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 AGENDA 

1. Inleiding 
- Basisprincipes uitleggen 
- Statistieken waren te moeilijk: lastig om op te halen (custom services – scheiden naar 

kolommen), niet makkelijk in interpretatie, “wat ben ik nu eigenlijk aan het doen?”, 
welke gegevens worden er geteld en welke niet? 

- Basisstatistieken zou je op een dashboard moeten kunnen raadplegen, geavanceerde 
moet je zelf kunnen opvragen op een makkelijker manier 

- Teveel Engels 
- Gegevens nodig per filiaal en voor de bib in zijn geheel 
- Benchmarking mogelijk maken 
- Soms ontbreken gegevens die je nodig hebt net in de output, soms staat er teveel 

 
 Meer werken met dumps op de ftp die je daar kan ophalen, zonder nog een custom 

service te moeten draaien => je moet met excel kunnen werken  
 Geprobeerd enkel relevante gegevens op te nemen in de dumps, maar als er moest 

gekozen worden voor teveel of te weinig info is er gekozen voor teveel 
 Eenvoudige custom services die je zelf kan gebruiken, de Aleph-services worden niet 

meer gebruikt ; oude custom services zijn herwerkt en er zijn er vooral veel nieuwe 
gemaakt ; nu in totaal 16 services 

 Hulp bij de interpretatie in de documentatie 
 In het Nederlands 
 Herwerking van de invulformulieren (minder technische termen, duidelijkere 

verwoording van wat je moet aanvinken) 
 Altijd gegevens per filiaal op te vragen  

2. Overlopen van de verschillende documenten 
- Inventaris = uitleg bij de verschillende soorten lijsten en aantallen die voorzien zijn, met 

voorbeeldvragen, wat de output is en welke gegevens daarin zitten, nut van de lijst/het 
aantal 

- Leidraad = korte uitleg hoe je die lijsten en aantallen kan verkrijgen (waar de dump te 
vinden is, hoe je de custom service moet invullen, hoe je de output kan bewerken en 
interpreteren) 

- Handleiding = oplossingen van de voorbeeldvragen, excel, algemene info over de 
custom services 

- Bijlages Velden in de output en Voorbeeldvragen: voorbeeld van hoe je deze kan 
gebruiken  

3. Masterlijst en Leidraad overlopen per thema 

4. Collectiemanagement 

  PAUZE 

5.  Leners 

 MIDDAGPAUZE 

6. Bibliotheekwerking 
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7. Financiële transacties 

 PAUZE 

8. Geavanceerde rapporten 

9. Kerncijfers 

 

 

 

Helpdesk PBS 

http://helpdeskpbs.vlaamsbrabant.be 

of 016/26.70.01 

 

 

 

De volledige handleiding is te vinden op PBSnet 

http://www.vlaamsbrabant.be/pbsnet 
 
  

http://helpdeskpbs.vlaamsbrabant.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/pbsnet
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1 Algemene opmerkingen bij de services 

 

 

1. Het uitvoerbestand (output) van services is altijd een momentopname. Het rapport, de 
brieven, de statistieken… vormen steeds een tijdelijk resultaat. Een uur later kan de situatie 
in de bibliotheek reeds veranderd zijn (vb. bijkomende  uitleengegevens…) 

2. Het uitvoerbestand van services komt terecht in Taakbeheer en kan daar opgehaald en 
afgedrukt worden (terug te vinden in het tabblad Administratie). 

3. Elke service kan steeds door Libis in de joblist gezet worden. De bibliotheekmedewerkers 
moeten het invulformulier van de service dan niet meer zelf manueel invullen en de service 
opstarten, maar het uitvoerbestand (output) komt op afgesproken tijdstippen automatisch in 
Taakbeheer terecht (cfr attenderingen, rappels,…).  

4. Bij sommige services kan er een printID ingegeven worden als je het uitvoerbestand 
automatisch wil laten afdrukken bij het opstarten van de Aleph-client op een bepaalde PC, 
zonder de opdracht hiervoor manueel te moeten geven in Taakbeheer (in te vullen bij 
Afdrukcode). 

5. Bij de services kan er een dag en uur ingegeven worden waarop de service moet runnen. 

6. In Taakbeheer kan in het Logboek Bulkopdrachten bekeken worden of Aleph de service nog 
steeds aan het verwerken is. In de Wachtrij Bulkopdrachten kan je zien welke services nog 
verwerkt moeten worden. 
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2 Het resultaat van een custom service ophalen en 
importeren in Excel 

 

 

2.1 Een lijst ophalen van de FTP-server 

1. In de Leidraad staat aangeduid welke custom services elk kwartaal worden gedraaid voor alle 
bibliotheken, zonder manuele tussenkomst. De output van deze custom services wordt klaar 
gezet op een FTP-server. 

2. Ga naar de Windows verkenner. 

3. Geef in de balk bovenaan het adres in van de FTP-server:  
ftp://pbs:ooh6Fobu@ftp.cc.kuleuven.be/ftp 

 

4. In de Verkenner zie je nu links de mappenstructuur op je eigen computer, rechts zie je deze 
op de FTP-server. 
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5. Open in de mappenstructuur op de FTP-server de map Lijsten_statistieken en daarbinnen de 
map Collectiemanagement exemplaar, Collectiemanagement titel, Auteurslijst, Afgevoerde 
exemplaren of Leners. In deze map vind je de lijsten terug voor je eigen bibliotheek, zoals 
gespecifieerd staat in de Leidraad.   

 

6. Om een lijst naar je eigen computer te kopiëren, selecteer je de juiste lijst en klik je hierop 
met de rechtermuisknop. Sleep het bestand naar 1 van de mappen op je eigen computer in 
de linkerhelft van het scherm.   

7. Je kan de lijst openen in Excel vanuit de map op je eigen computer. De lijst is al gescheiden 
naar kolommen. 

 

 

2.2 Een lijst ophalen uit Taakbeheer via Upload/download van bestanden 

1. Ga naar het tabblad Administratie  en kies in Taakbeheer voor Upload/Download 
bestanden. 
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2. Op de linkerhelft van het scherm worden alle opdrachten getoond die door de Aleph-server 
werden verwerkt (brieven, lijsten,…). Je zal hier dus niet alleen je eigen lijsten terugvinden, 
maar ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-bibliotheken 
(rappels, attenderingen,…).  

 

3. Op de rechterhelft kan je een map op je eigen computer openen. Klik hiervoor op de knop 
Bladeren. 

4. Blader in de pop-up Map selecteren naar de map waarin je de lijst wil bewaren en klik op OK. 

5. De inhoud van deze map wordt nu op de rechterhelft van het scherm getoond. 
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6. Zoek in de linkerhelft de lijst op de Aleph-server die je wil kopiëren naar de map op je eigen 
computer. Je kan hiervoor de scrollbar en de sorteeropties onderaan op het scherm 
gebruiken. 

7. Zodra je de lijst gevonden hebt, selecteer je deze (= blauw doen oplichten) en klik je op het 

 in het midden van het scherm. De lijst wordt nu gekopieerd naar de map op je eigen 
computer. 

8. Je kan de lijst openen in Excel vanuit de map op je eigen computer. In Excel zal je de lijst nog 
moeten scheiden naar kolommen. 

 

 

2.3 Ophalen uit Taakbeheer en importeren in Excel 

1. Ga naar het tabblad Administratie  en kies in Taakbeheer voor de Bestandslijst. 
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2. In het onderste gedeelte van de bestandslijst worden alle opdrachten getoond die door de 
Aleph-server werden verwerkt (brieven, lijsten,…). Je zal hier dus niet alleen je eigen lijsten 
terugvinden, maar ook andere documenten voor je eigen bibliotheek en de andere PBS-
bibliotheken (rappels, attenderingen,…).  

3. Selecteer je bestand uit deze lijst (= blauw doen oplichten).  

 

4. Klik op het  in het midden van de bestandslijst.  

5. De pop-up serverbestand kopiëren naar lokale map verschijnt op het scherm.  
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6. Klik op OK = je bestand wordt opgehaald van de Aleph-server en gekopieerd op de harde 
schijf van je pc = het bestand wordt nu ook in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst 
getoond. Vanaf nu is het mogelijk de lijst af te drukken, op je scherm te bekijken of te 
importeren in Excel. 

8. Selecteer de lijst in het bovenste gedeelte van de Bestandslijst (= blauw doen oplichten).  

a. De lijst afdrukken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de knop 
Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Onmiddellijk afdrukken 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

b. De lijst op je scherm bekijken: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op 
de knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

c. De lijst importeren in Excel: vul de volgende velden als volgt in en druk nadien op de 
knop Afdrukken: 

i. Printerinstellingen: N  

ii. Afdrukconfiguratie: Voorbeeldweergave 

iii. Verzendopties: Afdrukken 

 

iv. Klik op de knop Afdrukken. 

v. De lijst verschijnt op je scherm. Klik met de rechtermuisknop op een 
willekeurige plaats in de lijst . 

vi. Kies in het keuzemenu voor de optie Exporteren naar Excel.  

vii. Excel zal je vragen in welke cel de gegevens mogen geplaatst worden. Klik op 
OK. Nadien zal je de lijst nog moeten scheiden naar kolommen. 

viii. Vergeet de lijst niet te bewaren in een map op je eigen computer! 
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2.4 Een csv-bestand in Excel scheiden naar kolommen 

1. Nadat je het csv-bestand hebt geopend in Excel krijg je alle gegevens in 1 kolom te zien. Dit is 
uiteraard niet leesbaar of bewerkbaar. 

 

2. Klik op de kolomhoofding van de kolom waarin alle gegevens staan (meestal A). 

3. Klik in het lint op het tabblad Gegevens en vervolgens op Tekst naar kolommen in de groep 
Hulpmiddelen voor gegevens.  

 

4. De wizard Tekst naar kolommen wordt geopend. Onderaan deze pop-up zie je steeds een 
voorbeeld van de gegevens zodat je dadelijk kan nagaan welk effect je keuzes hebben op de 
data in de lijst.  

5. In Stap 1 van 3 kies je voor het bestandstype Gescheiden, wat betekent dat de velden in het 
bestand gescheiden worden door bepaalde scheidingstekens (in ons geval vaak | ) en niet 
door een spatie. Klik op Volgende. 
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6. Kies in stap 2 van 3 een scheidingsteken. Zet een vinkje bij Overige en vul hierin de | in 
d.m.v. de toetsencombinatie alt gr + 1. In het voorbeeld van de gegevens onderaan de pop-
up zie je dadelijk het effect van je keuze. Als de gegevens gescheiden worden naar 
kolommen, heb je het juist gedaan. Klik vervolgens op Volgende. 
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7. Geef in stap 3 van 3 per kolom het Gegevenstype aan. Hiervoor selecteer je de juiste kolom 
in het voorbeeld van de gegevens en klik je op het bolletje voor het juiste gegevenstype 
(standaard, tekst, datum,..). Je hoeft dit niet voor elke kolom te doen. Excel kiest steeds voor 
Standaard, wat in het merendeel van de gevallen correct is.  

a. Kies enkel voor Tekst bij barcodes, lenersnummers, recordnummers enz. die bestaan 
uit een aantal nullen en dan een aantal cijfers. Kiezen voor Tekst zorgt ervoor dat de 
nullen niet weggelaten worden, waardoor ze gemakkelijk gekopieerd kunnen worden 
naar Aleph en omgezet worden naar inscanbare barcodes.  

b. Kies voor Datum bij kolommen die inleverdata, uitleendata, enz. bevatten. Zorg er 
wel voor dat je ook de optie JMD selecteert uit het keuzemenu. Dit gegevenstype zal 
ervoor zorgen dat de standaard Aleph aanduiding van data YYYYMMDD wordt 
omgezet naar DDMMYYYY. Bijv. 20161120 wordt 20/11/2016. In dit formaat kan je 
makkelijker bewerkingen doen op de data en chronologisch sorteren. 

 

8. Het is ook mogelijk om te kiezen voor Kolom overslaan bij importeren. Dit kan je doen als de 
informatie in de kolom niet interessant is en je deze liever meteen wilt weglaten i.p.v. deze 
kolom nadien nog te moeten verwijderen. 
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9. Klik op Voltooien.  

 

 

2.5 Celeigenschappen veranderen na het importeren in Excel 

Als je tijdens het importeren van de csv in Excel of tijdens het scheiden naar kolommen niet het juiste 
gegevenstype hebt ingesteld voor een bepaalde kolom, kan je dat nadien ook nog doen, bijv. als je 
merkt dat de nullen worden weggelaten bij barcodes, of bijv. om de datum om te zetten van 
YYYYMMDD-formaat naar DDMMYYYY.  

De meest voorkomende gegevenstypes zijn: 

1. Tekst = alle waardes worden weergegeven zoals je ze ingeeft. Er worden geen karakters 
weggelaten. 

2. Datum 

3. Getal = je kan kiezen hoeveel decimalen je ziet 

Je past het gegevenstype als volgt aan:  

1. Klik op de kolomhoofding met de rechtermuisknop, bijv. A. 

2. Selecteer Celeigenschappen in het keuzemenu. 

3. Klik in de pop-up op het tabblad Getal. Hier krijg je een keuzelijst van mogelijke 
gegevenstypes te zien. Als je op een gegevenstype klikt, zie je rechts in de pop-up welke 
weergavemogelijkheden je hierbinnen hebt. Kies voor een gegevenstype links en daarbinnen 
voor een weergave-optie rechts.  
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4. Klik op OK. 
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3 Basisbewerkingen in Excel 

3.1 Kolommen toevoegen en verwijderen 

Je kan een kolom toevoegen door 

1. Met de rechtermuisknop op de kolomhoofding te klikken van een kolom waarvan je links een 
kolom wil toevoegen, bijv. klik op C als je tussen B en C een nieuwe kolom wil toevoegen 

2. Selecteer in het keuzemenu de optie Invoegen. 

3. De kolom wordt aangemaakt links van de geselecteerde kolom. 

 

Je kan een kolom verwijderen door 

1. Met de rechtermuisknop op de kolomhoofding te klikken van de kolom die je wil 
verwijderen. 

2. Selecteer in het keuzemenu de optie Verwijderen. 

3. De kolom wordt verwijderd. 

 

 

3.2 Rijen toevoegen en verwijderen 

Je kan een rij toevoegen door 

1. Met de rechtermuisknop op de rijhoofding te klikken van een rij waarboven je een rij wil 
toevoegen, bijv. klik op 3 als je tussen 2 en 3 een nieuwe rij wil toevoegen 

2. Selecteer in het keuzemenu de optie Invoegen. 

3. De rij wordt aangemaakt boven de geselecteerde rij. 

 

Je kan een rij verwijderen door 

1. Met de rechtermuisknop op de rijhoofding te klikken van de rij die je wil verwijderen. 

2. Selecteer in het keuzemenu de optie Verwijderen. 

3. De rij wordt verwijderd. 

 

 

3.3 Een tweede werkblad openen en hier gegevens op kopiëren 

1. Om een bijkomend werkblad te openen, klik je onderaan de lijst op het icoon  
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2. Om hier gegevens naartoe te kopiëren, ga je terug naar de oorspronkelijke lijst en selecteer 
je de door jou gewenste rijen. 

3. Druk de toetsencombinatie ctrl-C in om de rijen te kopiëren. 

4. Klik op het 2e werkblad, ga op een cel staan en druk op de toetsencombinatie ctrl-V om de 
inhoud van de rijen in de cel te plakken.  

 

 

3.4 Gegevens sorteren 

Je kan de lijst sorteren o.b.v. de gegevens in 1 kolom, in oplopende of aflopende volgorde, bijv. je kan 
de lijst sorteren op auteur van A tot Z.  

1. Ga in een cel staan van de kolom waarop je wilt sorteren.  

2. Klik in het lint op het tabblad Gegevens. Ga hierbinnen naar de groep Sorteren en filteren. 

3. Klik op om de kolom van A tot Z te ordenen. Klik op om de kolom van Z tot A te 
ordenen. 
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Je kan de lijst ook sorteren op meerdere niveaus of kolommen, in oplopende of aflopende volgorde, 
bijv. je kan de lijst sorteren op auteur op het 1e niveau en op titel in het 2e niveau. Excel zal dan eerst 
alle auteurs ordenen en vervolgens binnen de rijen met een bepaalde auteur de exemplaren sorteren 
op titel.   
 

1. Ga in een cel staan van de kolom waarop je het eerst wilt sorteren.  

2. Klik in het lint op het tabblad Gegevens. Ga hierbinnen naar de groep Sorteren en filteren en 
klik op Sorteren. 

  

3. Er wordt een dialoogvenster met de naam Sorteren geopend. De kolom van waaruit je 
vertrok, staat al aangegeven als 1e sorteeroptie. Verander eventueel de sorteervolgorde van 
A naar Z naar van Z naar A.  

4. Door te klikken op Niveau toevoegen kan je een 2e sorteerniveau toevoegen. Je kan dit ook 
herhalen om een 3e, 4e,… bijkomende niveau in te stellen.    

 

5. Je kan een niveau verwijderen door op de knop Niveau verwijderen te klikken.  

6. Je kan de volgorde van de niveaus wijzigen door een niveau te selecteren en dit m.b.v. de 

pijltjes  of  een niveau te doen stijgen of dalen. 

 

 

3.5 Gegevens filteren 

Door een filter in te stellen, kan je kiezen welke gegevens je ziet in de kolom en welke niet, bijv. 
m.b.v. een filter in de kolom met postcodes kan je ervoor kiezen enkel de rijen te zien waarin de 
postcode 3000 voorkomt, de andere rijen met andere postcodes worden eruit gefilterd en zijn 
onzichtbaar. 
 

1. Klik in het lint op het tabblad Gegevens. Ga hierbinnen naar de groep Sorteren en filteren. 
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2. Klik op de knop Filter om een filter toe te voegen. 

 

3. Naast elke kolomhoofding verschijnt een pijltje . 

 

4. Als je op dit pijltje klikt, kan je ervoor kiezen om alle gegevens te tonen of slechts een deel 
van de gegevens die een bepaalde waarde hebben in een kolom. Enkel de rijen met de 
waardes die je kiest, worden getoond. De overige rijen worden eruit gefilterd. ` 

a. Als je op het pijltje klikt, opent zich een keuzemenu. 

b. In dit keuzemenu zijn alle unieke waarden van de geselecteerde kolom opgenomen. 
Standaard is Alles selecteren aangevinkt.  

 

c. Als je het vinkje voor Alles selecteren verwijdert, verdwijnen alle vinkjes.  

d. Nu kan je zelf kiezen bij welke waardes je opnieuw een vinkje zet of welke je blanco 
laat: 

i. Vinkje = de rijen met deze waarde worden getoond 

ii. Blanco = de rijen met deze waarde worden onzichtbaar 

e. Klik op OK. 
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5. Je ziet dat er een filter ingeschakeld is in een lijst op verschillende manieren: 

a. De rijnummers hebben een andere kleur gekregen om aan te tonen dat je niet alle 
gegevens te zien krijgt 

b. In de kolomhoofding van de kolom waarin je de filter hebt ingesteld, staat een 

filtericoontje  

c. Links onderaan in de statusbalk kan je tenslotte lezen hoeveel rijen er nog worden 
weergegeven, bijv. “2 van de 9 records zijn gevonden”. 

 

6. Je kan een filter opnieuw verwijderen door  

a. op het filtericoon  te klikken in de kolom waarin je de filter inschakelde. Klik in 
het keuzemenu op de optie Filter uit (kolomnaam) wissen 

b. OF: In het tabblad Gegevens binnen de groep Sorteren en filteren op de knop 
Wissen te klikken 

 

7. Je kan alle filters in een lijst tegelijk verwijderen door opnieuw op de knop Filter te klikken in 
het lint 
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8. Er bestaan specifieke tekstfilters, datumfilters en getalfilters. Afhankelijk van de 
celeigenschappen van een kolom zal Excel deze filtermogelijkheden aanbieden in het 

keuzemenu per kolom nadat je de filter activeerde en op het  in een kolomhoofding 
klikte. Zo zijn de mogelijkheden voor kolommen die getallen bevatten anders dan die voor 
kolommen met tekst of datums. 

a. Tekstfilter: deze filters werken voor kolommen met het gegevenstype Tekst. 

  

b. Getalfilters:  deze filters werken voor kolommen met het gegevenstype Getal 

 

c. Datumfilters: deze filters werken voor kolommen met het gegevenstype Datum. Let 
op! Deze werken het best als je bij de celeigenschappen kiest voor het gegevenstype 
Datum en daarbinnen voor de weergave-optie DD/MM/YYYY, bijv. 16/11/2016.  
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3.6 Cellen met meerdere waarden opsplitsen over meerdere kolommen 

Soms worden meerdere waarden in eenzelfde kolom weergegeven, zoals in het onderstaande 
voorbeeld het geval is in de kolom Genre. 
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Een dergelijke kolom kan je niet sorteren of filteren op 1 van de waarden, bijv. de voorleesverhalen 
uit de lijst filteren, zal niet lukken, aangezien deze nu eens als 2e waarde in de kolom staan en dan 
weer als 3e. Deze kolommen moet je splitsen in meerdere kolommen, als je wel wil kunnen sorteren 
of filteren op 1 van de waarden.  

1. Voeg voldoende kolommen toe rechts van de kolom die je wil splitsen. Zoniet loop je het 
risico dat de waardes in de kolom die je wil splitsen, de inhoud van de bestaande kolommen 
zal overschrijven. 

2. Klik op de kolomhoofding van de kolom die je wil splitsen (in het bovenstaande voorbeeld 
AI). 

3. Klik in het lint op het tabblad Gegevens en vervolgens op Tekst naar kolommen in de groep 
Hulpmiddelen voor gegevens.  

 

4. De wizard Tekst naar kolommen wordt geopend. Onderaan deze pop-up zie je steeds een 
voorbeeld van de gegevens zodat je dadelijk kan nagaan welk effect je keuzes hebben op de 
data in de lijst.  

5. In Stap 1 van 3 kies je voor het bestandstype Gescheiden, wat betekent dat de velden in het 
bestand gescheiden kunnen worden door bepaalde scheidingstekens en niet door een spatie. 
Klik op Volgende. 
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6. Kies in stap 2 van 3 een scheidingsteken. Zet een vinkje bij het juiste scheidingsteken. In het 
bovenstaande voorbeeld is dit de puntkomma. In het voorbeeld van de gegevens onderaan 
de pop-up zie je dadelijk het effect van je keuze. Als de gegevens gescheiden worden naar 
kolommen, heb je het juist gedaan. Klik vervolgens op Volgende.  
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7. Geef in stap 3 van 3 per nieuwe kolom het Gegevenstype aan. Hiervoor selecteer je de juiste 
kolom in het voorbeeld van de gegevens en klik je op het bolletje voor het juiste 
gegevenstype (standaard, tekst, datum,..). In het bovenstaande voorbeeld kies je telkens 
voor Tekst. 

8. Klik op Voltooien. 

9. Wat voorheen één kolom met meerdere genres per cel was, werd nu opgesplitst in meerdere 
kolommen met in elke kolom slechts één genre. Je voegt best in de nieuwe kolommen een 
kolomtitel toe zodat deze gemakkelijk herkend kunnen worden, bijv. Genre 2, Genre 3, enz….  

 

 

 

3.7 Overbodige tekens verwijderen met zoeken en vervangen 

Door de MARC21-gegevensstructuur van bibliografische beschrijvingen en holdings in Aleph kunnen 
soms overbodige notaties (bijv. $$a of $$c of $$4ill,..) meekomen in de output van services. Wanneer 
je deze invoert in Excel, kan het interessant zijn om deze notaties allemaal te verwijderen om de 
gegevens duidelijker te presenteren. Bovendien zal je niet alfabetisch kunnen sorteren als elke cel 
begint met dezelfde notatie. Deze overbodige tekens weglaten, kan je in een beweging met de 
functie zoeken en vervangen. 

1. Klik in het lint op het tabblad Start en vervolgens op Zoeken en selecteren in de groep 
Bewerken. 

 

2. Het dialoogvenster Zoeken en vervangen wordt geopend. Klik op het  tabblad Vervangen. 
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3. In het veld naast Zoeken naar vul je de te vervangen tekens in, bijv. $$a. Bij vervangen door 
vul je niets in, zodat de overbodige tekens in feite vervangen worden door een blanco.  

4. Klik op Alles vervangen. Zo worden in 1 beweging alle $$a’s in alle cellen verwijderd.  

5. Tenslotte kan je in een nieuw dialoogvenster lezen hoeveel waarden werden vervangen. 

 

 

 

3.8 Sommen maken m.b.v. de formule SOM (..) 

1. Zorg dat er een lege cel beschikbaar is onder de reeks getallen waarvan je de som wilt 
maken. Voeg hiervoor eventueel een rij toe onderaan de rijen met de getallen. Ga in deze 
lege cel staan.  

2. Typ in de cel het volgende in =SOM( 

3. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je een bereik kan kiezen. 
Selecteer de cellen waarvan je de inhoud wil optellen en druk op Enter.  

4. Excel vervolledigt de formule met het bereik, bijv. =SOM(AU2:AU5).  
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3.9 De formule AANTAL.ALS 

Deze functie gebruik je om het aantal cellen te tellen die voldoen aan een criterium, bijv. het aantal 
cellen waarin een bepaalde lenersstatus voorkomt of een bepaald geslacht, of alle leners jonger dan 
18 jaar, of in een kolom met voornamen alle leners met de voornaam Tom… Je bouwt een 
voorwaarde in op basis waarvan vervolgens geteld wordt.  

1. Selecteer een lege cel ergens in de lijst. 

2. Typ in de cel het volgende in =AANTAL.ALS( 

3. Excel maakt een plusteken van de cursor wat betekent dat je een bereik kan kiezen. 
Selecteer de cellen waarbinnen je het aantal cellen wil optellen die de door jou gewenste 
waarde bevatten. Druk niet op Enter!  

4. Excel vult het bereik aan in de formule, bijv. =AANTAL.ALS(A1:A89 

5. Geef een puntkomma in gevolgd door de waarde die je wil optellen in het bereik tussen “ 
”en tot slot een ), bijv. =AANTAL.ALS(A1:A89;”Tom”) 

6. Druk op Enter. 

 
 

Je kan met AANTAL.ALS ook alle rijen met een waarde groter of kleiner dan een bepaalde waarde 
tellen, zoals in onderstaand voorbeeld. Alle rijen met een bedrag groter dan 5 euro worden geteld 
met de formule =AANTAL.ALS(C2:C21;”>5”) 
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Je kan ook meerdere voorwaarden inbouwen, bijv. om alle leners te tellen die ouder zijn dan 6 jaar 
maar jonger dan 18 jaar. Hiervoor gebruik je de functie AANTALLEN.ALS. Vergeet de voorwaarden 
niet tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen, en geef het bereik opnieuw in voor elke 
voorwaarde. De twee voorwaarden dien je van elkaar te scheiden met een puntkomma. Bijv. 
=AANTAL.ALS(C1:C100;”>6”;C1:C100;”<18”) 
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