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1 INLEIDING 

1.1. Wat houdt de CaseWare Connector Office in? 

De CaseWare Connector Office is een applicatie om Microsoft Excel- en Worddocumenten te koppelen aan het 

elektronisch klantendossier in CaseWare Working Papers. Met deze koppeling is het mogelijk overzichten direct 

vanuit het CaseWaredossier te genereren. Door de dynamische werking passen de cijfers en andere klantgegevens 

zich automatisch aan aan de (veranderde) data in het CaseWare Working Papers dossier. Met behulp van 

CaseWare Connector Office kunnen er documenten van zowel Microsoft Excel als Word worden samengesteld met 

informatie automatisch verkregen uit de CaseWare/CaseViewdatabase die niet direct in de rapportagemodellen 

kunnen worden opgebouwd. 

1.2. Training in het gebruik van de CaseWare Connector Office? 

Deze handleiding beschrijft de werking van CaseWare Connector Office.  

Wij kunnen ons voorstellen dat er na het lezen van de handleiding wellicht praktische vraagstukken zijn of dat u meer 

wilt weten over het gebruik van deze veelzijdige software. Wij verzorgen regelmatig eendaagse trainingen over de 

Connector. Meer informatie kunt u vinden op onze website onder “Trainingen“ of telefonisch inwinnen via ons 

algemene telefoonnummer: 055 – 368 10 50.  

1.3. Technische vereisten 

Besturingssysteem:  

- Microsoft Windows 7 Professional; 

- Microsoft Windows Vista Service Pack 1 of hoger; 

- Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 

Hardware: 

- 2 GHz 32-bit(x86) of 64-bit (x64) processor; 

- Intern geheugen: 1.024MB of meer is aanbevolen (passend bij het gebruikte OS en geïnstalleerde 

applicaties); 

- Voor de Connector is 10MB schijfruimte vereist; 

- SVGA met 256 colors en 800x600 resolutie is minimaal vereist. Resolutie: 1280x1024, hoger is aanbevolen; 

- Dual monitors worden ondersteund. 

Overig: 

- Microsoft Internet Explorer versie 6.0 of hoger; 

- Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger; 

- Microsoft Office XP SP1 of hoger; 

- Lokale administrator rechten op werkstation. 

1.4. Installatie 

Het installatiebestand (SETUP.EXE) wordt gedownload vanaf de CaseWare klantenportal: 

https://support.caseware.nl/. Inloggen met naam en gebruikerscode is hiervoor vereist.  

Onder de rubriek “Software en Downloads”, ”CaseWare Working Papers 2010” staat: “<download> Connector 

OfficeNL2010.00.023”. Dubbelklik hierop en de Wizard wordt gestart. Aan het einde van de installatieprocedure 

volgen de Release Notes waarin de verbeteringen ten opzichte van de vorige versie uiteen zijn gezet. 

Als er hogere versie van CaseWare Working Papers en/of van Microsoft® Office worden geïnstalleerd, dan dient u 

daarna opnieuw de CaseWare Connector Office te installeren. 

Indien u met andere invoegtoepassingen werkt, bijvoorbeeld AFAS, en u heeft deze invoegtoepassing verwijderd, 

dan kan het voorkomen dat de CaseWare Connector Office niet meer zichtbaar is onder invoegtoepassingen in 

Microsoft Office. Wij raden u in dat geval aan om CaseWare Connector Office te verwijderen en opnieuw te 

installeren. 

http://www.caseware.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=391
https://support.caseware.nl/
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1.5. Versie CaseWare Working Papers en Microsoft Office 

 CaseWare Connector Office werkt onder versie CaseWare Working Papers 2009.00.203 en hoger. Het versienummer 

is te vinden door in het menu van CaseWare Working Papers voor Help te kiezen en vervolgens voor Over CaseWare. 

In het verschijnende scherm staat het versienummer afgebeeld.  

 

De CaseWare Connector Office werkt onder versie Microsoft Office 2007 en hoger. Bij Microsoft Office 2000 en/of 

CaseWare Working Papers 2006.50 werkt de CaseWare Connector Office wel, er kan echter geen gebruik worden 

gemaakt van de volledige functionaliteit. Met name de UDF-koppeling/linkage werkt niet. Dit wordt nader uitgelegd 

paragraaf 2.2 “CaseWare koppelen”. 

De in deze handleiding gebruikte afbeeldingen zijn vanuit CaseWare Working Papers 2009 en Microsoft Office 2007. 

Indien u met een andere versie van CaseWare Working Papers of Microsoft Office werkt, dan kunnen de 

afbeeldingen hiervan afwijken. 
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2. CASEWARE CONNECTOR OFFICE 

Vanuit het dossier in CaseWare Working Papers is het mogelijk nieuwe Officedocumenten aan te maken of 

bestaande documenten in te lussen. 

2.1. Toevoegen van een Microsoft Office Document 

Het is mogelijk om een nieuw of bestaand Microsoft Officedocument in het dossier aan te maken. 

2.1.1. Nieuw bestand 

Een nieuw bestand maken kan op drie manieren: 

1. Via de menubalk 

Kies in het klantdossier vanuit de menubalk de keuze “Document”, “Nieuw”. 

 

 

 

2. Vanuit het dossier  

Door middel van de rechter muisknop: kiezen voor “Nieuw” en het gewenste document. 

 

3. Via pictogrammenbalk 

Kies voor het Excel/ of Wordicoon. 

 

In alle gevallen wordt het Excel- en/of Wordbestand meteen opgeslagen in de actuele klantmap. 
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Bij “Nummer” (1) moet een uniek ID worden aangegeven, dit nummer wordt mede bepaald door de plaats in het 

dossier waar het document wordt aangemaakt.  

De “Naam” (2) is volledig vrij, maar deze dient wel binnen de grenzen te vallen, zoals deze door Windows, aan 

bestandsnamen zijn gesteld. 

Met “Nummer” en “Naam” wordt de volledige naam samengesteld welke wordt weergegeven in het veld 

“Locatie”. Met Locatie (3) wordt dan ook niet de plek bedoeld waar het document wordt opgeslagen, dit is namelijk 

altijd in het klantdossier, maar hier wordt de volledige bestandsnaam weergegeven. 

Bij “Type” (4) kan worden aangegeven om wat voor soort document het gaat. Niet alleen Word, Excel of een ander 

formaat maar ook de bestandsindeling binnen Word en Excel kan hier worden gekozen (bijvoorbeeld .doc of .docx). 

Via de keuze “Sjabloon” (5) kan naar Excelsjablonen worden gebladerd met als extensie .XLT. De sjablonen met als 

extensie XLST en XLSM worden niet getoond.  

2.1.2. Bestaand Microsoft Office bestand toevoegen 

Een bestaand Microsoft Officedocument kan op verschillende manieren in het klantdossier worden gezet. 

1. Sleep het bestand naar de gewenste plek in het klantdossier en pas eventueel de eigenschappen 

aan door met de rechter muisknop op het bestand te klikken; 

2. Door middel van kopiëren en knippen van het bestand en het vervolgens in het klantdossier te 

plakken; 

3. Via de optie “Kopiëren template” uit het Bestandsmenu kan een document (of kunnen meerdere 

documenten) uit een ander dossier of uit een andere template worden gekopieerd naar het 

huidige klantdossier. 

2.1.3. CaseWare Connector Office in Microsoft Excel/Word 

CaseWare Connector Office kunt u in Microsoft Excel/Word vinden onder menubalkkeuze “Invoegtoepassingen”. 

 

2.2. CaseWare koppelen 

 

CaseWare Connector Office maakt gebruik van twee soorten koppelingen/linkages, namelijk: 

"Dynamic Data Exchange (DDE)" en "User Defined Function (UDF)".  
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CaseWare Connector Office in Microsoft Office Excel worden beide koppelingen toegepast. Voor CaseWare 

Connector Office in Microsoft Office Word wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de DDE-koppeling. 

DDE-koppeling: 

Microsoft Office Excel: de versies vóór CaseWare Connector Office 2009 werken met de DDE-koppeling. Aan het 

gebruik van de DDE-koppeling zijn aantal condities aan verbonden, namelijk: 

 Een formule mag niet uit meer dan 255 karakters bestaan; 

 Er kan alleen één CaseWare klantdossier worden geopend bij gebruik van de CaseWare Connector 

Office. 

UDF-koppeling: 

Door de beperkingen van de DDE-koppeling is er vanaf de versie CaseWare Connector Office 2009 en hoger de 

UDF-koppeling ontwikkeld. De voordelen van de UDF-koppeling ten opzichte van de DDE-koppeling zijn: 

 Lengte van een formule is gekoppeld aan het maximale aantal karakters voor een cel in Microsoft Office 

Excel; 

 Er kunnen meerdere CaseWare Working Papers klantdossiers worden gekoppeld. De gebruiker kan 

bijvoorbeeld het klantdossier van het huidige en het klantdossier van het vorige jaar naast elkaar openen; 

 Het CaseWare Working Papers klantdossier hoeft niet meer geopend te zijn voor succesvolle werkingen van 

de koppelingen. 

CaseWare raadt u aan om gebruik te maken van de UDF-koppeling of de DDE-koppeling, maar geen mix van deze 

beide koppelingen. De voorkeur gaat uit naar de UDF-koppeling. Er kunnen namelijk inconsistenties ontstaan als u 

met beide koppelingen en meerdere klantdossiers werkt. 

2.3. De UDF-interface gebruiken voor het invoegen van de juiste gegevens in het Microsoft document 

Er zijn 3 manieren om de gewenste gegevens uit het klantdossier in het Microsoft Officedocument op te nemen; 

1. Handmatig via de standaard Microsoft Excel functionaliteit (dit wordt beschreven onder punt "2.7 Functies 

in Excel" vanaf pagina 14); 

 

2. Door in de UDF-interface op de plek te gaan staan waar de juiste gegevens worden gepresenteerd en via 

de rechter muisknop te kiezen voor "Koppel data";  

 

Hiermee wordt er geen dynamische koppeling gelegd. Wanneer het geselecteerde gegeven in het 

CaseWare klantdossier wijzigt, komt deze wijziging nooit in het gekoppelde Microsoft document terecht. 

Het vullen van deze waarde hoeft maar eenmalig te gebeuren. 

 

3. Door in de UDF-interface op de plek te gaan staan waar de juiste gegevens worden gepresenteerd en via 

de rechter muisknop te kiezen voor "Koppel formule").  

 

Hiermee wordt wel een dynamische koppeling gelegd. Wanneer het geselecteerde gegeven in het 

CaseWare klantdossier wijzigt, komt deze wijziging na herberekenen in het gekoppelde Microsoft 

document terecht. 
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De UDF-interface is zowel in Microsoft Word als Excel te gebruiken. De extra functionaliteit die UDF-interface biedt om 

de juiste gegevens te kunnen selecteren, wordt later in deze handleiding beschreven (zie hoofdstuk "2.8 Syntax 

Connectorfuncties" vanaf pagina 14). 

2.3.1. Opdrachtprofiel/Engagement Properties 

Hier zijn de velden te benaderen uit het opdrachtprofiel. We noemen dit de CLP-codes. Deze zijn op te vragen via 

de Helpfunctie in CaseWare Working Papers of via online help, zoek dan op CLP-codes. 

Dit betreft NAW-gegevens maar ook datums met betrekking tot rapportageperiodes. Een aantal van deze CLP-

codes zijn niet rechtstreeks via de Connector Office te benaderen maar zul je via een handmatige wijziging in de 

formule moeten benaderen. Dit wordt behandeld op pagina 13 in deze handleiding. 

Vanaf CaseWare Connector Office 2011 zijn alle codes direct in de interface beschikbaar. 

 

2.3.2. Documenteninformatie/Document information 

Hierbij is het mogelijk om de indeling van de Documentmanager en de aftekening van documenten op te halen. Dit 

onderdeel leent zich met name voor de presentatie van de voortgang van de werkzaamheden in het dossier. 

De formule om de aftekening op te halen is als volgt opgebouwd: cw_field(“SH”,”A1”,”1.1”) 

Hierbij geldt “SH” als aanduiding voor de Documentmanager, A1 als aftekenaar en 1.1 is het document. 

De bijbehorende aftekendatum: cw_sdate_field(“SH”,”AD1”,”1.1”) 

AD1 = Aftekeningsdatum 1 

 

2.3.3. Door gebruiker gedefinieerd/User Defined Info 

Deze opties zijn toe te passen voor gegevens die kantoorbreed worden toegepast, welke niet in de standaard CLP-

codes beschikbaar zijn. Deze optie wordt in de standaard CaseWare Nederlandproducten niet gebruikt, maar kan 

wel in maatwerk of in eigen componenten zijn toegepast. 

2.3.4. Class type 

Amerikaanse indeling van balans en winst-en-verliesrekening. Deze toepassing wordt niet gebruikt. 

http://documentation.caseware.com/2011/en/Working_Papers/cwin32.htm
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2.3.5. Rekeningen/Accounts 

De categorie “rekening/accounts” is klantgebonden. Deze is alleen bruikbaar bij standaardisering van 

rekeningschema’s. 

2.3.6. Mappingen/Mapping 

Dit onderdeel is geschikt om details op te nemen uit het mappingschema. Als voorbeeld wordt hier investeringen in 

vervoermiddelen 1 gebruikt. 

Vaak zal er echter behoefte zijn aan informatie op een hoger niveau, dus meer samengevat. Daarbij kan gebruik 

worden gemaakt van wildcards (* en ?). 

Om alle investeringen op te halen in Materiële Vaste Activa: 

 Alle investeringen zijn gemapt op mappings die eindigen op B0100; 

 Alle Materiële Vaste Activa beginnen met AA.B.; 

 Eén mapping van investeringen ophalen ziet er als volgt uit: 

 

 cw_map(“BR”,”AA.B.D.A.B0100”): deze formule vervolgens in Excel aanpassen in:  

cw_map(“BR”,”AA.B.?.?.B0100”); 

 dergelijke informatie zal vooral in kasstroomoverzichten worden toegepast. 

 Investeringen: B0100; 

 Verhoging leningen: B0100; 

 Aflossing leningen: D0300. 

2.3.7. Kwantitatieve gegevens/Perfomance measures 

Deze moeten ten eerste beschikbaar worden gemaakt in CaseWare Working Papers via de saldibalans 

“Kwantitatieve gegevens”. Vervolgens mogen de kwantitatieve rekeningen niet overlappen met “Financiële 

gegeven”s. 

2.3.8. L/S/Grouping 1 

Deze codes werden gebruikt onder Caseware 2.x-serie en zijn nog toepasbaar in de Financialsomgeving. Pas echter 

op bij gebruik hiervan omdat diverse nieuwe mappingcodes niet zijn voorzien van een LS-code. Er kunnen dus 

gegevens tussen wal en schip vallen indien men zich baseert op LS-codes. Controleer daarom altijd vooraf in de 

saldibalans of alle gebruikte gegevens voorzien zijn van LS-codes door deze kolom (tijdelijk) zichtbaar te maken. Het 

(tijdelijk) zichtbaar maken kunt u bewerkstelligen door in de saldibalans, boven een kolom door middel van de 

rechter muisknop te klikken, te openen en vervolgens “Toon LS” te selecteren. 

 

2.3.9. LS 3.0.0/Grouping 2 

Dit zijn de meest geschikte codes om financiële informatie op te halen, vanwege de gelaagde opbouw.  
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Bijvoorbeeld: 

 

 

2.3.10. Kostenplaats 

Wanneer er in het klantdossier gebruik wordt gemaakt van kostenplaatsen dan kan hiermee op kostenplaats 

geboekte detailinformatie worden verstrekt. 

2.3.11. Kostendragers 

Wanneer er in het klantdossier gebruik wordt gemaakt van kostendragers dan kan hiermee op de kostendrager 

geboekte detailinformatie worden verstrekt. 

2.3.12. Group 5 t/m 10 

Eigen tags voor klantspecifieke informatieverstrekking. 

2.3.13. CaseView Data 

De klantteksten uit CaseViewrapporten die zijn gemerkt met een label “external data” worden vastgelegd in de CV-

database en zijn hier op te halen. Gezien de hoeveelheid data zal waarschijnlijk niet veelvuldig gebruik gemaakt 

worden van deze categorie. 

Klantteksten: syntax: cw_cvdata("X","Y","Z") waarvan "X", "Y" en "Z" representeren het volgende: “Groep”, “Document” 

en “Sleutel”. 

Voorbeeld ophalen klantteksten: syntax: cw_cvdata(“DOCIDGROUP”,”CWNL1”,”B1200K”) 

In de formule komen naar voren: “Groep”, “Document” en “Sleutel”. 

De sleutel is soms, maar niet altijd gelijk aan de celnaam die wordt gepresenteerd in CaseView wanneer men 

gebruik maakt van de tooltip. Onder “Overige functies” aanzetten tonen celnummers in tooltip. 

Opmerkingen: 

 Als een cel eindigt op INP1 is het een tekst bovenaan een component; als een cel eindigt op INP2 is 

het de tekst onder een component; 

 Gegevens die in de kantoordatabase staan, kun je niet ophalen via CaseWare Connector Office. 

2.4. Document koppeling/Document Reference 

 

Hiermee is het mogelijk om links aan te brengen in de Excelsheet die direct het document in het actuele 

CaseWaredossier opent.  

Afhankelijk van de beveiligingsinstelling op de pc kunnen waarschuwingen naar voren komen of kan de link worden 

geblokkeerd.  
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2.5. Vinken/Tickmark 

 

Hiermee wordt gekeken welke vinken in het betreffende CaseWare dossier gedefinieerd zijn. Deze kan men 

gebruiken in de Excelsheet. Naar keuze met of zonder omschrijving of icoontje. 

 

2.6. Extra/Tools 

 

2.6.1. Herbereken/Recalculate 

De gegevens, die opgenomen zijn in formules in het document, worden opnieuw uit de CaseWare Database 

opgehaald. 

Zonder herberekenen worden de gegevens in het Microsoft Office document niet ververst op het moment dat het 

document wordt geopend. Herberekenen is dus noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de gepresenteerde 

gegevens actueel zijn. 

Eventueel kan herberekenen worden geautomatiseerd via “Opties/…” in het menu “Extra”. 

2.6.2. Ontkoppel/Unlink 

Alle CaseWare Connectorformules worden verwijderd. De uitkomsten blijven in de cellen staan, alleen de formules 

worden niet meer herberekend. Het Excelbestand kan nu gebruikt worden buiten de CaseWare-omgeving. 
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2.6.3. Herkoppel/Relink 

Indien u een document heeft ontkoppeld van het CaseWaredossier, dan kunt u via deze optie het document weer 

koppelen. 

2.6.4. Bewerk DDE-koppeling/Edit DDE link 

Bewerkt een Connectorformule die met een DDE-koppeling is opgebouwd (bijvoorbeeld in Word). 

2.6.5. Converteren/Convert 

In vorige versie van CaseWare Connector werd een andere methodiek gebruikt om de CaseWaredatabase te 

benaderen. Via deze optie kan de formule van de geselecteerde cel  worden omgezet van DDE naar UDF.  

Het is niet aan te bevelen om niet het gehele document te converteren. Beter is het om gebruik te maken van de 

optie om het hele document te converteren naar UDF (zie hoofdstuk 2.6.12 “Conversie naar Connector UDF's"  vanaf 

pagina 13). 

2.6.6. Koppelingen/links 

Hiermee kunt u zien waaraan het document gekoppeld is met welk CaseWare Working Papers dossier. Ook is er te 

zien of en hoeveel DDE- en/of UDF-koppelingen er zijn binnen dit document. 

2.6.7. Afronding/Rounding 

Instellen van afronding op eenheden, duizenden of miljoenen. 

2.6.8. Inzoomen/Drilldown 

Met deze keuze kan worden gekeken naar achterliggende details (map- of groupinformatie, cliëntprofiel of 

overzicht gebruikersgedefinieerde informatie). 

2.6.9. Verwijzingen/Reference 

Document koppelen aan de gekozen cel, dan wel een vink plaatsen. Zelfde als de eerder genoemde iconen in 

paragraaf 2.3: “Document koppeling” en paragraaf 2.4: “Vinken”. 

2.6.10. Opties/Options 

Het configureren van de Connector is hier verwerkt, waaronder presentatiekeuze: bijvoorbeeld nulwaarden worden 

als “streepje” getoond.  

2.6.11. CaseWare Working Papers 

Open een ander dossier in CaseWare Working Papers. 

2.6.12. Conversie naar Connector UDF's 

Via deze optie kunnen alle DDE-koppelingen in het huidige Microsoft Officedocument worden omgezet van DDE 

naar UDF. Het is aan te bevelen deze optie te gebruiken voor alle documenten waar nog gebruik wordt gemaakt 

van de DDE-koppeling. 

2.6.13. Meervoudige conversie naar Connector UDF's 

De formules van meerdere bestanden die zich bevinden in het gekozen pad tegelijk omzetten van DDE- naar UDF-

formaat. 

2.6.14. Over/About 

Het versienummer van de gebruikte CaseWare Connector Office. 
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2.6.15. Help 

 

Dit betreft zeer uitvoerige(Engelstalige) informatie over de mogelijkheden van CaseWare Connector. 

2.7. Functies in Excel 

 

Dit is de standaardfunctionaliteit binnen Excel om functies in te voegen en is te vinden onder “Formules”. Nadat u 

deze hebt aangeklikt wordt het volgende scherm geopend. 

 

CaseWare Connectorfuncties zijn als laatste categorie toegevoegd. 

Onder “Help-informatie over deze functie” is uitvoerige informatie over de syntax beschikbaar in het Engels. 

Bovendien wordt door te dubbelklikken op de functie in het vervolgscherm een wizard getoond die vullen van de 

gegevens vergemakkelijkt. Aandachtspunt is met name het gebruik van aanhalingstekens in de formule. 

Vanuit elke cel in Excel is het mogelijk onder de rechter muisknop het onderstaande menu aan te roepen. 

 

2.8. Syntax Connectorfuncties 
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Enkele voorbeelden: 

 CW_CLP(“CLP2”): syntax voor cliëntnaam; 

 Groepsgegevens 

 CW_GRP(GroupNum,RequestType,Groupld); 

 CW_GRPDESC(GroupNum, Groupld); 

 CW_GRPDESK_EXT(GroupNum,Groupld). 

 Mappinggegevens 

 CW_MAP(RequestType, MapNum); 

 CW_MAPDESC(MapNuM); 

 CW_MAPDESC_EXT(MapNum). 

2.8.1. Groepsgegevens/GroupNum 

1. L/S code; 

2. L/S 3.0.0 code; 

3. Grouping 3; 

4. Grouping 4. 

2.8.2. RequestType 

 

 BR  rapportagecijfers (Balance Report); 

 BB   budgetcijfers (Balance Budget); 

 BF   prognosecijfers (Balance Forecast); 

 BU   cijfers voor VJP’s (Balance Unadjusted); 

 BA   cijfers na VJP’s (Balance Adjusted); 

 BC   geconsolideerde cijfers (Balance Consolidated). 

 

 AN   VJP’s met als soort “Normaal” (Adjustments Normal); 

 AE   VJP’s met als soort “Eliminatie”(Adjustments Eliminating); 

 AR   VJP’s met als soort “Presentatie” (Adjustments Reclassifying); 

 AU    VJP’s met als soort “niet vastgelegd” (Adjustments Unrecorded); 

 AF   VJP’s met als soort “Federal Tax” (Adjustments Federal Tax); 

 As   VJP’s met als soort “State Tax” (Adjustments State Tax); 

 AC   VJP’s met als soort City Tax” (Adjustments City Tax); 

 AB   VJP’s met als soort “Belastingen” (Other Basis Adjustments). 

2.8.3. Cumulatief/periodecijfers 

 

 DISC   periodecijfers, anders cumulatief (Period on balance) 

2.8.4. Jaren 
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Jaren: 

 Geen toevoeging:   huidig jaar/huidige periode; 

 YR1:    huidig jaar -1; 

 YR2:    huidig jaar -2; 

 YR3:    huidig jaar -3; 

 YR4:    huidig jaar -4; 

 YR5:    huidig jaar -5. 

 

Als het prognose betreft: 

 Geen toevoeging:   huidige jaar; 

 YR1:    huidig jaar + 1; 

 YR2:    huidig jaar + 2; 

 YR3:    huidig jaar + 3; 

 YR4:    huidig jaar + 4. 

2.8.5. GroupId 

De code waarvan de gegevens opgehaald moeten worden. 

2.8.6. Aanvullende functies 

Periodecijfers 

 

Periodecijfers in plaats van cumulatief  DISC Period Only 

Tegen wisselkoers 

 

Tegen wisselkoers     FX Foreign Exchange 

Alleen cijfers moedermaatschappij 

 

Alleen cijfers moedermaatschappij (consolidatie) PAR Parents Balances Only 

Inclusief subrekeningen 

 

Inclusief subrekeningen    SUB Include Sub Balances 

Inclusief overige aanpassingen 

 

Inclusief overige journaalposten OBA Other Basis Adjustment 
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Afrondingopties 

 

 Geen afronding   No Rounding; 

 Eerst optellen dan afronden  Rounding; 

 Eerst afronden dan optellen  Rounding by accountant. 

Weergave cijfers  

 

Naar keuze alleen regels met cijfers of alles presenteren. 

Presentatie cijfers 

 

Keuze  Presentatie 

Huidige opmaak   weergave getal zoals in database 

-10.000    alleen negatieve getallen met een minteken 

(10.000)    negatieve getallen in het rood 

€ 10.000    negatieve getallen in rood 

€ - 10.000   alleen negatieve getallen met een minteken na het valutateken 

€ (10.000)   negatieve getallen tussen haakjes 

-9.999,99    alleen negatieve getallen met een minteken, altijd 2 decimalen 

(9.999,99)   negatieve getallen tussen haakjes, altijd 2 decimalen 

9.999,99    negatieve getallen in het rood, altijd 2 decimalen 

€ 9.999,99   negatieve getallen in rood, altijd 2 decimalen 

€ - 9.999,99   alleen negatieve getallen met minteken na valutateken, altijd 2 decimalen 

€ (9.999,99)    negatieve getallen tussen haakjes, altijd 2 decimalen 

2.8.7. Voorbeelden van Connectorformules 

= cw_clp(“clp2”) 

 clp = opdrachtprofiel/opdrachteigenschappen;  

 clp2 = cliëntnaam. 

= cw_grp(“2”,”BR:SUB”,”AB.A”) 

 grp = groepsgegevens; 

 “2” = GroupNum: L/S 3.0.0; 

 “BR:SUB” = rapportagecijfers van het huidige jaar inclusief VJP’s; 

 “AB.A” = mapping “voorraden en onderhanden werk”. 
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= cw_grp(“2”,”BR:YR1:SUB”,”AB.A”) 

 grp = groepsgegevens; 

 “2” = GroupNum: L/S 3.0.0; 

 “BR:YR1:SUB” = rapportagecijfers van het voorgaande jaar inclusief VJP’s; 

 “AB.A” = mapping voor voorraden en onderhanden werk. 

= cw_map(”BR:DISC”,”CA.B.A.A.0100”) 

 map = mappinggegevens; 

 “BR :DISC”= rapportagecijfers van dit jaar, alleen de huidige periode inclusief VJP’s; 

 “CA.B.A.A.0100 = mapping “inkoopwaarde omzet 1”. 

= cw_map(”AN:DISC”,”CA.B.A.A.0100”) 

 map = mappinggegevens; 

 “AN:DISC”= het totaal van de journaalposten met status normaal in dit jaar, de huidige periode 

gemaakt; 

 “CA.B.A.A.0100 = mapping “inkoopwaarde omzet 1”. 

= cw_act(”BR:FX”,”100”) 

 act = rekeningnummersgegevens; 

 “BR:FX” = rapportagecijfer van dit jaar omgerekend tegen de wisselkoers zoals vermeld in de 

saldibalans; 

 “100” = van alle grootboekrekeningen 100.  

2.8.8. Variabele verwijzingen 

Als je Connectorformules kopieert, blijft de inhoud precies gelijk. Anders dan met Microsoft Excelformules waarbij de 

verwijzingen relatief zijn. Daarom zou dus elke formule apart ingegeven moeten worden. Het is in Connector 2010 

echter mogelijk om in de formule te verwijzen naar cellen. Daardoor wordt het wel mogelijk formules naar beneden 

te kopiëren. 

2.8.9. Presentatie uitkomsten 

Bij veel Connectorfuncties is het mogelijk om aanpassingen te doen zodat de uitkomst meteen in het juiste formaat 

wordt gepresenteerd. 

Voorbeeld 

Formule  Uitkomst 

= cw_clp(“ldate(clp13)”)  vrijdag 31 december 2010 

= cw_clp(“sdate(clp13)”)  31-12-2010 

= cw_clp(“day(clp13)”)  31 

= cw_clp(“daystr(clp13)”)  donderdag 

= cw_clp(“month(clp13)”)  12 

= cw_clp(“monthstr(clp13)”) December 

= cw_clp(“year(clp13)”)  2010 

2.9. Connector in Microsoft Word 

CaseWare Connector Office kan niet alleen in Microsoft Excel, maar ook in Microsoft Word worden gebruikt. Hier 

kunnen rechtstreeks waarden worden opgehaald. De werkwijze is gelijk aan die in Microsoft Excel. De 

gebruikersinterface van de invoegtoepassing is gelijk. 

Voegt ment vanuit het cliëntprofiel de datum einde boekjaar in, dan verschijnt de volgende formule: 

DDE CWIN32 Data CWEval|active|sdat(clp13)|\*MERGEFORMAT 
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Deze kan men aanpassen door “sdate” te wijzigen in “year” waardoor als uitkomst “2009” verschijnt in plaats van 31-

12-2010. 

Het is ook mogelijk om in een Microsoft Worddocument gegevens vanuit Microsoft Excel op te nemen. Ook in dat 

geval worden de gegevens vanuit het dossier bijgewerkt. 
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BIJLAGE 1 

UDF-koppelingen werken niet in CaseWare Connector Office      

Vraag Waarom komt er in mijn Excelsheet #NAME (#NAAM) te staan in plaats van de waarde 

die de koppeling moet weergeven? Herberekenen of een Recalculate heeft hier geen 

invloed op. 

Antwoord Wanneer de Office Connector wordt geïnstalleerd, dan wordt de “Register” bijgewerkt 

van de gebruiker die de installatie uitvoert. 

De Connector zal vaak direct werken bij de gebruiker die de koppeling installeert. Voor 

andere gebruikers die op dezelfde computer/terminalserver werken, is dit soms niet het 

geval. 

CaseWare Connector Office bestaat uit twee delen: de werkbalk, deze wordt door de 

installatie voor iedere gebruiker beschikbaar gemaakt en de invoegtoepassing. Deze 

laatste is het bestand dat ervoor zorgt dat de velden uit CaseWare Working Papers 

gebruikt kunnen worden in Microsoft Excel middels de UDF-koppeling. 

 Bij de registratie van deze invoegtoepassing gaat het soms fout. 

Iedere invoegtoepassing moet in het register worden opgenomen bij de applicatie waar 

de invoegtoepassing gebruikt moet worden, voor Microsoft Excel gebeurt dit in de 

volgende registersleutel(s): 

Office 2003: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft®\Office\10.0\Excel\Options  

Office 2003: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft®\Office\11.0\Excel\Options  

Office 2007: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft®\Office\12.0\Excel\Options  

Office 2010: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft®\Office\14.0\Excel\Options  

Al deze bovenstaande sleutels worden direct bij installatie aan het register toegevoegd. 

Alleen bij de geïnstalleerde versie van Microsoft Office vindt controle op meerdere 

invoegtoepassingen plaats. 

Onder deze sleutel is een tekenreekswaarde te vinden met de naam OPEN. Het is mogelijk 

dat er meerdere invoegtoepassingen worden gebruikt in Excel, de waarden worden dan 

op de volgende manier genummerd: OPEN, OPEN1, OPEN2, enz.. 
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In een van deze Open waarden moet het pad staan naar de CWConnector.XLL. Deze 

verwijzing kan er als volgt uitzien:  

/R "C:\Program Files (x86)\CaseWare Connector\CWConnector.xll" 

C:\Program Files (x86)\CaseWare Connector is de locatie waar de CaseWare Connector 

Office is geïnstalleerd. 

Omdat de registersleutel onder HKEY_CURRENT_USER wordt weggeschreven wordt deze 

alleen weggeschreven in het profiel van de gebruiker die de installatie van CaseWare 

Connector Office uitvoert. Wanneer op een terminalserver wordt geïnstalleerd door 

middel van de “Change user mode” zouden deze sleutels in het “Shadow register” 

worden opgeslagen. 

Oplossing: 

Om CaseWare Connector Office goed te laten functioneren moet deze registerwaarde 

voor iedere gebruiker worden toegevoegd. Dit kan door het register handmatig aan te 

passen, maar is ook mogelijk vanuit Microsoft Excel. 

Office2003: 

Start Microsoft Excel op en open het menu “Extra”. Ga vervolgens naar 

“Invoegtoepassingen”. 

 

Wanneer in het volgende scherm de CaseWare Connector UDF zichtbaar is, zorg dan dat 

deze is aangevinkt.  
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Is de CaseWare Connector UDF in het invoegtoepassingen scherm niet beschikbaar kies 

dan voor “Bladeren” en blader naar de directory waar u CaseWare Office Connector 

heeft geïnstalleerd. 

In deze directory vindt u het bestand CWConnector.xll selecteer dit bestand en bevestig 

dit met “Ok”. Sluit vervolgens Microsoft® Excel af. In het register is vervolgens te 

controleren of de juiste registerwaarde nu is toegevoegd. 

Start Microsoft Excel weer op om CaseWare Connector Office te gebruiken. 

Office2007/2010: 

Start Microsoft Excel op, klik op de Office knop ga vervolgens naar “Opties voor Excel” en 

daarna in het linker menu naar “Invoegtoepassingen”. 

 

Wanneer in het volgende scherm CaseWare Connector UDF te zien is, moet deze 

zichtbaar zijn onder de kop "Actieve Invoegtoepassingen voor toepassingen".  

 

Staat CaseWare Connector UDF niet onder de kop met actieve invoegtoepassingen kies 

dan, onderaan in het optiesscherm, voor “Start” wanneer “Excel-invoegtoepassingen” is 

geselecteerd. 

 

Wanneer in het volgende scherm CaseWare Connector UDF zichtbaar is, zorg dan dat 

deze is aangevinkt.  
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Is de CaseWare Connector UDF in het invoegtoepassingenscherm niet beschikbaar, kies 

dan voor “Bladeren” en blader naar de directory waar CaseWare Connector Office is 

geïnstalleerd. Sluit vervolgens Microsoft Excel af.  

In het register is vervolgens te controleren of de juiste registerwaarde nu is toegevoegd. 

Start Microsoft Excel weer op om CaseWare Connector Office te gebruiken. 

Andere oorzaak: 

Het kan ook zijn dat de juiste verwijzing wel aanwezig is maar dat er bijvoorbeeld een 

andere invoegtoepassing is verwijderd. 

Dit is als volgt te herkennen. Onder de hiervoor genoemde registersleutel staan meerdere 

tekenreekswaarden die zijn gevonden met de naam “OPENx”: 

(HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft®\Office\{11.0, 12.0 of 14.0}\Excel\Options) 

Na de eerste “OPEN waarde” worden de waarden oplopend genummerd, hierbij mag er 

geen gat zitten in de nummering. Want alle invoegtoepassingen na dit gat zullen niet 

meer worden opgenomen in Excel. (Bijvoorbeeld OPEN, OPEN1, OPEN3, hier ontbreekt 

OPEN2, de invoegtoepassing die in OPEN3 is vermeld, zal niet beschikbaar zijn in Excel). 

Dit kan worden opgelost door de tekenreekswaarden te hernummeren, dit dient met de 

hand te gebeuren, op deze manier kan het gat worden gedicht en doen alle 

invoegtoepassingen weer mee. 
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BIJLAGE 2 

Overzicht van de verschillende Excelfuncties in de categorie Caseware Connector 
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BIJLAGE 3 

Voorbeeld samengevatte balans van een BV 

 

Overzicht in formule vorm 

ACTIVAZIJDE 

 

PASSIVAZIJDE 

 

 


