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Brongegevens XAA 

Algemene gegevens 

periode, NAW bedrijf, klanten, artikelen, personeelsleden, etc. 

 

Transactiegegevens 

direct gerelateerd aan financiële consequentie  
b.v. verkoop, retour, breuk, eigen gebruik, etc. 

 

Events 

gegevens gerelateerd aan de overige handelingen op een 
afrekensysteem b.v. het inloggen van een cassière. 



Structuur 
XAA 3.0 
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=> Klanten/Leveranciers 

=> Grootboek 

=> Werknemers 

=> Artikelen 

=> Bedrijf 

=> Vestiging 

=> Kassa 



XML-bestand 



Werking van de scripts in ACL 

Inlees script 

Inlezen alle gegevens in afzonderlijke tabellen 

 versie 3.0  38 tabellen met 156 velden 

 versie 3.1  40 tabellen met 196 velden 

 

Aanmaken van Sleutelvelden per tabel 

 

Koppelen van de tabellen 

 

Uitvoer naar Excel / CSV 

 

Analyse script 

In ontwikkeling. 

 



Enkele cijfers van een broodjeszaak (1/2) 

XML-bestand van 120 MB (ingepakt 5 MB) 

 

Één kasregister 

 

Circa 40.000 CashTransactions (kassabonnen) 

 

Circa 140.000 CashTransactionLines (bonregels) 

 

Circa 25 tabellen met in totaal 200 velden 

 

Nadeel inlezen via ACL    ->  

 

Voordeel inlezen via ACL -> 

 

duurt erg lang:  circa 45 minuten ! 

je kunt in de tussentijd wel iets anders doen. 



Enkele cijfers van een broodjeszaak (2/2) 

Uitvoer naar Excelbestand (circa 55 MB) 

 

Dit bestand wordt aangemaakt tijdens het inlezen van de XAA. 
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Analyse (in ontwikkeling) 

Ontvangsten / Uitgaven (per maand, bonnen en bonregels, verschillen) 

 

Verschillen betaling en bonnen per bon 

 

Wijze van betaling, soorten transacties in totalen 

 

Bonnen en bonregels met 0,00 en negatieve bedragen 

 

GAPS in datums, bonnummers, bonregelnummers 

 

DUPL in bonnummers, bonregelnummers 

 

Etc, etc. (omzet per artikel, medewerker, per uur, dag, week, maand….) 

 



Analyse (in ontwikkeling) : voorbeeld Café (1/2) 

Verschillen Ontvangsten / Uitgaven tussen de bonnen en de bonregels 

 

Verschillen tussen betalingen en bonnen 

 

Verdeling van de wijzen van betaling 

 

Bonnen en bonregels met 0,00 en negatieve bedragen 

 

GAPS in bondatums en bonnummers 

 

Etc, etc. 

 



Analyse (in ontwikkeling) : voorbeeld Café (2/2) 

Uitvoer naar Excelbestand (circa 800 KB) 

 

Dit bestand wordt via een apart ACL-script, na het inlezen van de XAA 
aangemaakt. 
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