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In dit handboek is onder andere gebruik gemaakt van PRT verzamelingbestanden en 

afbeeldingen van de cd-roms van de hcc pzgg. Zie postzegel.hcc.nl 

De informatie in dit handboek heeft betrekking op Simple Collection Program versie 1710. Niet 

alle in dit handboek beschreven mogelijkheden zijn beschikbaar in oudere versies van dit 

programma. 

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 

De afbeeldingen in dit handboek kunnen afwijken van die in uw versie van het programma of 

Windows. 

Dit programma wordt niet meer getest op Windows XP, eventuele verwijzingen daarnaar gelden 

alleen voor gevallen waarin het programma nog goed op Windows XP werkt.  

Zie ook: www.scolp.nl, de internetsite voor dit programma. 

Dit handboek is in ontwikkeling en het is aan zeer veel wijzigingen onderhevig. Wanneer u dit 

handboek nu in zijn geheel afdrukt kan dat later tot teleurstelling leiden omdat u dan een 

achterhaald handboek heeft. U wordt daarom geadviseerd, met het oogpunt op papier- en 

inktbesparing,  om het van beeldscherm te lezen of alleen bepaalde op dat moment interessante 

gedeelten af te drukken. 

Op de website is een document aanwezig dat de verschillen tussen de versies beschrijft alsmede 

oplossingen voor specifieke omstandigheden. 

 

Alle rechten voorbehouden. © Copyright 2017 Simple Collection Program 
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1. Inleiding 

 

Simple Collection Program is een programma voor het administreren en bijhouden van 

verzamelingen. Bijvoorbeeld postzegels, munten, muziek, multimedia, adressen, etc. Het 

programma is aan te passen aan andere verzamelingen door middel van sjablonen (templates). 

De werking van het programma berust op het principe dat informatie over uw verzameling 

(postzegels, munten, modelauto's, multimedia  etc.) wordt opgeslagen in een apart 

verzamelingbestand op uw computer. Dit bestand wordt door u ingelezen wanneer u de 

informatie over uw verzameling wilt raadplegen of actualiseren. 

U kunt zoveel verzamelingbestanden maken als u wilt. Wanneer u bijvoorbeeld postzegels 

verzamelt kunt u aparte verzamelingbestanden maken voor bijvoorbeeld de diverse 

verzamelgebieden en thema's. 

U kunt de gegevens over een verzameling handmatig invoeren of importeren uit bestanden waar 

al een grote hoeveelheid informatie instaat. Deze kunt u dan weer zelf aanvullen met uw 

persoonlijke informatie zoals aantallen. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn DCA, PRT, 

CLC, CSV en DCC bestandenI. Uw gegevens slaat u vervolgens op in een verzamelingbestand 

van het type DCAII. 

Na installeren zijn alleen de basisfuncties beschikbaar. Dit is gedaan om het eerste gebruik zo 

simpel mogelijk te doen zijn. Via instellingen - opties kunt u aanvullende en complexere functies 

toevoegen.  

In dit handboek wordt het werken met Simple Collection Program zo gedetailleerd mogelijk 

uitgelegd. Voor een korte beschrijving van circa 10 pagina's is de handleiding beschikbaar op de 

website www.scolp.nl. Het handboek en de handleiding kunnen ook worden geladen door in het 

programma op help te klikken en vervolgens het gewenste document te kiezen.  

Het is aan te bevelen eerst de handleiding te lezen alvorens met dit handboek te beginnen.  

Aanbevolen wordt om het handboek vanaf beeldscherm te lezen en eventueel alleen de voor u 

benodigde gedeelten af te drukken. Dit bespaart papier en inkt. Het programma is in ontwikkeling 

en nog niet compleet. Er zullen daarom in de toekomst steeds nieuwere en dikkere handboeken 

worden uitgebracht. 

  

                                       
I voor prt bestanden zie postzegel.hcc.nl; CLC bestanden komen van het programma CLC 

II DCA (Data Collection Assistant formaat) 
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1.1. Overzicht en korte rondleiding.  

Onderstaand overzicht geeft aan waar bepaalde onderdelen waar in dit handboek naar verwezen 

wordt te vinden zijn. Onder dit overzicht staat een korte rondleiding. 

 

Rondleiding: De items uit een verzamelingbestand worden ingelezen in de bestandslijst. Met 

selecteren kan een selectie uit de bestandslijst worden gemaakt naar een van de selectielijsten. 

Nieuwe items kunnen worden gemaakt met de knop Nieuw item. Vervolgens kan de informatie 

over dat item worden ingevuld in de diverse velden op de diverse panelen. 

Op het cataloguspaneel (waarvan er optioneel 8 stuks zijn) komt het nummer of andere 

identificatie van het item. Op het meest rechtse cataloguspaneel kan de cataloguswaarde worden 

ingevuld. In het waardenpaneel komt die waarde weer terug, en wel herberekend naar de 

gekozen valuta. In het tekstpaneel kan een langere tekst worden opgenomen. Er zijn optioneel 8 

tekstpanelen. In het fotopaneel kunnen optioneel 8 afbeeldingen worden opgenomen. Het 

Multimediapaneel kan een multimediabestand bevatten zoals een filmpje of een geluidsfragment.  

De diverse panelen en velden kunnen worden uitgezet voor verzamelingen met maar weinig data.  

Links zit het navigatiepaneel waarmee items kunnen worden geselecteerd, verschoven, 

gesorteerd, verwijderd en eveneens als thumbnail worden getoond. Met presentatie kunnen de 

items achter elkaar worden gepresenteerd waarbij de foto's schermvullend worden getoond.  

Omdat het aantal mogelijkheden van dit programma groot is, kunnen veel opties worden 

uitgeschakeld voor eenvoudige toepassingen. Daarmee wordt bereikt dat het programma snel te 

leren is en eenvoudig te gebruiken.  

De meeste gebruikers van dit programma zullen dit handboek niet direct gaan lezen. Dat kan 

prima. De werking van het programma wijst zich voor een groot deel vanzelf. Dit handboek is 

bedoeld om details en precieze werking te verduidelijken. 
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2. Maken van nieuw verzamelingbestand 

De werking van het programma berust op het principe dat informatie over uw verzameling 

(postzegels, munten, multimedia etc.) wordt opgeslagen in een los verzamelingbestand. De 

inhoud van dat bestand wordt getoond in de itemslijst (ook nummerlijst of bestandslijst 

genoemd) aan de linkerkant van het scherm. De details van de items worden getoond in de 

velden in de rest van het scherm. 

U kunt net zoveel verzamelingbestanden maken als u wilt. Wanneer u postzegels verzamelt kunt 

u aparte verzamelingbestanden maken voor bijvoorbeeld de postzegels van Finland, Zweden en 

Noorwegen. 

Een verzamelingbestand staat op de harde schijf van uw computer en wordt door u ingelezen  

wanneer u de informatie over uw verzameling wilt raadplegen of actualiseren. 

U maakt een nieuw verzamelingbestand door te klikken op  

Bestand -> Maak nieuw verzamelingbestand 

Er wordt rechts daarvan een aantal sjablonen voor bestandstypen getoond waar u een keuze uit 

kunt maken. Op de statusregel onderin het scherm wordt, indien beschikbaar, informatie 

getoond over het sjabloon.   

Klik op uw keuze en het gewenste bestand wordt gemaakt en is direct klaar voor gebruik. 

Let op: niet alle in de 

afbeelding getoonde 

verzamelingtypen zijn 

standaard beschikbaar. 

Neem contact op wanneer 

u een bepaald type 

bestand nodig heeft. 
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2.1. Niet in menu getoonde sjablonen 

Wanneer u een bestandstype wilt maken met een sjabloon dat niet in de lijst voorkomt maar dat 

bijvoorbeeld op een USB stick staat of is gedownload dan kunt u onderaan het uitgeklapte menu 

op de drie puntjes ... klikken. U kunt dan een sjabloon op een andere locatie selecteren.  

Na het selecteren wordt gevraagd of u dat sjabloon wilt toevoegen aan de reeds bekende 

sjablonen, zodat het in de toekomst ook in deze lijst wordt getoond. Wanneer een bestand met 

die naam reeds bestaat wordt u gevraagd of u het bestaande bestand wilt overschrijven. 

opmerking: het toegevoegde sjabloon wordt getoond na opnieuw opstarten van het programma 

Voorbeeld: U verzamelt sigarenbandjes en u wilt die in een verzamelingbestand gaan 

administreren. Er is standaard geen sjabloon voor sigarenbandjes maar u kunt er een 

downloaden vanaf internet wanneer iemand een dergelijk sjabloon heeft gemaakt. In dat geval 

downloadt u eerst het sjabloon (een .DCT bestand) van internet. Vervolgens selecteert u dat 

sjabloon via de drie puntjes en laat u het  toevoegen aan de reeds bestaande sjablonen. Daarmee 

kunt u het later eenvoudig opnieuw gebruiken om een nieuw verzamelingbestand voor 

sigarenbandjes te maken. 

2.2. Bestaand verzamelingbestand openen 

Een bestaand verzamelingbestand openen kan op diverse manieren. De meest gebruikte worden 

hieronder beschreven. Het gaat hier over het openen van bestanden in het DCA formaat (.dca). 

Bestanden met een ander formaat zoals DCC, CSV, CLC en PRT kunnen worden geopend met de 

importeren functie. 

2.2.1. Openen vanuit een map op de computer 

 

Klik op Bestand > Bestand openen. Er wordt een 

Windows verkenner venster getoond waarmee een 

bestand gezocht en geopend kan worden. Dit kan 

ook met de tweede button van links op het bovenste 

paneel (het openklappende mapje, zie figuur 

hieronder). 

 

2.2.2. Openen van laatst gebruikte bestand 

 

Hiertoe dient de eerste button van links op het bovenste paneel. Deze button is alleen aanwezig 

wanneer de bestandsgeschiedenis is geactiveerd. Er wordt om confirmatie gevraagd. Die 

conformatie vraag kan worden uitgezet bij instellingen > programma.  
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2.2.3. Openen vanuit de bestandsgeschiedenis 

Klik op Bestand > Bestand geschiedenis. Er rolt een menu af waaruit een bestand kan worden 

gekozen. De bestanden staan in volgorde van gebruik. 

Bij instellingen is de bestandsgeschiedenis indien gewenst uit te zetten en te verwijderen.  

2.2.4. Dubbelklikken via de verkenner 

Wanneer de Windows verkenner bekend is gemaakt met het programma zal  dubbelklikken het 

programma geopend kunnen worden. 

2.2.5. Automatisch bij starten van het programma 

Bij instellingen kan worden aangegeven dat het programma het laatste bestand moet openen. Dit 

is het bovenste bestand in de bestandsgeschiedenis.  

2.3. Wachtwoord 

Om te voorkomen dat anderen uw bestand kunnen openen kunt u er een wachtwoord op zetten. 

 

Het instellen van een wachtwoord voor een 

verzamelingbestand doet u door tweemaal achtereen uw 

wachtwoord in te geven.  

Het wachtwoord verwijderen doet u door op Wachtwoord 

te klikken, het huidige wachtwoord in te typen en daarna 

het wachtwoordveld leeg te maken. 

Het programma leidt u door deze stappen heen. 

Het wachtwoord wordt niet in het bestand zelf 

opgenomen en kan daarom niet worden achterhaald. Het 

wachtwoord wordt omgezet in een numerieke waarde die 

gebaseerd is op de tekens in het wachtwoord. Deze codering is niet heel zwaar maar biedt 

voldoende bescherming tegen gelegenheidskijkers.  
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3. Velden invullen 

Er van uitgaande dat u zojuist een nieuw bestand heeft gemaakt (of een bestaand bestand heeft 

geopend) kunt u nu de gegevens over uw verzameling in gaan voeren. Voor de zekerheid wordt 

hier nog vermeld dat u niet verplicht bent alle velden in te vullen (het is geen belastingformulier). 

U kunt velden dus ook gerust leeg laten. 

De velden staan op panelen (zie hoofdstuk Rondleiding). Sommige panelen zijn hun geheel uit te 

zetten (bijvoorbeeld het multimediapaneel) en bij andere panelen kunnen individuele velden 

worden uitgezet. De velden kunnen van plaats worden gewisseld met andere velden via de 

menufunctie bewerken of door te slepen (optie).   

3.1. Velden verbergen 

Wanneer u velden niet wilt tonen of wel weer tonen dan kunt u die velden uitzetten met de 

menufunctie panelen. 

 

In bovenstaand voorbeeld zijn op het linker cataloguspaneel de laatste twee info velden 

onzichtbaar gemaakt. Deze velden worden alleen onzichtbaar, de informatie blijft gewoon 

behouden.  

3.2. Specifieke velden 

In het algemeen kunt u in de diverse velden invullen wat u wilt. Een aantal velden heeft in dat 

opzicht beperkingen, daar wordt bepaalde informatie verwacht vanwege de doorwerking naar 

andere velden. Een voorbeeld van een specifiek veld is het nummerveld. 

3.3. Het nummerveld 

De verschillende elementen van uw verzameling, dat zijn dus individuele postzegels, munten, 

muziekbestanden, modeltreinen, sigarenbandjes, foto's etc., worden in Simple Collection 

Program aangeduid met item. Ieder item heeft eigenschappen waaronder het nummer. Met 

nummer wordt het item geïdentificeerd. Dit heet ook wel het itemnummer. 



 

Simple Collection Program Handboek versie 1710 

 

 

 

12 

 

Het itemnummer hoeft niet uit cijfers te bestaan, een naam kan ook. Het woord nummer is 

gekozen omdat men hier in het algemeen een nummer uit een catalogus gebruikt. U bent dus 

geheel vrij in het kiezen van een nummer (of naam) van een item. Bijvoorbeeld de naam van een 

persoon wanneer u het programma gebruikt als adressenbestand. 

Om velden in te kunnen vullen moet er eerst een item zijn. Klik op daarvoor op de Nieuw Item 

button onder de lijst. 

 

Door op nieuw item te klikken verschijnt er een nieuw item in de lijst, met ….. als itemnummer. 

 

Dit … nummer kunt u vervolgens wijzigen in het nummer dat van toepassing is in uw 

verzameling door in het veld achter nummer (het nummerveld, ook wel itemveld genoemd) het 

gewenste nummer of de gewenste naam van het item in te vullen.   

Een nieuw item wordt altijd ingevoegd na het geselecteerde item. Onder de nieuw item knop 

bevinden zich drie kleinere knoppen. Deze voegen een nieuw item toe met een nummer dat als 

volgt wordt overgenomen: 

=  het nieuwe item krijgt hetzelfde nummer als het huidige item 

+1  het nieuwe item is 1 hoger. Bijvoorbeeld F0001 wordt F0002 

+a  er wordt een letter toegevoegd of verhoogd. Bijvoorbeeld F0001 wordt F0001a 

Tip: 

Wanneer u bij deze knoppen tevens de shift toets indrukt wordt eveneens alle data van het 

huidige nummer naar het nieuwe nummer meegenomen. Wanneer u bepaalde velden heeft 

geselecteerd, dan alleen de data uit die velden.  
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Voorbeeld 

Als voorbeeld wordt F0001 ingevuld in het nummerveld. Wanneer u naar een ander veld gaat of 

op enter drukt wordt dit nummer overgenomen in de lijst, links. Deze lijst heet itemslijst, 

nummerlijst of bestandslijst. Hierin staan (of komen) alle items in uw verzameling(bestand). 

 

U kunt het nummer dus niet in de lijst zelf wijzigen, maar enkel via het nummerveld. 

Tip: 

De ..... die in het nummerveld wordt geplaatst bij een nieuw nummer kan worden gewijzigd in 

iets anders bij Instellingen –> geavanceerde instellingen –> nieuw item tekst. Wanneer u 

bijvoorbeeld steeds het woord "nieuw" wilt laten invullen dan zet u daar nieuw neer. Als u 

standaard met 001 wilt beginnen zet u daar 001 neer. 

3.4. Velden selecteren 

Voor diverse acties kunt u de gewenste velden selecteren. Bijvoorbeeld bij sorteren of 

rapporteren van de items.  

 

Velden selecteren doet u door de knop met het vinkje aan of uit te zetten. Bij ieder veld 

verschijnt dan een hokje waarmee het betreffende veld kan worden geselecteerd door het aan te 

vinken.  

Let op dat de selectiehokjes rechts van het veld staan.  

 

In bovenstaand voorbeeld zijn de velden Jaar en Land geselecteerd. Bepaalde bewerkingen 

worden dan alleen op die velden uitgevoerd. 

U kunt alle selectievakjes tegelijk aanzetten met Shift + Vinkjeknop. Uitzetten gebeurt door de 

Vinkjeknop uit en aan te zetten. 
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3.5. Catalogi 

Het nummerveld bevindt zich op het zogenoemde cataloguspaneel dat in achtvoud voorkomt. 

Wanneer u geen verschillende catalogi nodig heeft kunt u bij opties kiezen om slechts 1 

catalogus te gebruiken. 

Standaard staat er 1 catalogus aan en worden de overige tabs niet getoond, de andere catalogi 

kunnen via instellingen -> opties worden geactiveerd. 

 

Meerdere catalogi is bedoeld voor items die in meerdere catalogi worden benoemd. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij postzegels. Voor multimedia zou u de diverse catalogi kunnen 

gebruiken voor informatie over een CD, LP, DVD, MP3 van hetzelfde nummer. Wanneer u in het 

Catalogusveld de naam van de betreffende catalogus zet wordt die getoond op de catalogus 

button.  

 

 

In het plaatje hierboven is in catalogus 1 de naam Eurocat ingevuld en in catalogus 2 de naam 

Multicat. Deze namen verschijnen daarna automatisch ook op de catalogusbuttons bovenin. 

Wanneer een andere catalogus wordt gekozen dan de eerste (leidende) catalogus hebben de 

labelkleuren een andere kleur om te waarschuwen dat het nummer in de itemslijst niet bij deze 

catalogus hoort (maar bij de leidende catalogus). In de itemslijst wordt namelijk altijd het 

nummer van de leidende (meest linkse) catalogus getoond. 

Opmerking: De naam van de catalogus kan technisch gesproken eventueel voor ieder item 

verschillen, hoewel dat waarschijnlijk niet logisch is in de meeste gevallen.  

3.6. Catalogi inhoud kopiëren 

In veel gevallen zal de informatie in de diverse catalogi gedeeltelijk hetzelfde zijn. In dat geval kan 

de data van de ene catalogus in de andere(n) worden gekopieerd. Hiervoor dient de C-> button 

aan de rechterkant: 

 

 

Deze button heeft twee basis mogelijkheden: 

1. kopiëren van de data uit de leidende catalogus naar de huidige catalogus. Daarvoor klikt u op 

de button. Wanneer u geen velden heeft geselecteerd worden alle velden uit de leidende 
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catalogus overgenomen naar de huidige catalogus, behalve naar de velden waar al wat in staat. 

Wilt u de velden waar al wat instaat eveneens overschrijven dan kan dat door tevens de Ctrl 

button in te drukken. (ezelsbruggetje: u hebt controle en overrulet de standaard actie van het 

programma) 

Met deze mogelijkheid kunt u wanneer u in een andere dan de leidende catalogus bent selectief 

data overnemen van de leidende catalogus.  

2. kopiëren van de data uit de leidende catalogus naar alle catalogi. Daarvoor klikt u tevens op de 

Shift button. (I)  

Wanneer u geen velden heeft geselecteerd worden alle velden uit de leidende catalogus 

overgenomen naar de huidige catalogus, behalve de naar de velden waar al wat in staat. Om 

velden te overschrijven waar al wat instaat drukt u tevens de Ctrl button in. 

Met deze mogelijkheid kunt u alle catalogi tegelijk invullen. 

Voorbeeld: U wilt de data van catalogus 1 naar alle ander catalogi overschrijven 

U drukt Shift [C-> button] 

Voorbeeld: U wilt de data van catalogus 1 naar alle ander catalogi overschrijven behalve het 

nummerveld, het catalogusveld en de waardevelden. Velden waar al wat in staat wilt u daarbij 

overschrijven. 

U selecteert eerst de velden die gekopieerd moeten worden door de selectievakjes aan te zetten. 

Dat gebeurt met de knop met het vinkje in de bovenste knoppenbalk. 

 

 

Daarna klikt u op Shift Ctrl [C->Button] 

 

                                       
I In het programma wordt waar van toepassing consequent gebruik gemaakt van Shift om meerdere velden tegelijk te doen, van Ctrl 

om bestaande data te overschrijven, van Alt om een alternatieve functie uit te voeren. 
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3.7. Overige catalogusvelden 

De overige catalogusvelden zullen per verzamelingtype verschillen. Dit wordt gedefinieerd in het 

betreffende sjabloon (template, .dct bestand). Raadpleeg eventuele aparte documentatie over 

een specifiek sjabloon voor details. 

Alleen de waardevelden (in bovenstaand plaatje Waarde **** etc.) werken voor ieder 

verzamelingtype hetzelfde. De werking daarvan wordt in de volgende paragraaf uitgelegd. 

3.8. Getalnotatie en decimaalteken 

Standaard werkt het programma met de punt als decimaalteken, bijvoorbeeld 5.25. Dat is 

historisch zo gegroeid en om compatibel te blijven met oudere bestanden wordt dat 

gehandhaafd. Wanneer dat voor u geschikt is en u werkt nauwelijks met getallen, dan kunt u de 

rest van de tekst in dit deel overslaan en overal een punt gebruiken als decimaalteken. Gebruik 

daarbij geen scheidingsteken voor duizendtallen.   

3.8.1. Instellen nummerveld met de komma als decimaalteken 

Wilt u met een decimale komma werken, het aantal decimalen instellen of een scheidingsteken 

voor duizendtallen gebruiken dan moet het betreffende veld als numeriek veld worden 

gedefinieerd. 

Vanaf versie 1710 is het mogelijk om de komma als decimaalteken te gebruiken. Het is tevens 

mogelijk om de werking van de decimale punt op een numeriek toetsenbord te veranderen naar 

een komma (zie instellingen voor berekeningen).  

Het programma kijkt niet naar de instelling van de computer voor deze instelling. De reden 

daarvoor is dat een bepaald bestand dan bij verschillende computers verschillend zou kunnen 

reageren. In het programma kan per veld worden aangegeven welke notatie wordt gebruikt. 

Daarnaast kan optioneel een scheidingsteken voor duizendtallen worden ingesteld. Bij een 

decimale punt hoort een komma om duizendtallen aan te geven. Bij een decimale komma hoort 

een punt voor de duizendtallen. 

Voorbeeld: 

Het getal 2000 (tweeduizend) 

Dit wordt inclusief decimale punt voor twee decimalen: 2,000.00   (amerikaanse notatie) 

Dit wordt met decimale komma 2.000,00  (west-europese notatie) 

Deze notatie verschilt in Europa overigens van land tot land.  
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3.8.2. Numerieke veldinstellingen 

 

 

Door op de veldinstellingen button van een label te klikken (een … button) verschijnt op de 

plaats van de bestandslijst het veldinstellingenpaneel. Hiertoe moet de optie veldinstellingen bij 

de opties worden aangevinkt.  Op het veldinstellingenpaneel bevinden zich de volgende 

checkboxen: 

- Numeriek veld: Als dit aangevinkt is wordt het veld beschouwd als numeriek veld. Dat is 

bijvoorbeeld nuttig bij het sorteren van getallen.  

- Decimale komma: Standaard werkt een numeriek veld met de decimale punt. Door 

decimale komma aan te vinken wordt voor dit veld de komma gebruikt als decimaalteken 

- Duizendteken: Vink dit aan wanneer u een duizendteken wilt gebruiken. Bij het invullen 

hoeft dat niet te worden gebruikt. Wanneer 2000 wordt ingevuld maakt het programma 

daar 2.000,00 van in bovenstaand voorbeeld. 

- Decimalen: definieer het aantal decimalen. Maximaal 15 decimalen is toegestaan. 

 

Opmerkingen: 

Standaard werkt het programma met de decimale punt. Wanneer u de decimale punt wilt 

gebruiken hoeft u voorlopig verder niets te doen. Wanneer u de decimale komma wilt gebruiken 

dan moet dat per veld worden ingesteld. Daarbij is het mogelijk om indien gewenst een aantal 

velden met decimale punt en een aantal andere velden met een decimale komma te gebruiken.  

Met de menufunctie bewerken zijn eventueel punten en komma’s om te draaien of 

duizendscheidingen in punten of kommas naar spaties te wijzigen. Let op dat hiermee alleen de 

inhoud van het veld wordt veranderd. De veldinstelling blijft gelijk. Deze bewerking is bedoeld om 

een bestand aan te passen om het bijvoorbeeld te gebruiken als updatebestand.  

W54 foutmelding 

Wanneer het programma ziet dat een de veldinhoud niet klopt met de veldinstelling wordt een 

waarschuwing gegeven. Deze waarschuwing is eventueel uit te zetten bij de instellingen. 

3.9. Waarden in catalogus 

Het programma heeft de mogelijkheid om de waarden van 8 kwaliteiten op te slaan. Bij 

postzegels zijn vaak 4 waarden voldoende (postfris, met plakker, zonder gom, gestempeld), voor 

munten meestal 5 (zf etc), voor andere objecten weer meer of minder. Het aantal werkelijk 

aanwezige waardevelden in de catalogus wordt gedefinieerd in het sjabloon. 



 

Simple Collection Program Handboek versie 1710 

 

 

 

18 

 

Omdat vaak de waarde uit een catalogus wordt gebruikt kan men hier ook de in de catalogus 

gebruikte valuta invullen. Het valutaveld kan ook leeg blijven. In dat geval wordt door het 

programma bij berekeningen net gedaan of daar een valuta met de waarde 1 staat. De werking 

van dit valutaveld wordt verderop besproken bij het berekenen van de waarde in een andere 

valuta. 

 

LET OP! Voor waarden wordt standaard de . (punt) als decimale punt gebruikt, tenzij bij 

veldinstellingen de komma als decimaalteken is gedefinieerd (zie het hoofdstuk over de optie 

veldinstellingen). Er mag alleen eventueel een spatie als scheidingsteken voor duizendtallen 

worden gebruikt. 

Wanneer hier een getal in verkeerd formaat wordt ingevuld wordt een Waarschuwing W54 

gegeven. 

In bovenstaand voorbeeld zijn de waarden van het item voor diverse kwaliteiten ingevuld in 

EURO. In het waardenpaneel onder het cataloguspaneel worden de dollarwaarden automatisch 

omgerekend naar euro. Omdat de waarde op het waardepaneel berekend is kan daar geen 

andere waarde handmatig worden ingevuld. Om dat te signaleren krijgen die velden dezelfde 

kleur als het label. Het veld * is wit omdat er op het catalogus waardeveld niets is ingevuld. 

Opmerking: De waardevelden in het waardenpaneel kunt u desgewenst zelf invullen wanneer er 

op het cataloguspaneel geen waarde staat. Veiliger is om in dat geval toch de waarde in het 

cataloguspaneel in te vullen met dezelfde valuta. Daarmee voorkomt u dat door abusievelijk toch 

een waarde in te vullen in de catalogus de waarden op het waardenpaneel ongewild wijzigen. 

Opmerking: bij instellingen kan worden ingesteld dat de gekozen valuta in labels van het 

waardenpaneel wordt getoond. Dit is niet standaard omdat het tot verwarring bij andere functies, 

zoals importeren,  zou kunnen leiden.  

3.10. Instellen van valuta waarden 

Als voorbeeld wordt in het catalogusveld USD vervangen door US Dollar. Dat is een valuta die 

het programma in dit voorbeeld (nog) niet kent. 

 

Indien in het Valutaveld een onbekende valuta voorkomt (bijvoorbeeld na het importeren van een 

catalogusbestand) dan verschijnt het volgende venster: 
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Hier vult u in hoeveel eenheden van de nieuwe valuta u ontvangt voor de basisvaluta. Normaal is 

de basisvaluta EUR. Stel, u ontvangt 1.30 US Dollar voor 1 EUR, dus u vult 1.30 in.  

Let op: deze tekst is geschreven in een periode dat de US 

dollar 1.30 waard was. Die waarde kan veranderen en niet 

meer juist zijn. Het programma is niet in staat de juiste 

waarde van een valuta zelf te bepalen. De juiste waarde van 

een valuta stelt u zelf in bij Instellingen > Valuta. 

 

Wanneer deze melding zou worden gegeven voor EURO dan vult u 1 in. U ontvangt namelijk 1 

EURO voor 1 EUR (gedacht vanuit het programma). 

3.10.1. Instellingen 

U kunt de waarde van meerdere valuta instellen bij de instellingen.  

 

Hier kunt u alle valuta controleren, wijzigen en aanvullen. 

Let op! 

Het programma past de waarden van de valuta niet zelf aan de geldende koersen aan. 

Koerswijzigingen zullen door de gebruiker zelf indien gewenst moeten worden bijgehouden. 

 

Zie het hoofdstuk waardevelden voor hoe de valuta daar wordt gebruikt. 
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Virtuele valuta 

Het is, zoals in bovenstaand plaatje wordt getoond, ook mogelijk met virtuele valuta te werken. 

Stel dat u de waarde altijd op 30% van de catalogusprijs stelt dan kunt u bijvoorbeeld een virtuele 

valuta maken met de naam 30%. 

Technische informatie 

De valuta’s worden opgeslagen in het bestand scolp.vlt in de standaardlocatie in de map 

‘program’. Bij installatie van een nieuwe versie wordt dit valutabestand niet overschreven. 

3.11. Het waardenpaneel 

 

Met het waardenpaneel wordt bedoeld het paneel onder de catalogus. Op dit paneel wordt de 

waarde van de geselecteerde catalogus overgenomen en eventueel omgerekend naar de valuta 

rechts van het Waarde label. 

De velden worden normaal gesproken als volgt ingevuld. (Bij speciale sjablonen kan dit 

afwijken): 

Waarde 

Wanneer in de catalogus een waarde staat wordt die hier overgenomen. 

Anders kunt u hier zelf een waarde invullen. Deze wordt echter direct 

overschreven wanneer u alsnog een waarde in het catalogusveld invult. 

De waarde wordt berekend aan de hand van de ingestelde valuta. (in te 

stellen via de pijl links van USD in bovenstaand voorbeeld.). 

Wanneer de optie Series en totalen is geactiveerd kan met de dropbutton in 

het Waardeveld de functie van dit waardeveld worden gewijzigd.  

Waarde: werking zoals hierboven beschreven 

Inventaris: De Waarde wordt vermenigvuldigd met het aantal. Dit werkt 

alleen wanneer er een waarde op het cataloguspaneel staat. Wanneer er 

alleen een waarde in het waardeveld is ingevuld dan wordt deze berekening 

niet gedaan. In dat geval zou die waarde namelijk steeds groter worden. 

 

Aantal Het aantal van het item dat u van de betreffende kwaliteit in bezit heeft. 

Gezocht Het aantal dat u zoekt 

Biedprijs De prijs die u voor het item wilt betalen. 

Te Koop 
Het aantal dat u wilt verkopen. Dit kan dus afwijken van het aantal dat u in 

bezit heeft. 

Vraagprijs De prijs die u voor het item wilt ontvangen. 

Betaald De prijs die u betaald heeft 



 

Simple Collection Program Handboek versie 1710 

 

 

 

21 

 

Info Aanvullende info 

 

Wanneer met verschillende valuta wordt gewerkt zal de vraag opkomen wat er in biedprijs, 

vraagprijs en betaald moet worden opgenomen. De bedragen die daar staan worden namelijk 

niet aangepast door valuta of catalogusprijzen. Men kan daar daarom het beste de 'ínterne prijs' 

neerzetten. Oftewel de prijs die in uw eigen boekhouding van belang is.  

Voor het weergeven van een prijs in een rapport zoals vraaglijst of kooplijst kan dan het beste de 

berekende waarde uit het waardeveld worden genomen. Die is immers flexibel en op diverse 

manieren eenvoudig aan te passen aan het rapport of overzicht dat men wil maken. 

 

Belangrijk. Het programma werkt standaard met de punt als decimaal scheidingsteken. Tenzij u 

bij de optie veldinstellingen het decimaalteken aanpast. In het hoofdstuk Veldinstellingen worden 

de aanpassing van decimaalteken en scheiding van duizendtallen nader uitgelegd.  

Wanneer u met een laptop of tablet naar een beurs gaat om te kopen en te verkopen zult u een 

aantal velden zoals Betaald niet voor iedereen zichtbaar willen hebben. Zie het hoofdstuk Velden 

verbergen hoe u bepaalde velden kunt verbergen. 

 

3.12. Het tekstgedeelte 

 

Het tekstpaneel bestaat uit twee velden. 

In het bovenste veld (achter het label) kunt u de naam van een willekeurig bestand (eventueel 

een website) plaatsen. U kunt dat bestand selecteren met de T (tekst) knop.  Wanneer het veld 

leeg is verschijnt dan een dialoogvenster waarmee u een bestand kunt selecteren. Wanneer er al 

iets in het veld staat kan een nieuw bestand worden ingesteld door eerst het veld leeg te maken 

of op Ctrl-T-knop te klikken. 

Wanneer er een bestandsnaam in dit veld staat wordt het via het standaard daarbij horende 

Windows programma getoond. In bovenstaand voorbeeld zal na klikken op de T button de 

standaard PDF reader door Windows worden gestart die vervolgens het bestand earth.pdf toont.  

Via de … button kan dit bestand automatisch worden getoond zodra het item in de lijst wordt 

geselecteerd.   

In het tweede veld kunt u 'platte tekst' invoeren. Deze tekst wordt net als een gewoon veld altijd 

onthouden en getoond. De hoeveelheid tekst in dit veld is niet gelimiteerd.  

Er zijn in totaal 8 optionele dergelijke tekstpanelen. Met de horizontale pijltjes kunt u naar het 

volgende paneel gaan. In dat geval wordt het label oranje om aan te geven dat u niet het tekst 1 

paneel voor u heeft. 
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Wanneer meer dan 1 tekstpaneel informatie bevat wordt een lichtgroene omlijning rond de 

pijltjestoetsen getoond om aan te geven dat er in de andere tekstvelden ook data staat.  

Wanneer het tekstveld op automatisch tonen staat wordt dat aangegeven door een lichtgroene 

omlijning van de … button. 

3.12.1. Tekstgedeelte aan of uitzetten 

Het tekstgedeelte zet u uit of aan met Panelen > Tekst 

 

De horizontale ruimte wordt gedeeld met het fotopaneel. Wanneer u het tekstpaneel uitzet wordt 

het fotopaneel dus breder en omgekeerd. 

 

3.12.2. Positie van tekst en fotopaneel 

Op het rechter paneel bevindt zich onderin een button waarmee het tekstpaneel en het 

fotopaneel, in plaats van naast elkaar, onder elkaar worden geplaatst. Dit kan van pas 

komen wanneer men bredere tekst of series wil tonen. 

 

 

3.13. Het Fotogedeelte 

Het fotogedeelte bestaat uit twee delen. Een veld om de 

naam van het fotobestand in te plaatsen en daaronder een 

ruimte om de foto te tonen, het fotopaneel. Foto's kunnen 

van de meeste typen  jpeg, png, bmp, pcx en gif zijn en 

een aantal varianten daarvan waaronder jpg, jif, dib.  

U kunt het fotobestand selecteren met de F (foto) knop. 

Wanneer het veld nog leeg is verschijnt een dialoogvenster 
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waarmee u een bestand kunt selecteren. Wanneer er al iets in het veld staat kan dat via de … 

knop of door eerst het veld leeg te maken of op Ctrl-F knop te klikken. 

Slepen: 

Het is ook mogelijk een fotobestand vanuit de Windows verkenner of het bureaublad hier naar 

toe te slepen. Tip: Vanuit een browser kunt u een afbeelding eerst naar het bureaublad slepen en 

van daaruit naar het fotopaneel. 

Automatisch 

Wanneer de A (automatisch) button is ingedrukt wordt het bestand automatisch getoond zodra 

het item in de lijst wordt geselecteerd. Deze A button ontbreekt in nieuwere versies en is 

vervangen door de … button. 

Wanneer tevens de Serie button is ingedrukt wordt in plaats van de foto de gehele serie 

getoond. Zie het hoofdstuk over series. 

Standaard wordt één fotopaneel getoond. Met Instellingen > Opties kunnen in totaal acht 

fotopanelen worden geactiveerd. Met de pijltjes rechtsboven in het fotopaneel kunt u dan naar 

het volgende paneel gaan. In dat geval wordt het label oranje om aan te geven dat u niet foto 1 

paneel voor u heeft.  

Wanneer meer dan 1 fotopaneel een foto bevat wordt een lichtgroene omlijning rond de 

pijltjestoetsen getoond. 

Wanneer de foto op automatisch tonen staat wordt een lichtgroene omlijning van de … button 

getoond. 

3.13.1. Fotogedeelte aan of uitzetten 

Het fotopaneel zet u uit of aan met Panelen – Foto’s 

 

De horizontale ruimte wordt gedeeld met het tekstpaneel. Wanneer u het fotopaneel uitzet wordt 

het tekstpaneel dus breder. 

3.13.2. Foto apart tonen in apart venster of full screen 

Door op de foto te klikken wordt de foto in een apart venster getoond. Door dat venster te 

vergroten of te verkleinen kunt u de foto traploos vergroot of verkleind weergeven. 

De foto in het aparte venster blijft staan wanneer u een ander item kiest. Dit biedt de 

mogelijkheid om foto’s met elkaar te vergelijken. Wanneer u twee of meer foto’s in aparte 

vensters wilt tonen dan klikt u met de Shift toets ingedrukt op de foto in het fotopaneel. Wanneer 

u vervolgens op een foto op het fotopaneel klikt zonder de Shift toets ingedrukt te houden 
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verdwijnen de getoonde foto’s en wordt alleen de foto getoond waar op dat moment op geklikt 

wordt.  

De foto kan ook full screen worden weergegeven. 

De keuze tussen weergeven in een apart venster en fullscreen maakt u door op de foto in het 

fotopaneel met de Alt toets ingedrukt te klikken.  

Vanaf dat moment worden de foto’s steeds full screen getoond bij klikken op de foto. Nogmaals 

Alt klikken toont de foto’s weer in een apart venster. 

Opmerking: bij presentatie wordt de foto full screen getoond door daar het betreffende vakje aan 

te kruisen. Om dat effect te laten hebben dient ook automatisch fotoweergeven te zijn aangezet 

(met de A- of … button op het fotopaneel). 

Opmerking: wanneer de foto in een apart venster of full screen wordt getoond laat u die 

verdwijnen door op de foto te klikken of op escape te drukken. 

Opmerking: wanneer de serie-button is ingedrukt dan wordt de gehele serie in het fotopaneel of 

fullscreen getoond. De mogelijkheid om de serie in een apart venster te tonen is er niet. Zie het 

hoofdstuk over series voor verdere details. 

3.13.3. Grotere foto tonen 

Met de pijltjesknop boven de roteerknoppen kan het fotopaneel en daardoor ook de foto groter 

worden weergegeven binnen het programma-venster zelf. 

3.13.4. Roteren van de foto 

 

 

 

 

 

 

Met de rotatieknoppen kan een foto in stappen van 90 graden worden gedraaid. 

De rotatiewaarde wordt opgeslagen zodat de foto altijd met de juiste rotatie wordt getoond. 

Soms duurt het roteren erg lang en is het niet nodig om de geroteerde foto te tonen. Het 

roteren kan in dat geval worden onderdrukt met de rotatiebutton met een rood kruis 

erdoor (niet zichtbaar op bovenstaand voorbeeld). 

Opmerking oudere of afwijkende sjablonen of bestanden: 

In oudere of afwijkende sjablonen is niet voorzien in een rotatieveld. Er kan dan alleen tijdelijk 90 

graden linksom of rechtsom worden gedraaid. Wanneer u een verzamelingbestand opent dat met 

een ouder sjabloon is gemaakt, en u klikt op een van de rotatiebuttons, dan wordt de 

mogelijkheid geboden het bewuste veld toe te voegen. 

U krijgt de volgende melding: 
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Wanneer u op Ja klikt zoekt het programma een van de extra info catalogusvelden en controleert 

of die beschikbaar (leeg) zijn. Dat veld wordt dan gebruikt om de rotatie vast te leggen. 

 

Er wordt bij het laatste veld begonnen met zoeken. Stel dat Info F wordt gevonden als 

beschikbaar dan ziet dat veld er voor de aanpassing als volgt uit: 

 

Na de automatische aanpassing ziet het er zo uit: 

 

Opmerking: deze vraag wordt slechts eenmaal gesteld na het openen van een bestand. Mocht u 

abusievelijk op Nee hebben geklikt dan kunt u het bestand opnieuw openen om de vraag terug te 

krijgen. 

Opmerking: hiermee wijzigt u alleen het sjabloon dat zich in het verzamelingbestand zelf bevindt. 

De wijziging is dus alleen van toepassing voor het onderhavige bestand. 

Om het ‘nieuwe’ sjabloon ook voor andere nieuwe bestanden te gebruiken slaat u het op met 

Bestand > Export sjabloonbestand. Geef het een nieuwe naam zodat het duidelijk is dat dit een 

ander sjabloon is dan het vorige.  
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Technische details: informatie bedoeld voor diegenen die zelf sjablonen maken: Om rotatie 

(orientation) vast te leggen moet er een set van velden met code CORNT1 t/m CORNT8 zijn. 

3.14. Het Multimediagedeelte 

Het multimediagedeelte is bestemd om multimedia weer te geven. Bijvoorbeeld films of muziek. 

Als voorbeeld zou de gehele top2000 in de itemlijst kunnen staan die in willekeurige volgorde 

kan worden afgespeeld met de presentatiemogelijkheden van het programma. (presentatie is te 

activeren via opties) 

Wanneer u het multimediapaneel wel of niet wilt gebruiken kunt u 

dat aan of uitzetten met de menufunctie Panelen - Multimedia.  

U kunt een multimedia bestand selecteren met de M (multimedia) 

knop.  Wanneer het veld nog leeg is verschijnt een dialoogvenster 

waarmee u een bestand kunt selecteren. Wanneer er al iets in het 

veld staat kan dat door eerst het veld leeg te maken of op Ctrl-M 

knop te klikken. 

Wanneer de A (automatisch) button is ingedrukt wordt het bestand 

automatisch afgespeeld zodra het item in de lijst wordt geselecteerd. 

Het programma gedraagt zich verschillend voor muziek en voor film. 

3.14.1. Muziek 

Als het fotoveld leeg is en daar automatisch staat aangevinkt (via de … button) zal het 

programma op zoek gaan naar cover.jpg of folder.jpg in dezelfde map als het muziekbestand en 

dat fotobestand tonen.  Bij presentatie kan dan de cover fullscreen worden getoond tijdens het 

afspelen. 

3.14.2. Film 

Bij film wordt de film afgespeeld op een apart paneel dat over het tekst en foto panel heen valt. 
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3.14.3. Multimedia Technische details 

Simple Collection Program maakt gebruik van de standaard Windows MCI multimedia 

mogelijkheden. Omdat er mogelijk meerdere multimediaprogramma's op uw computer aanwezig 

zijn is de kans groot dat deze op een eigen specifieke manier met multimediabestanden omgaan. 

Dat brengt weer met zich mee dat bepaalde bestanden niet kunnen worden afgespeeld door 

Simple Collection Program. Om Simple Collection Program toch met dergelijke 

multimediabestanden te laten werken is het soms nodig enkele instellingen te wijzigen. De 

wijzigingen voor Windows XP en hoger vinden plaats in de registry.  

Zie ook de tekst bij de foutmelding MM277 in het hoofdstuk foutmeldingen. 
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4. De itemslijst 

In de itemslijst (ook wel lijst, nummerlijst of bestandslijst genoemd) staan alle items in een 

bepaalde volgorde. Op het linker paneel zijn diverse functies aanwezig voor deze lijst. 

Ook door op de lijst met de rechtermuis te klikken zijn eveneens enkele lijstfuncties beschikbaar.  

 

4.1. Oeps! 

Wanneer u per ongeluk een actie in de lijst uitvoert die u niet had gewild en die niet eenvoudig te 

herstellen is, is de originele data nog in het bestand aanwezig. In dat geval kunt u dus het in de 

lijst ingelezen en gemodificeerde bestand opslaan onder een andere naam of afsluiten. In het 

originele bestand is dan alle originele informatie nog aanwezig.  

 

4.2. Manouvreren door de lijst 

U kunt op diverse manieren door de lijst wandelen: 

 

- Door op een item te klikken 

- Met de pijltjestoetsen toetsenbord 

- Met het scrollwiel op de muis 

- Met de balk rechts op de lijst 

- Met de pijlen op het lijstpaneel (links) 

- via de bookmarks (bladwijzers) 

- als presentatie (optie via instellingen).  

Wanneer de series optie is geactiveerd komen er nog twee 

buttons bij om van serie naar serie te navigeren. 
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4.3. Bladwijzers 

Bladwijzers is een optie die bij instellingen kan worden geactiveerd. 

Wanneer u een item geselecteerd heeft kunt u daar een bladwijzer voor instellen door op 

het ruitvormige symbool te klikken. Dat symbool wordt dan donkerblauw. 

U kunt zoveel bladwijzers maken als u wil. Met de twee andere knoppen springt u naar de 

items waar een bladwijzer voor is gemaakt. 

U zet de bladwijzer voor een item uit door nogmaals op het ruitvormige symbool te klikken. Als u 

daarbij tevens de Shift toets indrukt worden alle bladwijzers verwijderd. 

4.4. Presentatie 

Presentatie is een optie die bij instellingen kan worden geactiveerd. Met presentatie kunnen 

items in opvolgende of willekeurige volgorde worden getoond. Op deze manier kunnen 

bijvoorbeeld foto’s worden getoond (dia show) of muziek worden weergegeven (jukebox). 

Na het klikken op de P button verschijnt het volgende hulpvenster: 

 

Hier kan gekozen worden voor wel of geen 

willekeurige volgorde. Wanneer geen willekeurige 

volgorde is gekozen (de items worden dan achter 

elkaar afgespeeld) kan gekozen worden voor 

herhalen, zodat de presentatie na afloop weer van 

voren af aan begint. 

 

Het interval geeft de pauze in seconden aan tussen de getoonde items. 

Met Start wordt de presentatie gestart. 

Wanneer u foto’s wilt afspelen dan zet u ook automatisch op het fotopaneel aan. Wanneer u de 

foto’s fullscreen wilt vertonen zet u Schermvullend plaatje aan. Bij multimedia zet u automatisch 

aldaar aan. (allebei kan ook, dan wordt het muziekstuk afgespeeld en tegelijk de bijbehorende 

foto getoond). 

De presentatie wordt gestopt door weer op de Presentatie button of op escape te klikken. 
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4.5. Thumbnails 

Thumbnails (duimnagels) zijn kleine afbeeldingen in de lijst. Simple Collection Program maakt 

deze zelf aan in de gewenste grootte. De thumbnail wordt gemaakt van het bestand dat bij het 

item is gedefinieerd. U hoeft dus geen speciale thumbnailbestanden te hebben of te maken. 

De thumbnailfunctie wordt geactiveerd bij Instellingen > Opties.  

De thumbnails worden aan- en uitgezet met de bovenste 

thumbnail button. Wanneer het plaatje groter is dan de 

lijst kunt u de lijst handmatig verbreden door op de 

scheidingsrand rechts van de lijst te gaan staan en de 

lijst breder te slepen (die rand wordt dan groen en er 

verschijnt een linksrechts cursor). 

Met de tweede thumbnail button maakt het programma 

grotere plaatjes (plus-teken), met de derde button 

kleinere plaatjes (min teken). 

De thumbnails worden alleen gemaakt wanneer ze nodig 

zijn (in de lijst moeten worden getoond). Voor items die (nog) niet zichtbaar zijn worden de 

thumbnails pas gemaakt op het moment dat ze in zicht komen. Dat duurt enige tijd, vooral bij 

grotere foto’s. Om die wachttijd te voorkomen kunnen met de vierde button alle thumbnails van 

de lijst worden gemaakt. Bij een lange lijst neemt kan ook dat weer lang duren zodat het een 

afweging is om alle thumbnails wel of niet alvast te laten maken. 

Opmerking: bij zeer lange lijsten (enkele duizenden items) zullen niet alle thumbnails onthouden 

kunnen worden en zullen na enige tijd alle thumbnails worden weggegooid om ruimte te maken 

voor de op dat moment benodigde thumbnails. Hierdoor wordt de werking kort onderbroken. 

4.5.1. Thumbnail instellingen  

De thumbnail instellingen zijn beschikbaar via instellingen – thumbnails of de button met de drie 

puntjes onder de thumbnail buttons. 

 

De aanbevolen instellingen zijn zoals in de afbeelding hierboven wordt getoond. De volgende 

opties zijn beschikbaar: 
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Gebruik thumbnailbestanden. Het programma heeft in principe geen bestaande 

thumbnailbestanden nodig. De thumbnail wordt automatisch door het programma gemaakt 

wanneer dat nodig is. Bij grote foto’s kan dat tot vertraging leiden. In dat geval is het handig om 

thumbnailbestanden te gebruiken, die worden, of zijn, gemaakt met de optie die hierna volgt. 

Maak thumbnailbestanden. Wanneer deze optie aanstaat maakt het programma steeds een 

thumbnailbestand wanneer het betreffende item een thumbnail moeten laten zien. Dit is de 

eerste keer daarom wat trager, maar daarna worden de thumbnails veel sneller getoond. 

Maak jpeg bestanden. Dit is de aanbevolen optie. Wanneer deze optie niet aanstaat worden 

.bmp bestanden gemaakt. Die laden weliswaar iets sneller maar nemen heel veel meer ruimte in. 

Gebruik de .bmp optie alleen wanneer u voldoende ruimte op de schijf heeft en de thumbnails 

iets sneller wilt laten tonen. 

Neem de thumbnailbestanden mee in de back-up. Wanneer deze optie aanstaat worden bij het 

maken van een back-up met de back-up functie van dit programma de thumbnailbestanden 

meegenomen in de back-up. Dit is op zich niet nodig, omdat het programma ontbrekende 

thumbnailbestanden automatisch zelf weer maakt wanneer dat nodig is. Dit is voor speciale 

gevallen zoals wanneer u de back-up gebruikt om het programma te installeren op een andere 

computer en ook de thumbnailbestanden wilt overzetten. 

Onderdruk meldingen. Tijdens het maken en tonen van thumbnails worden diverse blauwe 

statusmeldingen getoond op de statusregel onderin het programma. Dat kan als hinderlijk 

worden ervaren. Met deze optie zet u die meldingen uit. 

Verwijder thumbnails voor dit bestand. Hiermee worden alle thumbnails die voor dit bestand 

bedoeld zijn verwijderd. Let op dat er dan mogelijk ook thumbnails worden verwijderd die andere 

verzamelingbestanden ook gebruiken. Dat is verder geen probleem omdat in dat geval de 

benodigde thumbnails automatisch opnieuw worden gemaakt. 

Verwijder alle thumbnails. Ook al zijn de thumbnailbestanden relatief klein, als het er veel zijn 

nemen ze toch een flinke ruimte in. Met deze button verwijdert u alle thumbnails. Zoals u 

inmiddels weet: Dat is verder geen probleem omdat de benodigde thumbnails automatisch 

opnieuw worden gemaakt. 

4.5.2. Technische details: 

De thumbnail bestanden bevinden zich in: 

C:\Users\uwnaam\AppData\Roaming\Simple Collection Program\thumbnails 

 (of een vergelijkbare map, afhankelijk van de versie van Windows). 

  



 

Simple Collection Program Handboek versie 1710 

 

 

 

32 

 

4.6. Selectielijsten 

Selectielijsten zijn een optie en zijn bij instellingen > opties in te schakelen. 

Het doel van een selectielijst is om een selectie te maken van bepaalde items uit de bestandlijst. 

Op het linker paneel bevinden zich drie buttons waarmee de lijsten zichtbaar worden gemaakt.  

De twee selectielijsten bevinden zich onder de bestandslijst. Er is altijd één lijst zichtbaar. 

Wanneer u ze alle drie uit zet, wordt nochtans de bestandslijst getoond.  

Een van de drie lijsten is de zogenaamde actieve lijst. Deze ontstaat wanneer op de lijst 

wordt geklikt. Bij deze lijst wordt het naamlabel dan gekleurd met een vet lettertype. De 

reden daarvan is om duidelijk aan te geven dat dit de actieve lijst is en dat alle bewerkingen op 

die lijst betrekking hebben.  

In de selectielijsten komen kopieën van de items in de bestandslijst. Er kunnen alleen items in 

een selectielijst komen die al bestaan in de bestandslijst. Er kan dus geen nieuw item in een 

selectielijst worden gemaakt.  

Wanneer een item wordt verwijderd uit een selectielijst wordt het item in de bestandslijst niet 

verwijderd. Een item in een selectielijst is een zelfstandig item, dat echter slechts een volledige 

kopie is van het item in de bestandslijst. 

Het item in bestandslijst heeft geen unieke eigen data maar gebruikt de data die hoort bij het 

item in de bestandslijst. Vanuit de selectielijst kan daardoor wel de data in het originele item 

worden gewijzigd, maar het originele item en bijbehorende data kan niet vanuit de selectielijst 

worden verwijderd. 

Voorbeeld: 

In de bestandslijst staat item F0001 met kleur groen. 

Wanneer F0001 naar de selectielijst wordt gekopieerd dan wijst het naar F0001 met als data de 

kleur groen. Wanneer in het item F0001 in de selectielijst de kleur wordt gewijzigd dan wordt de 

kleur ook gewijzigd in het item in de bestandslijst. Beide items F0001 maken dus gebruik van 

dezelfde data, die echter vastzit aan item F0001 in de bestandslijst.  

Alle wijzigingen die in het item in de selectielijst worden gemaakt worden dus één op één 

doorgegeven aan hetzelfde item in de bestandslijst of andere lijsten. 

Echter wanneer een item in een selectielijst wordt verwijderd dan gebeurt er met de andere 

items niets. Wanneer daarentegen het “moederitem” in de bestandlijst wordt verwijderd, worden 

ook alle daarvan afgeleide selectie-items verwijderd. 
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4.6.1. Werken met selectielijsten 

Om de gewenste items in een selectielijst te krijgen zijn er twee mogelijkheden: 

4.6.2. Stuk voor stuk handmatig 

 

Rechts van het label boven de selectielijst zit een selectiebutton met twee pijltjes naar beneden. 

Daarmee wordt het actieve geselecteerde item in een andere lijst in deze lijst gekopieerd. 

Voorbeeld: 

In de bestandslijst is item F0010 

geselecteerd. Dat is het actieve item in de 

actieve lijst. De actieve lijst is herkenbaar 

aan de witte kleur. De selectielijst heeft een 

grijze kleur.  

Na het klikken op de selectiebutton is item 

F0010 gekopieerd naar de selectielijst.  

 

 

4.6.3. Met de selecteren buttons 

 

Selecteren volgt dezelfde regels als zoeken. Het verschil is dat bij selecteren alle aan de 

zoekopdracht beantwoordende items in de eerstvolgende selectielijst terechtkomen. Wanneer er 

wordt geselecteerd uit de bestandslijst dan komt de selectie in selectielijst 1. Vervolgens kan er 

weer worden doorgeselecteerd uit selectielijst 1 naar selectielijst 2.  

Doorselecteren 

Om door te selecteren zal dan eerst selectielijst 1 als actieve lijst moeten worden ingesteld door 

er op te klikken. De kleur wordt dan wit en het label krijgt een aparte kleur en vette letters. De 

nieuwe selectie komt dan in selectielijst 2.  

Hierna kunt u weer doorselecteren vanuit selectielijst 2. Het resultaat komt dan in selectielijst 1, 

die daartoe eerst door het programma wordt leeggemaakt. 

Op deze wijze kunt u dus onbeperkt doorselecteren. In logische termen is dit een EN operatie. 

De laatst overgebleven items voldoen namelijk aan alle vooraf gestelde selectiecriteria. 

Meeselecteren 

Wanneer u op meerdere eigenschappen wilt selecteren, in logische termen een OF operatie, dan 

kan dat door na elkaar diverse selectiecriteria op te geven vanuit dezelfde lijst. 
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Voorbeeld: 

U wilt uit een bestand met postzegelinformatie alle zegels selecteren die of groen of blauw zijn. 

In dat geval selecteert u eerst uit de bestandslijst groen en daarna (ook uit de bestandslijst) 

blauw. Uiteraard zullen er dan ook groenblauwe en blauwgroene zegels bijzitten. Die kunnen er 

dan eventueel handmatig uit worden verwijderd. 

In principe kunt u allerlei combinaties van doorselecteren en meeselecteren na elkaar gebruiken.  

4.6.4. Selecteren aandachtspunten 

Een belangrijk aandachtspunt bij het werken met de selectielijsten is goed in de gaten te houden 

vanuit welke (actieve) lijst er wordt geselecteerd.  

Selectielijsten kunnen ook series tonen, echter alleen de in de selectielijst opgenomen items van 

de serie worden dan getoond of berekend. 

Verder hebben bewerkingen en presentatie alleen betrekking op de actieve bestandslijst of 

selectielijst.  

Voor multimediatoepassingen kunnen dan bijvoorbeeld alle Franse chansons bij elkaar worden 

geselecteerd en vervolgens afgespeeld. 

Voor postzegels en munten kunnen bijvoorbeeld specifieke items met veldinhoud 1 in het 

gezocht-veld worden geselecteerd en geëxporteerd naar een csv bestand.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Simple Collection Program Handboek versie 1710 

 

 

 

35 

 

5. Importeren 

5.1. Inleiding 

Met de importeren-functies wordt data uit andere bestanden geïmporteerd.  

 

Bij het importeren kunnen alle typen bestanden door elkaar worden gebruikt. U kunt dus 

bijvoorbeeld eerst een PRT bestand importeren, daar overheen een DCC bestand importeren en 

daarna een CLC bestand daar weer overheen importeren.  

Na het importeren slaat u het bestand op als DCA bestand met Bestand > Opslaan. 

Opmerking: anders dan bij de exporteren functie wordt in deze versie (nog) geen gebruik 

gemaakt van de selectiehokjes en selectielijsten. In een komende versie kan dat anders zijn, 

zodra de update functie is geïmplementeerd. In dat geval krijgt u daar dan eerst een vraag over 

van het programma. 

Algemeen: Bij importeren kan worden geïmporteerd naar een bestandslijst waar al wat in staat. 

In dat geval worden de nieuwe items toegevoegd aan de bestaande items in de lijst. Dat is de 

reden dat het programma u dan eerst vraagt of u het bestand wilt opslaan. U wordt er zo aan 

herinnerd dat er nog items in de items in de lijst staan. 

Voorbeeld: u heeft een bestand met de naam PZ met alle postzegels tot 2000. U ontvangt van 

iemand een bestand NPZ met de postzegels tot 2010 waarmee u uw eigen bestand wilt updaten. 

(Belangrijk is daarbij om te bedenken dat importeren op het niveau van items gebeurt. Er 

kunnen bij deze importfunctie dus geen individuele velden worden aangepast.)  

In dit geval leest u eerst het originele bestand PZ in en daarna importeert u het nieuwe bestand 

NPZ. Daarbij is het wel van belang dat de itemnummers op dezelfde manier zijn opgebouwd in 

beide bestanden. Wanneer uw items zijn opgebouwd volgens F001, F002… etc. dan moet dat 

ook in het andere bestand het geval zijn. 

Bij het importeren controleert het programma of er al items aanwezig zijn. In dat geval zijn er de 

volgende mogelijkheden: 

1. Het item is al aanwezig in de lijst. In dat geval wordt gevraagd of u de lijst wilt aanvullen 

met de nieuwe items.  

1a. Wanneer u wilt aanvullen wordt gevraagd of u (alle) bestaande items wilt vervangen. Let op, 

het gehele item wordt vervangen, eventuele persoonlijke informatie zoals aantallen gaat dan 

verloren. 
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1b. Wanneer u de bestaande items niet wilt vervangen wordt gevraagd of u de nieuwe items wilt 

toevoegen zodat er dubbele items ontstaan. 

2. Wanneer items nog niet voorkomen in de lijst worden ze toegevoegd. 

In het voorbeeld met een PZ en NPZ bestand geeft u daarom op dat u met nieuwe items wilt 

aanvullen, maar dat u bestaande items niet wilt vervangen en die ook niet wilt toevoegen. 

Uiteindelijk zullen zo dus alleen de nog niet bestaande items worden toegevoegd aan de lijst.   

Importeren is mogelijk vanuit de volgende typen bestanden: DCA, DCC, CSV, PRT, CLC. Details 

over die bestanden en hoe ze te importeren staan in de volgende paragrafen. 

5.2. Importeren van Scolp DCA bestanden 

DCA bestanden, dit zijn bestanden die zijn gemaakt met Simple Collection Program. Oftewel het 

programma waar dit handboek voor bedoeld is en waar u nu waarschijnlijk mee werkt. Deze 

bestanden hebben als bestandstype .dca. 

Normaal opent u een DCA bestand met de bestand > openen of bestand > geschiedenis functie. 

Importeren is van toepassing wanneer u items uit een ander DCA bestand wilt toevoegen aan het 

huidige bestand.  

Open of maak eerst een DCA bestand waarnaartoe moet worden geïmporteerd. Importeer 

vervolgens het te importen DCA bestand. 

Wanneer de sjablonen in deze twee DCA bestanden niet gelijk zijn kunnen er complicaties 

optreden vanwege afwijkende sjablonen. 

5.2.1. DCA bestanden met afwijkend sjabloon 

Bij DCA bestanden is het van belang te beseffen dat dergelijke bestanden volgens een bepaald 

sjabloon zijn gemaakt. Wanneer het te importeren DCA bestand is gemaakt met een ander 

sjabloon dan dat waarmee u het huidige bestand heeft gemaakt kan het zijn dat bepaalde velden 

niet gevonden worden. Het programma zal daar geen oplossing voor hebben en toont het veld 

dat gemist wordt. Vaak is dat een veld dat niet wordt gebruikt, maar als dat wel het geval is kan 

dat alleen opgelost worden door het sjabloon handmatig aan te passen. 

U krijgt in dat geval een melding zoals: 

  

In dit voorbeeld wordt een bestand met een ouder sjabloon geïmporteerd naar een nieuw 

gemaakt bestand met een nieuwer sjabloon waarin een veld is opgenomen voor de rotatie van 

de foto. Dat veld staat nu op de plek waar voorheen het veld CINFB7 stond, oftewel het 

Informatieveld B, waarvoor nu dus geen veld meer beschikbaar is. 
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U kunt dit gerust negeren (ok klikken) wanneer in het te importeren bestand niets in dat veld 

staat. Anders is dit alleen op te lossen door het nieuwere sjabloon aan te passen. In dat geval 

kan er een checksum error verschijnen: 

 

Een checksum error duidt er op dat niet alle data correct wordt geïmporteerd. Klik op Ja om 

zoveel mogelijk data alsnog te importeren.  

Alternatief. 

Om deze fouten te voorkomen kunt u het te importeren exportbestand eerst inlezen en dan 

exporteren naar een DCC bestand. Dat DCC bestand kunt u zodanig aanpassen dat de labelcodes 

overeenkomen met die van het nieuwe sjabloon. Vervolgens kunt u het DCC bestand importeren. 

5.3. DCC bestanden. 

Deze zijn gemaakt met Simple Collection Program of een ander programma en bevatten de 

informatie in kolommen en leesbare tekst. DCC bestanden refereren naar de veldcode van het 

programma. Door de extensie van een DCC bestand te wijzigen naar .csv kan het verder in een 

spreadsheetprogramma worden bewerkt. Door daarna weer de extensie terug te veranderen 

naar .dcc kan het weer als dcc bestand worden geïmporteerd. 

DCC bestanden hebben als belangrijk voordeel boven de hierna besproken CSV bestanden, dat 

de informatie wordt weggeschreven op basis van de veldcode in plaats van de naam in het label. 

Dat voorkomt doublures en verkeerde import. 

Voorbeeld: 

Het nummerveld heeft als label “Nummer” maar dat label met die naam komt ook voor in de 

andere catalogi. 

De interne veldcode is “CITEM1” en is uniek. Want dit veld heeft voor de andere catalogi de 

veldcodes “CITEM1” t/m “CITEM2”. De veldcode wordt gedefinieerd in het sjabloon. Deze wordt 

ook getoond wanneer op het veldinstellingen paneel op de naam van het label wordt geklikt.  

Een DCC bestand is vanwege het gebruik van veldcodes onafhankelijk van wat er in de labels 

staat. Een dcc bestand wordt daarom ook bij sjablonen in andere talen toch op de juiste manier 

geïmporteerd. 
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5.4. CSV bestanden. 

Deze zijn gelijk aan DCC bestanden, maar hebben alleen een andere bovenste regel. CSV 

bestanden (Comma Separated Values) worden normaal met een spreadsheetprogramma 

gemaakt en zijn daarmee ook in te lezen.  

Simple Collection Program heeft het nodig dat het scheidingsteken in een CSV bestand de 

puntkomma is (tenzij de geavanceerde instelling voor een ander scheidingsteken wordt 

gewijzigd)I. 

Let op dat normaal alle velden in de catalogi dezelfde labels hebben. In dat geval zult u dus de 

labels moeten aanpassen. In dat geval kan beter gebruik worden gemaakt van DCC bestanden 

omdat daarin de functie van een veld wordt gedefinieerd, onafhankelijk van de naam in het label. 

5.5. Importeren van CLC bestanden 

Deze zijn gemaakt met CLC (Collection), de voorganger van Simple Collection Program. Deze 

bestanden hebben als bestandstype .cl1. Bestanden van het type cl2 zijn gecomprimeerd en 

moeten eerst door CLC worden gedecomprimeerd naar een CL1 bestand. 

Bestanden die zijn gemaakt met het programma CLC kunnen worden geïmporteerd. Dit betekent 

dat de inhoud van het CLC bestand zo compleet mogelijk wordt overgezet naar een nieuw DCA 

bestand. Het originele CLC bestand blijft daarbij intact. 

Simple Collection Program zal de gegevens uit het CLC bestand op vaste plaatsen importeren. 

Dit kan dus afwijken van de plaats die u in gedachten had. Met de bewerkingsmogelijkheden van 

Simple Collection Program kunt u de data uiteindelijk toch op de gewenste plaats zetten. 

Alternatief: Als alternatief kan het CLC bestand door CLC worden geëxporteerd naar een 

tekstbestand, dat eigenlijk een CSV bestand is. Het mist alleen de juiste labels. Door de labels er 

in te zetten en het op te slaan als CSV of DCC bestand kan het worden geimporteerd als CSV of 

DCC. 

Bestandstype 

Voordat het importeren wordt gestart maakt u eerst een nieuw verzamelingbestand van het juiste 

type. Wanneer u een CLC bestand met informatie over postzegels importeert dan maakt u dus 

eerst een DCA verzamelingbestand voor postzegels. U kunt ook importeren naar een lijst waar al 

items in staan.  

CLC Tekstbestanden 

Bij CLC wordt gewerkt met losse tekstbestanden. Bij het importeren heeft u de keuze deze als 

losse tekstbestanden te blijven gebruiken of ze te importeren naar het DCA verzamelingbestand. 

De tekst wordt dan getoond in het tekstpaneel. Dit laatste is het meest logische bij kleine 

tekstbestanden (kleiner dan circa 10.000 bytes). Wanneer tijdens het importen een verwijzing 

naar een tekstbestand wordt gevonden wordt u gevraagd wat u er mee wil: 

                                       
I Instellen van een ander scheidingsteken is mogelijk vanaf versie 1707 van het programma.  
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Na het importeren slaat u het bestand op als DCA bestand.  

 

5.6. Importeren van PRT bestanden 

PRT bestanden zijn oorspronkelijk gemaakt met en voor het programma ALLES in de MS-Dos 

periode. Simple Collection Program heeft de mogelijkheid deze PRT bestanden te importeren en 

om te zetten naar een DCA verzameling-bestand. Nadat het PRT bestand is geïmporteerd is er 

een DCA bestand ontstaan dat u kunt opslaan. Het originele PRT bestand blijft daarbij intact. 

Vervolgens werkt u voortaan met het DCA bestand.  

Een PRT bestand bevat een lijst met informatie over een bepaald verzamelgebied, bijvoorbeeld 

postzegels. Deze informatie bevat onder andere nummer, omschrijving, nominale waarde, kleur, 

waarde postfris en waarde gebruikt. PRT bestanden eindigen op .PRT. De naamgeving van het 

bestand is in het algemeen zodanig dat de eerste letters van de bestandsnaam het type inhoud 

aangeeft. Bijvoorbeeld franknor.prt bevat de frankeerzegels van Noorwegen. 

PRT bestanden worden uitgegeven door de HCC Postzegel Gebruikers groepering 

(http://postzegel.hcc.nl)  

5.6.1. Voorbeeld: PRT bestand Noorwegen. 

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een PRT bestand met de naam franknor.prt. Dit bestand 

bevat de frankeerzegels van Noorwegen. 

Let op: het kan zijn dat de PRT bestanden in zip-formaat zijn gecomprimeerd. In dat geval dienen 

de zip bestanden eerst te worden ge-unzipped door een daarvoor geschikt programma, 

bijvoorbeeld Winzip of Winrar.  Na het unzippen heeft u een PRT bestand dat door Simple 

Collection Program kan worden geïmporteerd. 

Stap 1: maak een nieuw verzamelingbestand van het juiste type. 

Aangezien PRT bestanden voornamelijk voor postzegels en munten beschikbaar zijn maakt u 

eerst een nieuw verzamelingbestand van het type postzegels of munten, of een vergelijkbaar 

bestand.  

Extra: Wanneer u met een bestaand bestand importeert worden de nummers uit het PRT bestand 

toegevoegd aan de bestaande lijst. Op die manier kunt u dus eventueel meerdere PRT bestanden 

van het zelfde land of type importeren en in dezelfde lijst plaatsen. 

Stap 2: Klik op Importeren - PRT bestand 
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Selecteer het prt bestand dat u wilt importeren. In dit geval wordt gekozen voor FRANKNOR.PRT 

zijnde een bestand met de frankeerzegels van Noorwegen. 

 

Stap 3: Nummer weergave aanpassen 

Nu volgen er indien van toepassing automatisch diverse vragen over hoe u het bestand wilt 

importeren. De nummers in het PRT bestand volgen elkaar op als 1, 2, 3, ...... 999, 1000, 1001 

etc. Dit kan later problemen geven met sortering in de lijst. Wanneer u meerdere PRT bestanden 

in dezelfde lijst wilt importeren dan komen dezelfde nummers meerdere malen voor. Een en 

ander wordt opgelost door een voorvoegsel (prefix) en door normalisatie. 

Voorvoegsel: 
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Omdat het hier om frankeerzegels gaat, die in een later stadium moeten worden gekoppeld aan 

de HCC PZGG CD Rom voor Noorwegen, kiezen we als voorvoegsel de hoofdletter F. (de F staat 

voor Frankeerzegel) 

Normalisatie: 

 

De standaard normalisatie is naar 4 posities voor het hoofdnummer. 1 wordt dus 0001.  

resultaat: 

Voorvoegsel en normalisatie zorgen er nu voor dat nummer 1 wordt veranderd in F0001 

enzovoort.  871 wordt F0871. Hiermee wordt tevens bereikt dat de HCC PZGG Cd-Roms kunnen 

worden gekoppeld aan de nummers en dat de items in de lijst correct kunnen worden 

gesorteerd. 

Opmerking: bij de menufunctie Bewerken kan later eventueel een andere normalisatie, 

voorvoegsel en achtervoegsel worden gedaan. 

Stap 4: Subnummers 

Hoofdnummers zijn 1, 2, 3, 4 enzovoort. Subnummers zijn 1a, 1b, 2a, 3c enzovoort. 

U kunt kiezen om subnummers wel of niet te importeren. Wanneer er geen subnummers in het 

PRT bestand aanwezig zijn wordt deze vraag niet gesteld. 

 

Hierna zijn alle gegevens bekend en wordt het PRT bestand ingelezen. 

Stap 5: Resultaat aanpassen 

PRT bestanden worden in het algemeen zonder problemen ingelezen. Alleen de valuta die in 

sommige PRT bestanden staan kunnen een waarschuwing geven. Bijvoorbeeld als de valuta niet 

door u is gedefinieerd. Dit lost u op door de ontbrekende valuta te definiëren bij de instellingen. 

Het valuta symbool f (florijn teken) wordt gewijzigd in HFL zoals gebruikelijk voor Simple 

Collection Program. 
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5.6.2. Opmerkingen bij PRT bestanden 

Opmerking 1: vreemde tekens 

In de PRT bestanden wordt gebruik gemaakt van (DOS) ASCII karakters. Onder Windows wordt 

echter gewerkt met ANSI karakters. Deze verschillen voor de codering van diakritische tekens 

zoals é, ä, ø, ù. Simple Collection Program zet deze tekens om, maar helaas zijn niet alle tekens 

automatisch om te zetten waardoor het kan voorkomen dat er soms vreemde tekens in het 

bestand staan.     

Opmerking 2: getallen met breuken 

De PRT bestanden bevatten informatie over de nominale waarde van het item. Dit heet ook wel 

‘face value’ in het Engels. Hiermee wordt bedoeld de afgebeelde waarde op de zegel of munt. Bij 

het importeren wordt de breukwaarde aangehouden en wordt niet geconverteerd naar een 

decimale waarde. 

Opmerking 3: gereserveerde nummers 

In het PRT bestand wordt rekening gehouden met gereserveerde en vervallen nummers. Dit is 

nodig voor andere programma’s. Voor het gebruik met Simple Collection Program is deze 

werkwijze niet nodig. Deze nummers worden daarom niet ingelezen. 

Opmerking 4: series 

Vanaf versie 1703 wordt de omschrijving tevens in het serienaam veld geplaatst. In veel gevallen 

is dat correct, maar niet altijd. In dat geval kan de serienaam handmatig worden aangepast. 

5.6.3. Normalisatie afspraken PRT bestanden 

Onder normalisatie wordt verstaan het zodanig coderen van een nummer dat het overeenkomt 

met de codering op de Cd-Roms met afbeeldingen van de HCC-PZGG. Normalisatie vindt in het 

algemeen plaats met een letter en vier cijfers. Bijvoorbeeld F0001 voor frankeerzegels en L0001 

voor luchtpostzegels.  
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6. Importeren van multimedia 

Deze mogelijkheden worden getoond onder het importeren menu. Er wordt een lijst gemaakt met 

een boomstructuur die uitklapbaar is door op een item te dubbelklikken. 

Hiervoor heeft u een geschikt sjabloon nodig, bijvoorbeeld het multimedia sjabloon. Dit wordt 

(meestal) niet standaard meegeleverd maar is gratis aan te vragen via de website. 
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7. Koppelen 

7.1. Afbeeldingen koppelen 

Bij afbeeldingen koppelen worden afbeeldingbestanden gekoppeld aan de gelijknamige items in 

de lijst. Wanneer er in de lijst bijvoorbeeld een item voorkomt met de naam “winter” dan wordt 

daar door het programma het afbeeldingbestand winter.jpg bij gezocht. Bij het koppelen worden 

eerst alle afbeeldingbestanden bi elkaar gezocht en vervolgens gekoppeld aan alle items in de 

lijst. 

U selecteert daarbij de (bovenliggende) map waar de bestanden zich bevinden.  

7.2. Bestandstypen 

[onderstaande informatie is mogelijk alleen van toepassing op verouderde versies van dit 

programma, tegenwoordig wordt gevraagd welk type u wilt importeren.] 

Bij het koppelen van afbeeldingen wordt gezocht naar bestanden van het type jpg, bmp, png, pcx 

en gif. Dit zijn de standaardbestandstypen die kunnen worden getoond.  

Wanneer u heeft te maken met afbeeldingen van die typen maar onder een andere naam 

(bijvoorbeeld jpeg i.p.v. jpg of dib i.p.v. bmp)  kunt u dat type toevoegen door het op te nemen 

in het ini-bestand. 

Sluit eerst het programma af, anders wordt de wijziging in het ini bestand overschreven met de 

oude waarde. Het ini bestand heet scolp.ini en staat in  

C:\Users\UWNAAM\AppData\Roaming\Simple Collection Program\program 

(bij Windows XP is dat de vergelijkbare map onder documents and settings) 

Voeg de volgende regel toe aan het ini bestand als u bijvoorbeeld .sif bestanden wilt toevoegen 

bij het koppelen: 

linkpictype = sif  

7.3. Koppelen PZGG Cd-Rom 

Bij koppelen (linken) worden fotobestanden op schijf of cd-rom gekoppeld aan de bestaande 

items. Een voorbeeld is dat u met behulp van een PRT bestand via importeren een DCA 

verzamelingbestand heeft gemaakt. In dat geval zullen de frankeerzegels in de lijst zijn 

opgenomen als F0001, F0002 etc. 

PRT bestanden voor diverse landen worden aangeboden door de HCC Postzegel gebruikers 

groep (PZGG). De PZGG levert ook Cd-roms met afbeeldingen voor de items. Deze items kunnen 

automatisch worden gekoppeld met de items van het geïmporteerde PRT bestand.  

Als voorbeeld doen we dit voor het elders in dit handboek geïmporteerde bestand voor 

Noorwegen. Open eerst het Noorwegen bestand. Plaats vervolgens de Noorwegen Cd-Rom van 

de PZGG. 

Klik vervolgens op Bestand – Koppelen – Koppel PZGG afbeeldingen. 
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Het programma gaat nu op zoek naar de Cd-Rom. Wanneer de Cd-Rom wordt gevonden wordt 

een bevestiging gevraagd. 

 

In dit geval is de Cd-Rom gevonden op drive F:. Klik Ja. 

Het programma gaat vervolgens de bestanden zoeken en koppelen aan de items in de lijst. 

Wanneer dit allemaal lukt dan wordt dit als volgt gemeld: 

 

Wanneer u nu F0005 selecteert in de lijst en op F in het fotopaneel klikt wordt de bijbehorende 

foto getoond. Wanneer u … aanklikt kan worden ingesteld dat de foto steeds automatisch wordt 

getoond. 
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7.3.1.  Alternatief: CD opslaan op harde schijf of usb-stick 

Het is ook mogelijk om de inhoud van de CD op de harde schijf of usb-stick te zetten. In dat 

geval kunt u er zelf afbeeldingen aan toevoegen. 

De PZGG CD heeft de volgende indeling: 

 

Wanneer u de inhoud van de cd op harde schijf zet dan dient deze indeling aangehouden te 

worden. De basismap CD is voor iedere CD hetzelfde. U kunt meerdere Cd’s op harde schijf 

zetten door een aparte beschrijvende map als basis te nemen.  

Voor Noorwegen wordt dat dan bijvoorbeeld de map C:\Noorwegen\CD 

Wanneer er geen CD aanwezig is zal bij deze methode eerst een aantal foutmeldingen 

verschijnen die u beantwoordt met Doorgaan. Net zo lang tot er wordt gevraagd handmatig de 

map te selecteren. 

Na enige malen op Doorgaan klikken verschijnt het keuzewindow: 

 

Bij het importeren dient dan de map CD te worden aangeklikt van het betreffende land. 

Opmerking: Het is in dit geval eenvoudiger de standaard koppelmethode te gebruiken, dus niet 

de PZGG methode. In dat geval komt u namelijk direct bij het laatste scherm terecht. 
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8. Exporteren als DCC en CSV bestand 

DCC (Data Collection Characters) bestanden zijn bestemd om de data uit het DCA bestand op 

normaal leesbare data ter beschikking te stellen voor andere doeleinden.  

Bijvoorbeeld wanneer u de data wilt gebruiken in een spreadsheet of wanneer u een gedeelte 

van de data als catalogusbestand aan anderen ter beschikking wilt stellen. 

Vanuit data oogpunt is het belangrijk dat u hiermee altijd zelf de beschikking houdt over uw data 

en daarvoor niet afhankelijk bent van het programma Simple Collection Program, mocht dat op 

een gegeven moment niet (meer) werken. 

Een CSV (comma separated value) bestand is een standaard door spreadsheet programma's 

inleesbaar bestand. Een CSV bestand is in de basis hetzelfde als een DCC bestand. Het verschil 

bestaat hierin dat in een DCC bestand secties kunnen worden toegevoegd om het weer 

importeren door Simple Collection Program te ondersteunen met extra informatie. 

Belangrijke uitgangspunten voor DCC en CSV: 

1. het scheidingsteken is de puntkomma. Het spreadsheet programma moet dus op de 

puntkomma als scheidingsteken worden ingesteld. Eventuele aanwezige puntkomma’s in de data 

worden door het programma gewijzigd in komma’s.  

Vanaf versie 1710 kan een komma of ander scheidingsteken worden gedefinieerd bij 

geavanceerde instellingen. 

2. de tekens 'nieuwe regel' en 'terugloop' worden vervangen door spaties. Dit is alleen van 

belang voor de tekst in de tekstblokken. 

3. het is mogelijk om alleen de geselecteerde velden te exporteren. Wanneer het programma ziet 

dat er velden geselecteerd zijn zal het vragen of u alleen de geselecteerde velden wilt exporteren. 

Wanneer u daar nee op antwoord worden alle velden opgeslagen. 

4. op de eerste regel van het exportbestand staan de interne veldcodes van Simple Collection 

Program. Deze codes vindt u in het sjabloonbestand. 

5. Alleen de velden waar in een van de items iets in staat worden opgeslagen. Wanneer u het 

bestand aanpast met een spreadsheetprogramma kunt u eenvoudig nieuwe kolommen invoegen 

wanneer dat nodig zou zijn. 
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9. Series 

De seriefuncties zijn een optie, deze kunnen worden geactiveerd  bij Instellingen - Opties.  

De speciale instellingen voor series staan bij Instellingen – Series en berekeningen. 

In onderstaande voorbeelden wordt gebruik gemaakt van een sjabloon met speciale velden die 

met series te maken hebben, maar met een normaal sjabloon werkt het ook. 

9.1. Definiëren van series 

Met serie wordt bedoeld een aantal bij elkaar horende items. De eerste drie postzegels van 

Nederland vormen bijvoorbeeld een serie. Deze serie bestaat bij de voorbeelden in dit handboek 

uit de nummers F0001, F0002 en F0003I.  

Om aan te geven dat een item bij een bepaalde serie hoort vult u in het veld Serie de naam van 

de serie in. U kunt hier invullen wat u wilt. Belangrijk is alleen dat u alle tot de serie behorende 

items een unieke en gelijke serienaam hebben. 

De serie F0001, F0002 en F0003 kunt u bijvoorbeeld de serienaam F0001 geven. Dit vanuit de 

consistente gedachte dat u iedere serie de naam van het eerste item geeft. 

 

In bovenstaand voorbeeld wordt dus bij itemnummer F0002 het nummer van het eerste item uit 

de serie, F0001, als serienaam gebruikt. 

S Aantal 

In het veld S aantal kan het aantal items in serie worden ingevuld. Dit is normaal niet nodig. Door 

de items met dezelfde serienaam bij elkaar te zoeken weet het programma immers hoeveel items 

er zijn.  

Het programma gaat er echter standaard van uit dat alle items van de serie netjes achter elkaar 

staan. Wanneer dit niet het geval is, bijvoorbeeld vanwege subnummers na sortering, zal het 

programma slechts 1 item van de serie vinden, want het volgende (subnummer) item heeft een 

andere serienaam. Verderop bij de details wordt uitgelegd hoe dit opgelost kan worden. 

S positie 

Bij sommige verzamelingen kan het handig zijn om voor de duidelijkheid de positie in de 

volgorde binnen de serie op te nemen. Daar is dit veld, voor zover aanwezig in het sjabloon, voor 

bedoeld. Het programma doet hier echter niets mee. 

  

                                       
I De letter F staat voor frankeerzegel 
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Navigatie 

Wanneer de series optie is geactiveerd verschijnen twee extra 

navigatiebuttons. Daarmee wordt naar het begin van de vorige of de 

volgende serie gegaan. Als er een andere serienaam wordt of geen 

serienaam is gedefinieerd wordt daar gestopt. Vervolgens wordt 

doorgegaan naar het eerstvolgende item dat een andere of wel een 

serienaam heeft. 

9.1.1. Serie tonen 

Op het paneel aan de rechterkant zit een button Ser waarmee de serie wordt getoond. 

Hierbij zijn twee aparte onafhankelijke mogelijkheden die bij de instellingen via de … 

button kunnen worden ingesteld. 

 

 

Totaalwaarden 

 

Wanneer totaalwaarden is geactiveerd wordt van bepaalde velden een totaalwaarde van de items 

in de serie getoond. Het veld krijgt dan een opvallende andere kleur. In dit voorbeeld witte letters 

met een blauwe achtergrond. Hier wordt de totaaltelling van de serie-items getoond.  

Daarbij moet worden opgemerkt dat dit slechts een optelling is. In bepaalde gevallen kan een 

serie meer waard zijn dan de som van de losse items. In dat geval kan het beste voor de serie 

als serie een apart item worden gemaakt. 

Op het waardenpaneel wordt hetzelfde gedaan met de gecalculeerde waarden. 

 

Omdat hier ook een optelling wordt gedaan kan het voorkomen dat bij valutaberekeningen bij 

individuele items een afronding voorkomt die een ander resultaat geeft dan wanneer eerst alle 

bronwaarden zouden zijn opgeteld en daarna de valutaberekening zou plaatsvinden. 

In plaats van de waarde kan ook de inventariswaarde worden getoond. Dit is waarde van een 

item vermenigvuldigd met het aantal dat in bezit is. Zie voor details het hoofdstuk Totalen.  

Foto’s 

In de instellingen kan worden gekozen om tevens de foto’s als serie te tonen. Hierbij gedraagt 

het programma zich alsof het een enkele foto toont met daarop de foto’s uit de serie. Om 
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automatisch te tonen moet dus automatisch tonen geactiveerd zijn. Bij klikken op het fotopaneel 

wordt de serie fullscreen getoond. De mogelijkheid om in een apart venster te tonen is niet 

aanwezig. 

Opmerking: De foto's worden vanaf versie 1710 getoond met een aparte button op het 

rechter paneel. 

 

Met de button rechtsonder op het rechterpaneel kan de foto onder het tekstpaneel 

worden getoond.  

Verspreide items 

In het voorbeeld van de afbeelding hiernaast is sprake van twee 

series die, vanwege subnummers na sortering, door elkaar staan. 

Vanzelfsprekend kunnen de items voor wat betreft de serie 

opvolging handmatig worden verschoven, maar dat is bij grote 

aantallen ondoenlijk. 

Dit wordt opgelost door aan te geven bij Instellingen > Berekeningen 

> Verspreide serie items dat de serie items verspreid zijn. In dat 

geval zoekt het programma de hele lijst af naar bij elkaar horende 

items.  

Bij een lange lijst kan dat een langdurige actie worden. Om een dergelijke actie te bekorten dient 

het S Aantal veld. Wanneer dat correct is ingevuld zal het programma wanneer alle items uit de 

serie zijn gevonden de bewerking kunnen stopen. Wanneer hier een te klein aantal staat wordt 

niet de complete serie getoond. 

De optie Vul aantal in serie automatisch in vult het gevonden aantal in wanneer dat is uitgezocht 

door het programma. Dit gebeurt alleen wanneer er in het veld nog niets staat. Zie verderop voor 

verdere details. 

9.2. Series instellingen overzicht 

 

Deze instellingen kunnen snel bereikt worden met de … button onder de seriebutton. In 

de figuur hieronder worden de standaard instellingen getoond. De instellingen voor het 

werken met series staan op het tabblad Instellingen - Series en Berekeningen. 
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Verspreide items: Wanneer de items subnummers hebben en in bijvoorbeeld de volgende 

volgorde staan: 

F001 – F001a – F002 – F002a – F003 – F003a 

en de items zonder subnummer vormen een serie, dan zal bij klikken op F001 alleen F001 

getoond worden. Het volgende item heeft immers een andere serienaam. Door aan te geven dat 

de serie-items verspreid zijn zal verder gezocht worden totdat alle bij de serie horende items 

gevonden, of tot het aantal dat is opgegeven in het Serie aantal veld.  

Beperkte verspreiding (max 50): Wanneer de lijst erg lang is zal bij verspreide items het zoeken 

naar de serie-items lang gaan duren. Deze optie beperkt het zoeken tot maximaal 50 items na 

het laatstgevonden item. 

Vul aantal in serie automatisch in: Het programma zal op basis van het aantal gevonden items 

dit aantal invullen in het veld Serie Aantal. In dat geval kan de volgende keer het zoeken naar 

items worden gestopt zodra dit aantal in bereikt. 

Vul alleen lege velden in: Het serie aantal wordt alleen automatisch ingevuld als dat veld leeg is. 

Toon alle afbeeldingen in de serie: Bij het selecteren van een item worden alle afbeeldingen van 

de serie in het fotopaneel getoond. Let op dat dan ook automatisch foto’s tonen voor het 

fotopaneel moet zijn ingeschakeld. Opmerking: dit is vervangen door een aparte button in versie 

1710. 

Toon totaalwaarden van serie: Van bepaalde velden wordt een serie totaal gemaakt en getoond 

in overlappende velden met een andere kleur.  
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10. Totalen 

Om een indicatie te krijgen van de totale waarde van een verzameling is er de mogelijk om 

totaalberekeningen te laten doen. Met nadruk wordt evenwel in de Voorwaarden voor gebruik 

gesteld dat berekeningen door het programma niet bestemd of bedoeld zijn voor financiële zaken 

zoals waarde-overzichten, verzekeringen of investeringen. Hiermee wordt eventuele schade 

voorkomen die ontstaat door eventuele fouten in het programma of door verkeerde interpretatie 

van de resultaten van het programma. 

Een totaal wordt verkregen door op de totalen button Tot te klikken. 

De werking voor totalen is gelijk aan de werking voor series. Bij series gaat het om het 

totaal van de serie. Bij totalen gaat het om het totaal van alle items in een lijst. Om deze 

functie te activeren kruist men bij Instellingen – Opties de optie Series en berekeningen 

aan.  

 

Er zijn op dit moment de volgende soorten totalen, deze 

worden gekozen met de pijltjebutton in het waardelabel. 

 

 

1. Waarde: het totaal van de waarden de items in de lijst of de serie. Wanneer in het 

catalogusgedeelte een waarde is ingevuld wordt die waarde vermenigvuldigd met de 

valutawaarde. Alle ontstane waarden in het waardepaneel worden opgeteld. Opmerking: hier 

kunnen vanwege afrondingen fouten optreden omdat eerst per item wordt vermenigvuldigd 

en daarna opgeteldI.  

2. Inventaris: Hiermee wordt de berekening gedaan zoals bij waarde, echter steeds 

vermenigvuldigd met de aantallen die in bezit zijn (het aantal in het veld Aantal). Dit geeft dus 

de totale waarde van een verzameling. 

Het resultaat wordt getoond in overlappende velden met een afwijkende kleur. Bij series is dat 

wit op blauw en bij totalen is dat wit op groen. 

Voorbeeld: 

 

Zoals uit het voorbeeld blijkt worden alle velden op het waardenpaneel opgeteld. 

                                       
I Deze afronding zal in principe zeer beperkt zijn omdat alle berekeningen in floating point worden gedaan. 
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11. Rapportage 

Met rapportage worden deellijsten opgeslagen of afgedrukt. Bijvoorbeeld een inventarislijst, een 

inkooplijst of een verkooplijst. Het maken van een rapport kent een aantal stappen: 

1. Definieer de velden die u wilt rapporteren (met de selectiehokjes) 

2. Definieer het type rapport (met de rapportage menu functie) 

3. Stel de verdere details in (in het rapportagevenster) 

4. Print het rapport of sla het op als txt- of csv bestand. 

Deze stappen worden hierna in detail beschreven. 

Bij deze methode wordt het rapport in meerdere lagen voorbereid waarna het resultaat geprint of 

opgeslagen kan worden. De vier stappen worden hierna in detail behandeld. 

Hierna kunnen deze rapportage-instellingen worden opgeslagen als .srs bestand. (scolp report 

script). Later kunt dit script dan weer gebruiken om snel de gewenste rapportage-instellingen 

terug te halen. 

 

Belangrijk 

In de Voorwaarden voor gebruik is gesteld, en dat wordt hier herhaald, dat het programma 

uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is bestemd en bedoeld. Het programma 

is uitdrukkelijk niet bestemd of bedoeld voor financiële zaken waaronder tevens begrepen 

waarde-overzichten, verzekeringen, investeringen etc. 

Het programma wijst u hier op bepaalde momenten nog eens extra op. 

 

11.1. Definiëren van de velden 

De eerste stap is het definiëren van de velden die u wilt rapporteren. Onder rapporteren wordt 

verstaan printen van het rapport of opslaan als tekstbestand. De te rapporteren velden worden 

gedefinieerd met de selectiehokjes. Vink eerst de velden aan die u wilt rapporten. 

De horizontale volgorde van de velden kan in de stap 2 worden gewijzigd, dus u hoeft hier alleen 

de hokjes aan te kruisen van de velden die u op het rapport wilt hebben.  

Voorbeeld: Het gaat hier om een verzameling postzegels. Er wordt een lijst gemaakt met een 

overzicht van de postzegels in de hoogste kwaliteit. De gewenste hokjes zijn aangevinkt. 
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Opmerking: Het rapport wordt gemaakt van alle items in de actieve lijst. Er kan dus eventueel 

eerst nog een sub-selectie worden gedaan naar een van de selectielijsten. 

 

11.2. Definieren van het type rapport 

 

Er zijn vier soorten rapporten mogelijk, waarbij onderscheid wordt gemaakt of een item wel of 

niet wordt mee-gerapporteerd. 

Een algemeen rapport maakt een rapport van alle items in de actieve lijst. De andere drie 

rapporten (Inventaris, Gezocht en Verkooplijst) nemen een item alleen mee in de rapportage 

wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 

Een inventarislijst rapporteert alleen de items die u bezit. Deze neemt alleen de items mee met 

een aantal groter dan nul in het aangekruiste  Aantal veld. 

Let hierbij op welke waarde er wordt gerapporteerd uit het waardeveld. Daar kan Waarde of 

Inventaris worden geselecteerd. 

Een gezochtlijst (mancolijst of want list) en een verkooplijst werkt op dezelfde manier. Alleen 

wordt dan gekeken naar respectievelijk aangekruiste Gezocht of Te Koop velden. 

Tevens kan worden aangevinkt of de kolommen moeten worden opgeteld. Dit optellen werkt 

alleen wanneer een veld als numeriek veld is gedefinieerd (zie elders in dit handboek). 

 



 

Simple Collection Program Handboek versie 1710 

 

 

 

55 

 

11.3. Rapportagevenster 

Na het klikken op een van de rapportage typen (algemeen, gezocht etc) wordt het 

rapportagescherm geopend. Dit is een enigszins onafhankelijke module waarmee verdere 

verfijningen van de rapportage kunnen worden bewerkstelligd. Het eerste resultaat is meestal 

nogal ruw zoals in onderstaande figuur is te zien. 

 

In bovenstaande figuur is te zien dat de aangekruiste velden uit het hoofdscherm allemaal 

worden genoemd in de kopregel. Daaronder staan de gevonden items. De laatste regel bevat de 

optelling van de kolommen daarboven. In het lege veld rechts op de laatste regel kunt u zelf 

bijvoorbeeld de tekst "Totaal" zetten. In alle witte velden kunt u de tekst wijzigen. 

In het rapportagevenster zijn de volgende mogelijkheden voorhanden: 

Verplaatsen van kolommen en rijen: pak hiertoe het bovenste veld van een kolom of rij met de 

muis en sleep hem naar de gewenste positie. 

Verbreden of versmallen van kolommen: Ga met de muis tussen twee kolommen staan en 

schuif met de muis de kolom naar de gewenste breedte. Dit is tevens de ruwe indicatieve 

breedte waarmee geprint wordt. 

Opmerking: om de meest linkse kolom te kunnen aanpassen moet de vaste eerste 

kolom worden uitgezet (met de knop bovenin). 

Lettertype: 

 Om de teksten en waarden netjes onder elkaar te printen of te tonen uit een 

tekstbestand is het aan te raden een niet-proportioneel lettertype te gebruiken zoals 

Courier New. Daarbij hebben alle tekens dezelfde breedte. Dit is in te stellen met de F (Font) 

button. 

Aanpassen van de vaste Kop- of Rij tekst. 

Naast de F button zitten twee buttons waarmee de vaste rij en de vaste kolom 

toegankelijk kunnen worden gemaakt. In dat geval kan de tekst in de vaste velden 

worden aangepast en kunnen de breedtes van die velden worden aangepast. 
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Opslaan naar rapportagebestand .  

De getoonde rapportage kan hiermee worden opgeslagen naar een tekstbestand 

(velden gescheiden door tabs) of een csv bestand (velden gescheiden door 

komma of puntkomma. Een rapportagebestand kan later weer worden ingelezen en 

bijvoorbeeld snel worden aangepast. 

Openen van een rapportagebestand.  

De rapportage die wordt getoond in het rapportagescherm kan worden opgeslagen als 

csv of txt bestand. Men heeft dan bijvoorbeeld een losse mancolijst die op deze manier 

kan worden ingelezen. Daarvoor hoeft het oorspronkelijke verzamelingbestand niet 

aanwezig te zijn.  

Dit betekent dat men onderling op deze manier lijsten kan uitwisselen en aanpassen zonder dat 

men het originele verzamelingbestand nodig heeft. 

Print.  

Hiemee wordt de rapportage geprint naar een printer. Eerst wordt het 

printerselectiemenu getoond waarmee de printer kan worden gekozen en de printer 

verder kan worden ingesteld. Daarna wordt het rapport afgedrukt. Het wordt ten zeerste 

aanbevolen om bij het experimenteren met de rapportagefunctie naar een virtuele printer te 

printen zoals CutePdf. Er wordt dan naar een pdf-bestand geprint. Dat spaart papier en inkt uit en 

is goed voor het milieu. Overigens kan het pdf bestand dan uiteindelijk ook geprint worden. 

Melding dat de regel breder is dan het papier 

 

Wanneer het programma denkt dat de tekst mogelijk te breed is voor de printer komt daar een 

(nogal cryptische) waarschuwing over met een indicatie van het aantal tekens op een regel. In 

dat geval kunt u bijvoorbeeld een kleiner lettertype gebruiken, de printer liggend laten printen, of 

de breedte van de rapportagekolommen verkleinen. 

Ruimte in een cel 

De twee tekstvakken aan de rechterbovenkant bepalen de maximale 

woordlengte van alle kolommen en de minimale getallengte van de 

waarden kolommen. 

De minimale getallengte (nummerlengte) wordt gebruikt om de getallen naar rechts uit te lijnen. 

Een getal als 250.00 wordt bij getallengte 10 voorafgegaan door 4 spaties. Dit is een truc om 

alles netjes onder elkaar te zetten.  
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Wanneer de waarde van de ruimte in een cel of de minimale nummerlengte handmatig wordt 

ingetypt wordt deze alleen overgenomen als daarna op enter wordt gedrukt. 

Let op dat alle breedtes indicaties zijn. Het uiteindelijke resultaat kan afwijken van wat in het 

rapportagevenster wordt getoond. 

11.4. Rapportage script 

Wanneer een rapportagemethode naar uw zin is en vaker kan worden gebruikt kan deze als 

rapportagescript worden opgeslagen. (srs bestand). Wanneer het srs bestand wordt geopend 

worden alle rapportageinstellingen volgens het script ingesteld en direct uitgevoerd.  

Voorbeeld 

Script opslaan 

U heeft een rapport samengesteld van de aantallen die u heeft met daarnaast de aantallen die u 

zoekt via de gezochtlijstfunctie. Alle handelingen die u daarvoor heeft moeten doen kunnen 

worden opgeslagen onder bijvoorbeeld de naam mancolijst. De volgende keer hoeft u dan alleen 

nog maar het mancolijst script te openen om deze rapportage te maken. 

 

Klik daartoe op de s button bovenaan rechts (script opslaan). Vervolgens wordt het script op de 

standaard Windows manier opgeslagen. 

Script gebruiken 

Om het script later weer te gebruiken opent u het 

via het menu – Open rapportagescript. Hierna 

wordt het script direct uitgevoerd en het 

rapportagescherm getoond.   

Het rapportagescript wordt standaard opgeslagen 

in de map: 

C:\Users\UwNaam\AppData\Roaming\Simple 

Collection Program\reportscripts 

Vanuit deze plek worden de scripts tevens 

meegenomen in de backup die dit programma maakt. U kunt de scripts ook ergens anders 

plaatsen maar dan neemt het programma ze niet in de backup mee. 
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12. Bewerken 

12.1. Selectievelden 

Onder bewerken wordt in alle geselecteerde velden in alle items in de huidige geselecteerde lijst 

data aangepast, vervangen of verplaatst. 

 

Voor alle bewerkingen worden de velden waarop de bewerking wordt toegepast geselecteerd 

met de selectievakjes achter het veld. 

Deze selectievakjes worden zichtbaar wanneer de button met het aangekruiste vakje symbool 

wordt ingedrukt. Bij ieder veld verschijnt dan een vakje waarmee het betreffende veld kan 

worden geselecteerd.  

 

Oeps! 

Let op: wanneer er een fout wordt gemaakt die niet eenvoudig te herstellen is, sluit het bestand 

dan direct zonder het op te slaan (voordat het programma het zelf opslaat). De fouten worden 

dan dus ook niet opgeslagen en u kunt het bestand weer openen om de bewerking nogmaals te 

proberen. Zie ook het hoofdstuk bescherming wanneer u onverhoopt toch een foutief bestand 

hebt opgeslagen. 

12.2. Verwissel inhouden 

De inhoud van twee velden wordt verwisseld. Het gaat hier alleen om de inhoud van het veld. 

Mocht het een veld zijn met speciale betekenis voor het programma dan verandert die speciale 

betekenis niet. (Wanneer u dat wel wit dan is daar de functie Verwissel veldposities voor.) 

Selecteer de twee velden waarvan de inhoud met elkaar verwisseld moeten worden. 

Er wordt eerst een voorbeeld getoond van het resultaat met de vraag of u verder wilt gaan.  
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12.3. Verwissel veldposities 

Als voorbeeld willen we de posities van het jaar en het land verwisselen.  

 

Selecteer de twee velden en kies de verwisselen functie. Er wordt een voorbeeld getoond van 

het resultaat met de vraag of u verder wilt gaan. 

Het resultaat is dan: 

 

Met deze functie wordt zowel de veldinhoud als de functie van het veld verwisseld.  

12.3.1. Slepen van de velden 

Deze functie is eveneens sneller mogelijk door een veld naar een andere positie te slepen. In dat 

geval moet de optie “slepen van velden” aangevinkt zijn. Het gehele veld (inclusief label) wordt 

verplaatst door het label naar een ander label te slepen. De complete velden worden dan 

verwisseld. 

12.3.2. Restricties 

Het verwisselen van velden kan alleen tussen velden op het cataloguspaneel onderling of de 

velden op het waardenpaneel, behalve het meest linkse veld waar de waarde in staat. 

Bij het verwisselen van catalogusvelden worden ook de andere catalogi aangepast, tenzij de optie 

meerdere catalogi is aangevinkt. In dat geval wordt hier eerst een vraag over gesteld.  

Bij het verwisselen van een waardeveld worden alle velden die daar bij horen evens verwisseld.  

12.4. Vervang inhoud 

Deze functie vult in een andere inhoud in een veld in.  

Als voorbeeld staat in het hele bestand in het veld Land : nederland. 

 

Om dat te vervangen door Nederland kan deze functie worden gebruikt. 
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In dit dialoogvenster wordt aangegeven dat de bewerking plaats zal vinden op het gehele 

Bestand en het veld Land. Het is namelijk ook mogelijk deze functie uit te voeren op alleen de 

bestanden in een van de selectielijsten. 

Vervolgens wordt voor de zekerheid gevraagd of u ook velden waar al wat instaat wilt 

overschrijven:  

 

 

12.5. Normaliseer veld 

Bij normaliseren wordt het numerieke gedeelte van een veld (meestal het nummerveld) voor alle 

items op gelijke lengte gebracht, bijvoorbeeld F01 wordt F0001 bij normalisering naar vier 

posities. 

Wanneer de nummers in het bestand elkaar opvolgen als bijvoorbeeld 

1, 2, 3, ...... 999, 1000, 1001 etc. 

dan kan dit problemen geven met sortering in de lijst. Door alle nummers in dit geval te 

normaliseren naar 4 cijfers wordt dit opgelost. De items heten dan na normalisatie: 

0001, 0002, 0003, …… 0999, 1000, 1001 

Selecteer het te normaliseren veld. Het programma vraagt met hoeveel cijfers u wilt 

normaliseren. Standaard is 4, waarbij 01 wordt veranderd in 0004. Wanneer u dat wijzigt naar 

bijvoorbeeld 3 dan wordt  01 veranderd in 001. 

Lege velden worden niet aangepast. Velden die een grotere numerieke waarde hebben worden 

ook niet aangepast. Dus wanneer u met 4 posities wilt normaliseren dan wordt F12333 niet 

aangepast. F00000001 wordt dan wel aangepast, want de numerieke waarde is 1. 
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12.6. Voorvoegsel of Achtervoegsel plaatsen  

Deze functie plaatst in alle geselecteerde velden in alle items in de geselecteerde lijst een 

voorvoegsel voor de veldinhoud of een achtervoegsel achter de veldinhoud. 

Wanneer er in een veld 0001 staat dan kan daar bijvoorbeeld het voorvoegsel F voor worden 

gezet met F0001 als resultaat.  

12.7. Vervang gedeelte van tekst in veld 

Stel dat de locatie van de foto niet juist is. In plaats van op schijf C: staat deze op schijf D: en we 

willen dat wijzigen. 

   

Selecteer dit veld door het vakje aan te kruisen. 

 

Na het klikken op Vervang gedeelte van tekst in veld verschijnt het volgende venster: 

 

In het veld zoeken naar is C:\cd ingevuld. Dat wordt vervangen door D:\cd. 

Opmerking: deze functie is hoofdlettergevoelig. Wanneer in dit voorbeeld naar c:\cd zou 

moeten worden gezocht dan wordt er dus niets gevonden. 

Let op dat wanneer alleen C was ingevuld, er in theorie mogelijk een andere C was vervangen 

dan bedoeld (bijvoorbeeld als een gedeelte van de bestanden op schijf E: had gestaan met 

eenzelfde mappenstructuur). Om die reden is het veiliger om een wat langere te veranderen 

zoektekst op te geven.  

Het resultaat wordt: 

 

12.8. Kopieer veldinhoud naar ander veld 

Hiermee wordt de veldinhoud van het ene veld naar het andere veld gekopieerd. Omdat hier 

twee velden meedoen en het programma niet weet wat het van- en wat het naar-veld is, wordt 

dit in twee stappen gevraagd. 

Let goed op wat het programma vraagt, want hier kan een heleboel data worden overschreven 

wanneer verkeerde velden worden opgegeven. 

Er wordt tussendoor nog gevraagd of u lege velden wilt overschrijven als dat van toepassing is.  
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Als voorbeeld wordt het serie-veld ingevuld met de omschrijving. Na het importeren van PRT 

bestanden blijkt dit een redelijk werkende methode om series te definieren.  

 

Vink het veld Omschrijving aan als veld waarvandaan gekopieerd wordt. Daarna wordt gevraagd 

het veld aan te kruisen waarnaartoe wordt gekopieerd. 

12.9. Verplaats veldinhoud naar ander veld 

Deze functie werkt hetzelfde als de kopiëren functie die hiervoor wordt beschreven met als 

verschil dat hier niet wordt gekopieerd maar verplaatst. Dat houdt in dat het veld waarvandaan 

wordt verplaatst na afloop altijd leeg is. Ook wanneer er in het waarnaartoe veld iets stond dat 

niet overschreven wordt. Wanneer u dat niet wilt, kunt u de hiervoor beschreven kopiëren functie 

gebruiken. 

12.10. Verander decimale punten en komma's 

Met deze functie worden decimale punt en komma's veranderd in een veld. 

Let op: de veldinstellingen van het veld worden hiermee niet gewijzigd. 
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13. Functies 

Onder de menufunctie Functies zitten enkele functies voor het beheer van het programma. 

 

 

13.1. Back-up maken 

Met een back-up, of reservekopie, wordt bedoeld dat wanneer uw computer defect raakt er op 

een andere plek een kopie is van uw bestanden, zodat u die weer kunt terugzetten wanneer de 

computer gerepareerd of vervangen is. Het programma zelf kan van de website worden 

gedownload. 

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat u regelmatig zelf een back-up van uw bestanden 

moet maken op externe media zoals een usb drive. Doe dat met een apart back-up programma 

of door de bestanden te kopiëren via de Windows verkenner. 

De in dit hoofdstuk beschreven back-up methode is ingebouwd in het programma en daardoor 

strikt genomen niet onafhankelijk. Wanneer er een fout in het programma zit kan het zijn dat de 

back-up niet correct is. In het licht van algemene beveiligings-inzichten is het daarom verstandig 

om een ander programma te gebruiken voor het maken van een back-up. 

Wanneer u met de Windows verkenner bestanden wilt veiligstellen dan kunt u alle bestanden uit 

de standaard locatie kopiëren. Let er daarbij op dat in het algemeen daar niet de teksten, foto’s 

en multimedia staan. Die zullen dus apart geback-upped moeten worden.  

In aanvulling op uw eigen back-up kunt u een snelle back-up maken met de functie Back-up 

maken van het programma. Hiermee wordt een reservekopie gemaakt van de bestanden van het 

programma, inclusief de door u gemaakte databestanden (verzamelingbestanden), die in de 

standaard locatie staan. 
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Na het klikken op OK kunt u een map kiezen waar de bestanden naar toe worden gekopieerd, 

bijvoorbeeld een usb stick of een netwerkdrive. 

Let op: De back-up wordt alleen gemaakt van bestanden die zich op de standaard locatie 

bevinden. Wanneer u bijvoorbeeld uw verzamelingbestanden op een andere plaats opslaat dan 

worden die NIET meegenomen in de back-up. 

Let op: De afbeeldingen, tekstbestanden en multimedia worden niet meegenomen in de back-up 

tenzij u die plaatst in een van de standaard applicatiemappen van het programma. De langere 

teksten van het tekstpaneel zijn onderdeel van het verzamelingbestand en worden dus altijd 

meegenomen in de back-up van het verzamelingbestand. 

Let op: bij het maken van een back-up met deze functie worden alle bestanden in alle mappen 

van de datamap meegenomen, behalve die in de temp, thumbnails en log mappen. 

Opmerking 

Deze back-up wordt gemaakt naar een map met een speciale naam in de map die u selecteert. 

Het programma maakt een nieuwe map met de naam scolp_backup en die moet geselecteerd 

worden bij het terugzetten van de back-up. De reden voor die extra map is te voorkomen dat u 

de back-up per ongeluk naar een schijf schrijft en dan die hele schijf terug kopieert naar de 

Simple Collection Program mappen.  
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13.2. Back-up terugzetten 

Een back-up die met de hierboven genoemde methode is gemaakt kan met deze functie worden 

teruggezet. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u een nieuwe computer in gebruik neemt. 

 

Bij het terugzetten worden diverse zaken gecontroleerd om te voorkomen dat u (andere) 

waardevolle informatie overschrijft. 

Na het klikken op OK kunt u de map selecteren waar de back-up naar toe was geschreven.  

Opmerking 

De back-up wordt gemaakt naar een map met een speciale naam in de map die u selecteert. Het 

programma maakt een nieuwe map met de naam scolp_backup en die moet geselecteerd 

worden bij het terugzetten van de back-up. De reden voor die extra map is te voorkomen dat u 

de back-up per ongeluk naar een schijf schrijft en dan die hele schijf terug kopieert naar de 

Simple Collection Program mappen.  

Na het klikken op OK kan de volgende melding komen: 

 

Dit gebeurt wanneer er nog bestanden op de computer staan die nieuwer zijn dan de bestanden 

op de back-up. Normaal gesproken klikt u op Ja. Tenzij de bestaande bestanden defect zijn en u 

om die reden de back-up terugzet. 

Let op: na het terugzetten van de back-up worden eventuele nieuwe algemene programma 

instellingen (het ini-bestand) niet onthouden bij afsluiten. De reden daarvan is dat het oude ini 

bestand (vanuit de back-up) daarvoor in de plaats komt. 

13.3. Verwijder oude bestanden 

Tijdens het gebruik maakt het programma diverse tijdelijke hulpbestanden en logbestanden aan. 

Deze kunt u hiermee van tijd tot tijd verwijderen. 
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14. Bescherming van uw gegevens 

Bij sommige situaties of bewerkingen kan in een moment van onoplettendheid per ongeluk een 

grote hoeveel data worden vernietigd. Tegen de meest voorkomende vermoedelijk verkeerde 

bewerkingen is enige bescherming ingebouwd door vooraf te waarschuwen. 

Mocht er onverhoopt toch een verkeerde situatie of bewerking hebben plaatsgevonden die niet 

eenvoudig te herstellen is dan kunt u het beste het bestand direct sluiten zonder het op te slaan. 

Het originele bestand blijft dan intact en u kunt het nogmaals openen om het nog eens te 

proberen. 

Mocht het originele bestand toch beschadigd zijn dan kunt u een back-up versie van het origineel 

proberen te vinden.  

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat u regelmatig zelf een back-up van uw bestanden 

moet maken op externe media zoals een usb drive. Doe dat met een apart back-up programma 

of door de bestanden te kopieren via de Windows verkenner. Zie het hoofdstuk over back-up 

maken. 

In aanvulling hierop kunnen extra maatregelen worden genomen om de belangrijkste bestanden 

veilig te stellen, dat zijn de verzamelingbestanden.  

 

14.1. Automatische tijdelijke kopie 

Het programma maakt, naast de archivering die u zelf doet, automatisch tijdelijke back-up 

bestanden aan. 

Deze staan in de temp map van de standaard locatie: 

C:\gebruikers\naam\AppData\Roaming\Simple Collection Program 

Heeft u bijvoorbeeld een bestand met de naam nederland.dca, dan staan daar in de temp map de 

volgende bestanden: 

~nederland.dca, dit is een kopie van de laatst opgeslagen versie. Bij opslaan wordt de informatie 

eerst naar dit bestand geschreven en bij succes wordt het gekopieerd naar het bestand met de 

originele naam. Dit tijdelijke bestand is dus zeer recen. 

~org_nederland.dca, deze is gemaakt vlak voor het bestand werd opgeslagen. Deze heeft 

daarom een oudere datum/tijd dan ~nederland.dca. Het is een kopie van het bestand voordat het 

geopend en vervolgens opgeslagen werd. 
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14.2. Archivering 

Onder geavanceerde opties kunt u archivering aankruisen.  

 

Voor maximale archivering is Dagelijks de beste optie. Er wordt dan iedere dag dat het bestand 

wordt geopend en opgeslagen een kopie in de archiefmap geplaatst (de map archive op de 

standaardlocatie). Dit gebeurt alleen wanneer het archiefbestand nog niet bestaat. Dus wanneer 

u om 09.00 uur een bestand opslaat, wordt er een archiefkopie gemaakt, maar die wordt de rest 

van de dag of maand niet meer overschreven.  

Extra: 

De archiefversie wordt eveneens gemaakt zonder dat het opgeslagen werd, maar omdat het 

programma dat in bepaalde situaties verstandig lijkt.  
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15. Standaard locatie en relatief adresseren 

Op diverse plekken is in het programma sprake van de standaardlocatie. Daarmee wordt bedoeld 

de locatie waar het programma standaard informatie opslaat. 

Deze standaard locatie wordt onder ander gebruikt voor: 

- Het maken van een back-up. Alle informatie die op de standaardlocatie staat wordt in de 

backup meegenomen, behoudens een aantal mappen zoals temp, thumbnails en logs. 

- Het verplaatsen van foto, tekst en multimediabestanden (ftm bestanden). Vaak is het 

gemakkelijk om de bijbehorende ftm bestanden op een centrale locatie op te slaan.  

- Het importeren van packs. Packs zijn Cd-Roms of usb sticks met daarop een complete 

verzamelingset bestaande uit een verzamelingbestand, fotobestanden en eventuele 

andere bestanden. Om er zeker van te zijn dat deze op de juiste plaats worden 

geimporteerd zodat de verwijzingen naar de foto’s altijd correct zijn, worden deze naar 

de standaardlocatie gekopieerd. 

15.1. Standaard locatie 

De standaard locatie is de door Windows aan de gebruiker toegewezen programma map in de 

appdata/roaming map: 

C:\gebruikers\uwnaam\AppData\Roaming\Simple Collection Program  

Dit is normaal een verborgen map maar de kan eenvoudig zichtbaar worden gemaakt via de 

Windows Verkenner. Klik met de rechtermuis op het Windows Start logo en start de Verkenner. 

Klik daar op Beeld. Vink de optie verborgen items weergeven aan. 

 

 

In de standaardlocatie staan de mappen die bij het programma horen. 

15.2. Relatief adresseren 

Wanneer het programma gebruik maakt van de standaardlocatie kan er op een kortere manier 

naar een bestand worden verwezen. Dat gebeurt door de gehele verwijzing naar de 

standaardlocatie te vervangen door >> 

Een bestand met de naam 

C:\Users\uwnaam\AppData\Roaming\Simple Collection Program\pictures\NL\CD\185\1853.jpg 

Wordt dan aangeduid met >>pictures\NL\CD\185\1853.jpg 

Door deze kortere benaming is de naam van het bestand tevens gemakkelijker te lezen op het 

fotopaneel. 
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16. Sjablonen (templates) 

Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide uitleg over de werking van sjablonen (Engels: templates). 

Een sjabloon beschrijft hoe een verzamelingbestand wordt gepresenteerd door het programma. 

 In een verzamelingbestand (DCA bestand) zitten twee onderdelen: 

1. De items; dit zijn de items met 

bijbehorende informatie die in de 

bestandslijst (itemlijst) van het 

programma worden getoond en die u 

kunt toevoegen, wijzigen, aanvullen en 

bewerken in het programma. Dit is de 

informatie die in het bestand over een 

verzameling is opgeslagen. 

2. Het sjabloon; hiermee wordt 

gedefinieerd hoe de informatie in het 

bestand wordt gepresenteerd. 

 

Dit hoofdstuk gaat over het sjabloon gedeelte. Wanneer u een nieuw verzamelingbestand maakt 

hebt u de keuze uit een aantal verzameling-typen, bijvoorbeeld postzegels, munten, modelauto’s 

enzovoort. In feite kiest u daarmee een specifiek sjabloon uit de map met losse 

sjabloonbestanden (.DCT bestanden). 

Bij het maken van een nieuw verzamelingbestand leest het programma het gekozen sjabloon in 

en maakt dat sjabloon onderdeel van het verzamelingbestand. 

Het sjabloon is vervolgens onafscheidelijk aanwezig in het verzamelingbestand. Om het bestand 

in te lezen is daarom geen apart sjabloonbestand nodig, want het benodigde sjabloon zit al in het 

bestand. De items kunt u verwijderen, maar het sjabloon blijft altijd in het bestand aanwezig.  

 

16.1.1. Sjabloon wijzigen 

De informatie in het sjabloon kan grotendeels binnen het programma worden gewijzigd. De 

labelteksten, labelposities, en kleuren van veld en label kunnen allemaal gewijzigd worden vanuit 

het programma. Bij deze wijzigingen wijzigt u de instellingen in het sjabloon in het bestand. U 

maakt zo eigenlijk een uniek sjabloon dat altijd in het bestand aanwezig blijft. Wanneer u op een 

andere computer het verzamelingbestand opent, zal het er net zo uitzien als op uw eigen 

computer. Op de andere computer hoeft het sjabloon dus niet aanwezig te zijn. 
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16.1.2. Sjabloon opslaan (exporteren) 

Wanneer u het sjabloon binnen het bestand hebt gewijzigd kunt het sjabloon opslaan als apart 

sjabloonbestand. Daarmee kunt u dat sjabloon gebruiken om andere verzamelingbestanden te 

maken die er net zo uitzien als het ‘moederverzamelingbestand’. 

Dat doet u met Bestand  > Exporteren > Sjabloonbestand. 

 

De sjablonen zijn losse bestanden van het type .DCT en bevinden zich in een aparte map. 

bij Windows 7 en hoger is deze map: 

C:\gebruikers\uwnaam\AppData\Roaming\Simple Collection Program\templates 

bij Windows XP is deze map: 

C:\Documents and Settings\uwnaam\Application Data\Simple Collection Program\templates 

Belangrijk: bij een update van het programma worden de standaard templates NIET 

overschreven, tenzij u Nee antwoordt op de vraag of u een template wilt behouden. 

 

16.1.3. Gebruiken van het nieuwe sjabloon 

Om een nieuw verzamelingbestand te maken met het nieuwe sjabloon kiest u simpelweg het 

nieuwe sjabloon dat u in de vorige stap heeft gemaakt. Het programma weet dan echter nog niet 

dat er een nieuw sjabloon aanwezig is en moet eerst opnieuw worden gestart. 

Het sjabloon kan overigens wel direct worden ingelezen door na het maken van een nieuw 

verzamelingbestand op de drie puntjes … te klikken. Het nieuwe sjabloonbestand kan dan 

worden opgezocht. Hiermee is het ook mogelijk een sjabloon te openen dat op een andere 

locatie, bijvoorbeeld een usb stick staat. 

  

16.1.4. Verbergen van niet benodigde sjablonen 

Wanneer u veel sjablonen heeft kunt u de niet benodigde sjablonen eventueel onzichtbaar maken 

voor het programma door er een underscore _ teken voor te zetten.  
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Voorbeeld: U verzamelt geen postzegels en u wilt het sjabloon voor postzegels niet meer 

getoond laten worden. In de map van de sjablonen zet u dan een underscore voor de naam van 

het postzegels sjabloon. postzegels.dct verandert u dus in _postzegels.dct. 

Dit voor het programma verborgen sjabloon kan eventueel wel weer benaderd worden via de … 

mogelijkheid. 

 

16.1.5. Sjabloon importeren 

Met de functie sjabloon importeren vervangt u het sjabloon in het verzamelingbestand door een 

ander sjabloon. Bijvoorbeeld om de labels in een andere taal weer te geven. 

Deze functie is nog niet beschikbaar. 

Als alternatief kan het verzamelingbestand worden geïmporteerd in een verzamelingbestand dat 

wel het gewenste sjabloon heeft.  

 

16.1.6. Uitgebreid sjablonen maken 

Met het programma kunnen de meeste sjablooneigenschappen worden gewijzigd. Een aantal 

onderdelen van het sjabloon kan echter niet op deze manier worden aangepast. De veldcodes 

(dat is de functie ofwel betekenis) van de velden zijn bijvoorbeeld niet op deze manier te 

wijzigen. Het veld waarin de cataloguswaarde staat is bijvoorbeeld een speciaal veld en zal altijd 

proberen een corresponderend waardeveld te vinden op het waardenpaneel.  

U kunt een geheel nieuw sjabloon maken door een sjabloonbestand handmatig aan te passen of 

geheel nieuw op te bouwen. Bijvoorbeeld wanneer u een verzameling heeft waar nog geen 

sjabloon voor beschikbaar is en dat niet voldoende is aan te passen vanuit het programma.  

Hiertoe is een apart document op aanvraag beschikbaar voor geregistreerde developers. 
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17. Instellingen en opties 

Dit hoofdstuk bespreekt de diverse instellingen en opties. Bij installatie staan die al automatisch 

op de meest voorkomende waarden. Met instellingen en opties is het programma verder naar de 

wensen van de gebruiker in te stellen.  

Instellingen richten zich in het algemeen op het gedrag van het programma onder alle 

omstandigheden. Opties bieden extra functionaliteit aan het programma. 

Instellingen en opties zijn van toepassing op het gehele programma. Alle bestanden zijn dus ook 

onderhevig aan deze instellingen en opties, behalve enkele instellingen en opties die in het 

sjabloon van het programma kunnen worden opgeslagen. 

De prioriteit is als volgt: 

1. De instellingen en opties van het sjabloon in het verzamelingbestand 

2. De instellingen en opties van het standaard sjabloon bij opstarten 

3. De instellingen en opties van het programma (dit hoofdstuk) 

Wanneer het programma wordt gestart worden de instellingen en opties gebruikt die in dit 

hoofdstuk worden beschreven. Wanneer het bestand wordt gemaakt of ingelezen worden die 

instellingen tijdelijk overschreven door eventuele instellingen in het bestand. 

 

17.1. Instellingen 

In onderstaande figuren worden steeds de standaard of aanbevolen instellingen getoond. 

17.1.1. Lettertype 

 

Het lettertype van het programma kan worden ingesteld in vorm en grootte voor een betere 

leesbaarheid. 

De kleur en stijl van een lettertype van een veld of een label kunnen worden aangepast bij 

veldinstellingen. Zie daar. 
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Opmerkingen 

Met deze instelling wordt alleen de tekst in de onderdelen van het programma aangepast. Het 

aanpassen van de grootte van de menu’s, dialoogvensters en dergelijke is daarnaast mogelijk in 

Windows.  

Wanneer het standaard lettertype van het programma  te klein is ligt het voor de hand dat de 

Windows letters ook te klein zijn. Daarom wordt deze aanpassing hieronder beschreven voor 

Windows 10. Let op dat dit voor andere versies van Windows anders kan zijn. 

1. Ga via de startbutton van Windows naar Instellingen, dat is het tandwieltje. 

2. Klik op Systeem, beeldinstellingen etc (linksboven) 

3. Klik op geavanceerde beeldscherminstellingen 

4. Bij verwante instellingen kan de tekstgrootte van de individuele onderdelen  

    worden aangepast. 

  

 

 

Let op: In de laatste versie van Windows 10 is de mogelijkheid om op deze manier de 

lettergrootte in te stellen verdwenen. Op het internet zijn hulpprogramma's te vinden die deze 

taak kunnen overnemen.   
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17.1.2. Programma-instellingen 

 

De programma-instellingen bepalen hoe het 

programma zich gedraagt. Deze zijn daarom 

altijd van toepassing voor ieder bestand. 

Door het betreffende hokje aan te vinken wordt 

een instelling actief. Met Ok worden de 

instellingen vastgelegd. 

De instellingen zoals in het plaatje zijn 

afgebeeld zijn de aanbevolen instellingen. 

De programma instellingen worden opgeslagen 

in het .ini bestand in de programma map. 

 

Programma afsluiten bevestigen: Wanneer het programma wordt afgesloten wordt daar een 

bevestiging voor gevraagd. Dit voorkomt dat het programma per ongeluk wordt afgesloten. 

Toon bestandgeschiedenis: In het bestandsmenu wordt de geschiedenis van geopende 

bestanden getoond. Wanneer deze optie uit wordt gezet wordt gevraagd of u de geschiedenis 

wilt wissen. Wanneer u daar nee tegen zegt blijft de geschiedenis wel aanwezig maar wordt niet 

getoond. In dat geval kan de geschiedenis later weer worden getoond. 

Grotere knoppen: Bij kleine aanraakschermen zoals een tablet is het soms moeilijk de knoppen 

(buttons) goed aan te raken. Met deze instelling worden grotere knoppen gemaakt die beter te 

raken zijn. 

Vergrendel boven- en zijpanelen: De boven- en zijpanelen van het hoofdscherm kunnen worden 

weggeklikt. Daarmee verdwijnen de buttons en dergelijke op die panelen. Deze instelling 

vergrendelt die functie zodat men niet onverwacht de knoppen kwijt is. 

Automatische update controle: Het programma controleert automatisch of er nieuwe updates 

zijn. Standaard is dat een keer per maand, maar dat kan mogelijk in bepaalde versies anders 

worden ingesteld. 

Automatisch na een uur opslaan: Het programma slaat ieder uur nadat er geen activiteit is 

gevonden het huidige bestand op. Dit is een extra veiligheidsmaatregel om uw gegevens veilig te 

stellen. Niet wordt gegarandeerd dat dit met succes gebeurt. 

Start programma bij opstarten computer:  Wanneer de computer wordt gestart wordt het 

programma ook automatisch gestart. Dit is ter ondersteuning van de multimedia of presentatie 

mogelijkheden. 

Start programma met laatst gebruikte bestand: Wanneer het programma wordt gestart wordt 

automatisch het bovenste bestand in de bestandsgeschiedenis ingelezen. Dit is ter 

ondersteuning van de multimedia of presentatie mogelijkheden, maar kan ook gemakkelijk zijn 

wanneer er altijd van hetzelfde bestand gebruik wordt gemaakt. 
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Automatische instellingen onthouden: De automatische instellingen van FTM (foto, tekst, 

multimedia) worden onthouden.  

Toon geen hints: Met hints worden de gele tekstballonnetjes bedoeld waarin een onderdeel op 

het scherm worden uitgelegd.  Deze hints worden eveneens getoond in de statusbalk onderin 

het scherm. 

Openen laatste bestand niet conformeren: Wanneer een bestand wordt geopend met de Laatste 

bestand openen button (helemaal links op het bovenste paneel) wordt gevraagd om te 

confirmeren dat u dit bestand wilt openen. Met deze instelling kan die confirmatie worden 

uitgezet. 

17.1.3. Waarden 

Hier wordt bepaald welke waardevelden (waarde-rijen) worden getoond. Standaard staat deze op 

automatisch. Daarbij worden dezelfde waarden getoond op het waardenpaneel als in het 

cataloguspaneel.  

Wanneer automatisch niet is aangevinkt kunt u zelf bepalen 

welke waarde-rijen worden getoond. In bovenstaand 

voorbeeld heeft het programma geconstateerd dat er vier 

waardevelden in het catalogusgedeelte zijn. Er worden 

daarom ook vier waarde-velden op het waardenpaneel 

getoond.  

Door automatisch uit te vinken kunt u dat aantal 

verminderen, maar ook vergroten. U kunt bijvoorbeeld 

waardeveld AA aanzetten, hoewel daar verder geen relatie 

met de rest van data mee is. Dit kan eventueel worden 

gebruikt voor aanvullende informatie.  

Let op: er moet altijd handmatig minimaal 1 veld worden aangevinkt, anders springt deze 

instelling op automatisch. 

Let op: als u teruggaat naar automatisch dan wordt niet teruggegaan naar automatisch. Dat 

gebeurt dan pas bij opnieuw starten van het programma. 

Deze instelling reageert bij sommige versies iets anders, maar daar is gemakkelijk achter te 

komen. 

Opmerking: wanneer u helemaal geen waardepaneel wilt tonen dan kunt u daartoe alle 

kolommen in de menufunctie panelen uit- of aan zetten met allemaal. 

17.1.4. Valuta 

Deze instellingen worden elders in dit handboek besproken. 

17.1.5. Multimedia 

De instellingen hier hebben betrekking op specifieke multimediafuncties 

17.1.6. Series en berekeningen 

Deze instellingen worden elders in dit handboek beschreven 
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17.2. Opties 

Wanneer het programma wordt geïnstalleerd heeft het om zijn naam Simple Collection Program 

eer aan te doen zo weinig mogelijk opties. Na gewenning kan men hier naar believen extra opties 

bijschakelen. De werking van deze opties wordt elders in dit handboek toegelicht, hier volgt 

slechts een overzicht.   

 

Meerder catalogi: Standaard is er 1 paneel met catalogusinformatie. Deze optie breidt dat uit 

naar 8 panelen.  

Meerdere tekst panelen:  Standaard is er 1 tekstpaneel voor langere teksten. Deze optie breidt 

dat uit tot 8 panelen. 

Meerdere fotopanelen: Standaard is er 1 fotopaneel. Deze optie breidt dat uit tot 8. 

Thumbnails in lijst: Hiermee verschijnen extra buttons op het linkerpaneel waarmee thumbnails 

in de lijst kunnen worden getoond. Tevens verschijnt er een extra instellingen tab voor de 

thumbnails. 

Presentatie: Hiermee verschijnt de presentatiebutton op het linkerpaneel waarmeet presentaties 

kunnen worden gestart en gestopt. 

Selectielijsten: Er verschijnen selectielijstbuttons op het linkerpaneel en selectiebuttons op het 

bovenste paneel naast de zoekbuttons. Nu kan er een selectie van bepaalde items worden 

gemaakt. Deze selectie kan worden ge-exporteerd of gerapporteerd. Zie het hoofdstuk over 

selecteren voor details. 

Keuzelijst in datavelden: wanneer de muis boven een dataveld komt verschijnt een extra button 

(met een pijl omlaag) waarmee een keuze kan worden gemaakt uit reeds aanwezige velden 

rondom het item.  

  

Deze lijst en de button verdwijnen wanneer het veld wordt aangeklikt. 
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Knip en plakbutton: wanneer de muis boven een dataveld komt verschijnt een extra button (met 

een kruisje) waarmee een veld geknipt kan worden. Nogmaals klikken brengt de data weer terug. 

Deze data is veld specifiek. Daarmee wordt bedoeld dat als u in een ander item in hetzelfde lege 

veld klikt met deze button dan wordt de tekst daar weer heen geplakt. 

 

Wanneer u dus per ongeluk hier op heeft geklikt, klikt u nogmaals om de data weer terug te 

toveren. 

Bladwijzer voor lijst: Hiermee worden de bladwijzer buttons beschikbaar.  

Seriefuncties: Hiermee worden de seriefuncties beschikbaar. Zie het betreffende hoofdstuk. 

Veld instellingen: Hiermee kunt u kleur en dergelijke van de labels en de velden aanpassen. Zie 

het betreffende hoofdstuk. 

Slepen van velden: Velden kunnen hun positie verwisselen met een ander veld. Sleep daartoe 

het ene label naar het ander label. Zie ook: Bewerken – Verwissel veldposities. 

Gebruik valuta voorvoegsel (in labels, rapportage en csv export): 

Dit heeft betrekking op de waarde-labels van het waardenpaneel. Dit 

maakt de inhoud van de ge-exporteerde bestanden en rapportage 

duidelijker in bepaalde gevallen. 

 

 

Let op dat het valuta voorvoegsel in de waarde-labels varieert met de gekozen valuta. Dit 

voorvoegsel is een vluchtige component die niet wordt opgeslagen of onthouden. Zorg er dan bij 

importeren van csv ook voor dat het label ook dan in de correcte valutastand staat. Gebruik 

anders DCC bestanden om te importeren en te exporteren. 

  



 

Simple Collection Program Handboek versie 1710 

 

 

 

78 

 

17.2.1. Geavanceerde Opties 

Geavanceerde opties zijn opties met een speciaal doel. Normaal staan hier alleen de 

archiveringsopties aan. Bestudeer eerst de betekenis van een geavanceerde optie alvorens daar 

wijzigingen in aan te brengen.  

 

Negeer alle waarschuwingen: Wanneer deze optie is aangevinkt worden bepaalde 

waarschuwingen niet getoond. Deze optie staat normaal altijd uit. Het aanzetten van deze optie 

kan tot dataverlies leiden! Deze optie is bedoeld voor autonoom draaiende systemen in 

bijvoorbeeld multimedia en presentatietoepassingen. 

Negeer veldinstellingen: Bestanden worden ingelezen en opgeslagen zonder veldinstellingen. 

De opmaak van de velden is dan in de standaard opmaak. 

Alternatieve sorteermethode: Er wordt een ander sorteer algorithme toegepast. (niet 

aanbevolen). 

Toon technische informatie: Er wordt extra informatie getoond. 

Nieuw item tekst: Dit is de standaard tekst die in het nummerveld wordt geplaatst bij het maken 

van een nieuw item. Standaard zijn dit vijf puntjes. Dit kunt u eventueel wijzigen. 

CSV scheidingsteken: het scheidingsteken voor het opslaan en inlezen van CSV bestanden. 

Normaal is dit de puntkomma (Engels: semicolon). 

Show status seconds: Een aantal boodschappen op de statusbalk onderin worden enkele 

seconden weergegeven. Dat aantal seconden kan hier worden aangepast. Normaal is 3 

seconden. 

Niet geselecteerde lijst kleur: Wanneer er met selectielijsten wordt gewerkt heeft de actieve lijst 

een witte achtergrond. De andere lijsten hebben de hier te selecteren achtergrondkleur. Met 

reset wordt de standaardkleur weer ingesteld. 

Maak licentiebestand: De licentiegegevens worden opgeslagen in een licentiebestand in de 

programma system locatie. Dat kan gemakkelijk zijn bij het opnieuw installeren van het 

programma. 

Remove License: Hiermee wordt de licentie verwijderd.  
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Archiverings opties: hiermee wordt ingesteld wanneer een bestand wordt gearchiveerd. 

Aanbevolen wordt om dat dagelijks te laten doen. En tevens maandelijks. 

Local Network: Hier kan de inloginformatie voor een lokaal netwerk worden opgegeven. Tevens 

kan er een netwerk button op het hoofdscherm worden geplaatst om snel in te loggen. 
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18. Veldinstellingen 

18.1. Inleiding 

De veldinstellingen kunnen worden beschouwd als een skin (extra huid) over het programma om 

de labels en velden accenten te geven door middel van kleuren, lettertype instellingen en 

specifieke functionaliteiten. Tevens kan daarmee worden bepaald of een veld een tekstveld of 

een numeriek veld is met decimaalteken komma of punt. 

Deze veldinstellingen kunnen in een sjabloon worden gedefinieerd of in het programma zelf 

worden aangepast. Dit is een optie die standaard uitstaat. Deze optie wordt geactiveerd met 

Instellingen > Opties > Veldinstelingen.  

Wanneer deze optie is aangevinkt wordt het mogelijk de 

veldinstellingen vanuit het programma aan te passen. 

Wanneer deze optie niet is aangevinkt kunnen de 

veldinstellingen niet vanuit het programma worden 

aangepast, maar blijven ze wel actief. 

Technisch detail: Om de veldinstellingen volledig te de-activeren is er een mogelijkheid bij 

geavanceerde opties waarmee het programma de veldinstellingen negeert. Deze optie is bedoeld 

om een bestand toch te kunnen inlezen wanneer de veldinstellingen in het sjabloon niet correct 

zijn en daardoor problemen veroorzaken. 

De veldinstellingen worden opgeslagen in het sjabloon van het verzamelingbestand. Het originele 

sjabloon waarmee het verzamelingbestand is gemaakt wordt niet gewijzigd. Wanneer u het 

originele sjabloon ook wilt wijzigen kunt het gewijzigde sjabloon vanuit het programma 

exporteren met de functie Bestand > Exporteren > Sjabloon. Daarbij kunt u het een nieuwe naam 

geven zodat het bij het updaten van het programma niet wordt overschreven. Zie voor details 

over sjablonen het betreffende hoofdstuk. 

Veldinstellingen button 

Wanneer de veldinstellingen optie is aangevinkt verschijnt er, 

bij het bewegen met de muis over een label, de button met 

drie puntjes waarmee de velden en labels worden ingesteld.  

 

Wellicht ietwat verwarrend, maar in dit handboek wordt de term “veld” in twee betekenissen 

gebruikt. In de eerste betekenis wordt met veld het samenstel van het label en het veld bedoeld. 

In de tweede betekenis alleen het gedeelte waar de data wordt ingevoerd.  

Voorbeeld: bij het verplaatsen van een veld naar een andere positie is het duidelijk dat dan zowel 

het label als de tekst in het veld allebei worden verplaatst (eerste betekenis). Wanneer er sprake 

is van het invullen van een veld dan is het duidelijk dat dat in het datagedeelte gebeurt. 

Met veldinstellingen wordt nu bedoeld de instellingen van het samenstel van het label en het 

tekstveld. Het tekstveld wordt daarbij met veld aangeduid. 
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Bij het klikken op de veldinstellingen-button verschijnt op de plaats van de bestandslijst een 

paneel waarop de veldinstellingen kunnen worden aangepast. 

De instellingsmogelijkheden zijn voor labels en velden apart, maar 

identiek voor wat betreft de werkwijze. 

Onder het label Veld instellingen staat de naam van het label van 

het veld.  

Het paneel is verdeeld in twee afdelingen, een voor de instellingen 

van het label en een voor de instellingen voor het veld. Beide 

afdelingen beginnen met de instelling voor de kleuren en 

vervolgens buttons voor uitlijning, lettertype en een groene button 

om de vorige instellingen weer terug te zetten, 

Het Veld gedeelte heeft bovendien instellingen voor tekst of getallen 

in een veld. 

In de nu volgende paragrafen wordt dit verder uitgelegd. Met de Ok 

button onderin wordt het panel afgesloten. Met de Reset button 

worden alle waarden gereset naar de standaard 

programmawaarden. 

 

Geselecteerde velden 

Wanneer er geen velden zijn geselecteerd zullen de wijzigingen alleen worden gemaakt op het 

veld of het label waar de veldinstellingen-button bij hoort. Wanneer er wel velden zijn 

geselecteerd wordt gevraagd of de wijzigen op alle geselecteerde velden moeten worden 

toegepast. Wanneer dan met Nee wordt geantwoord wordt de wijziging gewoon op het veld of 

label toegepast waar de button bij hoort. 

Opmerking: wanneer bij geselecteerde velden het veld met de button niet is geselecteerd, wordt 

dat veld of label zelf niet gewijzigd. Hiermee wordt het mogelijk om velden zonder label te 

bereiken. Bijvoorbeeld het grote tekstveld op het tekstpaneel heeft geen label en toont daarom 

ook de button niet. Door het tekstveld te selecteren kan dan via een van de andere velden met 

de button alsnog het tekstveld worden aangepast. Selecteer eerst het grote tekstveld.  

Klik vervolgens op de veldinstellingen button van een 

willekeurig ander veld, bijvoorbeeld het Tekst1 veld. 

Beantwoord de vraag of u de geselecteerde velden wilt 

wijzigen met ja. Hierna kunnen de eigenschappen van het 

geselecteerde grote tekstveld worden ingesteld. 

Opmerking: bij het klikken op de … button van panelen op het waardenpaneel worden alle 

velden van dat paneel tegelijk ingesteld. In dat geval mogen geen velden geselecteerd zijn, want 

die gaan dan voor. 
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18.2. Lettertype 

Het standaardlettertype voor het gehele programma kan worden ingesteld via het menu. 

Instellingen -> Lettertype.  

Met de veldinstellingen kan alleen de stijl per 

label of veld worden ingesteld. De stijlen die 

het sjabloon kan vasthouden zijn Vet en 

Cursief.  

Let op dat dit ook voor de instelling van het 

hele programma geldt. Een aantal specifieke 

lettertypen zal daarom ook niet kunnen 

worden gebruikt, maar dat is afhankelijk van 

hoe de lettertypen zijn samengesteld. 

 

 

18.3. Stijl, vet en/of cursief 

 

Met deze buttons kan een vet en/of cursief lettertype worden aangezet of uitgezet. 

 

18.4. Uitlijnen 

Met uitlijnen wordt de tekst links, centraal of rechts geplaatst.  

 

 

 

18.5. Kleuren 

De kleuren van het veld, het label en het lettertype kunnen alle vier 

apart worden ingesteld. Er kunnen per onderdeel 15 nieuwe 

kleuren worden ingesteld.  Bij het instellen van een kleur worden 

de reeds gebruikte kleuren getoond bij de Aangepaste kleuren. De 

eerste kleur in het rijtje is de standaardkleur, die kan niet gewijzigd 

worden. 

In dit voorbeeld wordt er voor het label een lichtgele achtergrond 

gekozen. Bij de Aangepaste kleuren is te zien dat de 

standaardkleur lichtblauw is en dat de kleur geel al wordt gebruikt. 

Deze kan dus snel voor een ander label of veld worden gekozen. 
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Om van diverse velden tegelijk de kleuren te wijzingen kunnen deze velden worden geselecteerd.  

Wanneer alle 16 kleuren opgebruikt zijn kan er voor gekozen worden om een aantal velden 

dezelfde kleur te geven. Er ontstaat dan weer nieuwe ruimte. In noodgevallen kan het veld of 

label worden gereset.  

18.6. Groene button 

Met de groene button worden de instellingen van een veld of label naar de vorige 

waarden hersteld.  

Let op: Bij geselecteerde velden werkt dit anders. In dat geval worden alle veldinstellingen 

overgebracht op de geselecteerde velden.  

Opmerking: Met de Reset button onderin worden alle instellingen van het veld naar de 

standaardwaarden gereset, dat is dus grondiger. 

18.7. Numerieke velden 

Met numerieke velden worden velden bedoeld die een numerieke waarde, oftewel een getal, 

bevatten.  Standaard zijn alle velden tekstvelden. Sommige velden, zoals de waardevelden, 

bevatten tekst die al wordt behandeld als getal. Bijvoorbeeld de cataloguswaarde wordt 

vermenigvuldigd met de valutawaarde en leidt zo tot de waarde op het waardepaneel. 

Het instellen van een veld als een numeriek veld kan in een aantal gevallen nuttig zijn. 

Bijvoorbeeld bij het sorteren, want in een tekstveld is bijvoorbeeld 9 groter dan 300. Dan wordt 

namelijk gekeken naar het eerste teken, dus de 9 en de 3. Dat geeft meestal een ongewenste 

sortering bij getallen. Wanneer een dergelijk veld echter wordt ingesteld als numeriek veld, dan 

weet het programma dat de inhoud van het veld als getal moet worden gezien en dus op 

getalswaarde moet worden gesorteerd. 

18.7.1. Decimale punt toetsenbord aanpassen 

Standaard wordt in het programma uitgegaan van de punt (dot) als decimaalteken. Dat is vaak 

onhandig, omdat men in veel Europese landen de komma als decimaalteken gebruikt en de punt 

als scheidingsteken voor duizendtallen. Bijvoorbeeld 1.500,25 in plaats van 1,500.25  

Een van de oorzaken dat we een 

decimale punt tegenkomen is omdat 

de meeste aparte numerieke 

toetsenborden de punt als 

decimaalteken hebben. Dat kan in dit 

programma eventueel worden 

veranderd bij Instellingen > Series en 

berekeningen. Daar kan het gedrag 
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van het numerieke toetsenbord voor wat betreft de punt en de komma worden aangepast. Let op 

dat deze aanpassing alleen voor dit programma geldt. 

18.7.2. Scheidingsteken voor duizendtallen 

Als scheidingsteken voor duizendtallen is de spatie altijd toegestaan naast de officiële 

scheidingstekens. Bijvoorbeeld 1 500,00 of 1 500.00 

Wanneer de punt als decimaalteken wordt gebruik, dan is de komma het officiële 

scheidingsteken voor duizendtallen. Bijvoorbeeld 1,500.00 

Wanneer de komma als decimaalteken wordt gebruik, dan is de punt het officiële 

scheidingsteken voor duizendtallen. Bijvoorbeeld 1.500,00 

 

18.8. Reset 

Onder in het menu zit een mogelijk om de veldinstellingen van het veld te resetten. De 

instellingen voor het veld worden dan weer standaard.  

18.9. Ok 

Met de Ok button worden de wijzigingen bevestigd en opgeslagen in het verzamelingbestand. 

Zie het hoofdstuk sjablonen wanneer u deze instellingen ook voor andere bestanden wilt 

gebruiken. 

 

Opmerking: een aantal veldinstellingen wordt direct doorgevoerd, een aantal andere pas wanneer 

op ok wordt geklikt en daarna op een veld wordt geklikt.  
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19. Sorteren 

Met sorteren wordt bedoeld het in een bepaalde volgorde zetten van de items in de bestandlijst 

of de selectielijsten. Links van de lijst zitten twee knoppen waarmee het sorteren wordt gestart. 

A->Z button sorteert in oplopende volgorde. Bijvoorbeeld 001, 002, 003… 

Z->A button sorteert in aflopende volgorde. Bijvoorbeeld … 003, 002, 001 

Bij het sorteren wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. 

De sortering vindt plaats op één geselecteerd veld. Wanneer u bijvoorbeeld op jaartal wilt 

sorteren vinkt u het selectiehokje van het jaartal veld aan.  

19.1.1. Sortering controleren 

Door tegelijk de alt toets in te drukken met klikken op de A>Z of de Z>A button wordt 

gecontroleerd of de lijst al gesorteerd is. 

19.1.2. Snel de lijst in oplopende volgorde sorteren. 

Wanneer er geen veld is geselecteerd kan met de A>Z button oplopend op het itemnummer 

worden gesorteerd. Dit is een snelle methode. De methode met de selectiehokjes is aanzienlijk 

langzamer omdat er meer rekenwerk nodig is.  

19.1.3. Getallen sorteren 

Normaal wordt gesorteerd op de tekst van de inhoud van het veld. Bij getallen is dat niet handig.  

De getallen 3, 30, en 300 komen dan voor 4, 40 en 400. De getalwaarde van 4 is weliswaar 

kleiner dan 30 en 300 maar de tekstwaarde van de 4 is hoger. 

Dit wordt opgelost door het veld te definiëren als numeriek veld. In dat geval weet het 

programma dat er voor dat veld getallen moeten worden gesorteerd in plaats van tekst en wordt 

gesorteerd in oplopende of aflopende volgorde van de waarde van de inhoud van het veld. 

Zie het hoofdstuk veldinstellingen voor details over hoe een numeriek veld wordt gedefinieerd. In 

het kort komt dat op het volgende neer: 

Activeer de optie veldinstellingen bij Instellingen > Opties 

 

 

Klik in het betreffende veld op de … button. Het 

veldinstellingen paneel verschijnt op de plaats van de lijst. 

 

Klik op numeriek veld. 

Let op dat bij geïmporteerde bestanden vaak de punt als decimaalteken 

wordt gebruikt. Wanneer u dan ten onrechte aangeeft dat er een 

decimale komma moet worden gezien dan kan dat tot verkeerde 
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sortering leiden. Het programma komt dan een punt tegen en denkt dat het een scheidingsteken 

voor duizendtallen is. Dit leidt tot onjuiste berekeningen en dus ook tot onjuiste sortering. Vaak 

wordt een getal dan opeens als 10 of 100 keer groter geïnterpreteerd. 

19.1.4. Sorteren van lange lijsten 

Hoe langer de lijst, hoe langer het sorteren duurt. De gebruikte sorteermethode brengt met zich 

mee dat een twee maal zo lange lijst vier keer langer duurt. Voor kortere lijsten (kleiner dan circa 

5000 items) is dit te overzien. Wanneer lijsten groter worden dan 10.000 items kan sorteren vele 

minuten gaan duren. Dit is afhankelijk van de snelheid van de computer.  

Bij de geavanceerde opties is de mogelijkheid een alternatieve sorteermethode toe te passen. Dit 

is een experimentele functie die gebruikt wordt om andere sorteermethoden te testen. In de hint 

tekst bij die optie staat of die methode sneller is dan de huidige methode. De huidige alternatieve 

methode wordt afgeraden omdat die twee keer zo traag is. 

19.1.5. Sorteren van serie 

Series kunnen alleen worden gesorteerd op het nummer van de serie. Op de waarde of andere 

eigenschappen van de serie (in de vorm van een serie) kan niet worden gesorteerd.  

De seriefunctie is namelijk alleen een moment-weergave van de serie die behoort bij het actieve 

item in de lijst. 

Wanneer u toch series wilt kunnen sorteren op bijvoorbeeld waarde dan kunt u een van de 

waarde-velden gebruiken om de waarde van de serie op te slaan. Dan is dat een normaal veld 

dat onthouden wordt en waarop gesorteerd kan worden. Nog handiger is dan om een apart item 

voor de serie te maken. 

19.1.6. Sorteren van boomstructuur 

Het sorteren van een boomstructuur zoals die in het programma DCA kan worden gemaakt kan 

niet worden gesorteerd. Daar wordt dan een waarschuwing voor gegeven. Wel kunnen de 

afzonderlijke items in de boom worden geselecteerd naar een selectielijst en vervolgens daar 

worden gesorteerd. In een van de volgende versies van Scolp zal de boomstructuur naar 

verwachting weer worden geïmplementeerd.  
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20. Foutmeldingen 

De foutmeldingen staan in numerieke volgorde.  

F = fatale fout, het programma zal stoppen 

E = error, er is een fout opgetreden 

M = message, mededeling 

MM = multimedia mededeling of fout. 

W = waarschuwing 

De volgorde in onderstaande lijst is op nummer 

 

W30 W30: Het huidige bestand is niet 

compleet ingelezen, gebruik 

'opslaan als...' met een andere 

bestandsnaam 

Het opslaan van dit bestand onder dezelfde naam 

is niet toegestaan. Het is namelijk niet compleet 

ingelezen en daardoor zou bij het opnieuw opslaan 

een deel van de originele data verloren gaan.  

Oplossing: sla op onder een andere naam. Het 

bestand is dan nog steeds niet compleet maar de 

laatste wijzigingen zijn dan in ieder geval 

behouden. Update het originele bestand 

vervolgens eventueel met het nieuwe bestand. 

W54 Verkeerd getalformaat Er is een getal ingevuld met een onjuist formaat. 

Bijvoorbeeld een verkeerd decimaal 

scheidingsteken of duizendtallen scheidingsteken. 

Remedie : vul het getal op de juiste wijze in. Zie 

ook veldinstellingen. In het uiterste geval kunt u 

het veld daar als tekstveld definiëren waardoor 

deze controle niet plaats vindt.  

Voorbeeld: nominaal 5 c is geen getal maar een 

tekst. 0,05 is wel een getal. 

Deze foutmelding is uit te zetten bij de instellingen. 

Daarmee verdwijnt de fout zelf echter niet 

W101 W101: WAARSCHUWING: 

verkeerd getal formaat! 

In het veld staat een tekst of een getal dat niet aan 

het verwachte formaat beantwoordt. Dat resulteert 

in rekenfouten. Controleer of er een juist 

decimaalteken en duizendteken zijn gebruikt. Zie 

vedinstellingen. 

MM Error 275 Kan het opgegeven bestand niet 

vinden. Controleer of het juiste 

pad en de juiste bestandsnaam 

zijn ingevoerd 

Het bestand in het MM paneel kan niet worden 

gevonden. Tip: met bewerken kunt u de naam van 

de drive in alle velden wijzigen. 
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MM Error 277 Er is een probleem bij het 

initialiseren van MCI 

Het MM bestand kan niet geopend worden. Start 

het programma opnieuw wanneer hiervoor MM 

error 281 is opgetreden. Als dat niet helpt dan 

ontbreekt waarschijnlijk de juiste codec 

MM error 281 Kan geen apparaattype bepalen 

met de opgegeven 

bestandsnaam extensie.  

MM type wordt niet herkend. Zie Multimedia 

Technische Details. 

W 329 Checksum failure Bij het inlezen van een bestand is een fout in de 

data ontdekt. Dit kan diverse oorzaken hebben, een 

of meer items zijn niet meer correct. De meest 

voorkomende oorzaak is een verkeerd wachtwoord 

waardoor de ontsleuteling van de data niet klopt en 

er dus terecht een fout wordt ontdekt.  

Deze fout kan ook optreden door onbekende zaken 

zoals fouten in het programma of de computer. 

Mocht er na het op ok klikken weinig van de data 

overgebleven zijn dan zijn er in de archiefmap en 

op andere plekken eventueel back-ups van eerdere 

versies van het databestand aanwezig.  

 

Zie ook het hoofdstuk Bescherming van uw 

gegevens. 

Remedie: op ok klikken en de data controleren.  

Mocht dit vaak voorkomen dan kan dat een 

externe oorzaak hebben zoals een defecte 

computer of andere software die het databestand 

bedoeld of onbedoeld aanpast zoals een virus. Doe 

daarom ook een viruscheck. 

zie ook Bekende problemen in het versie info 

document 

E 600 ontbrekend veld in sjabloon: Importeren van het gewenste bestand type kan 

niet omdat er geen geschikt veld in het sjabloon 

zit. Gebruik een ander sjabloon. 

E 873 inconsistente veldcode in het 

bestand 

Fout in het bestand. Komt meestal voor wanneer 

een verkeerd wachtwoord is ingegeven en het 

wachtwoord passeert wel de snelle check maar 

niet de uitgebreide check. Remedie: correct 

wachtwoord ingeven. 

W 874 het huidige template heeft geen 

veld voor: 

 

Treedt op bij update of import van bestand. Er is 

geen veldcode waar de data bij past. 
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E 875 De fileheader is corrupt. Dit 

bestand kan niet worden 

ingelezen 

Fout in fileheader. Treedt  op na of met E873. 

Komt meestal voor wanneer een verkeerd 

wachtwoord is ingegeven en het wachtwoord 

passeert wel de snelle check maar niet de 

uitgebreide check. Remedie: correct wachtwoord 

ingeven. 

F8010 No templates found Er zijn geen sjablonen (templates) gevonden zodat 

het programma niet kan opstarten. Remedie: zet 

de sjablonen terug of herinstalleer het programma. 
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