definitie 
op XML.  

Syntax: definition "bestandsnaam" 
(van definitie) (Voorbeeld: definition 



"grootboek.def") 

save  Doel: opslaan bestand.  
Syntax: save soort(.csv,.dbf,.xml) 
"bestandsnaam" (Voorbeeld: save .csv 
"grootboek.csv") 

select  Doel: selecteren tabel.  
Syntax: select "tabelnaam" (Voorbeeld: 
select "grootboek") 

field..select  Doel: selecteren kolom.  
Syntax: field "veldnaam" select 
true/false (Voorbeeld: field "debet" 
select true) 

field..properties  
Doel: kolom 
eigenschappen instellen.  

Syntax: field "veldnaam" properties 
numeric/date/text/off (Voorbeeld: field 
"debet" properties numeric). Off 
betekent veld niet opslaan. 

relate  
Doel: koppelen van 
tabellen.  

Syntax: relate methode(e,n,fxx) 
"tabel1"(hoofdtabel) "tabel2"(subtabel) 
"veld1"(koppelveld hoofdtabel) 
"veld2"(koppelveld subtabel) 
"extra"(velden uit subtabel, gescheiden 
door puntkomma: "veld1;veld2;veld3")  
methode: e=exact (identieke sleutels), 
n=nearest(dichtstbijzijnde sleutel), 
fxx=fuzzy (bijv. f80 = 80% match)  
(Voorbeeld: relate f75 "grootboek" 
"rekeningschema" "reknr1" "reknr2" 
"rekeningnaam;rekeningsoort") 

search  Doel: zoeken van tekst.  

Syntax: search 
"zoekterm(en)"(scheiden door 
puntkomma: 
"zoek1;zoek2")"veldnaam"(alle 
velden(all) of veldnaam)  
(Voorbeeld: search "jansen;pietersen" 
"debiteuren") 

block  
Doel: blokselectie gebied 
bepalen.  

Syntax: block start/end/off (Voorbeeld: 
block start) 

extract  
Doel: extractie van 
tabel/regels.  

Syntax: extract fields/records/record 
"tabelnaam" (Voorbeeld: extract 
records "rekeningschema") 
Als u de parameter "record" gebruikt 
wordt 1 record (het huidig 
geselecteerde record m.b.v. "set 
recno") geëxporteerd. 
Als u de parameter "records" gebruikt 
worden alle records geëxporteerd. 
Als u de parameter "fields" gebruikt 
worden alle geselecteerde velden 
(m.b.v. field..select) geëxporteerd. 

set..selection  Doel: blokselectie en Syntax: set selection 



filteren aan of uit zetten. true/false(Voorbeeld: set selection 
true) 

set..filtering  
Doel: filteren aan of uit 
zetten. 

Syntax: set filtering true/false 
(Voorbeeld: set filtering true) 

set..numwidth  
Doel: aantal decimalen 
instellen bij export naar 
Dbase. 

Syntax: set numwidth 
aantal_decimalen (Voorbeeld: set 
numwidth 2) 

set..recno  
Doel: instellen van het 
record nummer. 

Syntax: set recno recordnummer 
(Voorbeeld: set recno 1200) 

reccount  
Doel: weergeven aantal 
records in tabel. 

Syntax: %reccount% (Voorbeeld: while 
teller < %reccount%) 

script  Doel: uitvoeren script.  
Syntax: script "bestandsnaam" (van 
het script,let op extensie .scr!) 
(Voorbeeld: script "mutaties.scr") 

input  
Doel: ingeven van 
waarde.  

Syntax: input "prompt" variabele (deze 
moet dus eerst benoemd zijn met var!) 
(Voorbeeld: input "Vul bestandsnaam 
in" filenaam) 

rename..table 
Doel: hernoemen van 
tabel.  

Syntax: rename "nieuwe-tabelnaam" 
(Voorbeeld: rename table "debiteuren") 

rename..field  
Doel: hernoemen van 
veld.  

Syntax: rename table 
"oude_veldnaam" "nieuwe-veldnaam" 
(Voorbeeld: rename "debitamount" 
"debet") 

cmd  
Doel: uitvoeren DOS 
commando  

Syntax: cmd "commando" 
"parameters"(scheiden door 
puntkomma: "cmd1;cmd2;cmd3") 
(Voorbeeld: cmd "c:\program 
files\irfanview\i-
view32.exe;picture.jpg") 

closeall  Doel: alle tabellen sluiten  Syntax: closeall (Voorbeeld: closeall) 

use  
Doel: gebruik 
map/filter/expressie 

Syntax: use map/filter/expression 
"bestandsnaam" (van mapping,filter of 
expressie bestand) (Voorbeeld: use 
map "veldnamen.map") 

//  Doel: commentaar  
Syntax: // (Voorbeeld: // Hier kunt u 
commentaar invullen) 

error  
Doel: stoppen bij fouten 
in script  

Syntax: error true/false (Voorbeeld: 
error true) 

toadf  
Doel: converteren naar 
adf  

Syntax: toadf "bestandsnaam"(van 
conversiebestand) "naam 
onderneming" "jaar" (Voorbeeld: toadf 
"excact.fil" "jansen" "2007") 

create..filter  
Doel: aanmaken nieuw 
filter  

Syntax: create filter and/or (filtertekst) 
(Voorbeeld: create filter and ([bedrag] 



> 1000) 
Let op: de naam van een veld moet 
tussen vierkante haken[] en de inhoud 
van het filter tussen ronde haken() 

create..expression  
Doel: aanmaken nieuwe 
expressie  

Syntax: create expression "naam" 
(expressie tekst) (Voorbeeld: create 
expression debet (if [d/c] = 
"D";[bedrag];0) 
Let op: de naam van een veld moet 
tussen vierkante haken[] en de inhoud 
van de expressie tussen ronde haken() 

delete..filter/expression  
Doel: verwijderen van alle 
filters of expressies  

Syntax: delete filter/expression 
(Voorbeeld: delete expression ) 

[my documents]  
Doel: verwijzing naar mijn 
documenten map  

Syntax: [my documents] (Voorbeeld: 
[my documents]test.dbf 
Let op, de verwijzing bevat als laatste 
karakter al een back slash!) 

[program]  

Doel: verwijzing naar 
programma directory 
waarin QDAC is 
geïnstalleerd  

Syntax: [program] (Voorbeeld: 
[program]test.dbf 
Let op, de verwijzing bevat als laatste 
karakter al een back slash!) 

addfield  
Doel: aanmaken van een 
nieuw veld op basis van 
een filter  

Syntax: addfield static(T/F) "veld" 
"nieuwe veldnaam" (Voorbeeld: 
addfield T "kolom01" "Debet" 

while..end  
Doel: uitvoeren 
voorwaardelijke loop 
(iteratief commando)  

Syntax: while voorwaarde -
commandoregels- end (Voorbeeld:  
while teller < 0 
set recno %teller% 
teller = %teller% + 1 
end) 

 

12.5 Enkele uitgewerkte voorbeelden: 
 
Exporteren van bepaalde velden naar een dbase bestand: 

 selecteer eerst de velden:  
- field "rekening" select true 
- field "debet" select true 
- field "credit" select true 

 Extract de geselecteerde velden naar een nieuwe tabel:  
- extract fields "nieuwe_tabel" 

 Open de nieuwe tabel:  
- select nieuwe_tabel 

 Stel de eigenschappen in (anders worden alle velden als tekst gezien):  
- field "debet" properties numeric 
- field "credit" properties numeric 



 Zorg ervoor dat alle velden worden geëxporteerd:  
- set selection false 

 Zorg ervoor dat alleen velden die voldoen aan een filter worden geëxporteerd (het 
filter moet eerst zijn opgeslagen):  
- use filter "positieve bedragen.flt" 

 Exporteer de velden naar het dbase bestand "tabel.dbf":  
- save .dbf "tabel.dbf" 

 
Exporteren van een deel van een bestand: 

 Zoek de beginwaarde (bijvoorbeeld het eerste voorkomen van het kasboek):  
- search "kasboek" "dagboek" 

 Markeer dit record als begin van de blok(record) selectie:  
- block start 

 Zoek de eindwaarde van het gebied:  
- search "bankboek" "dagboek" 

 Markeer dit record als einde van de blok(record) selectie:  
- block end 

 Zorg ervoor dat alleen de geselecteerde velden worden geëxporteerd:  
- set selection true 

 Exporteer de velden naar het dbase bestand "tabel.dbf":  
- save .dbf "tabel.dbf" 

 

 
 

  



13 Rondleiding 
De rondleiding biedt u de mogelijkheid om interactief kennis te maken met de 
mogelijkheden van het programma. De rondleiding kent verschillende hoofdstukken die een 
uitgebreid beeld geven van de mogelijkheden van het programma.  
 
 
De rondleiding is beschikbaar via het help menu.  
U kunt de volledige rondleiding volgen of de rondleiding op een later tijdstip volgen.  
 

 
 

  



14 Functiewizard 
Met behulp van de functiewizard kunt u inzicht verkrijgen in de mogelijkheden die QDAC 
biedt. U opent de functiewizard door op de knop "WIZ" te klikken. De functiewizard bestaat 
uit een aantal buttons met uitleg over een bepaalde functionaliteit vanhet programma. 
Iedere druk op een knop brengt u naar een bepaald functiegebied om daar eventueel verder 
te zoeken of om een bepaalde functie te kiezen.  
 
 
 
 

  



15 Internet pagina downloaden. 
 
Met deze applicatie is het ook mogelijk om bestanden van internet te downloaden. Let op: 
alleen bestanden die via een hyperlink worden benoemd binnen een internet pagina kunnen 
worden opgehaald.  
 
Nadat u een pagina heeft geopend (via het "URL" tekstveld) worden onderin het scherm alle 
hyperlinks getoond. U kunt deze hyperlinks selecteren en vervolgens via de optie 
[Download alle geselecteerde links] in het [File] menu downloaden. U kunt ook alle 
documenten downloaden via het menu.  
 
 

 

  



16 De rapportage matrix 
 
Met QDAC bent u in staat om bestanden te converteren en analyseren om zodoende van 
gegevens informatie te maken die voor u van nut is. 
De laatste fase in het veredelen van data is het zodanig inzichtelijk te maken dat de 
beschikbare informatie ook makkelijk kan worden gebruikt. 
De rapportage matrix (kortweg : matrix) kan u hierbij helpen. De matrix is beschikbaar via 
de menu optie [Bestand][Matrix voor rapportage] 
 
De matrix is in feite een werkblad waarin u gegevens op gestructureerde wijze kunt 
weergeven. Het vertoont daarmee overeenkomsten met een spreadsheet. De matrix in 
QDAC heeft echter enkele extra mogelijkheden die de weergave van informatie verder 
kunnen vergemakkelijken. 
 
De matrix kent bij het openen een beperkt aantal rijen en kolommen. Deze kunt u echter 
aanpassen via de menu optie [Matrix][Wijzig aantal kolommen] of [Wijzig aantal rijen]. 
 

16.1 Matrix functies of Formules 

Hieronder de functies of formules die u in de matrix kunt toepassen: 
 

16.1.1 Filtersum 

Met filtersum kunt u een totaal weergeven van records die voldoen aan een bepaald filter. 
Voor meer uitleg over filters gaat u naar de uitleg over filters. Als voorbeeld het volgende: u 
heeft een artikel bestand met de volgende velden: artikelnaam, artikelgroep en verkopen. 
Als u nu het totaal van het veld verkopen wilt berekenen van alle records waar het veld 
"artikelnaam" gelijk is aan "spinazie" kunt u dit eenvoudig bewerkstelligen met deze functie. 
Findsum kent de volgende parameters: 
- De tabelnaam. De tabelnaam staat tussen vierkante haken.([tabel]) 
Voor de tabelnaam gelden de volgende regels: 
* Als de tabelnaam groter is dan 10 letters gebruikt u de eerste 10 letters en voegt u "..." 
toe, 
* Voorbeelden: tabelnaam "artikel" wordt [artikel], "artikelbestand.csv" wordt [artikelbes...]" 
- Het filter (uitleg over filters). Het filter staat tussen pipes (|) 
- Het (de) veld(en) om te totaliseren (totaalveld). Deze staat tussen vierkante 
haken.([veld]) Er kunnen meerdere velden worden gebruikt. Als een veld in mindering op 
het totaal moet worden gebracht staat er een "-" voor (bijvoorbeeld [debet]-[credit] 
De layout van de functie is: filtersum[tabelnaam]|filter|[totaalveld]. 
Enkele voorbeelden: 
* filtersum[tabel]|[artikelnaam] = "spinazie"][verkopen]-[korting]: Zoek naar "spinazie" in veld 
artikelnaam in tabel "tabel" en totaliseer verkopen min korting. (In een filter staat een 
veldnaam tussen vierkante haken) 
* filtersum[fruitdemo....]|[description] = "apple" and recno()<5|[verkopen]: Totaliseer het veld 
verkopen waar het veld "description" gelijk is aan "apple" en het recordnummer kleiner is 
dan 5. 
 



16.1.2 Filtercount 

Deze functie werkt als de functie "filtersum, met dit verschil dat niet het totaal van een veld 
wordt berekend, maar het aantal voorkomens. Met een combinatie van filtersum en 
filtercount kunt u dus bijvoorbeeld een gemiddelde berekenen. 
Voor de functie count hoeft u geen totaalveld in te vullen. De functie zet er dus als volgt uit: 
filtercount[tabel]|filter|. 
Een voorbeeld van filtercount: filtercount[voorraad.c...]|[description]<>"groente"|. Hier 
wordt in voorraad.csv gezocht naar alle records waarin het woord "groente" niet voorkomt in 
veld description. 

16.1.3 Findsum 

Met findsum kunt u een totaal weergeven van records, waarbij in een bepaald veld een 
bepaalde tekst voorkomt. Als voorbeeld het volgende: u heeft een artikel bestand met de 
volgende velden: artikelnaam, artikelgroep en aantal. De artikelen zijn verdeeld in een 
aantal groepen, waaronder de groep "groente". Als u nu het totaal van het veld aantal wilt 
berekenen voor de groep groente kunt u dit eenvoudig bewerkstelligen met deze functie. 
Findsum kent de volgende parameters: 
- Tabelnaam + Veld waarin moet worden gezocht naar een bepaalde tekst (zoekveld) 
Voor de tabelnaam gelden de volgende regels: 
* Als de tabelnaam groter is dan 10 letters gebruikt u de eerste 10 letters en voegt u "..." 
toe, 
* Na de tabelnaam zet u de scheidingsterm " | ", 
* Voorbeelden: tabelnaam "artikel" wordt "artikel | ", "artikelbestand.csv" wordt artikelbes... | 
" 
- Tekst waarnaar gezocht moet worden (zoektekst) 
- Veld om te totaliseren (totaalveld) 
De layout van de functie is: findsum[tabelnaam+" | "+zoekveld][zoektekst][tabelnaam+" | 
"+totaalveld]. 
Zoekveld 
Hierin vult u gewoon de naam van het veld in, in dit geval "groep". 
Zoektekst 
Voor zoektekst kunt u meerdere zoektermen gebruiken. Scheid deze met een komma. Als u 
wil dat een zoektekst niet voorkomt zet u er een - teken voor. 
Een zoekterm waarin spaties voorkomen moet tussen aanhalingstekens worden gezet. 
Verder kunt u ook verwijzen naar een tekst in de matrix. U zet dan een = teken vooraan en 
verwijst naar een matrixcel door de kolom en de rij achter elkaar te zetten, bijvoorbeeld 
=A12. 
U kunt ook verwijzen naar een cel in de tabel. U zet dan een = teken vooraan en verwijst 
naar de cel door de tabelnaam, veldnaam en het rijnummer tussen haken te zetten met een 
uitroepteken voor de tabelnaam , een pipe (|) tussen de tabelnaam en de veldnaam en een 
komma tussen de veldnaam en het recordnummer. Een verwijzing naar record 12 van veld 
"datum" is dan =[!datum,12]. Zie ook de uitleg bij het hoofdstuk celverwijzing verderop. 
Verder kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om met "regular expression" te zoeken, 
door voor de zoektekst het woord (regex) te vermelden. Hiermee kunt u dan met wildcards 
zoeken. Bijvoorbeeld w* vindt alles wat begint met een "w". 
Totaalveld 
Hierin vult u gewoon de naam van het veld in, in dit geval "aantal". 
Enkele voorbeelden: 
* findsum[tabel | groep]["groente"][tabel | aantal]: Zoek naar "groente" in veld groep in tabel 
"tabel" en totaliseer aantal. 



* findsum[tabel | groep]["groente","-wortel"][tabel | aantal]: Zoek naar "groente, maar sluit 
wortel uit 
* findsum[artikel.cs... | cgroep][=b4][artikel.cs... | aantal]: Zoek naar het woord wat voorkomt 
in matrixcel b4 in tabel "artikel.csv" . 
* findsum[artikel.cs... | groep][(regex)=[!artikel.cs... | nummer,13,"-*boon*"][artikel.cs... | 
aantal]: Zoek met regular expression naar het woord wat voorkomt in veld nummer, record 
13, maar sluit alles waar "boon" in voorkomt uit. 
 

16.1.4 Findcount 

Deze functie werkt als de functie "findsum, met dit verschil dat niet het totaal van een veld 
wordt berekend, maar het aantal voorkomens. Met een combinatie van findsum en 
findcount kunt u dus bijvoorbeeld een gemiddelde berekenen. 
Voor de functie findcount hoeft u geen totaalveld in te vullen. De functie zet er dus als volgt 
uit: findcount[zoekveld][zoektekst]. 
Een voorbeeld van findcount: findsum[voorraad.c... | groep]["groente"]. Hier wordt in het 
veld groep van de tabel voorraad.csv gezocht naar alle records waarin het woord "groente" 
voorkomt. 

16.1.5 Findcrecord 

Deze functie biedt u de mogelijkheid om een waarde te zoeken in een kolom en op basis 
van deze waarde het gevonden record terug te geven of de waarde in een cel in dat record. 
U kunt het vergelijken met vert.zoeken in Excel. 
De syntax van deze functie is als volgt: findrecord("zoekwaarde";[kolom];celwaarde)  
* Zoekwaarde: dit is de waarde (of tekst) die voor moet komen in een kolom 
* [kolom]: dit is de aanduiding van de kolom. [A] is de eerste kolom, [B] de tweede, enz. 
* celwaarde: dit is de aanduiding van cel naast de kolomwaarde die als resultaat moet 
worden geretourneerd. Als u deze waarde leeg laat wordt het recordnummer geretourneerd. 
Een voorbeeld van findrecord: findrecord("Amsterdam";[C];3).  
Hier wordt in de derde kolom gezocht naar Amsterdam en als deze waarde wordt gevonden 
wordt de waarde van de 3e cel naast Amsterdam als resultaat gegeven. 
Gegeven is de volgende tabel:  

 
A B C 

1 Appel 0,20 Fruit 

2 Wortel 0,10 Groente 

3 Melk 1,10 Zuivel 

De functie findrecord("Wortel";[A];1) heeft als resultaat "0,10" 
De functie findrecord("Melk";[A];2) heeft als resultaat "Zuivel" 

16.1.6 = (Celverwijzing) 
Celverwijzingen kunnen betrekking hebben op cellen uit de matrix of cellen uit een tabel.  
Een verwijzing naar een cel in een tabel is als volgt opgebouwd: 
- De verwijzing moet beginnen met een "=" 
- De verwijzing moet binnen vierkante haken staan  
- Allereerst de tabelnaam, voorafgegaan door een uitroepteken. Als een tabelnaam langer is 
dan 10 letters gebruikt u de eerste 10 letters en voegt er ... aan toe.  
- Daarna een spatie, en "pipe" (|) en nog een spatie. 
- Vervolgens de naam van het veld met direct daarachter 
- Een komma en het recordnummer. 



 
Een verwijzing naar het veld "beschrijving" van tabel "artikelbestand" van record 12 ziet er 
dan als volgt uit: 
=[!artikelbes... | beschrijving,12] 
U kunt snel een tabel-celverwijzing maken door in het formule tekstveld een "=" te typen en 
vervolgens op de betreffende cel in de tabel te klikken. In het formule tekstveld wordt nu de 
celverwijzing geplaatst. Druk vervolgens op enter om de verwijzing te effectueren. 
 
Een verwijzing naar een cel in de matrix is als volgt opgebouwd: 
- De verwijzing moet beginnen met een "=" 
- De verwijzing moet binnen vierkante haken staan  
- De verwijzing begint met de kolomnaam en direct daarna het recordnummer 
Een verwijzing naar een cel in de derde kolom op de 9e rij ziet er dan als volgt uit: =[C9] 
U kunt snel een matrix-celverwijzing maken door in het formule tekstveld een "=" te typen 
en vervolgens op de betreffende cel in de tabel te klikken. In het formule tekstveld wordt nu 
de celverwijzing geplaatst. Druk vervolgens op enter om de verwijzing te effectueren. 

16.1.7 Tekst invoer 

U kunt tekst in een cel plaatsen door deze in te typen in het formule tekstveld en vervolgens 
op enter te drukken om de tekst in de matrix te plaatsen. 

16.1.8 Sum 
Met de functie sum kunt u cellen binnen een bepaald bereik optellen. De syntax van deze 
functie is als volgt: 
sum[bereik1][bereik2] 
Het bereik definieert u op de zelfde wijze als omschreven is het hoofdstuk celverwijzing 
hierboven. 
Gegeven is de volgende tabel:  

 
A B C 

1 2 4 6 

2 2 4 6 

3 2 4 6 

De functie sum[A1][C1] heeft als resultaat 12 (2+4+6) 
De functie sum[A1][B3] heeft als resultaat 18 ((2+4)+(2+4)+(2+4)) 
De functie sum[B1][B3] heeft als resultaat 12 (4+4+4) 

16.1.9 Wizard 

U kunt de wizard gebruiken om snel een functie samen te stellen, waarbij enige uitleg bij de 
functie wordt gegeven. 

16.2 Layout 

Met behulp van de menu optie [Matrix][Font voor geselecteerde cel] kunt u het lettertype 
wijzigen. 



16.3 Beveiligen van cellen 

Met behulp van de menu optie [Matrix][Beveiligen] kunt u de beveiliging van geselecteerde 
cellen aan of uit zetten. Een beveiligde cel kan niet gewijzigd worden, waardoor de 
gebruiker niet de kans loopt om belangrijke formules of gegevens per abuis te wijzigen. 

16.4 Opslaan en ophalen 

U kunt de matrix opslaan en ophalen met behulp van de menu opties 
[Bestand][Ophalen/bewaren matrix definitie] 

16.5 Exporteren 

Een matrix werkblad kan worden opgenomen als nieuwe tabel in het programma met 
behulp van de menu optie [Bestand][Opnemen als nieuwe tabel]. 
Daarnaast is het mogelijk om de tabel in Excel te openen met behulp van de menu optie 
[Bestand][Exporteren naar Excel] 
 
 
 
 
 
 
  



17 Auditfiles in QDAC 
 
In dit programma is het mogelijk om alle soorten auditfiles in te lezen. De volgende soorten 
zijn beschikbaar: 

 Auditfile financieel 

 Auditfile salaris 

 Auditfile afrekensystemen 
 
Deze bestandsformaten kunt u inlezen door gebruik te maken van de knop "AUD" in het 
hoofdvenster. Voor het auditfile financieel is het auditfile analyse venster beschikbaar.  
 

 
17.1 Auditfile financieel bekijken en analyseren in de auditfileviewer 
 
Dit programma biedt de unieke mogelijkheid om een auditfile financieel te openen, te 
bekijken en om een aantal standaard analyses mee uit te voeren. Alle versies (ASCII, 
xaf1.0, xaf3.0 en xaf3.1) van het auditfile financieel kunnen geopend worden. Dit doet u in 
de auditfile viewer. 
 
De auditfile viewer is beschikbaar via de menu optie [Analyses][Auditfile analyse scherm]. U 
kunt een auditfile in de auditfile viewer openen op de volgende manieren: 
1 - Een auditfile te openen in het hoofdscherm en vervolgens de auditfile viewer te openen, 
of, 
2 - Eerst de auditfile viewer openen en vervolgens in dit scherm een auditfile te openen. 
 
Let op: de auditfile viewer wordt altijd geopend met de in het hoofdscherm geopende tabel. 
U kunt in de auditfile viewer dus ook met andere bestandssoorten werken! 
 
Nadat de auditfile viewer is geopend ziet u aan de linker kant van het scherm een lijst met 
standaard analyses. Enkele van deze analyses zijn: 

 Diverse kolommenbalansen 

 Overzicht dagboeken 

 Kruistabel grootboekrekeningen en dagboeken, jaren , rekeningsoorten 

 Overzicht debiteuren en crediteuren al dan niet met saldo verloop 

 Diverse BTW berekeningen 

 Kas analyse 

 Overzicht baten en lasten 

 Steekproef analyse 

 Diverse zoekfuncties 

 

U kunt deze overzichten en analyses oproepen door erop te klikken in de lijst. U kunt ook 

een item in de lijst selecteren en dan door middel van de rechtermuisknop de opdracht 

"uitvoeren" kiezen. 

 

Soms wordt er een nieuwe tabel aangemaakt waarin de betreffende gegevens zijn 

opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld de kolommenbalans. 

Het kan ook voorkomen dat een analyse wordt uitgevoerd door een expressie aan te maken 



en/of gebruik te maken van filters.  

Natuurlijk kunt u ook in de auditfile viewer gebruik maken van filters en kunt u uitgebreid 

zoeken naar het voorkomen van één of meerdere woorden in één of meerdere velden.  

 

17.2 (Jaarrekening)rubrieken toekennen 

 

Dit programma kent vele toepassingen, maar een heel belangrijke is financiële data 

analyse. Om deze reden is ook het kunnen inlezen van een auditfile financieel van groot 

belang. Met de gegevens uit de auditfile financieel heeft u een compleet overzicht van alle 

financiële mutaties die in een periode binnen een organisatie hebben plaatsgevonden. Deze 

gegevens vormen de basis van een diepgaande financiële analyse.  

 

Naast deze analyse die u bijvoorbeeld kunt uitvoeren in de auditfile viewer ondersteunt 

QDAC ook de jaarrekening controle. Met behulp van de mogelijkheid van het koppelen van 

rubrieken aan veldinhoud kan vrij eenvoudig een overzicht van jaarrekeningrubrieken 

worden verkregen. 

 

Het koppelen van rubrieken wordt hieronder uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld op 

basis van een auditfile financieel. 

Nadat een auditfile is ingelezen beschikt u over een tabel waarin onder andere de volgende 

velden voorkomen: 

- Grootboekrekeningcode 

- Grootboekrekeningnaam 

- Saldo van debet en credit 

De inhoud van het veld grootboekrekeningcode bevat de grootboekrekeningnummer, zoals 

1000 (grootboekrekeningnaam "Kas"), 1300 (grootboekrekeningnaam "Debiteuren") enz. 

 

Om rubrieken te koppelen gebruikt u de menu optie [Tabel bewerkingen][Extra][Rubrieken 

toevoegen]. Er opent zich nu een venster waarin u bovenin de mogelijkheid om velden uit 

de tabel te kiezen, waarin links de unieke voorkomens van de velden worden getoond en 

waarin rechts een overzicht van beschikbare rubrieken komt te staan. 

 

De jaarrekeningrubrieken zijn bijvoorbeeld "liquide middelen", "handelsdebiteuren", 

"langlopende schulden" enz. Bij het koppelen van jaarrekeningrubrieken wilt u bijvoorbeeld 

de rekening 1000(kas) koppelen aan de jaarrekeningrubriek "liquide middelen" en de 

rekening 1300(debiteuren Nederland) en 1310(debiteuren Spanje) aan de 

jaarrekeningrubriek "handelsdebiteuren".  

 

Om de standaard jaarrekeningrubrieken te openen gebruikt de menu optie 

[Bestand][Rubriek indeling][Standaard rubriek][Gebruik standaard jaarrekening rubrieken]. 

Aan de rechterkant van het scherm wordt nu een overzicht van jaarrekeningrubrieken die u 

per groep open kunt klikken door op het plusje(+) of het pijltje naar rechts te klikken. 



 

Om een overzicht te krijgen welke grootboekrekeningcodes er zijn kiest u in het veld "Kies 

hoofdveld waarop de koppeling moet worden uitgevoerd" voor het veld 

grootboekrekeningcode. Om te zien welke naam een grootboekrekeningcode heeft kiest u 

in het veld "Kies velden (optioneel) waarin zicht eventueel extra informatie bevindt" voor het 

veld "grootboekrekeningnaam".  

Om ook een overzicht te krijgen van het totaal van de bedragen die op die rekeningen zijn 

geboekt kiest u in het veld "Kies veld(en) (optioneel) om te salderen" voor het veld "Saldo".  

 

17.2.1 Rubrieken koppelen 

U kunt nu de jaarrekeningrubrieken koppelen aan de grootboekrekeningen. Dat kunt u op 

de volgende manieren doen: 

- 1 Selecteer een jaarrekeningrubriek en 1 of meerdere grootboekrekeningen. Klik 

vervolgens op de knop "<--" en de jaarrekeningen verschijnen in de derde kolom aan de 

linkerkant van het scherm, onder de kolom "Rubriek en code", ten teken van het feit dat ze 

zijn gekoppeld. 

- 2 Sleep een rubriek (rechts) naar een grootboekrekening (links) - 3 Dubbelklik op een cel 

in de 3 kolom van de linkertabel. U kunt dan in deze cel een woord typen. Aan de hand van 

wat u typt worden rubrieken getoond die overeenkomen met het woord wat u aan het typen 

bent. Zit de gewenste rubriek ertussen dan selecteert u deze en drukt u op enter. De rubriek 

is nu opgenomen in de linker tabel. - 4 Selecteer een rubriek. Typ vervolgens in het tekst 

vak bij "Koppel met veldwaardes, gebruik *, ? : en -" de waarde van de 

grootboekrekeningcode die u wilt koppelen. U kunt hierbij wildcards gebruiken. Scheid 

meerdere waardes met een puntkomma (;). Als u bijvoorbeeld 1000;1100 typt, dan worden 

de rekeningen 1000(kas) en 1100 (crediteuren) gekoppeld. Typt u 1* dan worden alle 

rekeningen die beginnen met 1 gekoppeld. Type u 10?? dan worden alle rekeningen die 

beginnen met 10 en daarna 2 willekeurige karakters bevatten (1010,1011, 1002, 1099 enz.) 

gekoppeld. Typt u 1000:2500 dan worden alle rekeningen tussen 1000 en 2500 gekoppeld.  

Om te controleren welke rekeningen aan de hand van wat u type worden gekoppeld vinkt u 

het vakje met het vraagteken aan. Deze bevindt zicht rechts van het tekst vak. 

 

17.2.2 Zelf een rubriekschema maken of rubrieken toevoegen 

U kunt zelf een rubriekschema maken of rubrieken wijzigen. Met behulp van de knoppen 

kunt u achtereenvolgens: 

 

- een koprubriek toevoegen 

- een hoofdrubriek toevoegen 

- een sub-rubriek toevoegen 

- een rubriek verwijderen 

- een rubriek hoger of lager in het overzicht plaatsen 

- een rubriek een level hoger of lager plaatsen 



 

Een rubriek kan een code bevatten. Deze code is bijvoorbeeld nodig om de totalen per 

rubriek te exporteren naar een Finan model, waarin de codes de naam van de XML tag 

vormen. Voor meer uitleg over het Finan model raadpleegt u de rondleiding. Om een rubriek 

te wijzigen drukt u op de wijzigen knop:  

 

17.2.3 De rubrieken opnemen in de tabel 

Om de rubrieken op te nemen in de tabel druk t u op de knop met het groene vinkje: De 

rubrieken worden nu in de tabel opgenomen. U kunt met behulp van een draai- of kruistabel 

de totalen per rubriek genereren.  

17.2.4 Overzicht van totalen en kengetallen 

Als u de rubrieken heeft gekoppeld en een saldoveld heeft gekozen zal een overzicht met 

totalen in het scherm verschijnen: 

 
 

 

Dit overzicht laat u zien welke totalen er in de levels 3 t/m 8 worden berekend. U kunt dit 

overzicht gebruiken om te controleren of u de grootboekrekeningen correct heeft gekoppeld. 

Daarnaast is het mogelijk om deze totalen te exporteren naar de zogenaamde 

"controlematrix". Hiermee wordt een rapportagematrix gevuld waarin naast de totalen ook 

belangrijke kengetallen worden berekend ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de 

financiële toestand van de organisatie. 



 
 

 

17.3 Flexibel rapporteren van Financiële overzichten 

 

De basis voor gebruik van Financiële overzichten is de auditfile. Deze kan in QDAC 

ingelezen worden o.b.v. een adf of XAF extensie. 

Daarnaast kan er ook geïmporteerd worden o.b.v. een csv, of Excel of ander 

bestandsformaat (databases). 

Na het inlezen van de auditfile na het inlezen hierna 2 hoofdlijnen onderscheiden worden 

Bewerking en gebruik via: 

- Audit File Viewer (AFV) 

- Rubrieken toevoegen 

 

De iconen zijn: 



 

 

Gaatu na het lezen verder met de functie AFV dan kunt u daarin diverse overzichten 

gebruiken 

 
 

Kiest u voor Kolommenbalans of Saldibalans , dan maakt QDAC een overzicht. 

Dit overzicht komt ook standaard in het hoofdmenu te staan als tabel. 



Bij Rubrieken toevoegen , kunt u apart aangeven of een overzicht ook een tabel moet 

worden. 

 
 

In de praktijk worden overzichten gebruikt die gemaakt zijn door: 

- De AFV (Audit file viewer) 

- De module Rubrieken toevoegen. 

Het is praktisch om de diverse overzichten uiteindelijk in 1 Excel bestand te verzamelen 

voor rapportages. 

Dit kunt  u als volgt realiseren: 

 
 

Hierboven zietu enkele tabellen , die worden weergegeven als tabbladen, zoals 

bijvoorbeeld: 

 Rubrieken 

 Kolommenbalans 

 Saldibalans_per_rekening_type_saldo 

 

 

Als u deze tabellen in 1 Werkblad wilt verzamelen dan selecteertu in QDAC de optie “Alle 

tabellen opslaan als” 



 
 

 

Door nu de selectie te starten , opslaan als , opslaan als Excel , Alle tabellen opslaan als 

Excel , gebeurt het volgende: 

 



 
 

Op de tabbladen staat nu in Excel de naam van de tabellen die eerder waren gemaakt. 

 

 

17.4 Mapping van Grootboek administratie in QDAC 

 

Naast het inlezen van een grootboek administratie op verschillende formaten 

- CSV 

- Excel 



- Auditfile (type .adf of .xaf) 

- Overig 

 

kunt u de koppeling tot stand brengen van jaarrekening rubrieken en de desbetreffende 

grootboek administratie via de knop 

 
 

AFV = Audit File Viewer  

En de knop met rode grafiek , Rubrieken toevoegen 

 

 
 

Na selectie van knop AFV , kunt u  via selectie van onderdeel jaarrekening de start maken 

van het mappen van de rubrieken aan de jaarrekening. U ziet al hoe de database eruit ziet 

met kolomkoppen als 

 Grootboekrekening 

 Grootboekrekeningnaam 

 Saldo 

Indien u dus werkt met import via ( csv of Excel) benoem dan de kolommen alsboven, dan 

is dat eenvoudig herkenbaar en in te lezen. 

Kiest u voor inlezen van de auditfile dan komt de data automatisch mee en is de volgende 

stap het koppelen van de rekening aan de rubriek. 



Het koppelen kan op verschillende manieren. 

- Slepen van een grootboek rekening van links naar rechts op de desbetreffende balans- of 

resultatenrekening 

- Via de pijltjes toets vanuit de rubriek naar de desbetreffende grootboek rekening 

- Of via invoer op de rubriek en het invoeren van de desbetreffende grootboek rekening in 

een serie zoals Excel ( 4000:4330 ) dus rekeningen die vallen tussen 4000 en 4330) of via 

invoer van (4000:4265); 4280;4290;4325 ( met een ; scheiding)  

 

 
Daarna is de jaarrekening klaar en kunt u controleren of alles is toegewezen op de 

volgende manier: 

Verberg gekoppelde rekeningen of 

Controleren of de balans in evenwicht is via een saldo controle die dus NUL moet vertonen. 

17.5 Controlematrix 

 

Om e.e.a. goed te kunnen beoordelen is er  ook een controle matrix beschikbaar 

 

 



 

De Controle matrix toont de  

 Balans 

 Verlies en winstrekening 

 Diverse kengetallen 

 DPPA analyse ( Du Pont) 

 Overig 

De data is eenvoudig naar Excel te exporteren om daarna grafisch nog verder ondersteund 

te worden door grafieken en afbeeldingen. 

  



17.6 M score Beneish voor het Identificeren van omzet en kosten (resultaat) 

manipulatie 

 

17.6.1 In het kort 

De M-Scoreeen wiskundig model dat is ontwikkeld door Professor Messod Beneish. Het 

gebruikt 8 of 5 financiële ratio's om te bepalen of een bedrijf de winst heeft gemanipuleerd. 

De variabelen zijn opgebouwd uit de enkelvoudige jaarrekening posten en leidt tot een 

score die een indicatie geeft omtrent de mate waarin de inkomsten zijn gemanipuleerd.  

Interessant is dat de M-score studenten aan Cornell University in staat stelde om vast te 

stellen dat Enron de cijfers had gemanipuleerd, terwijl ervaren financiële analisten dit niet 

onderkend hadden. Inmiddels is het voor aandeel- en beursanalisten ook een belangrijk 

hulpmiddel geworden om de kwaliteit van de gerapporteerde winst te kunnen beoordelen.  

QDAC is het eerste Nederlandse bedrijf dat o.b.v. auditfiles van minimaal 2 boekjaren de M-

score toetst uitvoert waarmee met 80% zekerheid kan worden vastgesteld of er manipulatie 

heeft plaats gevonden. Daarnaast kunnen de afzonderlijke ratio’s binnen de M-score 

aanleiding geven tot nader onderzoek. 

 
17.6.2 Wat is de Beneish M-score ? 

De Beneish M-score meet de kans op manipulatie in cijfers om bijvoorbeeld een beter 

resultaat te presenteren. Aan de hand van de Beneish M score ( 8 ratio’s of 5 ratio’s) bent u 

in staat een oordeel te vellen over de gerapporteerde cijfers van 2 boekjaren.  

Een score groter dan -2.22 (dat wil zeggen minder negatief dan dit, richting nul of een 

positief getal) geeft aan dat er een sterke kans bestaat dat de cijfers in de boekhouding van 

een bedrijf zijn gemanipuleerd.  

Professionele analisten en onderzoekers stellen dat grootboekrekeningen nog steeds 

nauwkeurig en kritisch onderzoek behoeven. Door de M-score en de deelratio’s is het veel 

sneller vast te stellen in welke hoek mogelijke afwijkingen zetten.  

Eventuele problemen komen vaak tot uitdrukking op de balans. Daarom is het belangrijk  

goed te kijken naar bijvoorbeeld voorraad niveaus en debiteuren posities. Ook het 

werkkapitaal is een zeer belangrijke indicator. Bestudeer naast de M score ook de 

Financiële matrix, waarin ook de cash flow tot uitdrukking komt. Vaak is de omstandigheid 

dat een bedrijf die wel winst rapporteert maar geen CASH genereert een sterke indicatie 

van mogelijk (resultaat) manipulatie. 

 

Hieronder treft u de afzonderlijke ratio’s met een nadere toelichting. 

Ratio Factor / 

Ratio 

Omschrijving Formule Berekening 

1 DSRI Days Sales in Receivables / Total Last Year / This 



Receivables 

Index 

sales 

( vorderingen / omzet) 

Year ; Meest 

recente versus 

jaar daarvoor ( 

2012 vs. 2011 ; 

2010 vs. 2009 

2 GMI Gross Margin 

Index 

Gross Profit / Total 

Sales  (Brutowinst / 

Omzet) 

,, 

3 AQI Asset Quality 

Index 

(Non-Current assets – 

PPE) / Total assets 

(Netto vaste activa 

minus Mat. Vaste activa 

/ Totaal vermogen ) 

,, 

4 SGI Sales Growth 

Index 

Total Sales  

(Groei van de omzet) 

,, 

5 DEPI Depreciation 

Index 

Depreciation / 

(Depreciation + Net 

PP+E) (Afschrijvingen / 

afschrijvingen + Netto 

waarde Mat. Vaste 

activa ) 

,, 

6 SGAI SG&A index  Selling, General and 

Administrative 

Expenses; 

(Bedrijfskosten index ) 

,, 

7 TATA Total Accruals 

/ Total assets 

index 

(Working capital – cash 

) – Depreciation / Total 

assets (Werkkapitaal – 

liquid middelen – 

afschrijvingen / totaal 

vermogen) 

,, 

8 LVGI 

 

Leverage 

index 

Total debt / total assets  

(Vreemd vermogen / 

totaal vermogen ) 

 

  

 



17.6.3 Berekening / definitie van de M-Score 

De M-score is gebaseerd op een combinatie van de volgende acht verschillende indices:  

1. DSRI = dagen verkoop in vorderingen Index. Dit meet de verhouding van de 

dagen verkoop in vorderingen ten opzichte van vorig jaar als een indicator van 

inkomsten inflatie. 

2. GMI brutomarge Index =. Dit wordt gemeten als de verhouding tussen de bruto 

marge ten opzichte van vorig boekjaar. Een onderneming met slechtere 

vooruitzichten hanteert meer dit middel als kans om de gerapporteerde winst te 

manipuleren. 

3. AQI = Asset kwaliteitsindex. Asset kwaliteit wordt gemeten als de verhouding van 

vaste activa anders dan gebouwen , onroerende zaken en bedrijfsmiddelen van het 

balanstotaal. AQI is de verhouding tussen kwaliteit van de activa ten opzichte van 

vorig boekjaar. 

4. SGI = omzetgroei Index . Dit meet de ratio van de verkoop ten opzichte van vorig 

boekjaar. De groei van de omzet is op zichzelf niet direct een zekere mate van 

manipulatie maar biedt groeibedrijven wel kans om zelfs onder 

(markt/aandeelhouders) druk te manipuleren en de schijn op te houden. 

5. DEPI = afschrijving Index. Dit wordt gemeten als de verhouding van de snelheid 

van afschrijving ten opzichte van vorig boekjaar. Een trager tempo van de 

afschrijving (DEPI groter is dan 1) kan betekenen dat de onderneming herziening 

nuttig acht , of tot vaststelling komt van een nieuwe methode die inkomen (resultaat) 

vriendelijker is. 

6. SGAI = verkoop, algemene en administratieve kosten Index. Dit meet de ratio 

van SGA kosten als percentage van het voorafgaande jaar. Dit wordt gebruikt als 

aanname door analisten dat een onevenredige toename van de verkoop als een 

negatief signaal over het toekomstperspectief van het bedrijf te interpreteren is. 

7. LVGI = hefboomwerking Index. Dit meet de verhouding tussen de totale schuld tot 

het balanstotaal tegenover vorig jaar. Het is bedoeld om vast te leggen de omvang 

van de schuld (vreemd vermogen) en verbonden prikkels om de winst te 

manipuleren. 

8. TATA - totale overlopende posten tot het balanstotaal . Dit beoordeelt de mate 

waarop managers, discretionaire boekhoudkundige keuzes, wijzigen om (meer) winst 

te maken.  

De acht variabelen worden vervolgens samen gewogen volgens de volgende formule:  

M8 =-4.84 + 0.92 * DSRI + 0.528 * GMI + 0.404 * AQI + 0.892 * SGI + 0.115 * DEPI-0.172 * 

SGAI + 4.679 * TATA-0,327 * LVGI 



Er is ook een vijf variabele versie. Uitgesloten zijn SGAI, DEPI en LEVI (deze waren niet 

significant in het oorspronkelijke model van Beneish).  

M5   =  -6.065 + 0.823 * DSRI + 0.906 * GMI + 0,593 * AQI + 0.717 * SGI + 0.107 * DEP 

 

  



17.7 Du Pont Ratio Analyse – Du Pont Ratio Piramide 

De Du Pont analyse maakt eenvoudig analyseren van de prestaties van de onderneming 

mogelijk. Deze analyse is ontwikkeld door E.I. du Pont de Nemours met als doel het 

ontdekken van een samenhang in de verschillende financiële overzichten.  

Binnen deze overzichten spelen de ratio- of  kengetallen een belangrijke rol. Bekende 

voorbeelden zijn de M-score van prof. Dr. Beneish voor mogelijke resultaat manipulatie en 

de Z-score van Altman die indicatoren bevat voor een mogelijk naderend faillissement.  

De Du pont analyse is als volgt opgebouwd: 

 
 

ROS x Ass TO = ROA * FL = ROE . Dit kan op u overkomen als een vreemde buitenlandse 

taal waar u zonder woordenboek niet veel van begrijpt. Om het te begrijpen hieronder een 

toelichting.  

ROS , is Return on sales , met andere woorden , de winst afgezet (gedeeld) door de omzet. 

Met de ROS kunt u een analyse van uw bedrijf maken qua prestaties t.o.v. het gestelde 

budget of de prestatie van het zelfde tijdvak vorig jaar, maar ook t.o.v. uw concurrenten. Het 

kan zijn dat deze een dalende trend vertoont. Te ondernemen acties zijn dan om het 

resultaat te verbeteren of de omzet te verhogen. Het resultaat is de som van omzet minus 

kosten. Het resultaat verbetert u door een betere kostenbeheersing, zoals bijvoorbeeld het 

goedkoper uitbesteden van anders zelf uitgevoerde activiteiten.  

De volgende ratio is Asset Turnover (assTo). Dat betekent de behaalde omzet per 

geïnvesteerde Euro. In formule vorm is het Omzet gedeeld door Totaal geïnvesteerd 

vermogen (totaal activa). 

De volgende stap in de formule is ROS x Asset Turn leidt tot Return on Asset (ROA). 

Samengevat  

Ros  x asset TO =  ROA 

Of: 

Winst   omzet  =  Winst  

---------  x --------  = --------- 

Omzet  totaal vermogen totaal vermogen  

 

(kruislings vermenigvuldigen en delen )  

 

De volgende ratio is de Financial Leverage. Deze wordt ook wel de “hefboom” genoemd. 

Kijken we  naar de werking van de hefboom dan kunnen we zien of het verstandig is om 

veel of minder vreemd vermogen te gebruiken. Financial leverage = Totale activa of  Totale 

passiva ( eigen + vreemd vermogen) gedeeld door Eigen vermogen. 

Totaal activa  

FL = ---------------     

Eigen vermogen 



 

Dit is een belangrijke indicator voor eigen vermogen verstrekkers. De combinatie van ROA 

x Financial Leverage (FL) leidt tot de ROE. Dit is Rendement op Eigen Vermogen of, in het 

Engels , Return on Equity. Het ROE geeft een indicatie wat een ondernemer of 

onderneming kan realiseren aan rendement op eigen vermogen.  

Als we dus ROA verbinden aan FL , dan komen we uit bij ROE. Tenslotte kunnen we van 

de 5 ratio’s een piramide bouwen of een tabel. 

 
 

 

In QDAC vatten we alles gelijk samen in een Grafiek met tabel. 

 



 
 

 
 



Hieronder  de formule en strategie die u kunt ondernemen na automatische generatie door 

QDAC. 

ROS, return on sales , Winst gedeeld door omzet. Dit wordt beheerst door de omzet en 

kosten te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren. Meer omzet is niet altijd meer Winst! 

Ass. TO, Asset Turnover, omzet gedeeld door geïnvesteerd vermogen ( = totaal activa). 

Hoeveel euro omzet maak wordt per vastgelegde euro in activa gemaakt? Verbetering van 

de ratio is het gevolg van hogere omzet toename dan vastgelegd vermogen. Als de omzet 

niet op korte termijn te verhogen valt kijk dan naar verlaging van vastgelegd vermogen. 

Hoeveel voorraad ligt er beschikbaar in de onderneming? Hoeveel geld zit vast bij klanten 

(debiteuren).  

ROA, Return on Asset, Winst gedeeld door totale activa. Hier gaat het om de SEA: Sales, 

Expenses and Assets. Of wel de Omzet, kosten en vastgelegd vermogen.  

 

FL , Financial Leverage, (Assets/Equity = totale activa gedeeld door Eigen vermogen). Hier 

gaat het om het resultaat van het gebruik van OPM, other people money. Het gebruik van 

vreemd vermogen kan tot een positieve hefboom werking leiden. Het is moeilijk vast te 

stellen wat is goed of slecht. Hier geldt dus meer is niet altijd beter. 

 

ROE, return on Equity, rendement op eigen vermogen. Dit is een getal wat vaak door 

investeerders wordt gehanteerd. De ratio is eenvoudig vast te stellen en te vergelijken met 

andere branches en rendement op aandelen of rente op de bank. Als de ROE niet positief is 

of zich goed ontwikkeld zal het bedrijf moeite krijgen met aantrekken van investeerders en 

eigen vermogen verschaffers.  

 

 
 

 
 

Door kruislings te vermenigvuldigen en wegstrepen wordt de samenhang eenvoudig 

zichtbaar. 

 

  



17.8 QDAC Grootboekanalyse 

 

 

De QDAC Grootboekanalyse is een eenvoudig te gebruiken tool voor het analyseren van 

een administratie. De scripts in QDAC helpen u bij het in beeld brengen van bijzonderheden 

of afwijkingen in de administratie.  

 

Met QDAC Grootboekanalyse kunt u alle auditfile versies als bron voor de te analyseren 

cijfers gebruiken. De Auditfile Financieel biedt een schat aan informatie die u via QDAC 

Grootboekanalyse direct beschikbaar hebt.  

 

Er worden standaard meer dan 60 analyses meegeleverd die kunnen worden 

onderverdeeld in verschillende soorten analyses zoals overzichten, kasboekingen, 

debiteuren en crediteuren boekingen, jaarrekeningposten, grafieken en nog meer. 

Uiteraard kunt u ook zelf eenvoudig analyses aanmaken. Is de zelfgemaakte analyse ook 

interessant voor uw collega's? Dan kunt u de analyse met hen delen.  

Er zijn ruimschoots mogelijkheden voor het filteren, sorteren en groeperen in analyses, 

zodat u de weergave krijgt die u het meest prettig vindt. Een analyse kan worden 

geëxporteerd  als bijvoorbeeld PDF- of Excel-document. Onderstaand enkele voorbeelden 

van meegeleverde analyses.  

Debiteuren 

Boekingen per debiteur / crediteur 

Top 10 debiteuren  

Ontbrekende factuurnummers debiteuren  

Debiteuren / creditfacturen per factuur 

Grootboek 

Top 10 omvang transacties 

Afwijkende BTW  

Grootboekmutaties met specifieke omschrijving  

Journaalposten met ongebruikelijke boekingen  

Veel voorkomende bedragen  

Aantal boekingen per periode per grootboekrekening 

 

 

 

 

 


