Aanpassing Easymap: augustus 2014
(instructie aangepast op 14/8/2014)
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Omschrijving
Sinds begin 2014 kunnen de transporten niet meer van de MIL site uitgelezen worden. De mestbank heeft een
nieuw Mestbankloket opgemaakt waaruit de transporten geëxporteerd kunnen worden naar Excel.
Deze handleiding geeft uitleg over het exporteren van de Excel vanuit het Mestbankloket en het importeren
van de Excel in Easymap.
Het grootste deel van de transporten kunnen we zo overbrengen van Mestbank naar Easymap.
Er zijn echter uitzonderingen die nog manueel ingevoerd moeten worden:




Inscharing dient volledig manueel te gebeuren
Grensboerregeling, manueel nog het tabblad ‘buiten Vlaanderen’ invullen
Er gebeurt bij het inlezen van de transporten een controle of de transporten al via eerdere Excels zijn
ingevoerd in het tabblad Mest/Dierlijk. Deze controle gebeurt NIET wanneer de transporten
verplaatst zijn naar het tabblad Mest/Andere. Manueel verwijderen bij tabblad Mest/Andere alvorens
opnieuw in te lezen.

Het programma kijkt niet naar de titel van de Excel, deze kan aangepast worden. Elke rij van de Excel wordt
bekeken en a.d.h.v. aanbieder en afnemer wordt bepaald of deze rij aanvoer of afvoer is voor de landbouwer
die actief is in Easymap. Het kan best zijn dat een rij zowel aanvoer als afvoer is voor de actieve landbouwer,
dan wordt dit ook onmiddellijk zo geregistreerd, ongeacht of de titel van de Excel aanvoer of afvoer is.
Wanneer je een volgende Excel inleest kan het zijn dat er al één of meerdere rijen bestaan. Het programma
gaat dit zelf detecteren en niet opnieuw importeren. Deze rijen zullen in het overzicht in het licht grijs
verschijnen.
Na het inlezen van de Excel wordt deze weggenomen van de locatie, zodat het overzicht van de nog in te lezen
Excels bewaard blijft.
Doordat het programma de Excel zelf gaat openen en gaat verplaatsen naar een andere locatie + benaming
aanpassen is het heel belangrijk dat de Excel gesloten is voordat je aan het importeren begint! Anders stop
het programma wanneer hij tracht te verplaatsen. (We trachten dit op te vangen in een volgende bug fix.)
Wanneer je binnen eenzelfde aangifte jaar de transportgegevens nog eens wil inlezen via import Excel of indien
je de transporten al manueel had geregistreerd, dien je eerst de eerder ingelezen transporten voor hetzelfde
jaar te wissen. Dit kan nog steeds via de knop ‘Wis Mil Imports’
Let op! Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe toepassing zijn we meermaals geconfronteerd met nieuwe
Excels die opduiken op de site van VLM. Het is belangrijk om de import zelf goed te controleren!
Sinds versie 7.0.1.5 geeft het programma bij een eerste maal openen van een aangifte, de diersoort weer als
cijfers i.p.v. de omschrijving. Dit kan problemen geven invoeren van transporten. Het is voldoende om de
aangifte (niet Easymap) te sluiten en de aangifte opnieuw te openen.** (We trachten dit op te vangen in een
volgende bug fix.)
Uiteraard staan we open voor veranderingen/verbeteringen. Laat het ons weten!
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Stappenplan
Ophalen Excel Mestbankloket
Surf naar volgende locatie:
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/Mestbankloket/
Kies: landbouwer, consulent of uitbater

Kies: aanmelden met eID

Kies: Verdergaan
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Kies het certificaat dat behoort tot de EID kaart die je nu gebruikt. En klik OK

Geef de pincode in die hoort bij je EID kaart en klik op OK

Je krijgt nu één of meerdere landbouwers te zien, dit is afhankelijk van de volmachten die je hebt als gebruiker.
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Indien je volmacht hebt voor meerdere landbouwers, kan je bij ‘zoektermen’ de naam van de landbouwer die
je wil activeren intypen en op zoeken klikken

Wanneer je de juiste landbouwer aanklikt, krijg je een overzicht van al de exploitaties van deze landbouwer.
Kies de exploitatie waarvoor je de gegevens wil ophalen. Klik daarna links in de kolom op ‘Aanvoer en afvoer
mest’

Er klapt dan links in de menu een submenu open, kies daar ‘Overzicht’
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Je krijgt een overzicht van de transporten gerangschikt volgens afvoer en aanvoer. Per aangiftejaar is er een
tabblad voorzien.
Maak een keuze. Hier nog niet klikken op ‘Export naar xls’ omdat we nog niet op detailniveau zitten. Hier kan je
een algemeen overzicht exporteren maar daar staan geen individuele transporten in.
De titels met een onderstreping kunnen aangeklikt worden om de detail op te vragen. In ons voorbeeld
‘Mestafzetdocumenten’.

Je krijgt dan een detail van de transporten die je gekozen hebt.
Hier kan je wel klikken op ‘Export naar xls’.

Je krijgt de melding dat het bestand wordt geëxporteerd, je kan dan opslaan of openen.
KIES ZEKER OPENEN!!! (indien je opslaan kiest, gaat dit bestand niet als Excel opgeslagen worden en heb je
problemen bij het importeren)
Bij het openen krijg je mogelijks volgende melding:
Kies ‘Ja’
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De Excel wordt geopend.
Afhankelijk van uw versie van Excel, krijgt u onderstaande schermen om het bestand op te slaan.
Excel 2013
Kies links boven ‘Bestand’

Kies ‘Opslaan als’

1.
2.
3.
4.

Kies een locatie waar je het bestand wenst op te slaan: bv. c:\Downloads (standaard locatie)
Kies een bestandsnaam
Pas het type aan bij Opslaan als  Excel-werkmap
Kies Opslaan

7

Excel 2010
Kies links boven ‘Bestand’
Kies ‘Opslaan als’

1.
2.
3.
4.

Kies een locatie waar je het bestand wenst op te slaan: bv. c:\Downloads (standaard locatie)
Kies een bestandsnaam
Pas het type aan bij Opslaan als  Excel-werkmap
Kies Opslaan

De Excel is nu klaar om geïmporteerd te worden. Indien je bij het opslaan een andere locatie hebt gekozen dan
c:\downloads onthoudt deze dan goed, je hebt ze nodig bij het importeren.
Zorg ervoor dat de Excel afgesloten is!
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Importeren Excel(Transporten) in Easymap
Start Easymap op
Selecteer de landbouwer en exploitatie waarvoor je de gegevens wil importeren.
**Bij een eerste maal openen, verschijnt diersoort als cijfers.
**Oplossing

**

**
**Opnieuw openen

**
Ga naar het tabblad Mest en naar het sub tabblad Dierlijk
Indien er reeds transporten geïmporteerd of manueel geregistreerd zijn dien je deze eerst te
verwijderen via de knop ‘Wis MIL Imports’. De geëxporteerde Excels bevatten namelijk gegevens van
een heel productiejaar. Let wel op dat je dan alle mogelijke Excels opnieuw importeert!
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Klik rechts onderaan op de button ‘Ophalen via Excel’

Het scherm om de Excel te openen verschijnt.
Kies de locatie en het juiste bestand dat je hebt geëxporteerd en klik op ‘Open’

Eerst worden de gevonden transporten uit de Excel getoond in Easymap.
Indien er rijen bij zijn die al in Easymap aanwezig zijn, worden deze in het licht grijs getoond.
Al de andere rijen zullen verwerkt worden (dit wil niet zeggen dat ze ook geïmporteerd zullen worden)
Klik op de button ‘Importeren’
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Na het importeren verschijnt er een berichtenscherm, dit bevat altijd het aantal rijen dat verwerkt is. Dit zijn
niet de rijen die geïmporteerd zijn, bv. de afgemelde rijen zijn ook verwerkt maar niet geïmporteerd.
Mogelijks bevat het berichtenscherm nog meer info:



Indien er rijen zijn gevonden die export betreffen of afzet naar particulieren
Indien er burenregeling gedaan wordt naar een BV nummer dan worden deze rijen niet geïmporteerd
maar komt er een bericht dat de meldingen nog overgehaald moeten worden.

Op de achtergrond verschijnen de geïmporteerde rijen in het lichtgrijs.
Klik ‘Ok’ in het berichtenscherm en ‘sluiten’ bij het overzicht.

De geïmporteerde rijen worden in het rood weergegeven op het tabblad ‘Dierlijk’
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Type kan verschillend zijn:





Aanvoer: wanneer het aanvoer transport betreft (afnemer = actieve exploitatie/landbouwer)
Verwerkt: afvoer die naar verwerking gaat (afnemernummer = BV nummer)
Export: afvoer die naar export of particulier gaat (afnemernummer = leeg)
Afvoer: afvoer die niet verwerkt is en niet voor export/particulier

Transporteur kan verschillend zijn:



Meestal wordt hier het soort transport weergegeven, we vinden dit ook terug in de Excel
In het geval van burenregeling wordt hier ‘burenregeling’ ingezet

Mogelijke problemen:

Excel geëxporteerd maar niet op niveau detail, de juiste kolommen worden dan niet gevonden.
Oplossing: exporteer opnieuw vanuit mestbankloket maar zorg dat je op detailniveau gaat!

Bij het opslaan als, het type niet aangepast naar Excel maar op webpagina laten staan.
Oplossing: open de Excel eerst in Excel maar niet in Easymap. Wanneer deze in Excel is geopend
moet je opnieuw ‘opslaan als’ kiezen en zorgen dat je deze opslaat als Excel en niet als webpagina.
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De Excel bevat rijen met getallen gelijk aan 0, deze worden niet geïmporteerd.
Oplossing: Klik de foutmelding weg door OK te kiezen
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