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ACT! Control Click handleiding 
 

Beschrijving: 
Met de ControlClick plugin kunt u adresvelden automatisch kopieëren. Zodra u op de knop 
drukt worden de gegevens overgenomen 
 
Instellingen: 
Verwijder eerst een eventuele oude versie van de ControlClick via het Windows- 
configuratiescherm. Na de installatie van de plugin start u ACT! op.  
 
U gaat naar de layout-ontwerper door te kiezen voor Extra – Layouts Ontwerpen – 
Contactpersoon of Bedrijven. 
 
Klik in de toolbox aan de linkerkant met de rechtermuisknop en kies Customise 
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Zet het vinkje aan bij ControlClick: 

 en kies OK. 
 
Klik nu op de knop Custom, aan de linkerkant. 

 
 
Klik op ControlClick: 

 
Ga nu met de muis naar een plaats in de layout waar u de knop wilt neerzetten. 
Klik en sleep de knop op de gewenste plaats: 
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Dubbelklik op de knop en kies de veldinstellingen: 

 
 
Sla de layout op en sluit deze. De knop moet nu zichtbaar zijn: 

 
 
Zodra u op de knop drukt worden de velden gekopiëerd: 

 
 
Gegevens die in de bezoekadresvelden staan worden overschreven.  
Als één van de postadres velden leeg is, dan is dit veld ook leeg bij het bezoekadres. 



 
 

 

A U T O M A T I S E R I N G  
 
Telefoon: 026 4461865 
Web: www.inkey.net 
Email: info@inkey.net 

Registreren 
Bij het starten van de plugin wordt gevraagd of u wilt registreren voor een 14-dagen demo 
versie. Vul uw emailadres in en druk op OK. 
 
Klik in het opties scherm op Bestand – registreren: 
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Nu aanschaffen maakt een email, deze wordt naar ons of naar uw reseller verzonden. 
 

 
 
U kunt deze addon aanschaffen via onze webshop op www.actaddons.nl 
 
Nadat u de plugin heeft aangeschaft, ontvangt u een activeringscode. Hiermee kunt u uw 
software activeren. 
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Veel gestelde vragen 
Werkt de ControlClick op meerdere ACT! databases? 
Ja, de instellingen worden per database opslaan. U kunt de ControlClick daardoor voor 
meerdere databases gebruiken en elke database kan zijn eigen veldinstellingen gebruiken. 
 
Werkt de ControlClick voor meerdere layouten? 
Ja, u dient wel in elke layout de knop te plaatsen. U hoeft de veld instellingen maar eenmalig 
te doen. 
 
Werkt de ControlClick voor bedrijven? 
Ja, u kunt in de bedrijfs-layout een knop plaatsen voor deze addon. Bedrijven en contacten 
kunnen beide gebruikt worden met deze addon. 
 
Hoe kan ik de ControlClick verwijderen? 
Verwijderen van de ControlClick kan vanuit het software-onderdeel in het configuratiescherm 
van uw computer. 
 
Als ik in een netwerk werk, moet ik dan voor elke gebruiker alle instellingen per gebruiker 
uitvoeren? 
Nee, als u uw velden eenmaal heeft ingesteld dan is deze veld toewijzing geldig voor alle 
gebruikers van de database. De veld-toewijzing wordt opgeslagen in de Attachments map van 
de database: ControlClick.xml 
U hoeft alleen de ControlClick voor elke gebruiker eenmalig te installeren. 
Alle gebruikers van een gedeelde database werken met dezelfde veld instellingen. 
 
Hoe werkt de licentiestructuur? 
De addon wordt per gebruiker geactiveerd. Als u bijvoorbeeld met 5 gebruikers werkt heeft u 
een 5-gebruikers activeringscode nodig. 
 
Hoe kom ik aan hulp? 
Op het Nederlandse ACT! forum kunt u altijd hulp vinden: www.actforum.nl  
 
Door wie is deze addon gemaakt? 
Deze addon is gemaakt door INKEY automatisering zie ook www.actaddons.nl voor meer van 
onze addons. 


