Handleiding
Importeren/
Exporteren
Brouwvisie (& pro)

Document
Versie
Datum
Auteur

: Handleiding Importeren/Exporteren Brouwvisie (& Pro)
: 1.0
: Dinsdag 16 April 2019
: Oscar Moerman

1

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inleiding ............................................................................................................................. 3
Recept Exporteren naar XML ............................................................................................ 3
Recepten exporteren naar Multi-XML bestanden. ............................................................. 4
Recept Exporteren naar HTML Opmaak ........................................................................... 6
Recept exporteren naar CSV formaat................................................................................. 7
Accijns gegevens exporteren naar CSV (Pro versie) ......................................................... 8
Recepten Importeren .......................................................................................................... 9

2

1. Inleiding
In brouwvisie is het mogelijk om recepten te exporten en te importeren. Zodat er tussen
brouwers onderling makkelijk recepten kunnen worden uitgewisseld. Vwb het Exporteren zijn
er nog wat extra mogelijkheden en formaten die handig kunnen zijn om gegevens in andere
applicaties weer te kunnen importeren. In dit document wat nadere uitleg hierover vwb de
werking hiervan.

2. Recept Exporteren naar XML
Het exporteren van Recepten naar xml-formaat gaat vanuit het scherm van Recepten beheer.

Het simpelste is het selecteren van een recept (roodbruine balk) en daarna klikken op ‘Export
naar XML’ aan de rechterkant.
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Je krijgt dan het volgende
scherm. De naam van het
bestand is altijd gelijk
aan de naam van het
recept. Uiteraard kunt u
dat zelf wijzigen. Hier
kun je op opslaan
klikken. Het
geselecteerde recept is
dan opgeslagen als XML
bestand.

De XML bestanden uit Brouwvisie zijn compatible met de Beer-xml standaard
(http://www.beerxml.com/) en zou je dus ook weer kunnen importeren (uitwisselen) met
andere brouwsoftware.
Naast het xml-bestand worden er nog meer bestanden gegenereerd :

Deze bestanden zijn nodig voor een eventuele weergave in een Browser (Internet Explorer).

3. Recepten exporteren naar Multi-XML bestanden.
In Brouwvisie is het als enig programma mogelijk om meerdere recepten in 1 XML bestand te
exporteren. Het desbetreffende bestand kan daarna alleen weer in Brouwvisie geïmporteerd
worden, aangezien andere programma’s dit nog niet ondersteuren. Maar voor onderlinge
uitwisseling tussen Brouwvisie gebruikers kan dit best handig zijn.
Deze manier van exporteren gaat ook weer via Receptenbeheer. U selecteert dan meerdere
recepten die u wilt exporteren.
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U krijgt dan wederom het
scherm om uw bestand
op te slaan. Uiteraard kun
u de naam zelf aanpassen.
Aan de naam of het
bestand kun u niet zien
dat het een Multi-xml
bestand is.
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4. Recept Exporteren naar HTML Opmaak
Indien u een recept op een website wilt publiceren (of voor het bekijken in een browser) kunt
een recept ook naar een HTML bestand exporteren. Dit gaat op dezelfde manier als
exporteren naar een XML bestand.
Er wordt dan naast een Html-bestand ook een css bestand aangemaakt voor de opmaak van
het recept. (een css-bestand is een bestand waarin de opmaak staat van de pagina).

In de browser ziet dit er dan zo uit.
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Deze opmaak kunt u natuurlijk zelf aanpassen door de waarden in het css bestand aan te
passen naar uw eigen voorkeuren.

5. Recept exporteren naar CSV formaat
CSV is een formaat dat door vele pakketten wordt ondersteund. Dit is een komma gescheiden
bestand. Hierdoor kun je gegevens ook in o.a. Excel importeren en bewerken naar uw eigen
wensen. In dit formaat is het mogelijk om meerdere recepten te exporteren.
Open Recepten beheer en klik op ‘Export naar CSV’. U krijgt nu het volgende scherm :

Hier kunt u de gewenste gegevens selecteren en de gewenste periode of u kiest ervoor om de
reeds geselecteerde recepten te exporteren. Klik daarna op ‘Export naar CSV’

Geef de gewenst locatie
aan waar u het bestand
wenst op te slaan.
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Na het exporteren krijgt u de bevestiging dat dit proces klaar is en de locatie waar het bestand
staat.

Indien u dit bestand in Excel opent zit dit er zo uit :

6. Accijns gegevens exporteren naar CSV (Pro versie)
In de pro versie van Brouwvisie worden de afgevulde hoeveelheden in een tabel bijgehouden
en hier kunt u filteren op periode zodat u meteen kunt zien hoeveel u voor die periode dient te
betalen. Deze gegevens kunt u afdrukken en exporteren naar een CSV bestand.
De getallen zijn dan
makkelijk in Excel in te
lezen.
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7. Recepten Importeren
Voor het importeren van Recepten is een aparte import module (via knoppenbalk) :

In dit scherm kunt u een import bestand selecteren en daarna de gewenste opties die u wenst
te importeren (niet alle gegevens zijn altijd gewenst). Indien u een Multi-xml bestand heeft
geselecteerd kun u onderin alle recepten in het bestand zien
Indien het een enkele recept betreft zie u
hier maar 1 recept staan.
U kunt hier kiezen of u alle recepten wilt
importeren, of slecht 1 of meerdere maar
niet alles. U kunt de recepten ook per stuk
importeren.
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Na het importeren van het recept krijgt u de melding dat deze actie is voltooid. Indien u
meerdere recepten importeert kan dit even duren en ziet u een voortgangsbalk van de import.

Het recept staat nu bij recepten beheer in de lijst.
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