
Excel onderdelen-lijst importeren in AutoFit

Om een onderdelen-lijst te importeren in AutoFit vanuit Excel moet er éénmalig een 
configuratie aangemaakt te worden.

Kies “onderdelen importeren” en selecteer dan “Imos Worksheet bestanden”

Let wel: hiervoor moet u het pad selecteren waar u dit bestand heeft opgeslagen.

Nu opent zich een schermpje om de configuratie in orde te brengen:



Door op de knop “Configureer” te drukken opent zich een nieuw scherm met 
verschillende mogelijkheden om in te stellen.

Door op “Nieuw” te klikken kan u 1 bepaalde configuratie aanmaken.
 
Telkens u op een andere manier (verschillend opgebouwde excel-lijsten) wil 
configureren (toewijzen aan de juiste kolommen) naar AutoFit zal u een andere 
configuratie moeten aanmaken.



Nu gaan we de configuratie “test” instellen:



Als er een bestand is gekozen  waarop deze configuratie gebaseerd wordt, dient u 
deze te bevestigen door op de knop “Toepassen” te klikken.
Het vinkje aanduiden en in uw Excel lijst nakijken hoe de kolommen zijn 
opgebouwd.
In dit voorbeeld staan op de eerste regel alle bepalingen (materiaal, dikte, lengte,.....)
dus “ 1,1”
De onderdelen starten vanaf regel 2. 
Dit naar uw noden instellen en toepassen.
Heeft u in Excel meerdere pagina's, kan men door “volgende” te kiezen hier ook 
doorgaan naar de volgende pagina. 

In het volgende menu kan u kolommen van AutoFit koppelen aan uw kolommen in 
uw Excel bestand: 



Om nu te weten welke namen nu overeenkomen met uw kolommen kan u bij 
“Algemene Instellingen” de knop “Kolommen” aanklikken.

Zo kan u nakijken welke kolommen bij welke ID van AutoFit horen.

Nu kan men AutoFit-kolommen koppelen aan Excel-kolommen door in de “Import”-
lijst een naam te selecteren die dezelfde bepaling heeft in de Excel-lijst:





Aanvullen naar eigen noden en OK klikken.

Nu kan men de pas aangemaakte configuratie selecteren en weer OK klikken

Indien er in de Excel-lijst materialen bestaan die u nog niet in AutoFit heeft, gaan we 
vragen deze aan te maken om de lijst te kunnen importeren.

Let wel: de namen moeten 1 op 1 gelijk zijn om rechtstreeks te importeren anders 
gaat AutoFit altijd vragen om dit ongekende materiaal aan te maken.

Bvb:

 

Zodra alle materialen aangemaakt zijn krijgt u de onderdelen binnen van de Excel-
lijst en kunnen deze geoptimaliseerd worden.



Een deel van de Excel lijst zag er zo uit:


