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1. Algemeen
1.1 Kan ik mijn administratie beveiligen met een wachtwoord?
Met AdminView kunt u alle gegevens uit uw SnelStart-administratie opvragen. Er wordt geen rekening
gehouden met de ingestelde gebruikersrechten binnen SnelStart.
Om te voorkomen dat iedereen die bij uw computer kan komen ook in AdminView kan kijken en dus
al uw bedrijfsgegevens kan inzien, kunt u een wachtwoord instellen in AdminView.

Onder de knop Instellingen kunt u een wachtwoord opgeven of wijzigen.

De volgende keer bij het opstarten van AdminView wordt u dan gevraagd om het wachtwoord in te
voeren:

1.2 Kan ik mijn overzichten indelen in favorieten?
Ja, u kunt een favoriet toevoegen aan uw overzicht. Een uitgebreide uitleg hierover vindt u in
hoofdstuk 11 op pagina 23 van Aan de slag met AdminView – uitgebreide handleiding.

1.3 Hoe ga ik terug naar het standaard overzicht, zoals deze is geïnstalleerd?
Om terug te gaan naar het standaard overzicht, zoals deze in AdminView is geïnstalleerd, gebruikt u
de knop Standaard boven in beeld.
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1.4 Hoe kan ik mijn wijzigingen ongedaan maken?
Om de door u gedane wijzigingen weer ongedaan te maken, kunt u de knop Herstellen gebruiken. Dit
brengt het overzicht terug in de stand waarin u het hebt geopend.

1.5 Ik wil gegevens uit een overzicht kopiëren naar een e-mailbericht. Hoe doe ik dit?
Om de gegevens uit uw overzicht te kopiëren, gebruikt u de knop Kopiëren boven in beeld. De
gegevens die u wilt kopiëren kunt u selecteren door te slepen met de muis, of - als u alles wilt
selecteren - de toetsencombinatie Ctrl + A te gebruiken.

1.6 Ik heb de gegevens gekopieerd, zoals omschreven, maar ik kan ze niet in een
nieuw document plakken. Hoe kan dit?
Voordat u gegevens kunt kopiëren en plakken, moet u eerst de gewenste gegevens selecteren. Dit
doet u door met de muis te slepen, of, als u alles wilt selecteren, door de toetsencombinatie Ctrl + A te
gebruiken. Hierna kunt u de geselecteerde gegevens kopiëren en in een nieuw document plakken.

1.7 Ik wil mijn gegevens kopiëren naar Excel. Doe ik dit op dezelfde manier als naar
Outlook, of kan dit ook anders?
Om uw overzicht gemakkelijk te exporteren naar Excel, gebruikt u de knop Excel (boven in beeld).

Op pagina’s 27-29 van Aan de slag met AdminView – uitgebreide handleiding, vindt u een uitgebreide
beschrijving over exporteren naar Excel.
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1.8 Kan ik mijn overzicht opslaan onder een andere naam?
Ja, u kunt uw overzicht opslaan onder een eigen gekozen naam. Hiervoor gebruikt u de knop Opslaan
als, boven in beeld.

1.9 Kan ik zelf nieuwe lijsten maken in AdminView?
Ja, u kunt zelf nieuwe lijsten maken. U gebruikt hiervoor de overzichten die in AdminView worden
aangeboden en maakt daar kopieën van door de knop Opslaan als te gebruiken. U kunt het
betreffende overzicht een zelfgekozen naam geven en deze bewerken op de manier waarop u dat wilt.

2. Tabellen
2.1 Wat is het verschil tussen een gewone tabel en een draaitabel?
Beide tabellen geven gegevens betreffende uw bedrijfsvoering.
Bij een gewone tabel staan deze gegevens vermeld in een standaard uitvoering. U kunt hier wat
schuiven en velden in- en uitvoegen, maar verder staan de gegevens redelijk vast. Handig voor een
simpel lijstje die duidelijk weergeeft wat u wilt zien.
Bij een draaitabel kunt u rijen en kolommen verwisselen (draaien) om de brongegevens op
verschillende manieren samen te vatten. Op deze manier kunt u meer uit uw gegevens halen!

2.2 Hoe bekijk ik het totaal openstaand bedrag over alle relaties?
De lijst openstaande facturen is een standaard lijst in AdminView.
We zoeken deze op door de zoekfunctie te gebruiken. Typ openstaand in de zoekbalk en open de lijst.
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2.3 Hoe bekijk ik de omzet per maand?
De lijst omzet klanten per maand is een bestaande lijst in AdminView.
We zoeken deze op door de zoekfunctie te gebruiken. Typ omzetlijst maand en open de lijst.

2.4 Hoe laat ik een veld zien die nog niet in mijn overzicht staat?
De velden die niet in uw overzicht te zien zijn, kunt u invoegen door de veldlijst of veldkiezer te
gebruiken. Hiervoor verwijzen wij u naar de uitleg op pagina 9 en pagina 16 van Aan de slag met
AdminView – uitgebreide handleiding, paragraaf Extra kolommen tonen / kolommen verbergen en
Velden tonen en verbergen.
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2.5 Hoe verberg ik een kolom?
Dit doet u door te kiezen voor de optie Verbergen onder uw rechtermuisknop.

2.6 Hoe verwijder ik een kolom of veld?
Op pagina 11 van Aan de slag met AdminView – uitgebreide handleiding, staat beschreven hoe u een
kolom of veld kunt verwijderen.

2.7 Hoe kan ik subtotalen bekijken?
Voor uitgebreide uitleg over hoe u (sub)totalen kunt instellen, verwijzen wij u naar Aan de slag met
AdminView – uitgebreide handleiding, paragraaf (Sub)totalen op pagina 7-9.

2.8 Hoe sorteer ik een kolom op waarde?
U sorteert een kolom op waarde door met uw muis op de betreffende kolomkop te klikken. Het icoon
geeft aan of er op- of aflopend gesorteerd is.

2.9 Hoe kan ik zien waaruit de waarde in een draaitabel is opgebouwd?
Om in te zoomen op bepaalde gegevens, klikt u twee keer op het betreffende veld. Voor meer
informatie hierover verwijzen wij u naar de paragaaf Inzoomen op gegevens / drill down in Aan de slag
met AdminView – uitgebreide handleiding, pagina 17.

2.10 Hoe krijg ik een overzicht van klanten met de hoogste omzet?
Open een overzicht waarin de omzet van klanten bekeken kan worden. U typt dus omzet klanten in de
zoekfunctie.
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We gebruiken de lijst Omzetlijst klanten per jaar.

Om te sorteren op omzet gebruikt u de rechtermuisknop op de betreffende kolomkop te klikken.
Kies Klantnaam sorteren op deze kolom.

AdminView sorteert nu uw klantnamen op waarden van de betreffende kolom, in dit geval 2012.
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Aan het icoontje

kunt u zien op welke kolom er gesorteerd is.

Om de sortering weer ongedaan te maken, vinkt u de betreffende sortering uit of kiest u voor
verwijderen:

2.11 Ik sorteer een kolom op waarde, maar dit heeft geen effect. Hoe komt dit?
Voor het antwoord op deze vraag, verwijzen we u naar de uitleg in het blauwe kader in Aan de slag
met AdminView – uitgebreide handleiding, pagina 17.

2.12 Hoe bekijk ik de omzet per rayon?
Om de omzet per verkoper of rayon te bekijken, is het noodzakelijk dat u in uw SnelStart-administratie
een extra veld aanmaakt. Rayon is namelijk geen standaard veld in SnelStart. U gaat als volgt te werk:
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Kies Nieuw label.

Voer uw gewenste tekst in het gele veld. Bijvoorbeeld Rayon.
Kies OK. U ziet het gemaakte label boven in het grijze veld. Versleep dit, zoals in onderstaand
voorbeeld.
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Kies Nieuw Veld.

Typ uw gewenste tekst bij Veldnaam. Bijvoorbeeld Rayon.
Werk verder zoals bij label. Schuif dit veld achter het label.
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Kies Opslaan.

Om uw wijziging beschikbaar te maken buiten SnelStart gaat u naar het menu Extra > Tabelrechten.

Dubbelklik op Eigen kaartenbakken, zodat het rode kruis verschijnt.
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Daarna opnieuw dubbelklik, zodat het groene vinkje weer verschijnt.
U kunt nu in AdminView aan de slag met uw zelfgemaakte veld.
Om de omzet per rayon te bekijken, typt u omzet jaar in de zoekbalk en opent u de lijst Omzetlijst
klanten per jaar.

Het veld Rayon kunt u nu vinden in de Veldkiezer.
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Pak het veld op en versleep het naar uw overzicht. Alle klanten met de daarbij behorende omzet
worden nu per rayon getoond.

2.13 Hoe kan ik de omzet per land bekijken?
Om de omzet van een land te bekijken, opent u eerst de Omzetlijst klanten per jaar.
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Om de omzet van een land te bekijken, versleept u het veld

naar de meest linkse positie.

AdminView leest uw gegevens van links naar rechts, dus sorteert in dit geval uw gegevens op waarde
van Land.
Het resultaat:

2.14 Ik krijg een melding over het laden van extra regelingaven. Wat wordt hiermee
bedoeld?
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Het laden van extra ingaven in een MDB-administratie kan erg lang duren. Als u een lijst opent en
deze extra informatie niet nodig hebt, kiest u voor Nee. De lijst wordt dan sneller geopend. Dit heeft
geen gevolgen voor de overige informatie.

3 Selectie
3.1 Waarvoor gebruik ik de functie Selectie boven mijn overzicht?
Door middel van de functie selectie heeft u uitgebreide mogelijkheden voor het verfijnen van uw
overzichten. Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp, verwijzen wij u naar het hoofdstuk
Selectie maken op pagina’s 18-23 van Aan de slag met AdminView – uitgebreide handleiding.

3.2 Kan ik meerdere selecties tegelijkertijd uitvoeren?
Ja, u kunt in AdminView meerdere selecties tegelijkertijd uitvoeren. Dit staat uitgebreid beschreven op
pagina’s 21, 22 en 23 in Aan de slag met AdminView – uitgebreide handleiding.

3.3 Hoe vind ik alle verkoopfacturen van september 2010?
Alle facturen van een bepaalde maand vindt u door de functie Selectie te gebruiken.
Open de lijst Alle verkoopfacturen.
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Om alle verkoopfacturen die in september 2010 verzonden zijn, op te zoeken, maakt u de volgende
selectie:

Kies Selectie toepassen.

3.4 Hoe kan ik alle artikelen van een bepaalde omzetgroep bekijken?
Om alle artikelen van een bepaalde omzetgroep te bekijken, maakt u gebruik van de functie Selectie.
Open de Artikellijst.

Om de gewenste omzetgroep te bekijken, vraagt u AdminView om een selectie te maken:
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Kies Selectie toepassen.

Een andere manier om artikelen in een omzetgroep te bekijken, is het icoon
in de betreffende
kolomkop te gebruiken.
Klik op het icoon in de kolomkop Omzetgroep en selecteer de gewenste selectie.

3.5 Hoe kan ik de omzet van één land bekijken?
Om de omzet van één land te bekijken, opent u Omzetlijst klanten per jaar.
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Maak de volgende selectie:

Kies Selectie toepassen.
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3.6 Hoe kan ik een selectieregel weer verwijderen?
U kunt een selectieregel verwijderen door het icoon

achter de regel te gebruiken.

Voor meer informatie en mogelijkheden, verwijzen wij u naar Aan de slag met AdminView – korte
handleiding en Aan de slag met AdminView – uitgebreide handleiding.
Ook kunt u voor nog meer veelgestelde vragen terecht op de pagina Help op onze website.
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