
Gegevens exporteren 
Via het menu Gegevens exporteren kunt u al uw ritgegevens exporteren naar een 
bestand. Het formaat van dit bestand is een kommagescheiden .csv-bestand, te 
openen met onder andere Microsoft Excel.  

Het is mogelijk om verschillende filters op een export toe te passen om zo bijvoorbeeld 
alleen alle proefritten weer te geven van een bepaalde medewerker, van de afgelopen 
maand. De filters die toegepast kunnen worden, zijn: 

• Medewerker
• Merk (merk van het voertuig)
• Kenteken (kenteken van het voertuig)
• Handelaarskenteken (ingezette handelaarskenteken)
• Vervoerstype (type rit)
• Datum (begin- en einddatum)

Na het bepalen van de juiste filterinstellingen klikt u onderaan op de knop Exporteren 
en de geselecteerde gegevens worden naar een .csv-bestand geschreven. Afhankelijk 
van de internetbrowser waarin u werkt verschijnt het Opslaan-scherm van uw 
internetbrowser.  
Aangeraden wordt om het bestand eerst op te slaan en daarna te openen in 
bijvoorbeeld Microsoft Excel. 



Zodra u het bestand heeft opgeslagen en geopend met Microsoft Excel ziet u een 
overzicht dat op onderstaande lijkt: 

Om hiervan een wat meer gestructureerd overzicht te maken selecteert u kolom A 
binnen de Excel- sheet, kiest u bovenin het scherm het tabblad Gegevens en 
vervolgens Tekst naar kolommen:  

Kies in het nieuw verschenen scherm voor de optie Gescheiden en druk op volgende: 



Zorg dat de optie Komma aangevinkt staat in het volgende scherm en druk op volgende: 

In het laatste scherm drukt u op Voltooien. Nu zijn alle gegevens netjes ingedeeld per kolom: 
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