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Mogelijke foutmeldingen 

1. Bij het gebruik blijven ook na het inschakelen van macro’s beveiligingswaarschuwingen 
aanwezig. 

 
Uitleg 
Onze SEPA oplossingen maken gebruik van geprogrammeerde controles om een SEPA/XML-bestand 
te kunnen aanmaken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van VBA Scripts en macro toepassingen. In 
MS Excel dienen macro’s te zijn ingeschakeld, anders kunnen onze SEPA oplossingen niet juist 
functioneren. Door het toevoegen van een “vertrouwde locatie” op uw pc, voorkomt u dat iedere 
keer wordt gevraagd om macro’s in te schakelen. 
 
Voorbereiding 

1. Sla de SEPA-tool op in een aparte map. Sla deze niet op in een algemene map waarin meer 

bestanden staan! 

 

U heeft een Nederlandse versie van Excel? 

1. Klik op Bestand > Opties. 

2. Klik op Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrum > Vertrouwde 

locaties. 

3. Klik op Nieuwe locatie toevoegen. 

4. Klik op Bladeren om naar de map te gaan, selecteer de map waarin de SEPA tool is 

opgeslagen en klik op OK. 

5. Indien u een melding krijgt dat deze map niet geselecteerd kan worden en de map is 

opgeslagen op een netwerk schijf, klik dan “Vertrouwde locaties in mijn netwerk toestaan” 

eerst aan en voer daarna stap 3 en 4 opnieuw uit. 
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U heeft een Engelse versie van Excel? 

1. Klik op File > Options. 

2. Klik op Trust Center > Trus Center Settings > Trusted Locations. 

3. Klik op Add new location. 

4. Klik op Browse om naar de map te gaan, selecteer de map waarin de SEPA tool is 

opgeslagen en klik op OK. 

5. Indien u een melding krijgt dat deze map niet geselecteerd kan worden en de map is 

opgeslagen op een netwerk schijf, klik dan “Allow Trusted Locations on my network” 

eerst aan en voer daarna stap 3 en 4 opnieuw uit. 

 



 
  

 VETROUWDE LOCATIE 

 

 
Aandachtspunten 
Indien bovenstaande instelling het probleem niet  verhelpen, raadpleeg dan uw systeembeheerder. 
Mogelijk zijn er algemene systeeminstellingen van kracht welke de mogelijkheid tot het inschakelen 
van macro’s op uw pc verhinderen. 
 


