
Slim filteren op de invoer 

De overzichten zijn bedoeld voor de output. Maar op het blad invoer zelf kun je natuurlijk door middel van de 

filterknoppen heel veel informatie halen. 

Onder iedere kop zie de knop waarmee te filteren is. 

 

Per kolom kun je hierop klikken en dan zie je : Bijvoorbeeld onder de kolom maand : 

 

Er is dus in 5 maanden geboekt en als je eerst alles selecteren uitvinkt en daarna bij 4 een vinkje zet krijg je alle 

posten van maand 4 

 

 

Je ziet bovenin de kolom M dat er gefilterd is, door de verandering in het knopje. Dan weet je dat daar nog een 

filter op staat. 

 

Je kunt binnen dit overzicht weer doorfilteren, door bijvoorbeeld alles van rekening 800 verkopen te willen 

zien. Ga dan bij grootboekrekening op de filterknop staan en kies 800…. 



 

Nu zie je dit. (en ook dat het knopje bij de kolom grootboekrek is aangepast) 

 

Je kunt nog steeds per kolom doorfilteren, of het per kolom steeds aanpassen. 

Als je weer terug wilt naar het totale invoerblad en dus de filters uit wilt zetten, ga dan naar zo’n filterknop en 

klik op alles selecteren. 

  

Dan staan ze weer allemaal aan (dus filter uit) en klik OK 

Bijvoorbeeld zoek je de tekst betaling in een massa boekingen. 

Ga dan naar de knop bij de kolom omschrijving. Klik op tekstfilters, en dan op bevat. 

 

Klik dan het woord in of een deel ervan. 

 

 



Dan krijg je een keurig lijstje met je gekozen woord. En je kunt weer doorfilteren. 

 

 

Zo makkelijk is dat. Je kunt ook filteren op bedrag, een range van bedragen, stukje tekst, iets uitsluiten en zo 

meer. 

Als je met je muis over de selectie heen gaat kun je deze ook keurig plakken op een nieuw werkblad en hier 

verder mee werken, opslaan of mailen, 

Proberen dus. 


