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1. AdminView
Met AdminView voor SnelStart kunt u de gegevens uit uw SnelStart-administratie omzetten naar
informatie. Informatie die belangrijk is voor uw bedrijfsvoering.

2. Installatie van AdminView
Na het downloaden van AdminView krijgt u het installatieprogramma te zien. Volg alle stappen om het
programma te installeren.

3. Koppeling met SnelStart
Na de installatie wordt u geholpen om AdminView te koppelen aan uw SnelStart-administratie.
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U kunt ook meerdere administratie koppelen. Met de knop Administraties kan er eenvoudig worden
gewisseld tussen de verschillende administraties. Tevens heeft u de mogelijkheid om bij het opstarten
een keuzemenu te krijgen, waar u gevraagd wordt welke administratie u wilt openen. Dit kunt u
instellen onder Koppelingsbeheer.

Om meer te weten te komen over AdminView, gebruikt u de knop
Op http://www.sforsoftware.nl/tabid/352/Default.aspx kunt u een uitgebreide demo bekijken.

4. Aan de slag
De lijst die u nodig heeft, vindt u door te
middel van trefwoorden.

door de mappen of te

door

5. Bladeren
Hier vindt u alle lijsten die in AdminView op te vragen zijn, ingedeeld in groepen.
Bijvoorbeeld: voor het opvragen van een klantenlijst kiest u: Stamgegevens >> Klantenlijst
Klantenlijst.

>>
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6. Zoeken
Deze lijst kunt u ook opvragen door te zoeken met behulp van een of meerdere trefwoord(en).
Typ uw zoekwoord in de witte balk. In dit geval voeren we klant in.
De meest gebruikte overzichten staan bovenaan in deze lijst.

Meer informatie over de tab
pagina 24.

vindt u in hoofdstuk Trefwoorden / favorieten op

De tabs
en
geven u een lijst van de overzichten die
het vaakst worden gebruikt of degenen die u het meest recent heeft gebruikt.
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7. Soorten lijsten
We beschikken in AdminView over twee soorten overzichten, elk met hun eigen kenmerken:
 de gewone tabel (lijst):
 de draaitabel:

8. Gewone tabel
Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een gewone tabel (de klantenlijst):

Klik met uw rechtermuisknop op een kolomkop om de verschillende opties te bekijken.

8.1 Groeperen
Door middel van de optie groeperen, kunt u gegevens samenvoegen per groep, en heeft u de
mogelijkheid om daar subtotalen over te berekenen (zie hiervoor de paragraaf over Subtotalen).
Zo kunt u bijvoorbeeld alle debiteuren per land of plaats bij elkaar zien, of alle facturen per datum. U
kunt ook groeperen op meerdere niveaus, bijvoorbeeld eerst op land en daarbinnen op plaats.
Als voorbeeld openen we de tabel Factuurhistorie klanten in het onderdeel Financieel.
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Het volgende overzicht verschijnt in beeld:

We gaan groeperen op naam.
Gebruik de rechtermuisknop op het veld naam en kies voor

.

In het overzicht worden nu alle gegevens gegroepeerd en gesorteerd op naam. Zie onderstaande
afbeelding.
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8.2 (Sub)totalen
Een belangrijke mogelijkheid binnen AdminView is het laten berekenen van eindtotalen en subtotalen
per groep. U gebruikt daarvoor de balk die in de afbeelding hieronder rood omlijst is.

Klik met de rechtermuisknop in de balk op de plaats van de kolom waarvan u de totalen wilt zien.
Als voorbeeld bekijken we het totaalbedrag per klant. Daarom kiezen we voor de kolom
U ziet het volgende menu:
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We kiezen voor

. Het resultaat hiervan ziet u in de volgende afbeelding:

Om bijvoorbeeld ook te kunnen bekijken hoeveel facturen er naar deze klant zijn verzonden, kiest u
voor

in de kolom Factuurnummer.

AdminView laat u het volgende overzicht zien:
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Op vergelijkbare wijze kunnen we eindtotalen weergeven, die de totalen over alle getoonde regels
berekenen. Hiervoor gebruikt u de balk die helemaal onderin het scherm staat.
Het resultaat ziet er dan als volgt uit:

8.3 Extra kolommen tonen / kolommen verbergen
De veldkiezer is de volgende mogelijkheid om uw overzicht naar eigen wens samen te stellen. Door
middel van deze optie kunt u velden in- en uitvoegen, om zo een overzicht te krijgen met de
informatie die ú daarin wilt zien.
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Kies voor Veldkiezer en het volgende beeld verschijnt rechtsonder in het venster:

Alle velden in de veldkiezer kunnen afzonderlijk worden opgepakt en naar het overzicht worden
gesleept. Zo kunt u de gegevens in uw overzicht aanpassen.
Zoek het gewenste veld op in de veldkiezer, bijvoorbeeld
. Pak het veld op en sleep
het naar de balk boven uw overzicht, waar ook de andere velden staan. AdminView neemt nu ook deze
gegevens op in uw overzicht.

Aan de slag met AdminView

10

Om een veld of kolom weer te verwijderen, kiest u voor Verwijder deze kolom, of sleept u de kolomkop
weg (naar boven of beneden) tot er een zwart kruis bij verschijnt.

8.4 Best passend
De functies best passend en best passend (alle kolommen), passen de kolommen in uw overzicht aan
aan de gegevens die er in staan.
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8.5 Filteren
Zodra u met uw muis op een veld gaat staan, verschijnt het trechtericoontje ( ) in beeld, dat staat
voor filterbewerking. Klik bijvoorbeeld in het veld Plaats op dit icoon om te filteren op een waarde:

We selecteren Amsterdam. Het resultaat is dat alleen klanten uit Amsterdam worden getoond:
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Voor nog meer opties verwijzen wij u naar het hoofdstuk Selecties op pagina 19.

9. Draaitabel
Wat is een draaitabel?
Een draaitabel is een interactieve tabel waarin u snel grote hoeveelheden gegevens kunt combineren
en vergelijken. U kunt rijen en kolommen verwisselen (draaien) om de brongegevens op verschillende
manieren samen te vatten en u kunt details voor belangrijke gebieden weergeven.
9.1 Het werken met een draaitabel in AdminView
Een voorbeeld van een draaitabel:
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9.2 Periodeselectie
Bij het openen van een lijst in AdminView wordt u soms (afhankelijk van het type lijst) gevraagd om
een periode te selecteren, om te voorkomen dat er onnodig veel gegevens moeten worden opgehaald
en u lang moet wachten. Standaard is deze periode ‘de afgelopen twaalf maanden’
Voor dit voorbeeld gebruiken we de lijst ‘verkooporderregels per klant’.

Mocht u de gegevens willen bekijken van het afgelopen jaar, dan voert u de datum van vandaag in als
einddatum. De ‘vanaf-datum’ stelt u in op een jaar geleden.
Wanneer u de lijst in de toekomst opent, zullen deze datums mee schuiven met de tijd. Zo kunt u op
ieder moment de stand van het afgelopen jaar opvragen.
Ook als u het hokje voor ‘Niet meer vragen’ heeft aangevinkt, kunt u de periode altijd wijzigen. Dit
doet u door de knop Vernieuwen te gebruiken.

De geselecteerde periode wordt getoond in een gele balk boven uw selectiekader.

In plaats van een periode kunt u ook de gegevens van een of meerdere boekjaren bekijken.
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Als u de regels van één order wilt opvragen, kunt u ook kiezen voor het selecteren van een order.

9.3 Velden tonen en verbergen

Alle velden zijn te tonen of te verbergen. Met de Veldkiezer voegt u velden in. Klik daarvoor met uw
rechtermuisknop in de blauwe balk boven de geopende lijst.

Velden kunnen verwijderd worden door het betreffende veld op te pakken en uit het overzicht te
slepen (tot er een zwart kruis verschijnt).
We verwijderen het veld Krediettermijn en voegen het veld Betaaldatum in.
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Door op een kolomkop te klikken, sorteert AdminView voor u de betreffende kolom op waarde. Het
icoon
geeft aan of er op- of aflopend gesorteerd is.

AdminView leest uw gegevens van links naar rechts.
In de vorige afbeelding ziet u aan het icoon in het veld Betaaldatum dat er geprobeerd is
de data op volgorde te selecteren. Maar doordat AdminView uw gegevens van links naar rechts
leest, heeft dit geen effect. Binnen leverancierscode 105 wordt aflopend gesorteerd, maar er
is maar één klantnaam bij nummer 105.
Versleep daarom het veld Betaaldatum naar links, zodat het vóór het veld Leverancierscode
komt. AdminView leest nu eerst Betaaldatum en zal de data op volgorde selecteren.

9.4 Inzoomen op gegevens / drill down
Binnen de draaitabel heeft u de mogelijkheid om in te zoomen op bepaalde gegevens. Zo kunt u
bekijken waaruit de gegevens in uw overzicht zijn opgebouwd. Dit doet u door dubbel te klikken op
het totaalbedrag in het overzicht.

Ook in dit overzicht zijn de kolommen en velden aan te passen, te tonen en te verbergen, alleen
worden deze wijzigingen niet opgeslagen.
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9.5 Grafieken
De gegevens vanuit uw overzicht kunnen gepresenteerd worden in een grafiek. Gebruikt u daarvoor
de tab

boven uw overzicht.

We openen de lijst Maandomzet in het onderdeel Verkoop / Artikelhistorie.

10. Selectie maken
Door middel van de functie selectie heeft u nog meer mogelijkheden voor het samenstellen van uw
overzichten.
Open het overzicht Artikelhistorie per klant/artikel per jaar.
Boven het overzicht vindt u het kader Selectie. In dit kader kunt u uw selectie/filter instellen, zodat u
precies de gegevens te zien krijgt die u wilt.

Aan de slag met AdminView

17

Klik op

, bekijk de mogelijkheden.

Met de knop

voegt u een regel toe.

Klik op

om de verschillende opties te bekijken.
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Geef bij

aan welke filter u toe wilt passen.

U kunt een waarde invullen bij
.
Met de knop achter de regel verwijdert u de selectieregel.
U past bovenstaande selecties toe op het overzicht met de knop:
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Een voorbeeld:

Het resultaat:

U kunt meerdere selecties tegelijk maken. De mogelijkheden zijn oneindig!
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We vragen AdminView het volgende te selecteren:

Het resultaat:

Meerdere selecties tegelijk is geen probleem voor AdminView.
We voeren de volgende selecties in:

AdminView laat u zien welke regels aan de criteria voldoen:

Aan de slag met AdminView

21

Hieronder ziet u een voorbeeld van een selectie waarin de functie Of gebruikt wordt. We vragen
AdminView het volgende:

Het resultaat:
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11. Trefwoorden / favorieten
Onder het kopje
lijst.

vindt u de trefwoorden die gekoppeld zijn aan de door u opgevraagde

In de onderstaande afbeelding, behorende bij het overzicht Artikelhistorie per klant/artikel per jaar, ziet
u drie trefwoorden die aan dit overzicht gekoppeld zijn. Als u in de zoekfunctie één van deze woorden
intypt, verschijnt de betreffende lijst in beeld.

Door middel van de tab
lijst.

, kunt ook een eigen trefwoord (of favoriet) toevoegen aan de

Typ in het veld een eigen trefwoord. Kies vervolgens Opslaan.

Voer nu uw eigen trefwoorden in als zoekterm in de zoekfunctie. (zie pagina 4)
AdminView vindt voor u de gezochte lijst:

U kunt uw favoriete lijsten ook markeren door het hokje voor Favoriet aan te vinken.

De lijsten waarbij u deze voorkeur heeft aangegeven, worden verzameld onder de tab Favorieten in
het hoofdmenu.
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Zodra u Favorieten hebt aangevinkt, zal het programma bij het opstarten openen in de tab Favorieten
in plaats van Bladeren.

12. Opslaan
AdminView slaat uw instellingen en wijzigingen zelf op. Wilt u een lijst opslaan onder een andere
naam, gebruik dan de knop opslaan als. Hiermee kunt u dus onbeperkt eigen lijsten aanmaken.

13. Andere opties

Om de wijzigingen die u gedaan heeft, sinds u het overzicht geopend heeft of de laatste keer dat u het
heeft opgeslagen, ongedaan te maken, gebruikt u de functie Herstellen.

Om terug te gaan naar de standaardwaarden, zoals deze zijn meegeleverd, kunt u de functie
Standaard gebruiken.

Om de gegevens in een reeds geopende lijst opnieuw op te halen, gebruikt u de functie Vernieuwen.
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14. Exporteren naar extern programma

Om uw lijst te gebruiken in een extern programma gebruikt u de knop Kopiëren.
De gegevens die u wilt kopiëren kunt u selecteren door te slepen. Of door de toetsencombinatie Ctrl +
A te gebruiken als u alles wilt selecteren (en daarna kopiëren).

U kunt uw lijst nu in ieder willekeurig programma plakken.

Het kopiëren en plakken van uw gegevens is handig voor bijvoorbeeld het verzenden van
e-mail.

15. Afdrukken

Om uw overzichten rechtstreeks vanuit AdminView af te drukken, gebruikt u de knop

Aan de slag met AdminView

.

25

U kunt het document direct afdrukken door de knop

te gebruiken.

Om de schaal van uw document aan te passen, gebruikt u het icoon

Om de paginagrootte in te stellen, gebruikt u de knop

De knoppen
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gebruikt u om te bladeren als uw document meerdere pagina’s bevat.
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De volgende knop helpt u om uw bestand op te slaan en deze te exporteren:

16. Exporteren naar Excel

Om uw lijst gemakkelijk te exporteren naar Excel, gebruikt u de knop Excel.

Kies Opslaan en open uw lijst in Excel.
Uw document wordt standaard opgeslagen als Excel 2003-bestand. Als u het document wilt opslaan
als Excel 2007-bestand, wat meer rijen en kolommen ondersteunt, dan moet u dit zelf aangeven.
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U kunt de lijst nu aanpassen en opmaken op uw eigen manier.

De lijst heeft in Excel dezelfde indeling als in AdminView:

Voor meer informatie en mogelijkheden, verwijzen wij u naar Veel gestelde vragen over AdminView.
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