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1. Inleiding 
 
 
 
Alvorens deze handleiding te raadplegen dient eerst de handleiding Metacom Projecten (Algemeen) te 
worden doorlopen. In deze handleiding staat uitgelegd hoe je in Metacom Projecten kunt navigeren. 
Dit betreft uitleg van onder andere de opbouw van een view, het openen van een view, het wijzigen 
van perioden en het vastleggen van transacties. In deze handleiding staat uitgelegd hoe u het proces 
van kostenbewaking kunt doorlopen. 
 
 
Deze handleiding is voortgekomen uit de inrichting van het Project Control Framework (PCF) bij Van 
Gelder. Binnen dit PCF is het proces van financiële projectbewaking opnieuw vormgegeven. Hiervoor 
is onder andere Metacom uitgebreid met de module Metacom Projecten. Binnen Metacom Projecten is 
hiervoor het model Kostenbewaking ingericht. 
 
In onderstaand schema is het primaire proces van de kostenbewaking weergegeven. De 
administratieve transacties die tijdens dit proces worden vastgelegd resulteren in een financieel 
projectoverzicht. Het proces is zo geautomatiseerd dat dit projectoverzicht als standaard overzicht 
afgedrukt kan worden uit Metacom Projecten. 
 
 

 
 
Het afdrukken van de projectrapportage staat uitgelegd in de handleiding Algemeen. 
 
In het volgende hoofdstuk staat de relatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende 
onderdelen van Metacom weergegeven. Tijdens de knoppencursus zal dit mondeling worden 
toegelicht. 
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2. Gegevensuitwisseling Metacom Basis en Metacom Projecten 
 
Metacom bestaat uit verschillende onderdelen. Het meest herkenbaar voor de gebruiker zijn de 
onderdelen Metacom Basis, Metacom CalculatieXE en Metacom Projecten. In onderstaande 
diagrammen staat de gegevensuitwisseling tussen deze onderdelen weergegeven met betrekking tot 
het proces kostenbewaking. Deze uitwisseling van gegevens komt ook aan de orde in de diverse 
hoofdstukken van deze handleiding. 
 
 

 
 

 

 

In de volgende hoofdstukken staan de verschillende handelingen in Metacom Basis en Metacom 
Projecten uitgelegd te beginnen met het aanmaken van een project;  
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3. Hoofdproject aanmaken 
 
Metacom Projecten kent hoofdprojecten en uitvoeringsprojecten. In Metacom Projecten hangen 
uitvoeringsprojecten onder een hoofdproject. Deze uitvoeringsprojecten kunnen projecten zijn van 
verschillende werkmaatschappijen (dit zijn verschillende administratieve bedrijven binnen Metacom). 
Het aanmaken van een hoofdproject staat hieronder beschreven; 
 
Selecteer ‘Projecten’ in het 
hoofdmenu. 
Klik vervolgens op het plusje 
onder in de hoofdprojectenkolom. 
Kies het profiel ‘Van Gelder 
Aannemingsmaatschappij’. Klik 
deze aan. 

 
 

 
 

Vul de projectstamgegevens in. 
Kies als hoofdprojectnummer een 
code met bijvoorbeeld 7 posities. 
NB. Dit is niet het gebruikelijke  
uitvoeringsprojectnummer zoals in 
Metacom Basis zal verschijnen. 
Dit betreft het hoofdproject-
nummer dat alleen zichtbaar is in 
Metacom Projecten. 
 
Klik vervolgens op OK. 

 
 

Bijv. 7 posities. 
NB. Veld is alfanumeriek 
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Onderstaand scherm wordt 
geopend (Dit scherm is ook te 
openen middels de button 
eigenschappen van het 
hoofdproject vanuit het 
hoofdscherm). 
 
Het hoofdproject is nu 
aangemaakt. 

 
 

 
 
Na het aanmaken van het hoofdproject maak je het uitvoeringsproject aan. Dit staat beschreven in het 
volgende hoofdstuk. 
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4. Uitvoeringsproject aanmaken 
 
Onder een hoofdproject kunnen 1 of meerdere uitvoeringsprojecten worden aangemaakt. Het 
uitvoeringsproject is het project waar onder andere de kosten en opbrengsten op worden geboekt. Het 
uitvoeringsproject maak je aan in Metacom Projecten. Dit uitvoeringsproject wordt vervolgens 
gepubliceerd naar Metacom Basis zodat deze hier beschikbaar is voor het registreren van onder 
andere kosten en opbrengsten. Hieronder staat beschreven hoe je een uitvoeringsproject kunt 
aanmaken. 
 
Selecteer het hoofdproject 
in de hoofdprojecten-kolom 
en ga naar de Model 
Manager rechts in het 
scherm. 
 

 
Kies vervolgens het 
gewenste model en het 

gewenste profiel. Kies 
voor het kostenbewakings-

model, kies  voor het 
opbrengstbewakings-model. 

 
 
Er verschijnt een scherm waarin het uitvoeringsproject kan worden aangemaakt. 
 
 
 
 

 
 

Selecteer profiel 

Selecteer 
kostenbewakingsmodel 

Selecteer het administratieve bedrijf 

Selecteer de opdrachtgever 

 
LET OP: Deze ingangsdatum bepaalt de periode 
vanaf wanneer de projectresultaten te zien zijn in de 
verschillende views en rapporten. In principe ligt 
deze datum ergens in de huidige financiële periode. 

 
Voer de nieuwe naam en het nieuwe projectnummer (max. 10 posities) in.  

Dit wordt het uitvoeringsproject in Metacom Basis 
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Zet het stadium op ‘Naar 
Uitvoering’. 

 

Klik op ‘Voltooien’. Het  
scherm hier rechts 
verschijnt. Dit venster kan 
gesloten worden. 
Het uitvoeringsproject wordt 
nu ook gepubliceerd naar 
Metacom Basis. 

    
Het uitvoeringsproject is nu 
zichtbaar in Metacom Basis 
onder de menuoptie Cost 
Control: 

 

 

 
 
Let op: de projecten zijn aanwezig in subadministratie 11. Zorg ervoor dat je alle 
stadia in de selectie meeneemt. 

 
Nadat het uitvoeringsproject is aangemaakt kan de werkbegroting worden ingelezen. Dit staat 
beschreven in het volgende hoofdstuk. Tevens dienen projectmedewerkers toegang te krijgen tot het 
project. Dit staat in een verder hoofdstuk beschreven. 
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5. Werkbegroting inlezen 
 
Zodra een uitvoeringsproject is aangemaakt kan de werkbegroting worden ingelezen. Deze 
werkbegroting moet qua format wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit format moet namelijk 
overeenkomen met de structuur van de werkbegroting zoals gedefinieerd in Metacom Projecten. Deze 
structuur is te zien in view Begroting. Deze voorwaarden waaraan de werkbegroting moet voldoen zijn 
vastgelegd in het document Voorwaarden werkbegroting calcXE tbv Metacom Projecten.doc. 
 
Selecteer het hoofdproject in de 
hoofdprojectenkolom en kies 
vervolgens voor 

 

 
Klap links in het menu de optie 
Projectbewaking open door op het 
pijltje te klikken en selecteer 
Importeren. 
Klap vervolgens in het scherm met 
de Geïmporteerde 
projectbewakingen de optie 
Kostenbewaking open en 
selecteer het uitvoeringsproject. 
Klik vervolgens onderaan op de 
button Toevoegen. 

 

 
Selecteer het administratieve 
bedrijf waar de werkbegroting 
klaar is gezet en klik op Volgende. 
 
 

 
 

 
 

Klik op Toevoegen indien 
het uitvoeringsproject al is 
aangemaakt 
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Selecteer het calculatieproject en 
klik op Volgende.  
 
 

 
 

 
 

Selecteer de werkbegroting.  
 
NB. In Metacom Basis is een 
calculatie, werkbegroting dan wel 
inschrijfstaat allemaal een soort 
calculatie. 
 
Klik vervolgens op Volgende. 

 
Kies de ingangsdatum. 
 
LET OP: De ingangsdatum 
bepaalt vanaf welke financiële 
periode de werkbegroting 
zichtbaar is in de views. 
 
Klik vervolgens op Voltooien. 

 
 

 
Er is nu een werkbegroting 
geïmporteerd. 
 
Sluit het tabblad af door op het 
kruisje te klikken.  
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Open de view Begroting om de 
werkbegroting te zien en 
controleer of het totaal van de 
werkbegroting overeenkomt met 
het totaal van de werkbegroting in 
CalculatieXE. 

 
 

 
 

6. Projectmedewerkers toegang verlenen 
 
Om het project zichtbaar en toegankelijk te maken voor projectmedewerkers dienen deze medewerkers te 
worden toegevoegd aan het project. 
 
Selecteer het hoofdproject in de 
hoofdprojectenkolom. 
 
Klik op Eigenschappen. 

 
 

Selecteer in het menu links 
Gebruikers. 
 
Voeg vervolgens medewerkers 
toe aan het hoofdproject door op 
het plus-teken onder in het 
scherm te klikken. 
 
Eventueel gebruikers verwijderen 
gaat met het min-teken. 
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Selecteer de gebruiker(s) en klik 
op OK. 
 
NB. Je kunt meerdere gebruikers 
tegelijk selecteren. Dit kun je doen 
door de CTRL-toets in te drukken 
en tegelijk met de muis de 
medewerker selecteren. 
Dit selecteren en deselecteren 
met de CTRL- en SHIFT-toets 
werkt zoals in MS Office 
applicaties. 
 

 
 

De medewerkers zijn nu 
toegevoegd aan het project en 
kunnen werken in het project. 
 
De rechten die ze in views hebben 
is afhankelijk van de rol die zij 
hebben gekregen. Het beheer van 
deze rollen ligt bij de controlling en 
applicatiebeheer. 

 
 
Zodra het project is aangemaakt en projectmedewerkers toegangsrechten hebben gekregen is het 
project operationeel. 
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7. Inkoopbudget vrijgeven 
 
Alvorens het maken van een inkoopcontract dient het bijbehorende inkoopbudget te worden 
vrijgegeven. Dit vrijgeven van het inkoopbudget is ten behoeven van het bepalen van het 
inkoopresultaat en het bewust bezig zijn met inkoop. Met behulp van dit vrijgegeven budget kunnen 
inkoopcontracten worden gemaakt. Door het afzetten van het inkoopbudget tegenover het 
inkoopcontract wordt het inkoopresultaat zichtbaar. Indien het proces in de juiste volgorde wordt 
gevolgd wordt het inkoopresultaat automatisch berekend en zichtbaar gemaakt. 
 
Bepaal eerst het inkoopbudget dat meegenomen is in de werkbegroting. Maak vervolgens het 
inkoopcontract aan. 
 
Open de view Begroting en 
selecteer in de werkbegroting de 
in te kopen regels. Sorteer of filter 
eventueel de werkbegroting voor 
de in te kopen regels. 
 
Zet het potloodje aan en vul in de 
kolom Inkoop budget het bedrag 
of het percentage in. 
 
Zet het potloodje uit. 
 
Het inkoopbudget is nu 
vrijgegeven en zichtbaar in de 
view Inkoop. 

 
 

In de view inkoop is te zien dat dit 
budget toegevoegd is aan het 
totale inkoopbudget.  
Het budget is nu nog niet 
gekoppeld aan een 
inkoopcontract. Dit gebeurt 
automatisch zodra er een 
inkoopcontract gemaakt wordt 
waarbij dezelfde bewakingspost 
en kostensoort wordt gebruikt.  
(In het voorbeeld hier rechts is dit 
post 30 met kostensoort 53000). 

 
 

 
Indien je meer budget hebt vrijgegeven dan waarvoor wordt ingekocht dan kan het zo zijn dat er een 
deel van dit inkoopbudget moet worden losgekoppeld van het inkoopcontract. Dit loskoppelen gaat 
door het vrijgegeven inkoopbudget te verdelen en vervolgens het niet bij het inkoopcontract 
behorende deelbudget los te koppelen van het inkoopcontract. Hieronder staat een voorbeeld 
uitgewerkt; 
 
Stel dat het hierboven vrijgegeven 
budget van 10.203 teveel 
vrijgegeven budget betreft. En het 
inkoopbudget is inmiddels volledig 
toegerekend aan het contract. 
Hierdoor wordt er een verkeerd 
inkoopresultaat weergegeven. Dit 
kan aangepast worden door het 
inkoopbudget te verdelen in 
deelbudgetten en vervolgens het 
restant budget los te koppelen van 
het inkoopcontract. 
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Open het tabblad met de 
transacties. 
Selecteer het inkoopcontract in 
het bovenste scherm. 
Zet de tic-box van het 
inkoopbudget aan in het scherm 
met de transactiedetails. 
De regels met het inkoopbudget 
behorende bij dit contract zijn nu 
zichtbaar in het detailscherm. In 
dit voorbeeld betreft dit 1 regel 
met een bedrag van € 10.203 

 
 

Klik op de transactie met de 
rechter muisknop en een drop 
down menu verschijnt. 
 
Selecteer ‘Transactie verdelen’ 
 

 
 

 
Verdeel de transactie in het deel 
wat behoort bij het contract (in het 
voorbeeld rechts 20 stuks x € 176) 
en het restant deelbudget van € ) 
en klik op OK 
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Selecteer wederom het 
inkoopcontract in het bovenste 
scherm en het verdeelde budget 
verschijnt in het detailscherm van 
de transacties. 

 
 

Klik met de rechter muisknop op 
de regel met het restant 
deelbudget en kies ‘Elementen 
verwijderen’. 

 
 

Zet vinkjes bij het Inkoopcontract 
en eventueel bij de Leverancier. 
 
LET OP: Zet geen vinkjes bij 
Sectie, Bewakingspost en 
Kostensoort. Laat deze elementen 
ongemoeid. 
 
 Klik vervolgens op OK. 
 
 

 
Toets eventueel op het 
toetsenbord fn-f5 om het scherm 
te verversen. 
 
Dit kan ook door even te wisselen 
van periode (heen en weer) 
 
Het resultaat is: 
 een goed toegewezen 

inkoopbudget aan het 
contract  

 een goed berekend 
inkoopresultaat. 

 Een restant deelbudget dat 
nog toegewezen kan worden 
aan het volgende contract. 

 

 
 

LET OP: Zet géén vinkjes 
bij de overige elementen! 
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Inkoopbudget kan ook worden 
verdeeld in een of meer 
deelbudgetten.  
Met het plus-teken onder in het 
scherm kunnen verdeelregels 
worden toegevoegd. Met het min-
teken kunnen ze worden 
verwijderd. 
 
NB: Indien teveel budget op 
voorhand is vrijgegeven kunnen 
de transacties verdeeld worden 
alvorens het inkoopcontract te 
maken. Evengoed zullen de 
deelbudgetregels automatisch 
worden toegekend aan het 
inkoopcontract en zullen deze 
budgetregels moeten worden 
losgekoppeld van het contract 
door middel van het verwijderen 
van de elementen (leverancier 
en/of contractnummer) 

 
 

 
Zodra het inkoopbudget is vrijgegeven kan het inkoopcontract worden gemaakt. Indien hetgeen dat 
wordt ingekocht niet is begroot dan is er ook geen inkoopbudget om vrij te geven. Uiteraard kan er 
dan toch een inkoopcontract worden gemaakt.  
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8. Aanmaken van artikelen (middelen) 
 
Naast het inkopen op bestekspostniveau kunnen inkopen gedaan worden op artikelniveau. Alvorens 
een inkoopcontract te maken moeten er dan artikelen worden aangemaakt. In Metacom worden deze 
artikelen ‘middelen’ genoemd. Middelen zijn er van verschillende typen. Dit zijn materialen, diensten, 
materieel, personeel en personeel (extern). Het aanmaken van middelen staat in dit hoofdstuk 
uitgelegd en gaat als volgt; 
 
Ga naar het menu ‘Middelen’ en 
selecteer het type middel dat je 
wilt aanmaken. 

 

Zoek de betreffende relatie op waarvoor je het middel wilt aanmaken.  

Klik vervolgens op Toevoegen  of toets F2. 
 

 
 

Vul de betreffende velden van het 
middel in. 
 
Het Materiaalnr. betreft het 
nummer waar het bij de 
leverancier in het systeem bekend 
is. Dit nummer verschijnt ook op 
het inkoopcontract. 
 
De Omschrijving betreft de 
omschrijving van het middel op 
het inkoopcontract. 
 
Bewakingscode betreft de 
standaard bewakingscode 
waarmee de kosten op het project 
worden geboekt. 
 

 
 

Het Intern materiaalnr. betreft het 
nummer waar het bij Van Gelder 
in het systeem bekend is. [1] Zie 
ook verdere uitleg onderaan deze 
tabel. 
 
De Kostensoort betreft de vast 
kostensoort waarmee de kosten 
op het project worden geboekt. 
 
De Datum betreft de datum vanaf 
wanneer de prijs geldt. 
 
De Prijs betreft standaard inkoop- 
dan wel verkoopprijs. 
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De Eenheid betreft de eenheid 
waarmee de hoeveelheid van het 
artikel wordt aangegeven. 
Hiernaast staat een middel van 
het type Dienst met ingevulde 
gegevens. 

 
Zet zodra het middel is 
aangemaakt het stadium op 
‘actief’. Klik hiervoor op het 
stoplichtje rechts bovenin het 
scherm. Dit middel wordt nu 
gepubliceerd naar Metacom 
Projecten en is beschikbaar voor 
het maken van 
inkoopcontractregels. 

         
 

 
[1] Het Intern materiaalnr. betreft het nummer waar het bij Van Gelder in het systeem bekend is.  Dit 
kan hetzelfde nummer zijn als het Materiaalnr. maar is veelal een door Van Gelder zelf gekozen 
nummer. Het Intern materiaalnr. dient indien van toepassing te worden vastgelegd bij het eigen 
bedrijfsnummer. In geval van bijvoorbeeld Aannemingsmaatschappij is dit nummer 031. Een referentie 
naar dit Intern materiaalnr. dient bij het middel van de leverancier te worden vastgelegd. 
 
 
 

  

Wijzigen stadium 
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9. Inkoopcontract aanmaken 
 
Indien een uitvoeringsproject aangemaakt is in Metacom Projecten dan dienen de inkoopcontracten 
ook gemaakt te worden in Metacom Projecten. Dit aanmaken van de inkoopcontracten gebeurt vanuit 
de view Inkoop. 
 
Er zijn vijf verschillende sjablonen aanwezig voor het maken van een inkoopcontract. Dit zijn: 
 
1. Leverantie overeenkomst (inclusief bijlage 2) 
2. Raamovereenkomst Onderaanneming (inclusief bijlage 3) 
3. Raamovereenkomst ZZP-Onderaanneming (hoofdovereenkomst) 
4. Overeenkomst adviseur-engineering 
5. ZZP-overeenkomst adviseur/engineering 
 
Ieder inkoopcontract doorloopt de volgende stadia: 
- Concept 
- Ter goedkeuring 
- Goedgekeurd 
 
Zodra het inkoopcontract is goedgekeurd wordt deze geprint en verstuurd naar de leverancier. 
 
LET OP: Alvorens een inkoopcontract te maken dient inkoopbudget te worden vrijgegeven. Dit staat in 
een vorig hoofdstuk uitgelegd. 
 
LET OP: Alvorens een inkoopcontract te maken kunnen er artikelen worden aangemaakt die worden 
ingekocht. In Metacom worden deze artikelen ‘middelen’ genoemd. Middelen zijn er van verschillende 
typen. Dit zijn materialen, diensten, materieel en personeel. Het aanmaken van middelen staat in het 
vorige hoofdstuk uitgelegd. 
 
Hieronder staat het aanmaken van een Overeenkomst leveranties uitgelegd. Het aanmaken van de 
overige inkoopcontracten gaat op identieke wijze. 
 
 
Open de view Inkoop en klik 
linksonder in het scherm op de 
button +Document. Een pop-up 
menu verschijnt met de 
verschillende 
inkoopcontractsjablonen. 
 
Selecteer het gewenste sjabloon 
en het formulier wordt geopend. 
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Geef de overeenkomst een 
herkenbare omschrijving. 
Het contractnummer krijgt 
automatisch een volgnummer. 

 
 
 

Een aantal velden waaronder 
Leverancier kunnen gevuld 
worden door stamgegevens te 
selecteren uit de beschikbare 
lijsten links in het scherm. 
De velden die op deze manier 
kunnen worden ingevuld lichten 
rood op. Deze gegevens kunnen 
door middel van drag and drop 

worden gevuld . 

 
 

 
 

Vul de effectiviteitsdatum in.  
LET OP: deze datum bepaald 
vanaf welke financiële periode het 
contract effectief is binnen de 
views. 

 
Voer de contractregels in. Hier 
kan gebruik gemaakt worden van 
de lijsten in de vensters links in 
het scherm. De regels kunnen met 
drag and drop worden gevuld. 
LET OP: in de inkoopcontract-
regel staan nu de hoeveelheden 
en prijs uit de werkbegroting. Pas 
deze aan naar de in te kopen 
hoeveelheid en de inkoopprijs. 
 

 
 

Haal eventueel het Middel op en 
pas de hoeveelheid en eventueel 
de prijs aan. 
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Additionele inkoopcontractregels 
kunnen worden toegevoegd zoals 
bovenstaand of door handmatige 
toevoeging middels het plus-teken 
onder in het venster. 
Om de velden zoals 
bewakingspost, kostensoort en 
middel te kunnen vullen zijn 
zoomlijstjes bij de velden 
beschikbaar. 

 
Vul waar nodig de tekst aan. 
 
Voor de artikelen staan vinkjes. 
Deze artikelen worden afgedrukt. 
De meeste vinkjes zijn echter niet 
aan of uit te zetten omdat het 
ingesteld is dat deze artikelen 
altijd afgedrukt worden op het 
contract. 
 
 
 

 
 

Zodra alle gegevens van het 
contract zijn ingevuld kan het 
contract ter goedkeuring worden 
aangeboden aan de goedkeurder. 
Zet hiervoor het stadium 
(rechtsonder in het scherm) van 
concept naar Ter goedkeuring. 

 
 

Een scherm verschijnt waar 
eventuele opmerkingen voor de 
goedkeurder kunnen worden 
toegevoegd.  
 
Zodra het stadium is gewijzigd zal 
deze  ‘Ter goedkeuring’ aangeven  

 
De volgende stap is het 
inkoopcontract goedkeuren. Zodra 
het inkoopcontract is goedgekeurd 
dient de status te worden omgezet 
naar ‘Goedgekeurd’ 
 

 
 

 
Het inkoopcontract is nu terug te vinden in Metacom Basis via het menu: 
Projecten > Uitvoering > Kostenbewaking > [Cost Control] > [Inkoopcontracten] 

Regel toevoegen 

Zoombutton voor selectie posten 

Tekst aanvullen 
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Voor het raadplegen van de 
inkoopcontractregels selecteer 
menuoptie [Contractregels] 
 

 
 

Het venster met de regels wordt 
geopend. 

 
 

 
NB: Correctie resthoeveelheden op inkoopcontracten is geen bestaande functionaliteit in Metacom 
Basis. De validatie dat inkoopcontracten volledig uitgenut moeten zijn alvorens een project te kunnen 
afsluiten wordt uitgezet in Metacom Basis. Eventuele resthoeveelheden blijven dus open staan. Dit 
heeft verder geen financiële implicaties. 
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10. Afdrukken inkoopcontract 
 
Het afdrukken van een inkoopcontract gaat als volgt; 
 
Selecteer in het resultatenscherm de regel met het contract (in onderstaand voorbeeld contract 
C220115). 
Open het tabblad Details en selecteer in het menu Transacties (of Onverwerkte transacties indien 
stadium Concept) de inkoopcontracten. Dit kun je doen door de tic-box bij Inkoop contract (

) aan te ticcen. 
 
Open het inkoopcontract. Dit kun 
je bijvoorbeeld doen door het 
contract op te zoeken in de view 
Inkoop via het tabblad Details. 
 
Open vervolgens het 
inkoopcontract door op het 

symbool  te klikken.  
 
Het inkoopcontract wordt geopend 
in een apart tabblad. 
 
Om het inkoopcontract te openen 
kun je ook dubbelklikken op het 
bedrag in de kolom 
Inkoopcontract. Dit dubbelklikken 
werkt ook op de transactieregel 
zelf bij de Details. 
 

 
Het inkoopcontract wordt geopend 
in een apart tabblad. 
 
 
 
 
 
Klik linksonder in het scherm op 

het rapporten icoontje  
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Het venster hier rechts wordt 
geopend.  
 
Selecteer het rapport 
Inkoopcontract. Indien er 1 rapport 
aanwezig is dan is dit rapport 
automatisch geselecteerd. 
 
 
 
 
 

Klik vervolgens op  

 
 

 
 

Het rapport wordt gegenereerd 
 

 
 

Zodra het rapport is gegenereerd 
kunt u deze openen of opslaan. 
 
Vervolgens kunt u het rapport 
printen.  
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11. Inkoopcontract addendum aanmaken 
 
Indien onder dezelfde inkoopvoorwaarden extra bestellingen/aanvullingen nodig zijn op het 
inkoopcontract dan kan daarvoor een inkoopaddendum worden gemaakt. Het voordeel van een 
addendum op het contract is dat je afkunt met een verwijzing naar het oorspronkelijke contract en niet 
alle voorwaarden opnieuw hoeft af te drukken dan wel op te sturen. 
 
Hieronder staat uitgelegd hoe je een inkoopcontract addendum kunt maken in Metacom Projecten. 
 
 
Ga naar de view Inkoop en zoek 
het oorspronkelijke inkoopcontract 
op 

 
 

Open het inkoopcontract  of 
door te dubbel-klikken op de 
transactieregel.  

 
 

Klik rechtsonder in het 
inkoopcontract op de 
stadiumbutton en selecteer het 
gewenste formulier. 
Let op: dit kan alleen bij 
contracten met stadium 
Goedgekeurd. 
 
 

 

 
 
 

klik-klik 
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Het formulier wordt geopend en 
kan net als het oorspronkelijke 
contract worden ingevuld. 
 
 

 
 

De oorspronkelijke 
inkoopcontractregels zijn al 
ingevuld in dit formulier met een 
hoeveelheid van 0. 
 
Deze regels kun je aanpassen of 
met een– verwijderen. 

 
Zodra het addendum is ingevuld 
zet je het stadium op ‘Ter 
goedkeuring aanbieden’. 

 
 

Voeg een eventuele opmerking 
toe en klik op OK. 

 
 

Het contractformulier wordt 
getoond. 
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Zet zodra het addendum is 
goedgekeurd het stadium op 
‘Goedkeuren’. 

 
 

Voeg een eventuele opmerking 
toe en klik op OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het stadium van het addendum 
zal vervolgens Goedgekeurd 
aangeven.  
 
Aan het oorspronkelijke contract in 
Metacom Basis en de 
opdrachtbonnenapp zijn nu 
contractregels toegevoegd. 
 

 
 

Dit addendum is net als ieder ander document op te roepen. Het printen van het inkoopcontractaddendum is nog niet 
ingericht op het moment van schrijven van deze handleiding.  
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12. Afroepen leveranties 
 
Indien het wenselijk om leveringen met hun toekomstige leverdatum op inkoopcontracten vast te 
leggen dan kan dit in Metacom Projecten door het vastleggen van een afroepschema. Hieronder staat 
uitgelegd hoe je dit kunt doen. 
 
Open het inkoopcontract en klik 
op de button Afroep Leveranties. 
 

 
Het volgende scherm wordt 
geopend; 
 

 
 

Om een nieuwe afroepbon aan te 

maken klik je op  rechts 
boven in het venster. 
 

 
 

Vul de afgesproken / verwachte 
leverdatum in en klik op 
‘Toevoegen’. 

 
 

Schema aanvullen 

Optie voor afroepschema 
wordt actief 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 
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Een kolom met de ingevoerde 
datum wordt toegevoegd aan het 
afroepschema. 
 
 
Vul de te leveren hoeveelheid in in 
de kolom Hv. 
Het systeem rekent zelf de 
openstaande nog niet afgeroepen 
hoeveelheid bij.  

 
Na het invullen van de juiste 
hoeveelheid zet je het stadium 
van de afroepbon van ‘Concept‘ 
naar ‘Verwerken’. 

 
 

Voer eventueel een opmerking toe 
en klik op ‘Ok’ 
 
Het stadium wijzigt nu van 
‘Concept’ naar ‘Definitief’. 

 
Herhaal bovenstaande om het 
schema aan te vullen. 
Het is mogelijk om eerst alle 
datums en hoeveelheden in het 
schema op te nemen en daarna 
de afroepbonnen een voor een op 
stadium ‘Definitief’ te zetten. 

 
 
 

 
 

Bekijk het resultaat van het 
afroepschema in de view Inkoop. 
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13. Ontvangsten registreren 
 
Zodra materialen en/of diensten zijn geleverd wordt de ontvangst hiervan vastgelegd. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de ontvangstbon in Metacom Basis of de Opdrachtbonnenapp in Outsystems. 
Dit is afhankelijk van het type levering. 
 
Ontvangsten van materialen waarvoor een Overeenkomst leveranties is gemaakt worden vastgelegd 
met behulp van de ontvangstbon in Metacom Basis. 
Geleverde diensten waarvoor bijvoorbeeld een Overeenkomst van onderaanneming is gemaakt 
worden vastgelegd met behulp van de Opdrachtbonnenapp. 
 
Hieronder staat uitgelegd hoe een ontvangstbon in Metacom Basis kan worden gemaakt; 
 
Open het menu voor 
Ontvangstbonnen; 

 

 
 

Klik links in het grijze menu op 
‘Nieuw’ en kies de optie 
‘ontvangsten op basis van 
contracten’ 
 
Het venster ‘Aanmaken nieuwe 
CC-09: Ontvangstbon’ wordt 
geopend. 
 

 
 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 
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Vul Leverancier in en haal het 
openstaande contract op. 
 
Kies of je alleen regels met een 
resthoeveelheid wilt zien of alle 
regels. 
 
 
Klik op Volgende 

 
 

Geef aan welke regels 
overgenomen moeten worden 
naar de ontvangstbonregels. 
 
Door middel van dubbelklik op de 

stip • in de kolom ‘kopieer’ kan 

de regel wel of niet worden 
geselecteerd. 
 
Eventueel kan de ontvangen 
hoeveelheid ook in dit scherm al 
worden ingevuld. 
 
Klik op Volgende. 
 
 

 
 

 
 

Voer de bondatum in met een 
omschrijving van de ontvangst. 
 
Klik op Voltooien. 
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Er is nu een ontvangstbon met 
status concept aangemaakt. 
 
Wijzig indien nodig de 
Ontvangstdatum in de werkelijke 
ontvangstdatum. 
 
Klik vervolgens op de button 
‘Activeer overzicht’ onder in het 
venster. 
 
De inkoopcontract regels zullen nu 
worden getoond. 

 
 

Wijzig de ontvangen 
hoeveelheden indien deze 
afwijkend zijn van de 
resthoeveelheden. 

 
 

Zet de ontvangstbon op ‘definitief’ 
middels het stoplicht icoontje 
rechts bovenin het scherm.  

 
 
Klik op OK. 
 
De bon wordt nu financieel 
geboekt. 
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Sluit dit scherm door op OK te 
klikken. 

 
 

De ontvangst is nu zichtbaar in de 
view Inkoop in de kolom 
Verplichting en in de view 
Kostenbeheer in de kolom 
Ontvangst niet gefactureerd. 
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14. Overige ontvangsten zonder brondocument 
 
Indien er geen inkoopcontract benodigd is en er toch bestellingen gedaan zijn voor een project dan 
dient de ontvangst geregistreerd te worden middels een ontvangstbon zonder brondocument. Dit 
registreren gaat als volgt; 
 
Ga naar onderstaande menuoptie; 
 

 
 
 
 
Dubbelklik vervolgens op ‘Invoer 
handmatige bonnen’. 

 
 

Ga in het donkergrijze menu links 
in het scherm naar ‘Nieuw’. 
 
Kies vervolgens voor ‘nieuw 
document zonder bron’. 

 
 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 
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Vul de ‘Datum’ en een 
‘Omschrijving’ in. 
De Handmatige code behoeft niet 
ingevuld te worden. Een code 
wordt automatisch gegenereerd. 
 
Klik vervolgens op ‘Voltooien’. 

 
 

Vul de Valuta, de Boekingsdatum 
en eventueel een Opmerking in. 
 
Klik vervolgens op het 
pijltje naar beneden  om 
de boekingsregels te kunnen 
invoeren. 

 
 

Maak een of meer boekingsregels 
aan. Je kunt bij veel velden op de 
regel gebruik maken van de lijst-
functie. Deze is te gebruiken door 
in de cel of met de rechter 
muisknop te klikken of door middel 
van de toetscombinatie Fn-7 
 
 
 

 
 

 
 

Rechter muisknop 
of  

Fn-7 
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Om terug te keren naar het 
kopscherm klik je in het venster 
van de boekingsregels op 
het pijltje omhoog. 

 
 

Je bent terug gekomen in het 
kopscherm van de handmatige 
bon. Je kunt nu het stadium van 
de bon wijzigen. 

 
 

Wijzig het stadium van de bon. Ga 
hiervoor rechts boven in het 
venster naar het stoplichtje. 

 
 
Zet het stadium op definitief en 
klik op OK. 

 
 

De bon wordt nu verwerkt en 
geboekt als projectkosten. 
 
 
Klik op OK om het venster te 
sluiten. 
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De kosten zijn nu te zien in de 
view Kostenbeheer. 
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15. Productiestandopname  
 
Metacom Projecten biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het actuele projectresultaat. Om dit 
inzicht te krijgen dient de productiestand opgenomen te worden en te worden vastgelegd in de view 
Productieopgave. Deze productiestand wordt omgerekend naar toegestane kosten. De werkelijke 
kosten worden afgezet tegen deze toegestane kosten hetgeen resulteert in een actueel 
projectresultaat. Dit resultaat is te zien in de view Kostenbeheer. Het registeren van de productiestand 
opname gaat als volgt; 
 
Open de view Productieopgave en 
geef aan of je de hoeveelheden 

cumulatief  (vanaf start werk), 

periodiek   (alleen huidige 
periode (week of maand) ) of 

vanaf periode 1  in wilt 
voeren; 
  

 
 
 
 

Klik op het potloodje  om de 
productie in te kunnen voeren; 

   
 

 
 

Voer de productie in bij de juiste 
productiepost; 
 

 
 

Zet het potloodje uit om de 
gegevens te bewaren; Let op: de 
gegevens worden niet bewaard 
als het potloodje niet wordt 
uitgezet en de view wordt 
verlaten.  

  
  

 
 
 

 
De productiestand is nu omgerekend in toegestane kosten. 

  

Zet het 
potloodje 
aan

 

 

Zet het 
potloodje 
uit 

 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 
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16. Meerwerkregistratie  
 
Meerwerk kan op twee manieren worden geregistreerd in Metacom Projecten. 
 

1. Met behulp van het meerwerkformulier vanuit Metacom Projecten 
2. Met behulp van het meerwerkbon vanuit Metacom Basis. 

 
Iedere meerwerkbon wordt met een apart deelprojectnummer geregistreerd. Zodoende is het 
meerwerk altijd te onderscheiden van het oorspronkelijke bestek. 
 

Meerwerkformulier Metacom Projecten 
 
 
Open de view Meer- en 
Minderwerk in Metacom Projecten 
en klik linksonder in het scherm op 
Document.  
 
Kies vervolgens het gewenste 
meerwerkformulier. 
 

 

 
 
 

Vul de gegevens op de 
meerwerkbon in.  
 
LET OP: 
Neem de omschrijving van de 
meerwerkbon over in het veld 
omschrijving van het Projectdeel. 
Zodoende is de meerwerkbon 
goed te herkennen in de view. 
 

 
 

 
 

Voor het invullen van gegevens 
kan gebruik gemaakt worden van 
stamgegevens in het vester links 
van het formulier. Deze gegevens 
zijn via drag and drop toe te 
voegen aan het formulier.  
 

 
 

Kies het gewenste sjabloon 

 

Stamgegevens 
 

Omschrijving Projectdeel 

Omschrijving Projectdeel 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 
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Wijzig zodra de meerwerkbon is 
ingevuld het stadium van Concept 
naar Activeren. 
 
Het stadium van de meerwerkbon 
is nu Actief. 

 

 
 
 

De meerwerkbon is nu zichtbaar 
in de kolom Voorlopig. 
 

 
 

Zodra de meerwerkbon is 
ingediend bij de opdrachtgever zet 
je het stadium van de 
meerwerkbon op Indienen. 
 

 
 
 

De meerwerkbon is nu zichtbaar 
in de kolom Ingediend. 
 

 
 

Zodra de opdrachtgever de 
meerwerkbon heeft gekeurd zet je 
de status van de meerwerkbon op 
goedgekeurd dan wel afgekeurd. 
 
  

 
 
 

De meerwerkbon is nu zichtbaar 
in de kolom Goedgekeurd of 
Afgekeurd. Je kunt indien het 
meerwerk is goedgekeurd hier nu 
ook een productiestandopname 
op registreren in de view Meer- 
minderwerk. 
 

 
 

 

 



 

41 / 59 
 

 
 

Meerwerkbon calculatie XE 
 
Wanneer er meerwerk moet worden vastgelegd met een aparte begroting met meerdere 
besteksposten, dan dienen de volgende stappen te worden doorlopen; Dit type meerwerkbon wordt 
direct als goedgekeurd meerwerk gezien in Metacom Projecten. Het werken met verschillende stadia 
zoals bij een meerwerkformulier zijn niet mogelijk bij dit type meerwerkbon. 
 
Maak een meerwerkcalculatie in 
Calculatie XE 
 
Zorg ervoor dat deze calculatie 
voldoet aan dezelfde voorwaarden 
als waar een werkbegroting aan 
moet voldoen. Deze voorwaarden 
zijn te vinden in het document 
‘Voorwaarden werkbegroting 
calcXE tbv Metacom Projecten 
versie X.X Van Gelder.doc’. 

 
 

Ze het stadium van de 
meerwerkcalculatie op ‘definitief’. 

 
 
 

 
 

Klik op definitief en vervolgens op 
OK. 
 
Deze calculatie kan nu gebruikt 
worden als onderbouwing voor 
een meerwerkbon. Dit staat 
hieronder verder uitgelegd. 

 
Ga naar het Cost Control menu en 
selecteer het uitvoeringsproject. 
 

Ga vervolgens naar de menuoptie ‘Meerwerk (XE)’ in het grijze menu links in het 
scherm. 
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Voeg een meerwerkdeelproject 
toe door middel van het klikken op 
onderstaand icoonje. 
 

 
 
Geef de meerwerkbonnen een 
doorlopend nummer. Dit nummer 
wordt het deelprojectnummer in 
Metacom Projecten. Zorg ervoor 
dat dit nummer niet al in gebruik is 
bij het project. Dit kun je 
controleren in de view meerwerk 
in Metacom Projecten. 
Vul ook een omschrijving en 
effectiviteitsdatum in. Deze datum 
bepaalt in welke financiële periode 
de meerwerkbon komt in Metacom 
Projecten. 
 
Bewaar de meerwerkbon door het 
klikken op onderstaand incoontje. 

 

 
 

Koppel de meerwerkcalculatie aan 
de meerwerkbon. Ga hiervoor 
naar de menuoptie ‘Selectie calc.’. 
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Selecteer het Bedrijf, het 
Calculatie project en de Calculatie 
en klik op OK. 
 
 

 
Open de default calculatie. Ga 
hiervoor naar de menuoptie 
‘Calculatie XE’. 

 
 

De default calculatie wordt 
geopend. 
 
Vanuit dit scherm kan de 
meerwerkcalculatie worden 
gekoppeld. 
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Open vanuit de default calculatie 
de gekoppelde calculatie. Klik 
hiervoor met de rechter muisknop 
op een willekeurige post in de 
calculatie en kies ‘Open 
gekoppelde calculatie’. 

 
 

De gekoppelde calculatie wordt 
geopend. 
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Ze de default calculatie en de 
gekoppelde calculatie naast elkaar 
in het scherm. Klik hier voor op 
onderstaand icoontje. 

 
Deze vind je in de werkbalk 
bovenin het venster. 
 
 

 
 

De vensters worden naast elkaar 
getoond.  
 
Je kunt nu de calculatie van de 
meerwerkbon (hiernaast in het 
rechter venster) wijzigen aan de 
hand van de calculatie van het 
meerwerk (hiernaast in het linker 
venster).  
 
 

 
 

De posten uit de calculatie in het 
linker venster kunnen gesleept 
worden naar de calculatie in het 
rechter venster. De reeds 
aanwezig posten in het rechter 
venster kunnen worden 
verwijderd. Dit kan door een regel 
te selecteren en deze te 
verwijderen met behulp van de 
toetsencombinatie CTRL-delete. 
 

 

Controleer of de KOSTPRIJS 
totalen in beide vensters 
overeenkomen. 
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Sluit het linker venster en sla de 
calculatie van de meerwerkbon 
op. 

 
 
Wijzig vervolgens de layout naar 
werkbegroting door te klikken op  

 
in het lint bovenin het scherm. 
 
Het scherm moet er nu uitzien 
zoals het voorbeeld hier rechts. 
 
Sluit het scherm af. 
 

 

Zet indien de meerwerkbon in 
concept gereed is het stadium op 
definitief en klik op OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik de melding vervolgens weg 
met OK. 
 
 

 

 
De meerwerkbon is nu te zien in 
de view Begroting en de view 
Meer- en minderwerk in Metacom 
Projecten in de kolom ‘MMW XE’. 
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17. Herverdelen werkbegroting 
 
Indien het voorkomt dat het praktischer is om een post uit de werkbegroting te verplaatsen van de ene 
sectie/bewakingspost naar een andere (in plaats van het aanpassen en opnieuw inlezen van de 
werkbegroting) dan kan dit gedaan worden middels het herverdelen van de werkbegroting. Dit 
herverdelen gaat middels het formulier ‘Begrotingsmutatie’. 
 
Open de view ‘Begroting’ en klik 
op + Document linksonder in het 
scherm 
  
Selecteer het formulier 
Begrotingsmutatie 

 
Vul het formulier in. Om dit te 
vergemakkelijken kunnen de 
begrotingsregels geselecteerd 
worden vanuit de lijst 
‘Werkbegroting’. Middels ‘drag 
and drop’ kunnen regels 
worden toegevoegd. 
 
 

 
 

Zorg ervoor dat het totaal in de 
kolom Bedrag op € 0 uitkomt. 
Indien het bedrag niet uitkomt op 
€ 0 zal een melding verschijnen 
en kan het stadium van het 
formulier niet worden gewijzigd. 

 
 

Zet vervolgens het stadium van 
het formulier van Concept naar 
Definitief 

 
 

Totaal dient op € 0 uit te 
komen. 
 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 
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Sluit het formulier. Het resultaat is 
een herverdeling die zichtbaar is 
in de kolom ‘Mutaties’ 
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18. Verkoopfactuur maken 
 
 
Ga naar de volgende menuoptie 
en dubbleklik hierna op het proces 
‘verkoop factuur project’ 
 

 
 
 

 
 

Kies voor menuoptie Nieuw en 
selecteer ‘nieuw document zonder 
bron’ 
 
 

 
 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 



 

50 / 59 
 

Het factuurnummer wordt 
automatisch gegenereerd. 
 
Vul de factuurgegevens in en klik 
vervolgens onder in het venster op 
de button Activeer overzicht.. De 
verkoopfactuurregels worden nu 
getoond. 

 
 

Vul te factuurregel in. Door met de 
linker muisknop op de velden te 
klikken (of met de toetscombinatie 
Fn-F7) kan een lijst worden 
opgeroepen. 

 
 

Sla de factuur op. 
 
Wijzig hierna het stadium van 
concept naar definitief. 

 
 

Verwerk de factuur door middel 
van het wijzigen van het stadium. 
Zet het stadium op Definitief en 
klik op OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien de factuur nog niet was 
opgeslagen zal de melding hier 
rechts eerst verschijnen. Kies dan 
voor Ja om de factuur te 
verwerken. 
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Bekijk melding en klik op OK. 
 

 
 

Verwerk de verkoopfactuur. Ga 
hiervoor naar het menu 
‘Boekingsidentific.’ 
 
 
 

 
 

Controleer de factuur op fouten. 
Klik hiervoor in het menu op 
‘Controle’. 
 
 

 
 

 
 
 
Klik vervolgens op OK. 

 
Verwerk de verkoopfactuur zodat 
deze geboekt wordt in het 
grootboek en gepubliceerd wordt 
naar Metacom Projecten. 
Klik hiervoor op de menuoptie 
‘Verwerken’. 
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Klik op OK om de melding te 
sluiten. 
 
Er wordt vervolgens een 
verwerkingslijst getoond met de 
journaalregels. 
 
De factuur is nu tevens 
gepubliceerd naar Metacom 
Projecten. 

 
 

 
Sluit de verwerkingslijst af.. 
 

 
 

Bekijk de factuur in de view 
Verkoopfacturen. 
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19. Bewakingspost aanmaken 
 
Met behulp van het formulier Bewakingspost aanmaken kan een extra regel in de view aangemaakt 
worden. Extra regels kunnen nuttig zijn voor bijvoorbeeld het vastleggen van kansen en risico’s, een 
inkoopresultaat of een verdere verbijzondering van kosten.  
 
Ga naar de view Begroting. 
 
Klik linksonder in het scherm op 
de button + Document en kies de 
menuoptie Bewakingspost 
aanmaken. 
 

 
 

 
 

Vul bij de regels een bestaande 
Sectie en kostensoort in. De 
Bewakingspost en Bestekspost 
zijn vrij te bepalen. Zet het 
stadium om van concept naar 
Verwerken. 

 
 
 

 
 

 
 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 
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Er is nu een regel toegevoegd in 
de structuurkolom. 

 
 

 
 

20. Afdrukken rapport projectresultaten 
 
 
Kies vanuit het hoofdscherm het 
gewenste uitvoeringsproject. 
 
 
Klik op de knop 

 
 
Let op, het rapport kan niet op 
hoofdprojectniveau uitgedraaid 
worden, alleen op het niveau van  
uitvoeringsproject. 

 
 

U krijgt een overzicht van 
aanwezige rapportages. 
 
Selecteer het gewenste rapport. 
Dit kan door middel van het 
klikken op het rapportvoorbeeld of 
door middel van het klikken in de 
lijst met rapporten. Klik vervolgens 

op de knop . 
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Selecteer het gewenste 
Periodesysteem, de Periode en 
het Periode type. 
 
 
Vink de rapportkeuzes naar 
gewenst aan of uit. (in het 
voorbeeld rechts ‘Bewakings-post 
weergeven’. 
 

Klik op de knop . 
 

 
 
 

Het rapport wordt opgebouwd. 

 
 

Bekijk de rapportage door op de 

knop  te klikken. 
 
 
Of sla het rapport op middels de 

knop  
 
 

Met de knop  sluit je het 
venster. 

 
 

Hiernaast ziet u een voorbeeld 
van een rapport. 
 
 
U kunt het PDF-bestand op de 
gebruikelijke manier afdrukken, 
opslaan of sluiten. 
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21. Afdrukken Prognoselijst 
 
Voor de periodieke (week, maand, etc.) rapportage is in Metacom Basis een prognoselijst 
beschikbaar. In dit hoofdstuk staat uitgelegd hoe deze gedraaid kan worden. 
 
Alvorens de lijst te draaien dienen 
de rubrieksvelden van de 
projecten te zijn ingevuld. 

 
 

Enkele toelichting op de 
rubrieksvelden zijn; 
 
Werkbegroting: 
Dit is de Aanneemsom minus het 
voorgecalculeerde resultaat. 
 
Uitslag wb: 
Dit is het huidige prognose-
eindresultaat minus het 
voorgecalculeerde resultaat. 
 
Voorziening: 
Dit bedrag dient negatief te 
worden ingevoerd en wordt bij het 
veld ‘PROGNOSE O.H.W. + 
OPGELEVERD’ opgeteld om tot 
het ‘EIND RESULTAAT’ te komen. 
 
 

 
 

De tekst in dit hoofdstuk wordt nog herschreven voor de aannemingsmaatschappij 
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Ga naar de menuoptie: Projecten 
> Uitvoering > Resultaten > 
[Selecteren] 
 

 
 

Selecteer projecten bijvoorbeeld 
door als Selectiemethode:  
MACRO: OHW + Opgeleverd 
2021 
te selecteren. 
 
Ga vervolgens links in het scherm 
in het grijze menu naar de 
menuoptie KBW rapportages. Kies 
uit overzicht met beschikbare 
rapportage het rapport: Prognose 
Telecom (formaat Elburg). 
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Ze het Systeem op Financiële 
perioden en selecteer de 
gewenste periode. Klik vervolgens 
op de button Voorbeeld. 
 

 
 

Het uitvoeringsbestand wordt nu 
gemaakt. Vervolgens wordt Excel 
geopend en het bericht hier rechts 
verschijnt. 
 
Klik op OK. 
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Selecteer middels de tic-boxen de 
lijsten die opgebouwd dienen te 
worden. 
 
Geef default als antwoord op de 
vraag Vorige prognoselijst 
inlezen? Nee 
 
Geef default als antwoord op de 
vraag Startlijst inlezen? Nee 

 
 

Klik op OK om deze melding af te 
sluiten. 

 
 

De prognoselijst is gedraaid; 
 

 
 

 
 
 

Tabel format 
 
  
  
  
  

 


