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Adsolut 

 

Het programma starten – lokale installatie 

Om Adsolut te starten lokaliseert u op het bureaublad het Adsolut-icoontje en dubbelklikt u hierop. 

 

 

 

Hierdoor komt u terecht in het aanmeldscherm.  U geeft hier uw gebruikersnaam en eventueel 
wachtwoord in om verder te gaan naar het Masterdossier van Adsolut.  Hier kan dan gekozen worden 
in welk specifiek dossier men gaat werken. 

 

 

 

 In het gebruikersbeheer kan er desgewenst per gebruiker bepaald worden in welk dossier er 
rechtstreeks opgestart wordt. 

 Een gebruiker kan maar op één toestel tegelijkertijd ingelogd zijn. 

 

Vanaf het ogenblik dat er een dossier gekozen (en geopend) is, kan men vervolgens bepalen of er in 
het KMO-beheer, dan wel in de boekhouding gewerkt wordt.  Het is – binnen eenzelfde dossier – ook 
mogelijk om gecombineerd te werken.  Zo kan het zijn dat er boekhoudkundige schermen geopend 
zijn, maar even goed schermen die tot het KMO-beheer horen. 
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Het programma starten – Adsolut in de cloud 

De cloud-versie van Adsolut start u via de product portaalsite: 

 

https://taasoftware.be/nl/adsolut-kmocloud/ 

 

 Om de website te openen kan u gebruik maken van alle gangbare webbrowsers; Wolters Kluwer raadt 
Google Chrome aan.  U dient per toestel éénmalig de Citrix Client Software te installeren. 

 

 
 
Geef gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op de login-knop om verder te gaan. 
 

 
Klik hier op het Adsolut-icoontje om een Citrix-sessie te openen.  Afhankelijk van de instellingen 
van uw browser kan dit onmiddellijk geopend worden, of dient u in de downloads-map de sessie op 
te starten.  
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Algemene opbouw en werking van het scherm 

In de rand van het scherm onderscheidt men verschillende standaard elementen.  Deze zijn: 

Werkbalk snelle toegang 
Standaard wordt hier volgende weergegeven: 

 

- rekenmachine (interne; niet van het OS) 
- features Adsolut (dit is het overzicht van de wijzigingen) 
- ISL (voor schermovername door de helpdesk) 

Deze balk kan door de gebruiker aangevuld worden door met de rechter muisknop te klikken op een 

menu-item en vervolgens te kiezen voor   

Menubalk 
Deze bevat de hoofdelementen van het programma.  Het aanklikken van een menu klapt de 
onderliggende menugroepen uit: 

 

“a” 

 

 

Voor het wisselen van dossier, het programma af te sluiten, en gebruikersinstellingen te wijzigen. 

Systeembalk 
Dit is de balk helemaal onderaan het scherm. 

 

Naast de gebruikelijke gegevens zoals datum, tijdstip, activatie NUM- en CAPS-lock (deze bevinden 
zich uiterst rechts), vindt men hier ook de gegevens van het actieve dossier, ingelogde gebruiker en 
versie van de software. 

 Een update van de software wordt “gepusht” en moet m.a.w. niet gedownloaded worden. 
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 Als er een nieuwe versie klaar staat dient deze binnen de 30 dagen geïnstalleerd te worden; anders 
zal het programma niet meer kunnen opgestart worden. 

 

To Do / Goedkeuringsproces 
Aan de rechterzijde van het scherm kan het individueel takenoverzicht uitgeklapt worden.  In 
hetzelfde scherm kan ook een overzicht van de goed te keuren bestelbonnen en 
aankoopfacturen getoond worden. 

Dit zijn specifieke elementen die al dan niet kunnen gebruikt worden.  Deze worden verder 
besproken in de betreffende modules. 

 

 

Gebruikersinstellingen 

Onder het a-menu kunnen een aantal instellingen bepaald worden op het niveau van de gebruiker, 
en per dossier. 

 

Hier kan onder andere volgende ingesteld/gewijzigd worden: 

- Taalkeuze 
- Font en skin (kleurenpallet) 
- TAPI-instellingen 
- Wachtwoord 
- Schermbeveiliging  
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 Het wachtwoord kan hier enkel gewijzigd worden voor een lokale installatie; het wachtwoord voor 
Adsolut in de cloud wordt op de product portaalsite gewijzigd. 

 

Inputschermen 

Elk inputscherm opent altijd in browse-mode (tabel-vorm).  Dit voorziet in volgende 
functionaliteiten: 

- Onmiddellijk zoeken en selecteren 
- Rapporten samenstellen en printen 
- Nieuwe records ingeven 

 

 

 

In bovenstaand voorbeeld is het “Relaties”-scherm geopend.  Het geopende scherm wordt ook als 
tab toegevoegd aan de Menubalk, en hierdoor kunnen ook de onderliggende menugroepen getoond 
worden. 

 Een “relatie” kan zowel een klant als een prospect zijn. 

 

Zoeken / Filteren 
Zoeken gebeurt door te filteren, wat op elke kolom kan gebeuren.  Onder elke kolomtitel kan er 
immers een filter ingegeven worden op de betreffende kolom. Dit gebeurt in de filterrij. 

 

 

Filters kunnen gecombineerd worden, en er kan ook gewerkt worden met een zgn. Wildcards om de 
selectiecriteria in te geven. 
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Volgende wildcards zijn mogelijk: 

Teken Functie Voorbeeld Resultaat 

% Enkele of meerdere onbekende 
karakters zoeken 

%n voorbeeld  
 

Aan voorbeeld” of “Een 
voorbeeld” of “En voorbeeld” 

* Onbekend deel van zoekwaarde 
zoeken 

*voorbeeld  “Een voorbeeld” of “Aan 
voorbeeld” of “Het voorbeeld” 
of “En voorbeeld”  

_ Enkel onbekend karakter zoeken Ee_ voorbeeld  “Een voorbeeld”  

 

Wanneer een filter gebruikt wordt in de filterrij, zal deze verschijnen in de filter statusbalk onder 
aan de tabel: 

 

Via deze weg is het mogelijk om een filter volledig te wissen.  Hiervoor klikt u op de X voor de 
filter. 

Adsolut zal in heel wat schermen automatisch al een filter gebruiken.  In het overzicht van de 
Offertes zal zo standaard op de status van de offerte gefilterd worden. 

Filteren voor gevorderden 
Alhoewel nuttig, is de hierboven beschreven manier van filteren eerder beperkt: de toegepaste 
functionaliteit is hier slecht één van twee mogelijkheden: 

• Het resultaat IS een bepaalde tekst 

• Het resultaat BEVAT een bepaalde tekst 
 

Er zijn echter heel wat meer filter operatoren die kunnen gebruikt worden in Adsolut.  Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de optie “Bewerk filter”.  Hiermee kan men op een intuïtieve manier 
uitgebreidere filters opbouwen. 

“Bewerk Filter” komt automatisch tevoorschijn in de rechterbenedenhoek vanaf het ogenblik dat er 
“iets” ingegeven is in een filterrij. 

 

 

Door te klikken op deze vermelding, wordt een nieuw scherm geopend, waarin de filter beschreven 
wordt: 
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In dit scherm zijn er verschillende klikbare onderdelen; deze onderdelen staan toe de filter aan te 
passen, uit te breiden, te beperken,… Deze delen zijn in onderstaande afbeelding aangemerkt: 
 

 
 
Kortweg: alles is aanpasbaar 
 
Een paar voorbeelden:  
Om een overzicht te maken met niet enkel de relaties waarvan de postcode begint met een 3, maar 
ook die waarvan de postcode begint met een 2, moeten er 2 operatoren gebruikt worden: 
 
De postcode begint met een 3 
Of 
De postcode begint met een 2 
 
Door te klikken op het woord “En”, kunnen we de rangorde veranderen. Hier kiezen we “Of” 
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Hierna kan op het +-tekentje geklikt worden om een volgende filter-criterium toe te voegen, 
waarbij dan weer een veldnaam waarop getest moet worden, kan geselecteerd worden. 
 

 
 
Sommige “operatoren” kunnen eenzelfde betekenis/resultaat hebben.  U ziet dit in bovenstaande 
voorbeeld: “Is zoals 3%”, zal hetzelfde resultaat geven als “Begint met 3”. 
 

 Gebruik de voor u meest logische operator als er varianten mogelijk zijn 

 
Nog een voorbeeld: een lijst van alle relaties, 

• Waarvan de postcode begint met een 3 

• Die vorig boekjaar minstens 250 Euro omzet draaiden 

• Waarvan we geen BTW-nummer hebben 

• Waar Cécile Aurouze de vertegenwoordigster is (code CA) 
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Deze filter geeft onderstaande resultaat: 

 

 

(enkel de relevante kolommen worden getoond)  
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Werken met kolommen 

 Alle kolominstellingen zijn gebruiker gebonden 

 

De kolommen die zichtbaar zijn – en eventueel dus ook in een rapport of afdruk worden opgenomen 
– kunnen door de gebruiker zelf bepaald worden.  Hiertoe klikt de gebruiker met de 
rechtermuisknop eender waar op de titelrij, en kiest vervolgens “veldkiezer”. 

 

     

 

Dit opent aan de rechterzijde van het scherm een alfabetisch overzicht van alle nog beschikbare 
kolommen.  Deze kunnen toegevoegd worden door te dubbelklikken op de gewenste kolom (hierdoor 
wordt ze rechts achteraan toegevoegd), of door ze te slepen naar de gewenste locatie in de tabel. 

Excel-gewijs kan men de breedte van kolommen wijzigen, alsook de volgorde aanpassen.  Daarnaast 
kan met door met de rechter muisknop op een kolomtitel te klikken ook kiezen om de breedte 
automatisch in te stellen in functie van de inhoud (records) van die kolom.  Desgewenst kan dit ook 
voor alle kolommen uitgevoerd worden. 

 

  

 

Via hetzelfde menu kan men ook bepalen dat de tabel dient gerangschikt te worden volgens de 
gegevens van een bepaalde kolom, en dit kan zowel op- als aflopend.  De kolom waarop 
gerangschikt werd is visueel herkenbaar door het pijltje rechts van de kolomtitel: 

 of  

Het pijltje duidt de rangschikvolgorde aan. 

Kies hiervoor respectievelijk: 

- Best passend: voor de specifieke kolom 
- Best passend (alle kolommen): voor alle 

kolommen 

 

 



 

 Adsolut Initiatie (01/09/2022) 11 

 Door te klikken op de kolomtitel selecteert u eveneens de betreffende kolom voor sortering op 
volgorde; nogmaals klikken wisselt tussen oplopend en aflopend. 

 

Elke kolom kan gelden als “standaard index”; waardoor met andere woorden automatisch op de 
inhoud van die kolom gezocht wordt als men na het openen van het scherm een zoekterm intikt.  
Adsolut zal dan zelf de zoekterm invullen in het filterveld van de betreffende kolom. 

Het bepalen van de standaard index, wordt ook hier gedaan met een rechter muisklik op de 
betreffende kolom, waarna “Standaard zoekveld” wordt aangeklikt. 

 

Groeperen 
In de rand bovenaan staat de “groeperingsbalk” waar u kan aangeven op welke kolom(men) moet 
gegroepeerd worden. 

 

Door de titel van de kolom(men) in kwestie naar de balk te slepen geeft men de gewenste 
groepering op.  Ook kan hier een getrapte groepering ingesteld worden, door bijkomende kolommen 
toe te voegen aan de balk. 

 

Met het “+” teken voor de groepen kan men deze uitklappen om in de betreffende groepering de 
volgende resultaten te zien. 

 

Oefening: Om de vertegenwoordigers efficiënter te doen werken heeft u een lijst van de relaties 
nodig, gegroepeerd per Vertegenwoordiger.  Zorg er ook voor dat het soort klant (Groep1) zichtbaar 
is, alsook de regio waarin deze zich bevinden. 

Houd er rekening mee dat er enkel op “zichtbare” kolommen kan gegroepeerd worden.  Mogelijk 
dient u voor deze oefening een aantal kolommen toe te voegen. 
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De volgorde van de groepering kan makkelijk aangepast worden door de verschillende veldtitels 
onderling te verplaatsen.  Zo kan bv heel makkelijk de regio als hoofdindeling toegepast worden, of 
de klantensoort. 

Samenvattingbalk 
Dit is de balk onderaan de tabel.  Hier kan men per kolom een aantal vast-gedefinieerde 
samenvattingen toevoegen.  Hiertoe klikt men met de rechtermuisknop in de balk onder de 
betreffende kolom, en kiest men de gewenste samenvatting.  Door de stappen te herhalen kan men 
meerdere samenvattingen op één en dezelfde kolom bekomen. 
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Bewaren van de instellingen 
Wijzigingen aan kolommen, groeperingen en totalen worden niet automatisch opgeslagen.  Als het 
scherm gesloten wordt nadat er wijzigingen aangebracht werden, en hierna terug zou geopend 
worden, zijn de aangebrachte wijzigingen niet meer van toepassing. 

 

 Kolom- en filterinstellingen zijn gebruikersgebonden. 

 

Printen en exporteren 
Elk browsescherm (elke tabel) kan geprint en geëxporteerd worden.  Hiertoe klikt men met de 
rechtermuisknop eender waar in de tabel en kiest men in het menu de gewenste optie. 

 

Naast afdruk en afdrukvoorbeeld kan men ook schakelen tussen portrait en landscape. Voor het 
exporteren dient men een bijkomende keuze te maken om het gewenste formaat te kiezen.  Het is 
niet nodig dat de benodigde software (Excel, Acrobat,…) op de pc geïnstalleerd staat; er wordt een 
scherm geopend waar u de gewenste locatie kiest, en een bestandsnaam ingeeft. 

Dit menu heeft nog andere opties; deze komen later aan bod.  

 

  

Door met de rechtermuisknop te 
klikken op de kolomtitels kan u 
ervoor kiezen de layout en/of filter 
op te slaan.  Ook kan men meerdere 
versies bewaren, waarbij men er 
een naam kan aan toekennen.  Via 
resp. Toon layout en Toon filter 
kunnen deze dan weer opgeroepen 
worden. 
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Openen/selecteren van een record 
Zoals eerder gezegd wordt het browsescherm ook gebruikt om een record te selecteren en te 
openen.  Het volstaat om te dubbelklikken op de gewenste lijn om het record te openen en weer te 
geven in de geëigende fiche. 

 Terugkeren naar de grid-weergave gebeurt met de F2-functietoets, of met  in 
de Data acties-menugroep 

In het recordscherm kan men een aantal “data acties” uitvoeren: 

 

Voor elke van de acties kan men gebruik maken van de betreffende knoppen, ofwel gebruik maken 
van een toets of toetsencombinatie.  Zo kan men: 

- Een nieuw record ingeven (CTRL+N) 
- Een wijziging opslaan (CTRL+S) 
- Een record verwijderen (CTRL+D) 
- Het scherm verversen (F5) 
- Een actie ongedaan maken (CTRL+Z) 
- Navigeren met pijltjes (eerste, vorige, volgende, laatste record) 

 Een record kan enkel verwijderd worden als er geen bijhorende historiek is. 

 

 Het navigeren met de pijltjes houdt rekening met de ingestelde sortering en filter. 

 

Via “Historiek” kan men de wijzigingen opvragen die aan het betreffende record zijn uitgevoerd.  
Daarnaast kan men ook de historiek van het printen, faxen of mailen zien in verband met het 
betreffende record. 

 “Historiek” is standaard enkel geactiveerd voor de Relaties en de Leveranciers. 
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Met “Nieuwe taak” kan in verband met het betreffende record een taak aangemaakt worden, die 
dan voor de gebruiker zichtbaar is in de “To Do/Goedkeuringsproces”-balk aan de rechterzijde van 
het scherm. 

Navigeren binnen een record en instelling Tabstop 
Met de Enter- of Tab-toets kan naar het volgende veld overgegaan worden.  Verder kan ook met de 
pijltjestoetsen in alle richtingen verplaatsingen gemaakt worden.  Daarnaast kan ook met de muis in 
een gewenst veld geklikt worden. 

Met Enter en Tab worden alle velden aangedaan.  Het is evenwel mogelijk om bepaalde velden uit 
te sluiten, zodat deze worden overgeslagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Tabstop. 

 

Klik in de Data-acties menugroep op “tabstop”, of gebruik de toetsencombinatie CTRL-F12 

 

Hierdoor worden de verschillende velden groen omkaderd.  Een groene kader duidt aan dat het veld 
mee opgenomen wordt als men met Enter of Tab navigeert.  Een veld kan uitgesloten worden door 
er op te klikken; de kader verandert dan van kleur en wordt rood. Door er nogmaals op te klikken 
verandert de kleur opnieuw naar groen, en wordt het veld opnieuw aangedaan met Enter of Tab. 

 

Klik opnieuw op Tabstop om de instelling op te slaan. 

 Een echte veldvolgorde kan niet ingesteld worden. 
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Structuur van Adsolut 

Adsolut bestaat uit 4 basisdelen: 

Kantoorbeheer 
Gericht op accountantskantoren; een geïntegreerd systeem voor zowel de eigen boekhouding, als 
die van de klanten van het accountantskantoor 

KMO-beheer 
Gericht op de KMO, pakket voor volledige administratie en procesbeheer 

Boekhouding 
Voor een volledige boekhouding; bruikbaar voor KMO’s, boekhoudkantoren, accountants,… volledig 
in overeenstemming met de wettelijke vereisten 

Fiscaal 
Voor het opmaken en indienen van alle fiscale aangiftes; wordt hoofdzakelijk gebruikt door 
boekhoudkantoren en accountants. 

 In de respectievelijke opleidingen wordt verder ingegaan op elk onderdeel van Adsolut. 

 

 Verder vindt u in het menu een aantal technische onderdelen zoals Parameters, Importeren, 
Systeembeheer en Integraties.  
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Annex: back-ups 

 

 Is Adsolut lokaal geïnstalleerd?  U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van Back-
ups! Neem Adsolut mee op in uw standaard back-up procedure; vraag raad aan uw netwerkbeheerder 
of IT-partner. 

 Van cloud-dossiers wordt door Wolters Kluwer iedere nacht een automatische back-up gemaakt. 

 

Zelf een back-up maken van een specifiek dossier 
U kan altijd zelf via het programma een reservekopie maken van een specifiek dossier.   

Hiervoor dient u het dossier waarin u eventueel aan het werken bent, te verlaten.  Doe dit via het 
Adsolut-menu in de linker bovenhoek. 

 

Open “Relaties” en selecteer het gewenste dossier door op de betreffende lijn te dubbelklikken. 

Kies vervolgens in het menu-onderdeel “dossier acties” voor  Backup dossier. 

 

Klik vervolgens in het nu geopende dialoogvenster op de knop om een locatie te kiezen waar de 
back-up dient opgeslagen te worden. 

 

 

Klik tot slot op “Backup” om de procedure te starten.  Als de back-up gemaakt is, krijgt u daar een 
melding van. 

 Standaard worden de documenten van het klembord mee opgenomen.  Als dit niet nodig is vinkt u 
“Exclusief docs-database” aan alvorens de back-up te starten. 

 Een back-up vanuit Adsolut is steeds een gecomprimeerd bestand (Zip).  De naam van het bestand 
bevat de dossier-code, gevolgd door datum en tijdstip van de back-up. 
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Bijlage 

Sneltoetsen 

CTRL-N Nieuw record 

CTRL-S Opslaan 

CTRL-Z Ongedaan maken 

CTRL-D Verwijderen 

CTRL-P Afdrukken 

CTRL-F4 Actieve tabblad sluiten 

ALT-F4 Programma sluiten 

F5 Scherm verversen 

F2 Wisselen tussen lijstweergave en record 

CTRL-F12 Tabstop-instelling activeren/deactiveren 

 


