KOMAS – MS-Excel – koppeling
U kent KOMAS als een snel en krachtig boekhoudpakket waarin al uw financiële gegevens in
de centrale database bewaard worden. U kent Excel als een handig rekenvel met mooie
presentatiemogelijkheden in opmaak en grafieken, waarin u gemakkelijk analyses van uw
gegevens kunt maken.
Met de KOMAS-Excel connectie module kunt u deze beide pakketten nu gecombineerd
gebruiken. Door de fraaie analyse mogelijkheden van Excel te combineren met de gegevens
uit uw KOMAS database ontstaan nieuwe en krachtige mogelijkheden om management
informatie inzichtelijk te maken en compact te presenteren.
•
•
•
•
•
•
•

Vergelijkende overzichten over meerdere boekjaren
Vergelijkende overzichten over meerdere bedrijven
Nieuwe verdichtingen in de balans om zaken compact aan het management te
presenteren
Grafische presentaties
Een goed opgezet spreadsheet gemakkelijk hergebruiken voor een ander bedrijf
of ander boekjaar
Uw accountant kan veel tijd besparen en daarmee kosten
Enzovoort …

Dit zijn slechts enkele van de mogelijkheden van de KOMAS-Excel koppeling.

Wat is de KOMAS-Excel koppeling?
Het is een extra stuk software voor Excel dat nieuwe formule-mogelijkheden toevoegt aan
Excel. Behalve de gewone Excel formules kunt u hiermee ook KOMAS-formules in Excel
gebruiken. Die KOMAS-formules halen ‘real-time’ gegevens op uit de KOMAS database.
Een bijbehorende ‘wizard’ helpt u om de formules op gemakkelijke wijze te gebruiken.
Ook aan de KOMAS kant is extra software gemaakt om de informatie aanvragen van de
Excel-formules te verwerken.

Hoe werkt de KOMAS-Excel koppeling?
U werkt op de gebruikelijke manier met Excel, waarbij u kiest voor inschakelen van de
KOMAS-macro’s en de KOMAS-formule-wizard. De wizard helpt u formules in de cellen te
plaatsen. Op de gebruikelijke wijze kunt u berekeningen maken met cellen en cellen naar
elkaar laten verwijzen. De gegevens zijn goed afgeschermd, want in een dergelijk Excel
spreadsheet moet u ook inloggen om bij de KOMAS gegevens te komen. U hoeft geen lastige
importfuncties te gebruiken, want Excel haalt de gegevens direct (en razendsnel) uit de
KOMAS database.
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Welke formules zijn er?
De formules bepalen wat u met de koppeling kunt doen. Momenteel kennen we de volgende
formules:
• REKINFO om informatie van een grootboekrekening op te halen (zoals de
omschrijving, het type rekening)
• GETREK, waarmee u het saldo van een bepaalde grootboekrekening in een periode
kunt opvragen.
• GETREKVANTM, een functie waarmee u het saldo van een op te geven ‘range’ van
grootboekrekeningen kunt opvragen
• BEDRIJFSGEG om naam-adres, etc. gegevens van het bedrijf op te halen
• BEGINSAL, om het beginsaldo van een balansrekening op te vragen.
• RELINFO, voor het ophalen van relatie gegevens
• VERDGROEP, om de omschrijving van een verdichtingsgroep op te halen
• VERDGROEPSAL, om het saldo van een verdichtingsgroep op te halen

Wat kost de KOMAS-Excel koppeling
Dit is een extra KOMAS module. Hiervoor geldt de KOMAS moduleprijs van € 420,(onderhoudstarief € 6,10 per maand). U dient zelf reeds te beschikken over MS-Excel. Enige
basiskennis in het gebruik van MS-Excel is vereist om succesvol met de module te kunnen
werken.

Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met onze helpdesk (Leo van der Leij) (020-4808286) of
info@simar.nl. Wilt u het product bestellen stuur dan een e-mail naar secretariaat@simar.nl
en wij verzorgen de rest.
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