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Hoek correcties boog segmenten (3.33 P2 - 3029)
Bij het segmenteren van bogen kan voortaan, indien gewenst, de beginhoek van eerste segment en eindhoek van
laatste segment gelijk gemaakt worden aan de verstekhoek van het profiel.
Indien de instelling ‘Hoekcorrecties’ op ‘Ja’ staat zal voor het eerste en laatste segment de respectievelijke profielhoek
overgenomen worden:
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Indien deze instelling op ‘Neen’ staat wordt het oude gedrag geactiveerd:
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BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.33 P2
2842 Editor

Begin- en eindhoek verschijnen niet meer bij de editorfunctie algemeen element
toevoegen

2953 Administrator

Soms probleem met het creëren van de extra index op de VARIANT-tabel

2953 Resultaat

Geen foutmelding meer voor foutieve referenties van extra profielen rond een kader
deel

2404 Editor

Mogelijk knal bij oppikken van kader/vleugel model of gekozen uitvoering wordt niet
overgenomen

3028 Machinecenter

Commentaar lijnen voorzien SOENEN DEM 10/12

3027 Lasmachine

Formaat SOENEN Q4 uitbreiden met informatie voor knippen van sluitstangen en
positioneren beslag

3030 Resultaat

Html codes worden letterlijk afgedrukt op de Word offerte

2977 Interface

Waarschuwing indien breedte en/of dikte van extra profielen op project niveau niet
opgegeven

2981 Machinecenter

Staal optimalisatie informatie verwijderen uit XML indien geen verzaging op de
machine, kleurinformatie van profiel instelbaar, synchronisatie kleuren via MC Manager
instelbaar SCHIRMER BAZ1000G3

2471 Lasmachine

Extra instellingen voor rotatie regels URBAN AKS6100

2915 Editor

Slechts positie van één plint wordt gecorrigeerd indien een profiel wordt gewijzigd
t.o.v. welk meerdere plinten zijn gedefinieerd

1530
3028 Machinecenter

Extra instellingen voor kar/vak informatie SOENEN DEM 10/12

3026 Jscript

Mogelijkheid om controle geldigheid gegevens tijdens wegschrijven van record te
onderdrukken

2863 Project

Posities van kalender en onderdelen dialogen herrekenen zodat ze niet van scherm
vallen

3033 Lasmachine

Aanpassing van bestandsnaam wordt niet herkend GRAF SL

3037 Resultaat prijs

Prijs extra vulling gekoppeld aan een afwerking wordt gedeeld door het aantal groepen
op de offerte

2983 Editor

Visualisatie extra profielen rond een deel met verschuiving
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2981 Machinecenter

Extra zaaghoek informatie dubbel verstek verbindingen en binnen/buiten kleur
informatie SCHIRMER BAZ1000G3

3039 Resultaat prijs

Prijs van prijsblokken apart vermelden reageert niet

2981 Machinecenter

Extra attribuut 'StahlNr' voorzien in 'TeileDaten' SCHIRMER BAZ1000G3

2733 Basisgegevens

Import JIE bestand van U-waarden profielen mislukt

2992 Basisgegevens

Extra route informatie voorzien in handelingen

2995 Editor

Bemating posities normale kleinhouten in raamschets hield geen rekening met
kleinhout instelling uitlijnen

3041 Zaagsturing

Etiket informatie STAR2 instelbaar gemaakt en uitgebreid
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