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Instelling uit te schrijven codes speciale profielen (3382)
Aparte instelling uit te schrijven codes per scenario voor speciale profielen, zoals verbreding en hoekprofiel.
Langs “Bewerken – Instellingen – Schetsen – Uitteken scenario’s” kan men per scenario voor de volgende profiel types de uit te
schrijven codes expliciet definiëren in plaats van ‘Speciaal’:

Geleider
Verbreding
Waterlijst
Steenlijst
Koppelprofiel
Hoekprofiel
Baar

rolluik geleiders
verbredingen rond raam
waterneus
onderdorpel
koppelprofielen rond raam
hoekprofielen meerdere ramen
schets van te verzagen baar (t.b.v. optimalisatie rapport)

Ook in de Administrator kan men per scenario via ‘Toegangen – Editor – Scenario’s’ per scenario de uit te schrijven codes definiëren
per type profiel.
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BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.37 P1
3316

Interface

Engelse vertaling instelling zijde voor tonen raam posities en vleugeltype 'Kipdraai'

3269
3177

Resultaat technisch

Exactere berekening lengte constructieve elementen voor de berekening van het profiel
gewicht

3299

Rapportering

Gebruik van BMP's toelaten in rapportering via script, nu werd in logica verondersteld dat
scripts EMF's gebruiken

3316

Resultaat technisch

Raamposities in PART tabel voorzien voor rapportering
Raamposities en krukhoogte voorzien in Xml-bestand

3365

Resultaat

Zaaghoeken kant II fout bij profiel langs verdeling breder dan de profielen waarop het
toekomt

3269

Interface

Controle of internet beschikbaar is voor ChronoLogic herwerkt, request naar google werkt niet
in China

3370

Basisgegevens

Import van modellen bibliotheek via RPL-bestand mislukt

3251

Zaagsturing

Glaslatten ontbreken bij speciale modellen

3269

Resultaat

Foutieve krukhoogte doorgegeven naar ChronoLogic

3371

Editor

Spiegelen vleugel loopt mis als horizontale vleugelprofielen niet naar verticale verwijzen

3353

Resultaat

Schetsen op rapporten afdrukken in hoogste resolutie zonder eerst preview te moeten maken

3374

Editor

Bij spiegelen van schuiframen problemen met de locatie van de A-profielen, sommige mogen
niet van kant wisselen

3366

Editor

Probleem wisselen knooppunt indien stijl of post toekomt op een plint in de opening

3162

Instellingen

Standaard instellingen voor zichtinformatie links, rechts, onder en boven werden niet bewaard

3376

Resultaat technisch

Parameter F laten verwijzen naar profiel product indien profiel parameter alfanumeriek is

3375

Editor

Uitvoering van beslag gekoppeld aan opening wordt niet overgenomen van project technisch
bij opladen vleugel

2702

Resultaat

Bestandsnaam preview schets niet uniek indien zowel aanzicht als doorsnede gevraagd in één
rapport

3366

Editor

3371

Editor

Probleem samenvoegen knooppunt indien stijl of post tussen twee plinten zit in de opening
Bij aanmaken vleugel horizontale vleugelprofielen naar verticale laten verwijzen indien
mogelijk

3353

Resultaat

Tijdens opnieuw genereren van schetsen t.g.v. resolutie verschil is daarna het geselecteerde
rapport gewijzigd

3162

Rapportering

Zichtinformatie op schets rapport wordt onder tekstblok geplaatst indien tekstblok onder
schets staat
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Editor

3299

Resultaat

Bij spiegelen van schuiframen problemen met begin- en eindhoek van sommige A-profielen
Schetsen in EMF-formaat houden rekening met Windows schaal instelling, wat extra witruimte
tot gevolg heeft

3333

Resultaat

3379

Resultaat

Soms te veel identieke maten op de schetsen
Informatie naast schets van identieke artikels wordt samengenomen per deel, werkelijk niveau
is weg in XML

3162

Project

Instelling 'Neen' voor zichtinformatie op groep werden overschreven door de standaard bij
openen project

3378

Resultaat

2968

Editor

Wrappen tekst uit te schrijven informatie in een opening
Informatie op schetsen op 'Overschrijven' in scenario hield geen rekening met kader/vleugel
niveau in editor

3378

Resultaat

Soms lijn te weinig op alle wrapped tekst te kunnen tonen

3162

Resultaat

Zichtinformatie wordt verschoven tijdens het afdrukken van het rapport als bit map formaat

3162

Editor

Visualisatie breedte van versterkingen in verbreding- en hoekprofielen rond een raam foutief

3380

Editor

Gedrag automatisch invullen profiel veld bij gebruik van dubbelklikken in editor functie
wijzigen speciale kleinhouten

3366

Editor

Probleem opsplitsen knooppunt indien stijl of post toekomt op een plint in de opening waarin
reeds stijl op kader staat

3333

Resultaat

Soms te veel identieke maten op de schetsen, nu verdwijnt de soms noodzakelijk groep
afmeting

3382

Resultaat

Opsplitsen scenario instelling uitschrijven codes speciale profielen voor verbredingen en
hoekprofielen

3384

Jscript

Kleur formulier/dialoog achtergrond werd niet aangepast

3384

Jscript

Font eigenschappen per object kunnen aanpassen

3382

Resultaat

Informatie van hoekprofielen wordt dubbel getoond

3333

Resultaat

Problematiek te weinig maat niveaus indien groep met meerdere delen, vroeger 4 delen nu 3
delen
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