
Excel Controller Toolkit 

We hebben enkele oplossingen gemaakt zodat u uw administratie schoner kunt houden. 

Deze oplossingen werken allemaal via JSON communicatie met Exact Online, deze tools werken alleen in 

combinatie met de ExactOnlineController en voor deze module is een extra abonnementen nodig van 

200 euro per jaar exclusief BTW. Maar u kunt ook met deze module journaalposten en budgetten 

inlezen. 

De JSON bestanden zijn ideaal om te zorgen als u wilt overstappen naar een nieuw rekeningsschema of 

dat het heel erg vervuilt in de jaren geraakt is. 

De Delete JSON bestanden zijn: 

EC_Delete_Grootboekrekeningen Verwijderd de niet gebruikte grootboekrekeningen 

EC_Delete_Kostenplaatsen Verwijderd de niet gebruikte kostenplaatsen 

EC_Delete_Relaties Verwijderd de niet gebruikte relaties 

EC_Delete_Artikelen Verwijderd de niet gebruikte artikelen 

EC_Verwijder_Verdichting_Grootboekrekeningen Verwijderd de koppeling tussen de verdichting en 
grootboekrekening 

 

Stap 1: Open het excel bestand en zorg dat macro’s toegestaan zijn. 

 

Stap 2: Selecteer de administratie, door te dubbelklikken op cel B3 en hierna dubbelklikken op 

[Vernieuwen]. De data wordt dan geladen. 

 



 

Stap 3 : Hierna krijg je een lijst met alle data, verwijderd eventueel de regels die niet verwijderd mogen 

worden. Bij artikel, grootboek, relaties en kostenplaats kan nooit data verwijderd worden zodra er op 

geboekt is. 

Stap 4 : Dubbel klikken op  [Delete] 

Als je de onderstaande melding betekend dat de relatie, artikel, grootboek, kostenplaats in gebruik is: 

Web Error: System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable. 

   at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() 

   at Submission#0.Run(BrokeredMessage myQueueItem, TraceWriter log, ExecutionContext context) in 

D:\home\site\wwwroot\eol_import_json\run.csx:line 176 

Dus is eigenlijk niet een belangrijke melding, krijg je niks terug dan is het record in Exact Online 

verwijderd. 

Het aflopen van de lijst kan best lang duren. 

 

  



Bijwerken, vernummeren data in Exact online: 

De volgende bestanden geven de mogelijkheid om excel relaties en grootboekrekeningen bij te werken: 

• EC_Bijwerken_Relaties 

• EC_Bijwerken_Grootboekrekeningen 

 

Stap 1 : Selecteer de administratie, door te dubbelklikken op cel B3 

Stap 2: Selecteer de velden die u wilt bijwerken. 



 

Stap 3 : Verwijderd de regels die goed zijn, die niet bijgewerkt hoeven te worden. 

Stap 4: Bij CODENW kan eventueel een nieuw relatienummer of grootboekrekening in gevuld worden, 

vanaf kolom E, kunt u door extra velden te selecteren, door nieuwe waardes in te voeren, bijwerken 

bijvoorbeeld een andere BTW-code. Namen en omschrijvingen mogen niet geupdate worden via deze 

manier. 

 

 

 

 

 

 


