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Hot-Accounts
Beheer persoonlijke financiën

Edward Kosatka

Hot-Accounts Handleiding

Voorwoord
Zoals de meesten van ons gebruikte ook ik vroeger gewoon Microsoft Excel om mijn persoonlijke
financiën ‘bij te houden’. Excel is heel flexibel en heeft heel wat mogelijkheden, maar voor de
functies die ik voor ogen had schoot het tekort. En aan bestaande financiële software wilde ik geen
geld spenderen. Ik vond het namelijk vrij cynisch om mensen eerst geld te laten spenderen voor een
budget programma, dat net als hoofdbedoeling heeft … geld te besparen. Bovendien heb ik tijdens
een groot deel van mijn leven zelf software ontwikkeld, zij het vooral op een ander platform.
Toen ik op pensioen ging had ik plots genoeg tijd om zelf een programma te schrijven. En zonder
‘baas’ in de buurt om mij in te tomen is het project uiteindelijk uitgegroeid tot iets dat zonder
schroom in het Engels als ‘Personal Finance Software’ mag betiteld worden.
Voor de opslag van de financiële gegevens heb ik gekozen voor Microsoft’s SQL Server Compact 4.0.
Deze database werd op dat ogenblik erg gepromoot door Microsoft. De gebruiker ziet een normaal
Windows bestand met .sdf extensie. De gegevens worden zowel geëncrypteerd als beveiligd met een
paswoord. Bovendien is deze relationele database ook vrij performant. Microsoft heeft ondertussen
de verdere ontwikkeling ervan helaas stop gezet, met SP1 als laatste versie. Dit product wordt wel
nog een tijdje ondersteund.
Ik gebruik nu al een paar jaar probleemloos Hot-Accounts. Ik ben overtuigd dat het programma ook
nuttig kan zijn voor anderen. Arm of rijk, iedereen is gebaat met een duidelijk overzicht van de eigen
bezittingen en schulden evenals de evolutie ervan op langere of kortere termijn.
Uiteraard kost het wat inspanning en tijd om dit te bereiken. Cash betalingen registreert men best zo
snel mogelijk. Ook als men heel snel de zaken wil opvolgen is dagelijkse invoer aangewezen. Voor
anderen kan het volstaan om eenmaal in de maand een door de bank aangeleverd CSV-bestand te
importeren.
Het vergt ook wat tijd en moeite om het programma te leren gebruiken. Via deze handleiding hoop ik
de introductie tot Hot-Accounts zo leerrijk en efficiënt mogelijk te maken.

Edward Kosatka
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Wat is Hot-Accounts?
Hot-Accounts is een Windows PC programma om persoonlijke financiën te beheren, met als
voornaamste kenmerken:
-

-

-

100% gratis
Alle gegevens worden geëncrypteerd en zijn enkel via een paswoord toegankelijk
Het is een zeer uitgebreid programma, met o.a.
o Basisfuncties
 Krachtige wizard om nieuwe (bank)rekeningen te definiëren
 manuele invoer van bewegingen
 overzicht rekeningen met huidig saldo
 overzicht per rekeningtype met actueel totaal saldo
 standaard beschikbare categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes
 overzicht inkomsten en uitgaven in definieerbare of selecteerbare periodes
en dit op 3 niveaus en met drill-down van de onderliggende bewegingen
o Import van bewegingen vanuit Excel, CSV bestanden of tabellen in bv. een website
o Definitie van eigen categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes.
o Budgetbeheer
 Manuele aanmaak budgetten (faciliteit om bv. records per week, maand,
2M, 3M, 4M, 6M te genereren)
 Importeren van een budget vanuit Excel, CSV of tabel.
 Opvolging over zowel gelijke als ongelijke periodes
 Ook Actuals met elkaar vergelijken (bv. huidige maand t.o.v. vorig jaar)
o Portefeuillebeheer
 Vaste activa, met lineaire afschrijvingen
 Aandelen en Opties, Futures, eenvoudig magazijnbeheer
o Financieel Projectbeheer
o Berekening intresten
 Basisintresten en getrouwheidspremies
 Optimalisatie voorstellen
 Rente profielen, Tax profielen
 Talrijke overzichten op verschillende niveaus.
o Betalingsmodule
 O.a. aanmaak ISO 20022 CT betalingsbestanden
Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
 De taalkeuze kan op elk ogenblik gewijzigd worden.
 Ook beperkte beschikbaarheid in een aantal andere talen
 Vertalingsmodule waarin gebruiker zelf elementen kan vertalen
Consolidatie naar een hoofdmunt
 Import wisselkoersen van een ECB website
Uitgebreide Help in de gekozen taal.
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Betreffende deze handleiding.
De hoofbedoeling van deze handleiding is toekomstige gebruikers snel inzicht te verschaffen in de
werking van het Hot-Accounts programma.

Slechts weinig mensen zullen echt alle functies van het programma gebruiken. Voor de meesten
volstaan gewoon de basisfuncties, eventueel aangevuld met het importeren van bewegingen.
Daarom worden deze mogelijkheden uiteraard ook eerst besproken.

Men kan deze handleiding best lezen in chronologische volgorde, dus als een soort roman, althans
voor wat het 1e gedeelte betreft: de basisfuncties. Daarna kan men het hoofdstuk kiezen waarin men
specifiek geïnteresseerd is en dat dan weer best chronologisch lezen. Door de vele
schermafbeeldingen is het chronologisch lezen heel doenbaar. Wel best via een pc of laptop lezen
zodat men indien nodig de schermafbeeldingen gemakkelijk kan uitvergroten.
In deze handleiding zal U geen systematische gedetailleerde uitleg krijgen van de schermen. Dat zou
namelijk heel saai zijn. U kunt informatie betreffende het gebruik van velden, knoppen en schermen
opvragen via de uitgebreide tekstballon Help.
De methode die ik volg is uitleggen hoe bepaalde belangrijke acties kunnen uitgevoerd worden. Bv:
Hoe het programma installeren? Of hoe nieuwe (bank)rekeningen aanmaken? Deze acties zijn in de
inhoudstabel terug te vinden. Dit geeft dus, na het doorspartelen van het basisgedeelte, een
alternatieve manier om de handleiding te lezen.
Na eerste lezing zou men deze handleiding ook gewoon kunnen proberen na te volgen op de eigen
pc, bv. in een test database. Dat geeft snel voldoende inzicht hoe men dan de eigen financiën best
organiseert.
Ten slotte: let vooral op tekst die in het groen staat. Meestal wordt dan, in het kader van een
specifiek geval, algemeen gedrag van het programma beschreven.

Nb: Als aanvulling bevat deze handleiding ook enkele links naar (Engelstalige) screencasts.
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DEEL 2: IMPORTEREN van Transacties
INLEIDING
In deel 1 hebben we gezien hoe manueel transacties kunnen aangemaakt worden. Het programma
biedt echter, via het Import Transacties scherm, een alternatieve manier van invoer aan. Men dient
daartoe ten minste te beschikken over datum en bedrag gegevens, hetzij in bestandsformaat (Excel,
CSV) of ergen s in een tabel op een webpagina of zelfs pdf.
Kies in de menubalk ‘Andere’ en dan ‘Importeren Transacties’ om naar het Import Transacties
scherm te gaan.

We bekomen volgend scherm:
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Ik zal de onderdelen van dit scherm bespreken aan de hand van enkele voorbeelden. (Nb: We maken
gebruik van dezelfde Test database als in Deel 1.)

Kopiëren (Ctrl+C) van bewegingen naar het Windows klembord
In Deel 1 hebben we het beginsaldo voor de ArgSR spaarrekening ingesteld op 7850,25 EUR op
datum van 31/01/2018.
We gaan dit nu vervangen door de echte stortingen en afhalingen zoals in volgende Excel sheet
aangegeven. (Nb: verderop in dit hoofdstuk toon ik ook de werkwijze om CSV bestanden te
importeren. Excel is handig, maar niet noodzakelijk)

In het Excel blad selecteren we de tabelgegevens en drukken Ctrl+C op het toetsenbord (of
rechtermuis klik met optie kopie) om dit naar het Windows klembord te kopiëren.
 Selecteer in de spreadsheet de tabel, (de titel mag eventueel mee geselecteerd worden)
 Druk Ctrl+C of klik met de rechtermuis en kies optie kopie (de gegevens worden naar het
Windows klembord gekopieerd)
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PLAKKEN van de gegevens in Hot-Accounts

Het eerste dat wij in het Import Transacties scherm moeten doen is de Plak toets activeren. Deze
toets wordt actief als we in de input zone zowel een Rekening als een Budget Item ingeven. Het
programma weet zo voor welke rekening de bewegingen bedoeld zijn evenals welk budget item het
moet gebruiken als deze gegevens niet expliciet worden meegegeven.
Ik stel voor om als standaard Budget Item steeds ‘Initialisatie Rekening’ te gebruiken. Voor de
Rekening gebruiken we hier zoals gezegd de spaarrekening (ArgSR).
 Selecteer de rekening ArgSR (spaarrekening)
 Selecteer als Budget Item ‘Initialisatie Rekening’

Bemerk dat de PLAK toets ondertussen geactiveerd werd.

In het programma geven we aan in welke kolommen de verplichte velden datum en bedrag zich
bevinden. Daar de datum in de 2e kolom en het bedrag in de 3e kolom staan veranderen we de
voorgestelde kolomnummers 1 en 2 naar 2 en 3. Om het referentie veld te plakken zetten we het
optionele Opmerking veld op 4.
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 Pas de kolom nummers aan voor Datum (=>2), Bedrag(=>3) en Opmerking (=>4).
 Druk de PLAK toets (Na indrukken geeft de informatie lijn aan hoeveel records aanvaard en
hoeveel records verworpen worden)
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Het programma plaatst de gegevens in twee werkbestanden: hetzij in a) de ‘Klaar voor Import’
(goedgekeurde) bewegingen hetzij in b) de Verworpen bewegingen.

Voor de verworpen bewegingen wordt naast de inhoud van de beweging (=zoals deze in het
klembord staat) ook aangegeven wat de reden is van de verwerping. In dit concrete geval zien we dat
de geselecteerde titellijn uiteraard werd verworpen. (Nb: via de Toon toets kan men een uitvergroot
beeld zien van dit scherm.)
We zien dat de 9 eigenlijke bewegingen mooi in het ‘Klaar voor Import’ werkbestand geplaatst
werden, met een totaal saldo van 7850,25 EUR. Als we wat naar rechts scrollen (of het scherm
maximaliseren) zien we verder naar rechts (hierboven niet zichtbaar) ook het referentie veld.
Het enige dat we nu nog moeten doen om de bewegingen effectief op te nemen in de database is de
Import toets drukken die ondertussen beschikbaar is geworden

IMPORTEREN van bewegingen
 Druk de IMPORT toets bovenaan het scherm

De informatie lijn geeft in het rood een probleem aan: ten minste één van de bewegingen heeft een
datum die buiten de huidige start/einddatum limiet van de rekening valt. (Nb: in klein
letterformaat zien we hier welke start/einddatum voor de rekening ArgSR actueel actief is).
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We lossen dit probleem op door de begindatum voor de ArgSR rekening te vervroegen naar de
datum van de oudste beweging, zijnde 2/1/2016.

(En passant) Aanpassen van de Startdatum van een rekening
We doen dit in het Rekeningen scherm.
 Klik op ‘Rekeningen’ in de menubalk. (het Rekeningen scherm wordt getoond)

 Vink de ‘Activeer input’ check box aan (inputvelden worden geactiveerd)
 Klik op de ArgSR lijn (de gegevens worden naar de inputvelden gekopieerd)
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 Wijzig in de input zone de startdatum naar 2/1/2016 (de datum van de oudste beweging)
 Druk op de Wijzigen toets.
We keren nu terug naar het Importeren Transacties scherm.
 Klik in de menubalk op ‘Andere’ en dan ‘Importeren Transacties’ (alles staat nog hetzelfde
als toen we naar het Rekeningen scherm zijn gegaan. Nb: zelfs als het programma wordt
afgesloten worden de gegevens in de werkbestanden behouden. Men kan deze
werkbestanden expliciet leeg maken door op de ‘Ledig WB’ toets te drukken)
 Druk opnieuw op de IMPORTEREN toets. (de operatie gaat nu wel door, de werkbestanden
worden leeggemaakt)

We bekijken nu even de gegenereerde transactie records in het Transacties scherm
 Klik in de menubalk op ‘Transacties’ (het Transacties scherm wordt getoond)
De toegevoegde bewegingen zijn uiteraard niet zichtbaar omdat ze in het verleden liggen en het
scherm standaard de bewegingen toont vanaf vandaag tot één maand in de toekomst.

We wijzigen de overzichtsinstellingen:







Selecteer als begindatum: 2/1/2016
Vink het Rek checkboxje aan (we willen slechts bewegingen zien van één rekening)
Selecteer in het Rekening input veld de spaarrekening ArgSR (om de rekening aan te duiden)
Vink het ASC checkboxje aan (om de oudste bewegingen bovenaan te tonen)
Druk op de ‘VNIEUW’ toets
Klik OK op het boodschap schermpje om de nieuwe opzoekingsinstellingen te bevestigen

Pagina: 11 van 46

Hot-Accounts Handleiding

We zien de 9 geïmporteerde bewegingen voor ArgSR rekening evenals het eerder ingebrachte record
op datum van 31/01/2018. Zoals verwacht heeft programma het budget item ‘INITIALISATIE
REKENING’ gebruikt.
In de Kas saldo kolom zien we bovendien dat het totaal saldo van de rekening het dubbele bedraagt
van wat het moet zijn. We kunnen dit corrigeren door de eerder ingebrachte initialisatie beweging
op 31/01/2018 te schrappen:
 Klik op de (onderste) lijn op datum van 31/01/2018
 Druk op de Schrappen toets (de lijn wordt uit het overzicht verwijderd, het totaal saldo voor
deze rekening is nu correct)

IMPORT BANKBESTANDEN
We concentreren ons nu specifiek op het importeren van transactiegegevens afkomstig van banken.

CAMT.053
Enkele jaren geleden was er een veelbelovend Europees initiatief dat resulteerde in een CAMT.053
(Cash Management) rapporteringsformaat in XML. Hot-Accounts laat toe om dit formaat in te lezen.
Dit kan via de Toets ‘CAMT.053’ De gebruiker moet enkel aanduiden waar het bestand zich bevindt.
De bewegingen worden dan, op gelijkaardige wijze als we eerder gezien hebben, in de
werkbestanden geladen. Via de Import toets kunnen de bewegingen dan effectief opgenomen
worden in de database.
In tegenstelling tot wat ik gehoopt had bieden de meeste banken dit CAMT.053 formaat actueel niet
aan, althans niet voor het grote publiek. Enkele banken bieden dit bestand aan voor extra betalende
zakelijke klanten.

PSD2
Ondertussen is er een nieuwe richtlijn van kracht die banken verplicht aan klanten die erom vragen,
bankgegevens aan derden te verstrekken. Mogelijk vormt dit een alternatieve manier om bank
transactiegegevens snel in een programma zoals Hot-Accounts in te lezen. Hopelijk loopt ook deze
poging niet uit op een sisser.

Pagina: 12 van 46

Hot-Accounts Handleiding

Voorbeeld import van een CSV bestand.
Voorlopig roeien we met de riemen waarover we beschikken, zijnde de import van transacties via
CSV (of .xlsx Excel) bestanden. Alle grotere banken bieden dit aan. Helaas is het onderling formaat
erg verschillend. Bovendien wijzigen banken regelmatig hun eigen formaat. Dit maakt het moeilijk
om een uniforme oplossing aan te bieden. Gelukkig is de import module van Hot-Accounts heel
flexibel.
In praktijk is het zo dat de meesten van ons het merendeel van de betalingen uitvoert met dezelfde
zichtrekening. Als men die al via import zou kunnen invoeren is men al een stapje verder.
Ik ga hier nu de import tonen van een CSV bestand afkomstig van Argenta België. Dat dit formaat
ondertussen weer werd gewijzigd is spijtig maar helaas onvermijdelijk. Mijn hoofdbedoeling hier is
inzicht te verschaffen in het Hot-Accounts import proces zodat men in staat is voor de eigen bank
een bevredigende oplossing te vinden.
Dit import proces op zich is heel simpel. Alleen wordt het vaak doorkruist door hiaten in de CSV
bestanden. Maar ook daarvoor zal ik verderop een oplossing voorstellen.
Indien men over Excel beschikt wordt mijn voorbeeld-CSV file als volgt gepresenteerd.

Het bestand bevat volgende kolommen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Valutadatum
Ref. v/d verrichting
Beschrijving
Bedrag
Munt
Datum v. Verrichting
Rekening tegenpartij
Naam v/d tegenpartij
Mededeling 1
Mededeling 2
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Enkel de gegevens in het rood zullen we effectief gebruiken. De import module kan ook nog andere
velden importeren, o.a. verdere gegevens van de tegenpartij, zoals de BIC code van zijn bank, zijn
Adres, Postcode, Stad en Land code. Deze extra gegevens ontbreken in deze CSV. Dat is niet erg:
Hot-Accounts kan, als de rekening en naam van de tegenpartij beschikbaar zijn, automatisch ook
tegenpartij records aanmaken. Bij het ontbreken van bepaalde gegevens wordt gewoon een
onvolledig tegenpartij record aangemaakt. In het Transacties scherm is het altijd leuk om ook de
tegenpartij van een uitgave of inkomst te zien. Bv. als we ‘Telenet’ bij een uitgave zien staan geeft dit
toch extra informatie.
Indien men niet over Excel beschikt kan men de CSV file ook openen met bv. Notepad. Deze ziet er
dan zo uit

CSV staat voor ‘comma separated values’. Het is een formaat waarbij gegevens eigenlijk in gewoon
tekst formaat worden gepresenteerd, met bedragen gescheiden door een komma. In tegenstelling
tot Angelsaksische landen worden bij ons decimale bedragen met een komma geschreven. Bijgevolg
wordt, om verwarring te vermijden, een puntkomma “;” gebruikt i.p.v. komma om de velden van
elkaar te scheiden.
In het voorbeeld bestand zit helaas wel een element dat de import compliceert: de betalingen die
we doen met bv. bancontact (evenals bancontact geldafhalingen aan een terminal) worden allemaal
aangeduid met eenzelfde rekeningnummer (BE53 9789 0000 7553) van de tegenpartij. In het
bovenstaande voorbeeld zien we 3 lijnen met hetzelfde rekeningnummer maar verschillende
tegenpartij naam.
BE53 9789 0000 7553 AXA Delaey

Oostduink.8670

BE53 9789 0000 7553 3137 COLRUYT VEUVEURNE 8630
BE53 9789 0000 7553 NATIONALE LOTERIBRUSSEL 1040
Daar Hot-Accounts het rekeningnummer gebruikt als unieke code om een tegenpartij te identificeren
geeft dit een probleem. Bij import van bovenstaande 3 bewegingen maakt het programma, als het de
eerste keer nummer BE53 9789 0000 7553 tegenkomt, een tegenpartij record aan met naam ‘AXA
Delaey Oostduink.8670’
Dan komt het een tweede record tegen, met hetzelfde rekeningnr. maar andere naam. Het
programma geeft hiervoor een fout, tenzij men importeert met de optie NIA aangevinkt
(=tegenpartij naam inconsistenties accepteren).
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De fout is verdwenen, maar er ontstaat een nieuw probleem: in het transacties scherm zien we, na
import, de beweging van Colruyt nu met de benaming ‘AXA ...’
Dit kunnen we ook oplossen door in het scherm Begunstigden/Betalers de naam van AXA... te
wijzigen naar BANCONTACT.
Dit is al beter, maar er is nu informatie verlies: we zien in de gegenereerde transacties de echte
tegenpartij niet meer, alleen dat de betaling via Bancontact werd gedaan.
Er zijn enkele ‘workaround’ oplossingen beschikbaar voor dit probleem.
a) Indien men over Excel beschikt: kopieer, enkel voor de probleem bancontact betalingen of
geldafhalingen van een betaalautomaat, eerst de naam van de tegenpartij naar het
Mededeling1 veld dat in dat geval toch leeg is. Op die manier zien we, na import, in de
gegenereerde transacties toch de tegenpartij, zij in het ‘Opm/Referentie’ veld.
b) Als men niet over Excel beschikt kan men beter twee aparte import configuraties aanmaken
om het probleem te omzeilen. Dit is helaas wel omslachtiger.
c) Indien men over Excel beschikt kan men ook een eigen Excel aanmaken die automatisch al de
nodige aanpassingen uitvoert. Ik heb dit bij wijze van voorbeeld dit gedaan voor de
bestanden van ARGENTA en KBC. Men kan deze convertor Excel aanpassen voor de eigen
bank(en). Dit vereist wel enige bedrevenheid in Excel (o.m. gebruik van macro’s).
1e workaround voorbeeld-CSV (met Excel)
Ik zal hier methodes a)+b) illustreren, te beginnen met de 1e workaround in combinatie met Excel.

 Indien men over Excel beschikt: kopieer voor de Bancontact probleemlijnen de Naam v/d
tegenpartij naar het (toch lege) Mededeling1 veld. (zie hierboven)
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 Selecteer vervolgens de hele tabel (al dan niet met titels) en druk dan Ctrl+C om de gegevens
naar het Windows klembord te kopiëren. (zie hierboven)

 In het Hot-Accounts Import Transacties scherm doen we volgende acties:
o stel de rekening in waarvoor men gegevens gaat importeren (hier ArgZR)
o stel het standaard Budget Item in op ‘INITIALISATIE REKENING’
o Datum in kolom 1
o Bedrag in kolom 4
o Opmerking in kolom 9
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o
o
o



Tegenpartij Naam in kolom 8
Tegenpartij IBAN op kolom 7
Vink de tegenpartij BIC check box aan (=probeer automatisch de BIC uit de IBAN af
te leiden)
o Vink Auto-Creatie TP aan (=maak indien nodig een tegenpartij record aan)
o Vink ook NIA aan (=tegenpartij naam inconsistenties accepteren).
We drukken de PLAK toets

Alle bewegingen werden aanvaard en geplaatst in het ‘Klaar voor Import’ werkbestand. (Nb: om dit
meer gecomprimeerd beeld te verkrijgen heb ik de optie ‘Data –Titels volledig’ genomen i.p.v. de
standaard ‘Afknotting mogelijk’ instelling). Zeer belangrijk: controleer of het saldo na import (hier
4331,92) effectief overeenstemt met het saldo dat de bank voor de rekening aangeeft.
Merk op dat voor de bancontact lijnen de tegenpartij naam inderdaad ook in het Opmerking veld
staat. We zien ook een kolom met de BIC code, hoewel we geen BIC code hebben meegegeven in de
input: het programma heeft, waar mogelijk, deze BIC afgeleid uit de IBAN.
In de eerste kolom duidt de A aan dat het record (bij Import) zal worden toegevoegd. De C of CP
duidt erop dat ook een tegenpartij record zal worden aangemaakt. De + achter de C geeft aan dat er
nog iets speciaal is. Schuif de schuifbalk helemaal naar rechts om de volledige uitleg te zien:
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Bewaren, herstellen en initialiseren van een configuratie
Het is redelijk wat werk om alle kolommen en opties in te stellen zoals we gedaan hebben. Om te
vermijden dat we dit telkens opnieuw moeten doen kunnen we deze instelling opslaan door beneden
op de toets ‘Bew’ =bewaren te drukken.

 Druk op de ‘Bew’ toets om de configuratie van kolommen en opties te bewaren.
 Druk op de ‘Ini’ toets om de kolommen en opties naar hun standaard waarden te
initialiseren.
 Druk op de ‘Her’ toets om de laatste kolom en opties instellingen te activeren. Enkel de
Rekening moet dan nog ingegeven worden
Het programma kan tot 5 instellingen onthouden. Vorige instellingen kunnen via de ‘H<’ toets
geactiveerd worden.
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Linken van een categorie of budget item aan een Tegenpartij NAAM.
Het programma kan budget items (bv. Voeding) automatisch toekennen aan een bepaalde
tegenpartij (bv. Colruyt). Om dit te activeren selecteren we eerst de optie ‘Conf. BI/TP’

 Selecteer ‘Conf. BI/TP’ om het aanmaken van verbindingen tussen een categorie en een
tegenpartij Naam te starten. (Nb: de optie ‘Conf. BI/TP’ + bedrag gaat nog een stapje verder:
zo wordt een categorie toegekend aan de combinatie van een TP naam én een bepaald
bedrag)
 Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie ‘ VOEDING en allerlei (Kruidenier)’
 Klik nu in het ‘Klaar voor import’ rooster op een lijn met bv. Colruyt

We zien nu in het rooster, in het veld ‘BI.CP_Rel’, dat het betreffende budget item werd ingevuld
voor alle drie de Colruyt lijnen. Bovendien werd er een relatie record aangemaakt, dat we kunnen
zien door op de toets ‘BI/Tegenpartij’ te klikken.
We overlopen nu alle lijnen die nog geen BI toegekend kregen en doen hetzelfde: voor Test Aankoop
gebruiken we de categorie Abonnementen:
 Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie ‘ABONNEMENTEN ( tijdschriften,
kranten)’
 Klik nu in het ‘Klaar voor import’ rooster op de lijn met Test Aankoop
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Het Budget item wordt in het rooster geplaatst.
R.V.P. wordt verbonden met Wedde:
 Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie ‘WEDDE ( + premies))’
 Klik nu in het ‘Klaar voor import’ rooster op de lijn met R.V.P.

We zien het budget item Wedde nu verschijnen voor de R.V.P. lijn.
Noordwatering wordt verbonden met Belastingen
 Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie ‘BELASTINGEN
(Staat,Provincie,Gemeenschap,Gemeente)’
 Klik nu in het ‘Klaar voor import’ rooster op de lijn met ‘Noordwatering’

Noordwatering werd verbonden met de Categorie Belastingen.
We verbinden nu Axa ... met budget item ‘Transfer’ aangezien dit kantoor gebruikt wordt voor geld
afhalingen via bancontact en dat is een Transfer.
 Selecteer in het Std. Budget Item input veld de categorie ‘TRANSFER tussen eigen
rekeningen’
 Klik nu in het ‘Klaar voor import’ rooster op de lijn met ‘AXA ...’
 We klikken OOK op de lijn MASTERCARD (deze lijn is nl. ook een Transfer)
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We zien voor zowel AXA als voor MASTERCARD het budget item TRANSFER. Als we op de toets
‘BI/Tegenpartij’ drukken zien we in het opzoekingsscherm dat al meerdere verbindingsrecords
aangemaakt werden. Nb: het bedrag=0 geeft aan dat het om een eenvoudige relatie Naam/Budget
item gaat, zonder specifiek bedrag.
 We doen nu verder met de configuratie totdat voor alle lijnen een budget item toegekend
werd:

Deze setup blijft bestaan, dus ook bij volgende PLAK operaties worden de verbindingen gebruikt om
een categorie toe te kennen. I.g.v. vergissing kan men, door de operatie te herhalen met de juiste
categorie, de instelling verbeteren. Opgelet: met de toets 'Reset Alle BI/TP' verwijdert men alle
verbinden! We zijn nu klaar om de gegevens te importeren.
 Druk op IMPORT om de gegevens in de database weg te schrijven.
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We krijgen een tussenschermpje dat de automatische aanmaak van tegenpartij records aankondigt.

 Druk OK (om de tegenpartij records aan te maken alsook voor de uitvoering van de import)
Een boodschap in de informatie lijn bevestigt de aanmaak van de bewegingen. De werkbestanden
worden geblankt.

We bekijken de gegenereerde transacties in het Transacties scherm:
 Druk op Transacties in de menubalk (het Transacties scherm wordt getoond)
 Wijzig de overzichts data van 1/3/2018 tot 31/03/2018, vink ASC aan om de oudste
bewegingen bovenaan te zien en druk VNieuw

Dit stemt overeen met wat in de Excel stond. Als we op een lijn klikken, bv. de betaling aan Telenet,
zien we nu ook de naam van de tegenpartij (Begunst/B).
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Als we nu op een lijn klikken voor een betaling die we deden in de Colruyt zien we Colruyt in het
Opm/Referentie veld, MAAR, (zoals verwacht) met een foutieve Begunstigde/Betaler.

We gaan dit nu (eenmalig) corrigeren in het Begunstigden/betalers scherm

 Druk in de menubalk op Bank en dan op Begunstigen/Betalers (het Begunstigden/Betalers
scherm wordt getoond)
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Het programma heeft in de achtergrond deze gegevens aangemaakt, hetzij tijdens het aanmaken van
nieuwe rekeningen, hetzij tijdens het importeren van bewegingen. Het belangrijkste nu is dat de
naam voor de rekening ‘BE53 9789 0000 7553’, naar ’ BANCONTACT’ gewijzigd wordt.

 Klik op de lijn voor het betreffende rekeningnr. ‘BE53 9789 0000 7553’. (de gegevens worden
gekopieerd naar de inputvelden)
 Wijzig bovenaan de naam naar BANCONTACT
 Vink beneden het vakje Begunstigde aan (anders krijgt men straks een foutboodschap)
 Druk Wijzigen.
Als we nu terugkeren naar het Transacties scherm zien we dat het overzicht nu automatisch ververst
werd. Bancontact betalingen hebben nu benaming BANCONTACT als tegenpartij. Klik op een Colruyt
lijn om ook de gegevens in de inputvelden te verversen.
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Controle op duplicaten bij import transacties
Wat gebeurt er als we een tweede keer eenzelfde import trachten te doen? Daar de gegevens nog
steeds in het klembord zitten kunnen we dit heel snel testen door in het Import scherm PLAK te
klikken.
 Ga naar het Import scherm en druk de PLAK toets
Alle records worden in het werkbestand ‘Verworpen’ geplaatst. We kunnen via de Toon toets een
uitvergroot beeld krijgen:
 Druk de Toon toets

De records werden verworpen omdat het programma normaliter geen duplicaten aanvaardt. Als we
de check box DUP aanvinken en opnieuw PLAK drukken worden de records wél aanvaard:
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Wel zien we in de eerste kolom verwijzingen naar DUP of DU.
We gaan natuurlijk hier geen duplicaten invoeren. Druk gewoon op de ‘Ledig WB’ toets om de
werkbestanden te legen.
We kunnen ook op ‘Ini’ drukken om ook de kolom en optie instellingen te initialiseren.
Met de Reset knop worden ook de inputvelden geblankt.

(En passant) Schrappen van meerdere transacties in het Transacties
scherm.
Om het probleem in de voorbeeld-CSV file betreffende het gebruik van eenzelfde rekening voor alle
bancontact betalingen en cash afhalingen op te lossen hebben we als workaround voor die lijnen de
Naam van de tegenpartij gekopieerd naar het Referentie veld. Deze eenvoudige werkwijze is zeker
aanbevolen, toch als men over Excel beschikt.
Er is echter nog een tweede workaround mogelijk om dit probleem op te lossen, nl. een aparte
kolom configuratie in het Import transacties scherm voor enkel de bancontact lijnen. Deze
methode zal ik nu illustreren. Het geeft mij hier ook de gelegenheid om te tonen hoe CSV bestanden
kunnen geïmporteerd worden indien men niet over Excel beschikt.
Daar ik de bewegingen al in de database heb ingevoerd via de Import ga ik deze nu eerst allemaal
weer schrappen.
 Indien men niet in het Transacties scherm is klik in de menubalk op Transacties
 Normaliter is men nog steeds in een ASC overzicht van 1/3/2018 tem 31/3/2018
o Anders: Wijzig de overzichts data van 1/3/2018 tot 31/03/2018, vink ASC aan om
de oudste bewegingen bovenaan te zien en druk VNieuw
 We klikken in de lege linker boven kolom van het rooster (alle records worden nu
geselecteerd)
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We zien hier (in de teller boven de SCHRAPPEN toets) dat 14 records geselecteerd werden, voor een
totaal bedrag van 937,29. Dit klopt met het aantal bewegingen én het totaal bedrag dat we eerder
hebben geïmporteerd. We gaan nu de Schrappen toets indrukken. Opgelet: als men lijnen schrapt
kan men die niet zomaar even herstellen via een Back toets: weg is weg!

(En passant) Aanmaakt DB back-up Kopie.
Wat men in dergelijk geval wel kan doen is een kopie maken van de database. Het is trouwens
aangewezen om toch maandelijks een kopie aan te maken.
 In de menubalk, klik op Database en dan op ‘Aanmaak DB BACKUP Kopie’

De aanmaak van een kopie gebeurt normaliter heel snel. Men krijgt volgend bericht:
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We zien dat de kopie wordt geplaatst in de sub folder ‘Backup’ van de folder waarin de database zich
in bevindt. De naam van de kopie is dezelfde als de oorspronkelijke, maar met extra extensie '_BU_'
en datum en uur waarop deze werd aangemaakt. Men kan dus meerdere kopieën achter elkaar
aanmaken.
 Druk OK in de boodschap

(En passant) Herstel Hot-Accounts database via een eerder
aangemaakte DB Back-up kopie
Eens dat men een DB Back-up kopie heeft aangemaakt kan men dergelijke kopie terug inlezen in een
bestaande database. Uiteraard worden daarbij alle gegevens in deze database overschreven met de
gegevens van de database die men dan aanduidt. Ik zal dit hier illustreren.
 In de menubalk, klik op Database en dan op ‘Herstel DB vanaf een Back-up Kopie

Er wordt een scherm getoond om aan te geven welke back-up kopie we willen kopiëren

 We zoeken in de sub folder 'Backup' en selecteren daar normaliter de recentste back-up
voor de betreffende database.
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De back-up database zal dus de huidige overschrijven en niet enkel de gegevens maar ook het
database paswoord!
 Druk OK om verder te gaan (of cancel om af te breken).

Als men OK drukt wordt de database effectief overschreven en wordt het Setup scherm getoond om
opnieuw in te loggen.

Pagina: 29 van 46

Hot-Accounts Handleiding

Nu we een DB BACKUP Kopie aangemaakt hebben en weten hoe de database i.g.v. nood terug kan
hersteld worden, vervolgen we onze actie om meerdere lijnen in het Transacties scherm te
schrappen, nl. deze die we eerder geïmporteerd hebben.
Doordat we opnieuw moesten aanloggen zijn de opzoekingsinstellingen in het Transactie scherm
weer op standaard gezet: vanaf vandaag tot en met een maand in de toekomst. We herstellen dus
eerst de vorige instellingen:
 klik in de menubalk op Transacties
 Wijzig de overzichts data van 1/3/2018 tot 31/03/2018, vink ASC aan om de oudste
bewegingen bovenaan te zien en druk VNieuw
 We klikken in de lege linker boven kolom van het rooster (alle records worden nu
geselecteerd. Het aantal geselecteerde records evenals het totaal bedrag moet kloppen met
het aantal eerder geïmporteerde records en totaal bedrag)
 Druk Schrappen

Indien meer dan 1 record geschrapt wordt vraagt het programma bevestiging hiervan.
 Druk OK in het boodschap scherm
De geselecteerde lijnen verdwijnen uit het overzicht.
2e workaround voorbeeld-CSV (met Notepad/Kladblok)

Ik hervat nu het plan om opnieuw de import te doen, maar nu met een andere workaround voor het
bancontact probleem in de voorbeeld-CSV file, nl. door een aparte setup van de kolommen voor
deze lijnen. Deze methode is aanbevolen indien men niet over Excel beschikt. Men kan bv. Notepad
(= Kladblok op NL Windows versies) gebruiken om de CSV file te openen:
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 I.g.v. het CSV bestand via Notepad werd geopend: selecteer alles onder de kolom titels en
druk dan Ctrl+C om de gegevens naar het Windows klembord te kopiëren. (zie hierboven)
We gaan nu naar het Import Transacties scherm

 In het Import Transacties scherm: activeren we eerst dezelfde instellingen en opties als
vorige keer bij Excel (=1e configuratie).
o stel de rekening in waarvoor men gegevens gaat importeren (hier ArgZR)
o stel het standaard Budget Item in op ‘INITIALISATIE REKENING’
o Datum in kolom 1
o Bedrag in kolom 4
o Opmerking in kolom 9
o Tegenpartij Naam in kolom 8
o Tegenpartij IBAN op kolom 7
o Vink de tegenpartij BIC check box aan (=probeer automatisch de BIC uit de IBAN af
te leiden)
o Vink Auto-Creatie TP aan (=maak indien nodig tegenpartij records aan)
o Vink ook NIA aan (=tegenpartij naam inconsistenties accepteren).
 ENKEL i.g.v. CSV bestand via Notepad: selecteer of type in het selectieboxje achter de DUP
check box de puntkomma (;) (=het scheidingsteken dat in het CSV bestand wordt gebruikt)
 We drukken de PLAK toets
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We bekomen volgend resultaat:

Ook hier werden alle bewegingen aanvaard. Het verschil met de Plak operatie via Excel is dat hier het
opmerking veld i.g.v. bancontact betalingen nog leeg staat.
Doordat wij bij de eerdere import al Budget Item/Tegenpartij Naam relaties gedefinieerd hebben,
wordt nu ook voor alle lijnen automatisch de kolom 'BI.CP_Rel' ingevuld.
 Druk de ‘Bew’ toets om alle kolom en optie instellingen te bewaren.
Zonder het vervelende probleem voor bancontact betalingen in de voorbeeld-CSV file zou, met het
indrukken van IMPORT knop, de klus nu al geklaard zijn!
De niet-bancontact lijnen zijn wel goed. Om deze te importeren schrappen we eerst alle bancontact
lijnen en drukken de Import toets. In een 2e stap doen we dan de import van de bancontact lijnen.
We moeten eerst het schrappen van records in het werkbestand activeren.

 Vink de check box ‘Schrappen Activeren’ aan. (bemerk dat door deze optie te activeren de
opties om budget item/Tegenpartij relaties te definiëren gedeactiveerd worden!)
 Om gemakkelijker de lijnen te identificeren voor bancontact betalingen en cash afhalingen
(rekening nr. BE53 9789 0000 7553) klikken we op de titel ‘TP.IBAN’. Dit sorteert het rooster
volgens IBAN nr.
 Klik op het lege vakje van de 1e te schrappen lijn. (=>De Schrap toets wordt geactiveerd.)
 Indien er meerdere lijnen moeten geschrapt worden, doe een multi-lijn selectie (de teller
boven de Schrap toets geeft aan hoeveel lijnen er geselecteerd werden
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 Druk op de Schappen toets

 Bevestig i.g.v. meerdere lijnen schrappen via de OK toets (Nb: het gaat enkel om het
schrappen in het werkbestand. We kunnen deze steeds opnieuw invoeren via de Plak toets)

Deze resterende niet-bancontact transacties kunnen nu geïmporteerd worden.
 Druk de IMPORT toets (Nb: Natuurlijk worden er nu geen nieuwe tegenpartij records meer
aangemaakt omdat ze al bestaan omwille van vorige import via Excel)

 Druk de ‘Bew’ toets om vorige kolom en opties instellingen te bewaren
We gaan nu de bancontact probleem records aanpakken.
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Daartoe voeren we een nieuwe PLAK operatie uit, maar met een minieme kolom wijziging. I.p.v. het
Referentie veld wordt nu de naam van de tegenpartij in het Opmerking veld wordt geplaatst.
Normaliter staan nog alle instellingen als voorheen, maar we kunnen ze ook terug oproepen via de
‘Her’ toets:
 Druk de ‘Her’ toets om vorige kolom en opties instellingen terug te activeren.
We doen nu één enkele wijziging t.o.v. vorige instelling
 In het Import Transacties scherm:
o Opmerking in kolom 8

 We drukken de PLAK toets
Alle eerder geselecteerde records worden weer in het rooster geplaatst (Nb: het programma geeft
geen duplicaten fout voor de in vorige stap geïmporteerde niet-bancontact records omdat voor alle
geplakte records het echte Referentie veld nu vervangen werd door de naam van de tegenpartij.
Deze niet-bancontact lijnen moeten geschrapt worden want deze zitten al in de database.
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We moeten nu alle niet-bancontact lijnen in het werkbestand ‘Klaar voor import’ schrappen!
 Vink de check box ‘Schrappen Activeren’ aan.
 Om gemakkelijker de lijnen te identificeren voor bancontact betalingen /cash afhalingen
(rekening nr. BE53 9789 0000 7553) klikken we op de titel ‘TP.IBAN’. Dit sorteert het rooster
volgens IBAN nr.
 Klik op het lege vakje van de 1e te schrappen lijn (verschillend van BE53 9789 0000 7553 !!)
 Indien er meerdere lijnen moeten geschrapt worden, doe een multi-lijn selectie (de teller
boven de Schap toets geeft aan hoeveel lijnen er geselecteerd werden

 Druk op de Schappen toets

 Bevestig i.g.v. meerdere lijnen geschrapt worden in het werkbestand via de OK toets in
boodschap scherm
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Enkel de bancontact records blijven in het overzicht. We gaan deze importeren.

 Druk op de IMPORT toets
Vooraleer naar Transacties te gaan saven we de kolom en opties instellingen via de ‘Bew’ toets
 Druk op ‘Bew’ toets (deze instelling voor kolommen en opties kan later via de ‘Her’ toets
terug opgeroepen worden. Indien we de instelling ervoor nodig hebben drukken we daarna
op de ‘H< ‘ toets enz.)
In het Transacties scherm zien we het resultaat van de import:

De bancontact betalingen/afhalingen staan met Tegenpartij naam=’BANCONTACT’ en in de
Opm/Referentie staat de naam van de eigenlijke tegenpartij.
In de andere lijnen staat alles normaal : de echte Tegenpartij ook in het Tegenpartij Naam veld en de
echte referentie in het Opm/Referentie veld.
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Controle Transfer bedragen na import.
Als er transfer records in een import voorkomen dan moeten normaliter ook extra records manueel
in het Transactie scherm aangemaakt worden, tenzij men echt voor alle rekeningen een import doet.
Het eenvoudigste is te kijken naar het Budget Overzicht scherm.

Normaliter moet het totaal bedrag voor TRANSFERS nul zijn. Een (gewone) transfer in Hot-Accounts
is nl. per definitie een overschrijving tussen eigen rekeningen (in dezelfde munt). Wat er bij één
rekening af gaat komt er bij een andere bij. De som moet dus nul zijn.
De enige redenen waarom soms het TRANSFERS bedrag niet nul is, is dat de valuta data van de twee
bewegingen in verschillende periodes vallen.
Dus als wij in het Budget Overzicht een niet-nul bedrag zien voor Transfers moet er een belletje gaan
rinkelen: wellicht moeten we nog een of meerdere manuele correcties uitvoeren.
Als we op in Budget Overzicht op de betreffende lijn klikken, zien we de details waaruit het totaal is
opgebouwd:
a) een afhaling van 100 EUR aan een bancontact automaat.
b) een bedrag van 238,60 EUR dat voor Mastercard werd afgehouden van de zichtrekening.
Voor de afhaling van 100 EUR op 5/3/2018 werd 100 EUR afgetrokken van de zichtrekening.
Natuurlijk moeten we nog onze Cash rekening verhogen met 100 EUR op dezelfde datum. Dat kan via
een manuele transactie in het Transacties scherm.
 Selecteer Transacties in de menubalk (we komen in het Transacties scherm)
 Selecteren onze portemonnee (Cash) als rekening
 Datum: 5/3/2018
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 Bedrag: 100 (positief)
 Budget item: TRANSFER tussen eigen rekeningen
 Opmerking (eventueel: geldafhaling)

 Druk op Toevoegen
Voor de aanzuivering van de mastercard werd 238,60 EUR afgetrokken van de zichtrekening.
Uiteraard moet de Mastercard rekening met hetzelfde bedrag op dezelfde datum verhoogd worden.
Hiervoor registreren we eveneens een manuele transactie in het Transacties scherm.







Selecteren onze Mastercard (ArgMC) als rekening
Datum: 13/3/2018
Bedrag: 238,60 (positief)
Budget item: TRANSFER tussen eigen rekeningen
Opmerking (Aanzuivering rekening)
Druk op Toevoegen

We bekomen een fout!
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We willen onze mastercard rekening verhogen met 238,60 EUR maar het huidig saldo is -43,10 EUR
(zichtbaar achter Rekening in de inputzone). Het nieuwe saldo zou positief worden wat voor een
kredietkaart rekening niet kan. (bij de definitie hebben we gezegd dat het maximum bedrag voor
deze rekening hooguit nul mag zijn).
Wat is er mis?
We zijn wellicht vergeten om een aankoop via onze kredietkaart te registeren, waardoor het huidig
saldo slechts -43,10 EUR bedraagt.
Als we kijken naar de details op de kredietkaart afrekening zien we op 1/3/2018 een aankoop van
kledij voor 195,50 EUR. We moeten deze dus eerst registreren:






Selecteren onze Mastercard (ArgMC) als rekening
Datum: 1/3/2018
Bedrag: -195,50
Budget item: KLEDING/SCHOENEN
Opmerking E5 mode
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 Druk op Toevoegen
We proberen opnieuw de aanzuivering van de kredietkaart in te voeren






Selecteren onze Mastercard (ArgMC) als rekening
Datum: 13/3/2018
Bedrag: 238,60 (positief)
Budget item: TRANSFER tussen eigen rekeningen
Opmerking (Aanzuivering rekening)
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We zien aan het actueel saldo dat de transactie het saldo op nul zal zetten.
 Druk op Toevoegen
Deze keer wordt de input wel aanvaard.
Een laatste blik in het Budget Overzicht scherm: (dat automatisch ververst werd)

Het totaal voor Transfers is nu, zoals verwacht, nul. We zien beneden de details.
De maand geeft blijkbaar een batig saldo van 1080,39 EUR op basis van de geregistreerde inkomsten
en uitgaven.
Het Rekeningen scherm geeft volgend overzicht van ons vermogen:

Screencast: Budget items, Importeren transacties, Rekening en Budget
overzicht. (Engelstalig)
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Import met behulp van een CONVERSIE EXCEL (KBC, ARGENTA)
We hebben gezien dat de Import van een CSV file in principe vrij eenvoudig is, zelfs als de CSV via
Notepad wordt geopend.
De complexiteit werd uitsluitend veroorzaakt doordat we een oplossing moesten verzinnen voor het
bancontact probleem: éénzelfde rekeningnummer wordt in de CSV file toegewezen aan verschillende
tegenpartijen.
Bij andere banken komen we vaak nog extra hindernissen tegen.
Als voorbeeld geef ik het CSV bestand van KBC. Daar stellen we volgende eigenaardigheden vast:
1) I.g.v. bancontact én maestro betalingen evenals cash afhalingen aan een bankautomaat
worden noch rekeningnummer noch naam van de tegenpartij ingevuld
2) I.g.v. afhoudingen via domiciliëring worden wel de rekening v/d tegenpartij ingevuld maar
niet de naam.
3) I.g.v. intrest afrekeningen worden noch rekeningnummer noch naam van de tegenpartij
ingevuld
4) I.g.v. bankkosten worden noch rekeningnummer noch naam van de tegenpartij ingevuld
5) Een extra probleem is dat er 2 aparte mededelingsvelden zijn.
In gevallen 1 en 2 (in praktijk de meest voorkomende groep) is de Tegenpartij Naam meestal wel
aanwezig, zij het ergens verborgen in het zeer lange ‘Omschrijving’ veld.

Het is van belang om over de naam van de tegenpartij te beschikken aangezien we immers aan de
hand daarvan automatisch de budget categorie toewijzen.
Voor de KBC CSV file is het manueel corrigeren praktisch geen optie gezien het vele werk. Ik heb
daarom een Excel ontwikkeld die, specifiek voor de KBC CSV file (Nederlandstalige versie), de nodige
aanpassingen automatisch uitvoert:
-

Via een knop kan men een CSV bestand aanduiden om in te lezen
De originele CSV velden worden in een werkzone geplaatst en nieuwe velden worden als
volgt aangemaakt:
o Als Tegenpartij Naam en IBAN beschikbaar zijn, worden deze uiteraard gebruikt
o Indien Tegenpartij Naam niet beschikbaar is wordt, waar mogelijk, de Tegenpartij
Naam uit het ‘Omschrijving’ veld afgeleid. Als in dat geval ook het Rekeningnummer
beschikbaar is wordt uiteraard dit rekeningnummer weerhouden, anders wordt een
kunstmatig rekeningnummer, ‘BANCONT/MAESTRO_’ gevolgd door de eerste 16
posities van de Tegenpartij Naam, als TP Rekeningnummer ingesteld.
o Als geen Tegenpartij Naam kan afgeleid worden, maar wel de term ‘KBC-PLUS’
gevonden wordt in de omschrijving worden zowel TP Rekeningnummer als TP naam
ingesteld op ‘KBC-PLUS’
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o

-

Als geen Tegenpartij Naam kan afgeleid worden, maar wel de term ‘AUTOMAAT’
gevonden wordt in de omschrijving worden zowel TP Rekeningnummer als TP naam
ingesteld op ‘BANKAUTOMAAT’
o In alle andere gevallen wordt ‘KBC’ toegekend aan zowel TP Rekeningnummer als TP
Naam.
o Er wordt ook een Referentie veld aangemaakt dat een concatenatie is van de
gestructureerde en niet-gestructureerde mededeling. (beide zijn toch nooit samen
ingevuld)
Ten slotte worden de gewijzigde gegevens ook in het klembord geplaatst, zodat de gebruiker
nog enkel de PLAK toets in het Hot-Accounts programma moet uitvoeren. (Nb: men kan
dezelfde kolomnummers en opties gebruiken als in eerdere voorbeelden)

Nb: als men een CSV file kiest die niet aan het verwachte bank-formaat voldoet, wordt dit in het rood
aangegeven.

Een belangrijk verschil met de eerder beschreven import methode is dat de conversie Excel altijd een
tegenpartij rekeningnummer en tegenpartij naam oplevert, desnoods via een kunstmatige
constructie.

Hierboven zien we een voorbeeld hoe de conversie Excel een Argenta CSV bestand converteert. De
velden die gewijzigd werden worden in oranje achtergrond aangegeven. (Nb: Als men nog naar
rechts schuift ziet men de oorspronkelijke velden. )
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Hoe de Hot-Accounts CSV Conversie Excel gebruiken?
-

-

-

Log aan in de online bank applicatie en vraag, voor een bepaalde periode, de bewegingen in
CSV formaat aan. Deze file wordt normaliter in de Downloads folder geplaatst
Open de Hot-Accounts CSV Conversie Excel.
o Selecteer beneden de juiste bank tab.
o Druk op de knop ‘Kies bank bestand’
o Selecteer de in stap 1 gedownloade CSV
 Als de Excel een waarschuwing geeft dat het ingelezen bestand niet het
verwachte formaat heeft voor de gekozen bank heeft men zich wellicht
vergist van bestand of van bank tab. Het resultaat is dan volkomen
onbetrouwbaar! (Nb: als de waarschuwing effectief gegeven wordt voor een
bestand van de gekozen bank betekent dit dat de bank ondertussen haar
formaat gewijzigd heeft en dat de Excel moet aangepast worden).
Open het Hot-Accounts programma en ga naar het Import Transacties scherm
Herstel de kolommen en opties (zelfde als in voorbeeld van Argenta), eventueel via de ‘Her’
toets indien men eerder de configuratie al via ‘Bew’ bewaard heeft:
o stel de rekening in waarvoor men gegevens gaat importeren
o stel het standaard Budget Item in op ‘INITIALISATIE REKENING’
o Datum in kolom 1
o Bedrag in kolom 4
o Opmerking in kolom 9
o Tegenpartij Naam in kolom 8
o Tegenpartij IBAN op kolom 7
o Vink de tegenpartij BIC check box aan (=probeer automatisch de BIC uit de IBAN af
te leiden)
o Vink Auto-Creatie TP aan (=maak indien nodig een tegenpartij record aan)
o Vink ook NIA aan (=tegenpartij naam inconsistenties accepteren).
Druk de PLAK toets
o Controleer toch eventuele abnormaliteiten
Druk de IMPORT toets om de gegevens effectief naar het gegevensbestand weg te schrijven.
o Nb: omdat de conversie Excel soms kunstmatige IBAN nummers genereert, die
helemaal geen IBAN formaat hebben en het programma dan uiteraard ook geen BIC
code daarvan kan afleiden, krijgt men in het tussenscherm (aanmaak tegenpartij
records) een waarschuwing te zien. Deze waarschuwing kan men gewoon negeren.

Uit bovenstaande werkwijze blijkt dat er nu een extra stap is toegevoegd. Waar voorheen
onmiddellijk de CSV werd geopend en naar het klembord gekopieerd, moet men nu de conversie
Excel eerst openen en de dan CSV inlezen.
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Beschikbaarheid Hot-Accounts CSV Conversie Excel
Deze Hot-Accounts CSV conversie Excel is actueel beschikbaar voor de banken Argenta (België) en
KBC.
Men kiest de bank via de betreffende tab en drukt de knop om het bestand te kiezen.
Men kan deze Excel zelf aanpassen na opheffen van de beveiliging (Nb: er is daartoe geen paswoord
nodig). Wel is enige kennis vereist van Excel macro’s, zeker als men een nieuwe tab aanmaakt voor
een andere bank.
Banken wijzigen van tijd tot tijd hun CSV formaat. In dat geval wordt de correcte werking van de
spreadsheet teniet gedaan. Ook is de taalkeuze van belang. Voor Argenta blijft de Excel ook in het
Frans correct werken, maar voor KBC moet per taal (NL, FR, EN, DU) een aparte versie aangemaakt
worden!

1e keer: Activeren Macro.
Als men in de conversie Excel de knop ‘Kies een bank CSV bestand’ indrukt krijgt men de eerste keer
een boodschap die aangeeft dat deze niet kan uitgevoerd worden. Om veiligheidsredenen worden
macro’s in Excel standaard gedeactiveerd.

Als men op Opties drukt (achter de tekst Beveiligingswaarschuwing. Bepaalde actieve inhoud is
uitgeschakeld), krijgt men de mogelijkheid om de macro’s in deze Excel te activeren. (Nb: Naargelang
de Excel versie kunnen de schermen hier wat afwijken.)

Pagina: 45 van 46

Hot-Accounts Handleiding

Kies bovenaan de optie ‘Deze inhoud inschakelen’ en druk OK. Men kan nu wel de knop gebruiken.

Link naar de Hot-Accounts CSV Conversie Excel
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