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1. Introductie 

Aangezien Navision op korte termijn voor de parochies niet meer beschikbaar is, is het zaak om de 

financiële gegevens uit Navision van alle boekjaren te printen of op te slaan in Excel of als PDF-

document, zodat deze nog door de parochie geraadpleegd kunnen worden en bv. beschikbaar zijn bij 

een boekenonderzoek door de Belastingdienst. 

2. Opslaan grootboekhistorie Navision in Excel 

In deze werkinstructie wordt het opslaan in Excel toegelicht. Het printen of opslaan als PDF-

document is toegelicht in de Werkinstructie “Afdrukken of opslaan in PDF grootboekhistorie 

Navision”. 

Tips en trucs bij dit proces: 

1. Kies bij het kopiëren naar Excel altijd maar voor één heel boekjaar. Kies nooit voor meerdere 

jaren tegelijkertijd, want dan is de kans heel groot dat je computer vastloopt door het grote 

aantal data dat overgezet moet worden van Navision naar Excel. 

2. Het is mogelijk om de financiële data in Excel via Gegevens → Filter naar uw eigen wensen 

en inzichten te rubriceren en weer te geven. Hoe dat verder te doen valt buiten deze 

beschrijving. Desgewenst kan uw bisdom u daarbij behulpzaam zijn. 

3. Ook kunt u van de financiële data in Excel een draaitabel maken via Invoegen → Draaitabel 

en zo de data naar eigen wensen inzichtelijk maken. Hoe dat verder te doen valt buiten deze 

beschrijving. Desgewenst kan uw bisdom u daarbij behulpzaam zijn. 

Werkinstructie 

Ga naar het tabblad “Boekhouding” en klik op “Boekhouding” en vervolgens op “Grootboek”. 
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Kies de “Begindatum” en “Einddatum” van het gewenste boekjaar boven in het scherm. 

 

Navigeer/scrol naar rekening “0999 BALANS totaal” en klik eenmaal op het getal wat staat in de 

kolom “Mutatie” en klik eenmaal op het pijltje naar beneden. 

 

Je ziet nu de grootboekhistorie van de BALANS voor de gekozen periode, in dit voorbeeld voor de 

periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

Klik rechtsonder op het pijltje bij de button “Post” en kies voor “Grootboekdimensieoverzicht”, zodat 

de grootboekmutaties worden aangevuld met de gebruikte dimensies. 

 

 

 

Elke dimensiegroep, bv. “AAND/OBL MUTATIE”, is in Navision opgenomen in een afzonderlijke 

kolom. In eerste instantie zijn slecht enkele dimensie-kolommen zichtbaar op het scherm. Verklein de 

kolombreedte door de rechter kantlijn van de eerste kolom naar links te slepen met de 

linkermuisknop.  
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Maak de kolombreedte zodanig klein, dat alle kolommen, dat wil zeggen kolom  

“AAND/OBL MUTATIE” t/m kolom “WKR” zichtbaar zijn op het scherm. Hoe verder je de 

kolombreedte verkleint, hoe beknopter de kolomnamen worden. Voor de weergave in Excel maakt 

de kolombreedte in Navision niets uit, maar het is dus wel zaak dat alle kolommen op uw scherm 

zichtbaar zijn. De kolomnamen zien er dan bv. als volgt uit: 

 

 

of 

 

 

Klik eenmaal in het veld/cel linksboven, zoals in onderstaande afbeelding met de rode pijl aangeduid, 

en het scherm kleurt blauw. 

 

Navigeer met de muisaanwijzer ergens naar het blauwe vlak, klik eenmaal op de rechter muisknop en 

kies voor “Kopiëren”. Het kan even duren voordat dat proces is afgerond, dus even rustig wachten. 

Open Excel en kies voor een “Lege werkmap”. 

Klik in cel A1 op de rechtermuisknop en kies voor “Plakken”. 

Wijzig de naam van het werkblad/tabblad van “Blad1” in “Balanshistorie 2018” en sla het bestand 

veiligheidshalve alvast een keer op (als bv. “Fin. data 2018 parochie adm.nr. ……. ”). 
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Voeg nog een werkblad/tabblad toe (via Start > Invoegen >Blad invoegen) en wijzig de naam hiervan 

in “Exploitatiehistorie 2018”. 

 

Ga terug naar Navision. 

Klik tweemaal op de toets “Esc” tot je het volgende scherm weer ziet. 

 

 

Navigeer helemaal naar het einde naar de regel “9999 Resultaat boekjaar” en klik deze eenmaal aan. 

Er komt dan een zwart driehoekje te staan helemaal links. 

 

Klik eenmaal op het getal wat staat in de kolom “Mutatie” en klik eenmaal op het pijltje naar 

beneden. 

 

Je ziet nu de grootboekhistorie van de EXPLOITATIE voor de gekozen periode, in dit voorbeeld van  

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 

Klik rechtsonder op het pijltje bij de button “Post” en kies voor “Grootboekdimensieoverzicht”, zodat 

de grootboekmutaties worden aangevuld met de gebruikte dimensies. 
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Elke dimensiegroep, bv. “AAND/OBL MUTATIE”, is in Navision opgenomen in een afzonderlijke 

kolom. In eerste instantie zijn slecht enkele dimensie-kolommen zichtbaar op het scherm. Verklein de 

kolombreedte door de rechter kantlijn van de eerste kolom naar links te slepen met de 

linkermuisknop.  

 

 

 

Maak de kolombreedte zodanig klein, dat alle kolommen, dat wil zeggen kolom  

“AAND/OBL MUTATIE” t/m kolom “WKR” zichtbaar zijn op het scherm. Hoe verder je de 

kolombreedte verkleint, hoe beknopter de kolomnamen worden. Voor de weergave in Excel maakt 

de kolombreedte in Navision niets uit, maar het is dus wel zaak dat alle kolommen op uw scherm 

zichtbaar zijn. De kolomnamen zien er dan bv. als volgt uit: 

 

 

of 

 

 

 

 

 

 



 

Vastlegging financiële gegevens Navision 3-09-2019 6 
 

Klik eenmaal in het veld/cel linksboven, zoals in onderstaande afbeelding met de rode pijl aangeduid, 

en het scherm kleurt blauw. 

 

 

Navigeer met de muisaanwijzer ergens naar het blauwe vlak, klik eenmaal op de rechter muisknop en 

kies voor “Kopiëren”. Het kan even duren voordat dat proces is afgerond, dus even rustig wachten. 

Keer terug naar Excel, ga naar het 2e tabblad (“Exploitatiehistorie 2018”). Klik in cel A1 op de 

rechtermuisknop en kies voor “Plakken”. 

Sla het bestand wederom op onder de gewenste naam (bv. “Fin. data 2018 parochie adm.nr. ……. ”).  

Bewaar ook een overzicht van de Dimensies 

Om zeker na verloop van tijd nog te weten wat de betekenis is van de gebruikte Dimensies, is het 

zaak om ook deze vast te leggen. Zie hiervoor de aparte werkinstructie: “Vastlegging Dimensies”. 

Print ook een specificatie van de Openstaande debiteuren en crediteuren per balansdatum laatste 

boekjaar 

Ook is het van belang een specificatie te printen van de openstaande debiteuren en crediteuren per 

balansdatum van het laatst geboekte boekjaar in Navision.  Zie hiervoor de aparte werkinstructie: 

“Vastlegging openstaande debiteuren en crediteuren”.  

3. Afdrukken of opslaan in pdf grootboekhistorie Navision 

In deze werkinstructie wordt het printen of opslaan als PDF-document toegelicht. Het opslaan in 

Excel is toegelicht in de Werkinstructie “Vastlegging grootboekhistorie Navision in Excel”. 

Tips en trucs bij deze werkinstructie: 

1. Kies bij het printen altijd maar voor één heel boekjaar. Kies nooit voor meerdere jaren 

tegelijkertijd, want dan is de kans heel groot dat je computer vastloopt door het grote aantal 

data dat verwerkt moet worden. 

2. Zorg altijd voor voldoende papiervoorraad en inkt/toner(s) in je printer. De output kan 

immers bestaan uit honderden pagina’s! 

3. Als je het bestand hebt opgeslagen als een PDF en je opent het, dan kun je middels de toets- 

combinatie “Ctrl+F” een zoekmogelijkheid openen. Dat vergemakkelijkt het terugvinden van 

specifieke data (bv. woorden, getallen, een datum e.d.) 
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Werkinstructie 

Ga naar het tabblad “Boekhouding” en klik op “Lijsten en overzichten uitgebreid”, vervolgens op  

“Posten” en daarna op “Proefbalans Detail”.  

 
 

In dit vervolgscherm zet je “0000..9999” in het veld “Nr.” (zie rode pijl) en vervolgens ga je naar het 

tabblad “Opties” (zie paarse pijl). 

 

 

In dit scherm maak je de keuze voor het gewenste boekjaar. 

Kies altijd maar voor één boekjaar, in dit voorbeeld “01-01-18..31-12-18”. Let vervolgens op dat de 

optie “Print Dimensieregels” ALTIJD is aangevinkt. Klik desgewenst ook nog andere opties aan.  
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Als je op de button “Voorbeeld” rechtsonder klikt krijg je te zien wat je selecties hebben opgeleverd.  

 

Let op: het zijn grote bestanden die aangemaakt worden. Door te scrollen kun je zien hoeveel 

pagina’s het betreft. 

Wil je deze versie afdrukken, zorg voor voldoende papier in de printer en klik dan eenmaal op de 

printer-button. 

 

Ben je niet akkoord met wat je te zien krijgt, klik dan enkele malen op de Esc toets en keer terug naar 

het startscherm van Navision (zie eerste afbeelding in deze instructie). Maak vervolgens opnieuw je 

selecties. Zorg voor voldoende papier in de printer en klik, indien akkoord, op de printer-button. 

Heb je de beschikking over een PDF-writer / -printer dan kun je het bestand opslaan als een PDF-

document door een PDF-printer of iets vergelijkbaars te kiezen. Deze PDF-writer / -printer dien je 

dan wel vooraf als standaard-printer (default-printer) op je computer in te stellen. Als je op de 

printer-button klikt, wordt de printopdracht namelijk meteen uitgevoerd en heb je niet meer de 

mogelijkheid om te kiezen tussen bv. de PDF-writer / -printer en je eigenlijke printer. 



 

Vastlegging financiële gegevens Navision 3-09-2019 9 
 

Bewaar ook een overzicht van de Dimensies 

Om zeker na verloop van tijd nog te weten wat de betekenis is van de gebruikte Dimensies, is het 

zaak om ook deze vast te leggen. Zie hiervoor de aparte werkinstructie: “Vastlegging Dimensies”. 

Print ook een specificatie van de Openstaande debiteuren en crediteuren per balansdatum laatste 

boekjaar 

Ook is het van belang een specificatie te printen van de openstaande debiteuren en crediteuren per 

balansdatum van het laatst geboekte boekjaar in Navision.  Zie hiervoor de aparte werkinstructie: 

“Vastlegging openstaande debiteuren en crediteuren”.  

4. Vastlegging openstaande debiteuren en crediteuren 

Het is raadzaam een specificatie vast te leggen van de openstaande debiteuren en crediteuren per 

balansdatum van het laatste boekjaar in Navision. Dit kan door deze te printen of als PDF-bestand op 

te slaan. 

Werkinstructie 

Ga naar het tabblad “Boekhouding” en klik op “Debiteuren” en vervolgens op  “Openstaande posten 

debiteuren”.  

 

 

Klik vervolgens bovenin op het blokje “Opties”. 
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Vul in het veld “Datum Filter” de gewenste begin- en einddatum in. Kies als einddatum in elk geval de 

balansdatum van het laatste boekjaar in Navision. Bevatten de openstaande posten nog posten uit 

een eerder boekjaar, kies dan als begindatum 1 januari van dat eerdere boekjaar, zodat het overzicht 

van de openstaande posten ook de specificatie van die “oude” posten omvat. Voorbeeld: het laatste 

boekjaar in Navision is 2018 en de openstaande debiteuren per 31 december 2018 omvatten nog één 

post uit 2017 en één post uit 2016. Vul dan als begindatum 01-01-16 en als einddatum 31-12-18 in, 

zodat de “oude”posten, die dan beide in dit tijdvak vallen, worden gespecificeerd.   

 

 

Klik vervolgens rechtsonder op “Voorbeeld”. 

 

Let op: het kunnen grote bestanden zijn die aangemaakt worden. Door te scrollen kun je zien 

hoeveel pagina’s het betreft. Zorg dus voor voldoende papier in de printer. 

Is de specificatie volledig en sluit het totaalbedrag op de laatste pagina aan met de balanspost 

debiteuren of crediteuren, klik dan eenmaal op de printer-button.  

 

Ben je niet akkoord met wat je te zien krijgt, klik dan enkele malen op de Esc toets en keer terug naar 

het startscherm van Navision (zie eerste afbeelding in deze instructie). Kies vervolgens de juiste 

begin- en einddatum en klik weer op “Voorbeeld”. Zorg voor voldoende papier in de printer en klik, 

indien akkoord, op de printer-button. 

Heb je de beschikking over een PDF-writer / -printer dan kun je het bestand opslaan als een PDF-

document door een PDF-printer of iets vergelijkbaars te kiezen. Deze PDF-writer / -printer dien je 

dan wel vooraf als standaard-printer (default-printer) op je computer in te stellen. Als je op de 

printer-button klikt, wordt de printopdracht namelijk meteen uitgevoerd en heb je niet meer de 

mogelijkheid om te kiezen tussen bv. de PDF-writer / -printer en je eigenlijke printer. 

Herhaal alle voorgaande stappen ook voor de openstaande crediteuren. 

Ga hiervoor naar het tabblad “Boekhouding” en klik op “Crediteuren” en vervolgens op  

“Openstaande posten crediteuren”.  
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Alle volgende stappen zijn dezelfde als die voor de openstaande debiteuren.  

5. Vastlegging dimensies 

Om zeker na verloop van tijd nog wegwijs te worden in de in Navision gebruikte dimensies, is het 

raadzaam deze dimensies vast te leggen door deze naar Excel te kopiëren. 

 Werkinstructie 

Ga naar het tabblad “Boekhouding” en klik op “Instellingen” en vervolgens op  “Dimensies”. 

  

De dimensies zijn onderverdeeld in groepen. Navigeer naar een groep en klik deze eenmaal aan. Er 

komt dan een pijltje voor de groep te staan. 
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Klik rechtsonder op het blokje “Dimensie” en vervolgens op “Dimensiewaarden”. 

 

Op het scherm verschijnen dan de dimensies van de betreffende groep. Klik eenmaal in het lege 

veld/de lege cel linksboven, zoals in onderstaande afbeelding met de rode pijl aangeduid, en het 

scherm kleurt blauw. 

 

Navigeer met de muisaanwijzer ergens naar het blauwe vlak, klik eenmaal op de rechter muisknop en 

kies voor “Kopiëren”. Het kan even duren voordat dat proces is afgerond, dus even rustig wachten. 

Open Excel en kies voor een “Lege werkmap”. 

Klik in cel A1 op de rechtermuisknop en kies voor “Plakken”. 

Wijzig de naam van het werkblad/tabblad van “Blad1” in een naam voor de betreffende 
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dimensiegroep, bv. “Voorzieningen“ en sla het bestand veiligheidshalve alvast een keer op (als bv. 

“Toelichting Dimensies Navision”). 

Voeg werkbladen/tabbladen toe voor de andere dimensiegroepen (via Start > Invoegen >Blad 

invoegen) en wijzig telkens de naam van elk werkblad/tabblad in een naam voor de betreffende 

dimensiegroep (bv. Personen, Gebouwen etc.). 

Ga terug naar Navision. 

Klik tweemaal op de toets “Esc” tot je het volgende scherm weer ziet. 

 

 

 

Selecteer de volgende dimensiegroep en voer wederom de voorgaande stappen uit om deze in het 

aangemaakte Excel-bestand op te slaan in een apart werkblad/tabblad. 

Sla het bestand op onder de gewenste naam (bv. “Toelichting Dimensies Navision”). 

 

 

 

 

 


