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Foutmeldingen glaslat set (3.37 - 3247)
In deze versie werd een ‘Fout’ vink voorzien in Profiel glaslat record om aan te kunnen aangeven dat voor de
desbetreffende vulling dikte geen glaslat beschikbaar is.
De basisgegevens tabel Profiel glaslat werd voorzien met de notie ‘Fout’ om aan te geven dat voor het desbetreffende
glasdikte bereik geen glaslat beschikbaar is en er een foutboodschap moet getoond worden:

Bovenstaande screenshot toont dat tot een vulling dikte van 4mm er geen glaslat beschikbaar is.
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Wanneer op de schets gevraagd wordt om de glaslatten te tonen zal voor elk profiel waarvoor een glaslat set
gedefinieerd is de foutboodschap ‘GEEN GLASLAT BESCHIKBAAR’ getoond worden als de
vulling minder dan 4mm dik is:
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Wanneer in de editor een glaslatset werd ingevuld bij een kader of vleugel opening verschijnt eveneens de
foutboodschap:

Door te klikken op de foutboodschap springt JoPPS naar de desbetreffende locatie in de editor.
Tot slot zal ook tijdens de berekeningen deze foutboodschap worden getoond:
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Prijsblok leverancier korting (3.37 - 3239)
Voortaan is het mogelijk om per prijsblok een vaste leverancierskorting toe te kennen die zal worden toegepast op de
basisprijs, als de variabele leverancierskorting niet is gespecifieerd.
De basisgegevens tabel Prijsgroepen/ Prijsblokken werd uitgebreid met een veld ‘Bonus’ om een conversie (verlaging of
verhoging) te kunnen uitvoeren op de ingelezen prijzen van de artikels, zoals o.a. profielen, beslag, vullingen en
afwerkingen:

Wanneer de gebruiker een prijsblok wijzigt in een bepaalde prijsgroep zal gevraagd worden of de leverancier bonus
moet overgenomen (gesynchroniseerd) worden in de desbetreffende prijsblokken van de andere prijsgroepen:
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Prijsblokken worden overgehaald op project niveau, dus ook de leverancier bonus, maar deze is louter informatief en
dus niet aanpasbaar en wordt gebruikt als standaard leverancier korting indien deze niet expliciet is opgegeven:

Tijdens de berekening wordt de prijs van het artikel uit de basisgegevens eerst gecorrigeerd met
de munt factor en leverancier bonus uit de respectievelijke prijsblok alvorens er de andere prijsblok correcties zoals
o.a. korting, verlies, toeslag en marge op toe te passen.
Noteer: Er wordt enkel met de leverancier bonus rekening gehouden worden wanneer geen specifieke korting is
opgegeven!
De informatie over de extra leverancier bonus werd ook toegevoegd aan het gegenereerde XML bestand:
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Batch folder en project toestand instellingen (3.37 - 3274)
Voortaan kan men een folder instellen voor het bewaren van batch JB-bestanden. Vanaf deze versie is het ook mogelijk
om in te stellen naar welke project toestand moet gewijzigd worden na het opslaan van de batch.
Via ‘Bewerken – Instellingen – Bestandspaden’ kan voortaan aangegeven worden in welke folder men
batch bestanden wil bewaren:
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Project toestand wijzigen
Via ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Batch’ kan voortaan aangegeven worden of de
project toestand mag gewijzigd worden tijdens het bewaren en indien toegelaten naar welke toestand:

Beide instellingen kan men ook langs de Administrator - Toegangen beheren.
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Relaties basisgegevens rapporteren (3.37 - 3256)
Voortaan kan men voor een willekeurige record in de databank, in basisgegevens of bibliotheek, de bestaande relaties
rapporteren, d.w.z. de records opzoeken in de tabel in kwestie + alle andere tabellen waarin naar het huidige record
wordt verwezen.
Via de tab ‘Speciaal’ in de basisgegevens kan via de knop ‘Zoek relaties’ naar records gezocht worden waarin naar
de sleutelwaarde van het geselecteerd record wordt verwezen:

Noteer
Om deze nieuwe functionaliteit te kunnen gebruiken moet in JoPPS Administrator, tab ‘Toegangen’ rubriek
‘Toegangsrechten’ de optie ‘Gegevensbeheer toegestaan’ op JA gezet worden.

De gevonden records worden getoond per tabel op een aparte tab:
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In elke tab verschijnt een lijst met records waarin de gevraagde sleutelwaarde wordt gebruikt. De volgende 3 kolommen
met informatie wordt getoond:
1. Sleutelwaarde van het record waarin gezochte referentie voorkomt
2. Aantal maal dat naar de gezochte sleutel waarde wordt verwezen
3. Velden of blob in record waar de gezochte sleutel waarde wordt gebruikt
Door op een lijn te klikken kan naar de desbetreffende record in de tabel worden doorverwezen. De getoonde
informatie kan eventueel ook afgedrukt worden via het printer icoontje.
Als er geen gerelateerde gegevens zijn verschijnt volgende boodschap:
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ParentID XML-informatie (3.37 - 3275)
Vroeger was het niet te achterhalen of bv. een versterking hoort bij een vleugelprofiel of bij de makelaar die op dit
vleugelprofiel zit. Voortaan wordt “Parent” AtomID opgenomen de in XML export voor profielen, beslag, vulling en
afwerkingen.
In de XML-structuur zijn de volgende entries voorzien van extra de <ParentID> tag:
ProfileListItem
AccessoriesListItem
FillingListItem
WindowFinishListItem
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Standaard QRF (query) folder sturingen overschrijven (3.37 - 3277)
Voortaan is het mogelijk om de standaard folder waar query’s (selectiebestanden) voor sturingen worden opgepikt
te overschrijven.
De gebruiker kan via de ‘Administrator’ bij ‘Toegangen – Output wizards’ voor elke sturing de locatie opgeven waar
de QRF selectie bestanden moeten opgepikt worden:

Indien geen locatie is opgegeven zal de standaard locatie (dialoog sturing) gebruikt worden.
•
•

In het geval van zaagsturingen is dit de folder waar JoPPS is geïnstalleerd
In het geval van machinecenters is dit de machine folder zelf of de JoPPS folder
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Staal informatie tonen in de editor (3.37 - 3288)
Voortaan wordt de bijhorende staalversterking getoond van het PVC-profiel via ‘Profiel informatie tonen’ in
de editor.
Er zijn maximaal 3 extra tabs voorzien om de informatie van de versterkingen van het desbetreffende PVC-profiel te
tonen:

In bovenstaande screenshot is te zien dat informatie betreffende reeks, profiel, uitvoering en zaaghoeken van de
versterking(en) wordt getoond.
Let op: komt enkel in het zicht na het rekenen
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Rapporteren van geluidsisolatie glas (3.37 - 3287)
Voortaan kan men de geluidsisolatiewaarde uit de PART tabel eenvoudig opvragen voor gebruik in de rapportering,
o.a. offerte (analoog aan U-waarden).
Ook wordt de inhoud van het veld %DB_PART_SR% gerapporteerd in het ‘CE-markering’ rapport onder de rubriek
‘Akoestiek’:

De interne rapport functie “CFVALUE:” laat toe om de geluidisolatiewaarde van het desbetreffende raam uit de ‘PART’
tabel op te vragen in een rapport d.m.v. de extra ‘Veld’ waarde ‘20’:
CFVALUE:<Project>;<Groep>;<Deel>;<Veld>;<Filter>;<Formaat>[;<Type>[;<Afdeling>[;<Volgnummer>[;<Rout
e>]]]]
<Veld> veld
1
2
…
20

licht toetreding factor
zon toetreding factor
geluid isolatie

De nieuwe interne functies “SOUNDEXISTS:” en “SOUND:” laten de gebruiker toe om te controleren of de
geluidsisolatiewaarde van een individuele vulling beschikbaar is en deze eventueel op te vragen:
SOUND:<Project>;<Groep>;<Deel>[;<Open>[;<VlDeel>[;<VlOpen>[;<Formaat>]]]]
<Project>
project code
<Groep>
groep code
<Deel>deel code
<Open>
kader opening code
<VlDeel>
vleugel deel code
<VlOpen>
vleugel opening code
<Formaat>
nauwkeurigheid (standaard 2 cijfers na de komma)
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SOUNDEXISTS:<Project>;<Groep>;<Deel>[;<Open>[;<VlDeel>[;<VlOpen>[;<Show>]]]]
<Project>
project code
<Groep>
groep code
<Deel>deel code
<Open>
kader opening code
<VlDeel>
vleugel deel code
<VlOpen>
vleugel opening code
<Show>
toon waarde (via instelling offerte)
Geluidsisolatie tonen op de offerte
Om de geluidsisolatiewaarde te tonen op de offerte is een extra instelling “Geluidisolatie” voorzien bij “Project – Prijs –
Offerte”:
1. Neen
2. Ramen
3. Project
4. Beide

geluidisolatie niet tonen
tonen geluidisolatie groep(en)
tonen geluidisolatie project
geluidisolatie project en groep(en)

Via “Bewerken – Instellingen – Standaard
instellingen – Offerte’ kan het standaard gedrag ingesteld worden voor het tonen van de geluidisolatiewaarden
op offerte bij het aanmaken van een nieuw project:
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Deze instelling is ook beschikbaar onder de rubriek ‘Toegangen – Standaard instellingen – Offerte’ in de
Administrator:

Onderstaande screenshot geeft een voorbeeld van de HTML offerte met de geluid isolatie informatie:

TECHWIN Software 11/2019

16

What’s new versie 3.37 van 12/11/19

Grafische hint in de editor (3.37)
Voortaan is het mogelijk om naast tekst hints, ook een grafische hint te tonen, indien mogelijk.
De gebruiker kan via ‘Bewerken – Instellingen – Editor – Hints’ ook een grafische hint tonen in de editor via de
rubriek ‘Extra informatie’:

Onderstaande screenshot toont een grafische hint van het geselecteerde profiel in de editor:

Opmerking
Indien de grafische hint of te lang blijft hangen of te snel verdwijnt, kan u deze tijd nog instellen bij 'Balonhelp
vertraging' via Bewerken->Instellingen tab Assistentie.
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Verlies op estimatie rapporten (3.37 - 3293)
Voortaan wordt automatisch het ‘verlies type’ of ‘verlies percentage’ aangepast in functie van de
gevraagde methode van verlies rekenen en het al dan niet optimaliseren van profielen.
In onderstaand voorbeeld worden de ‘verluchtingsroosters’ niet en de ‘pvc-profielen’ wel geoptimaliseerd:

Indien we met ‘vast verlies’ rekenen wijzigt er niets, de opgegeven percentages van de prijsblokken worden in rekening
gebracht:
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Wordt er met ‘absoluut verlies’ gerekend dan zal afhankelijk van de extra instelling ‘Berekeningswijze absoluut
verlies’ in ‘Bewerken – Instellingen Resultaten – Globale parameters’ een ander gedrag worden toegepast:

1. Inclusief vast verlies (standaard oude gedrag)
2. Exclusief vast verlies
Wanneer men kiest voor de optie ‘Inclusief vast verlies’ dan zal voor de prijsblokken welke
de geoptimaliseerde profielen bevatten ook het vaste verliespercentage in rekening gebracht worden:

Als men kiest voor de optie ‘Exclusief vast verlies’ dan zal voor de prijsblokken met geoptimaliseerde
profielen geen vast verlies percentage meer toegepast worden:

Rekenen we met reëel verlies dan zal voor de prijsblok van de ‘verluchtingsroosters’
die niet geoptimaliseerd werden, het vast verlies percentage gebruikt worden:
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Administrator instellingen vergelijken (3.35, 3.37 - 2591, 3307)
Voortaan is het mogelijk om gebruiker, toegang en gegevens instellingen te vergelijken en te corrigeren via
de Administrator.
De werkbalk op de tabs ‘Gebruikers’, ‘Toegangen’ en ‘Gegevens’ is voorzien van een extra knop ‘Controleren
instellingen…’:

Deze nieuwe functionaliteit is eveneens beschikbaar via de menubalk ‘Bestand’ rubriek ‘Instellingen controleren’:

De gebruiker kiest eerst welke instellingen hij wil vergelijken door een gebruiker, toegang of databank te kiezen.
Daarna kan d.m.v. de functionaliteit ‘Controleren instellingen’ een andere gebruiker, toegang of databank gekozen
worden om deze te vergelijken met de initieel gekozen instellingen.
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Er wordt steeds een subset van gegevens vergeleken afhankelijk van de actieve tab. Onderstaande screenshot toont de
vergelijking van de ‘Editor – Visualisatie’ instellingen van gebruiker DEALER met deze van gebruiker ADMIN, waarbij
de instellingen van DEALER(=doel) eventueel aangepast kunnen worden met deze van ADMIN (=bron):

Na bevestiging van de keuze verschijnt een scherm die de huidige instellingen toont en het mogelijk maakt om
instellingen over te zetten van het doel naar de bron door de gewenste lijn te selecteren en over te zetten via de knop
‘>>>’:

Instellingen gemarkeerd met een slot kunnen niet gewijzigd worden. Instellingen
met verschillende waarden worden rood gemarkeerd en kunnen overgezet worden d.m.v. de knop ‘>>>’ of de
‘ENTER’ toets te gebruiken. Vanaf het moment één instelling werd overgezet van de bron naar het doel zal de ‘Ok’
knop actief worden.
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Wanneer de gebruiker nadien de dialoog verlaat via de ‘Ok’ knop of de ‘ENTER’ toets op een instelling lijn die niet rood
is gemarkeerd dan zullen de eventueel gewijzigde doel gegevens bewaard worden, met ‘Annuleren’ worden alle
wijzigingen weer ongedaan gemaakt.
Noteer:
Vanaf JoPPS versie 3.37 is het mogelijk om enkel de verschillen te tonen bij het vergelijken van Administrator
instellingen.
Wanneer in de dialogen ‘Enkel verschillen tonen’ wordt aangevinkt worden enkel de instellingen die verschillend zijn
van elkaar getoond.
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Foutmelding tarief prijs (3.37- 2520)
Voortaan kan men aangeven of JoPPS een waarschuwing moet geven indien voor bepaalde
afmetingen geen tarief prijs beschikbaar is. Hiervoor is in de ‘Prijs tarief’ tabel een extra veld ‘Gedrag’ voorzien met
volgend toestanden:

1. Standaard (vroegere gedrag, dus geen meldingen)
2. Waarschuwing (afhankelijk van de ‘Resultaat’ instellingen)
3. Fout (afhankelijk van de ‘Resultaat’ instellingen)
Verder werd in de tabel 'Prijs tarief' de omschrijving die gebruikt zal worden om de melding te genereren editeerbaar
gemaakt voor de 5 beschikbare talen:
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Tijdens de berekening worden deze meldingen getoond en zal, afhankelijk van de ‘Resultaat’ instellingen ‘Berekening
onderbreken bij foutsituatie’ en ‘Rapportering onderdrukken bij foutsituatie’:
•
•

al dan niet verder gerekend worden indien ‘Fout’ melding
altijd verder gerekend worden indien ‘Waarschuwing’ melding

Wanneer de gebruiker de afmetingen wijzigt van een kader- of vleugelmodel zal eveneens een melding verschijnen
indien de ‘Editor’ instelling ‘Controletaken uitvoeren’ is geactiveerd:
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Versterkingen en glaslatten vervangen via taken (3.37 - 3313)
Voortaan kunnen ook gedefinieerde glaslat- en versterking sets vervangen worden tijden het opladen van een kaderof vleugel model uit de bibliotheek.
De basisgegevens tabel Taken werd voorzien van de rubrieken ‘Glaslatten’ en ‘Versterkingen’ om respectievelijk in het
project de overrulende glaslatsets te vervangen op kader/vleugel openingen en/of overrulende versterkingsets te
vervangen op kader/vleugel elementen:

Deze extra informatie is ook beschikbaar in script via de eigenschappen van het TASKS object:
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Dagmaat model ruit (3.37 - 3320)
Voortaan is er een eenvoudigere definitie voor een ruitvormig raam. Het extra modeldefinitie
bestand ..\joppswin\Data\Common\708-ruitbh.mdfd werd aangemaakt voor ‘Dagmaat’ wizard:

Volgende 2 parameters zijn beschikbaar om de ruit te definiëren:
1. parameter ‘B’ breedte van de ruitvorm
2. parameter ‘H’ hoogte van de ruitvorm
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Instelling spiegelen toestaan (3.37 - 3337/3343).
Voortaan is het mogelijk om in kader- en vleugelmodel bibliotheek aan te geven of een model
mag gespiegeld worden.
Extra instelling ‘Spiegelen model toestaan’ voorzien in kadermodellen bibliotheek:

Extra instelling ‘Spiegelen model toestaan’ voorzien in vleugelmodellen bibliotheek:
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Wanneer een kader- of vleugelmodel werd aangemaakt in een project en dan naar de bibliotheek wordt gestuurd
(model opslaan), verschijnt er een dialoog waarin de gebruiker kan opgeven of het desbetreffende model geschikt is om
te spiegelen:

De editorfuncties ‘Spiegelen constructie’ en ‘Spiegelen kader(s)/vleugel(s)’ zullen aan de hand van de modelcode
controleren of er mag gespiegeld worden. Wanneer niet gespiegeld mag worden kan men het model niet selecteren!
Na de upgrade zal de instelling ‘Spiegelen model toestaan’ standaard aangevinkt zijn vermits dit het vroegere gedrag
is. Indien een model geen code heeft of niet in de bibliotheek aanwezig is zal het spiegelen altijd mogelijk zijn.
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Leveringstype project (3.37 - 3340)
Voortaan is het mogelijk om het leveringstype (Verzending) op te geven via de rubriek ‘Verzending’ in ‘Project – Info
– Klant - Parameters’.
Men kan kiezen tussen leveringstype ‘Plaatsing’, ‘Afhaling’ en ‘Levering’. Deze informatie kan eveneens via script
geraadpleegd worden ten behoeve van kostprijsberekening.

De extra project/klant parameter is via script bereikbaar langs de eigenschap ‘CLIENTDATA’ van de ‘PROJECT’ klasse:

Deze informatie kan men terugvinden in het XML bestand (JoRPA) onder ‘BatchData – Projects – ProjectData –
General – ContactInfo - Shipment’. Voor de rapportering werd een specifieke variabele ‘PROJECTCLIENT_SHIPMENT’
voorzien.
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Extra vulling types 'Mat', 'Gaas' en 'Jaloezie' beschikbaar (3.37 - 3348)
Er zijn extra teken scenario’s voorzien voor vulling met mat glas, zift in ruitvorm en jaloezie met koord.
Deze extra vulling types ‘Mat’, ‘Gaas’ en ‘Jaloezie’ zijn voorzien in de basisgegevens tabel ‘Vulling’:

Vulling type ‘Mat’ wordt als volgt gevisualiseerd, de ‘Breedte’ parameter wordt gebruikt voor de
onderlinge afstand tussen de dots:
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Vulling type ‘Gaas’ wordt als volgt gevisualiseerd, de ‘Breedte’ parameter wordt gebruikt voor de arcering afstand:

Vulling type ‘Jaloezie’ wordt als volgt gevisualiseerd, de ‘Breedte’ parameter wordt gebruikt voor de
onderlinge afstand tussen de lamellen:
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Foutmelding tarief prijs (3.37- 2520)
Voortaan kan men aangeven of JoPPS een waarschuwing moet geven indien voor bepaalde
afmetingen geen tarief prijs beschikbaar is.
Hiervoor is in de ‘Prijs tarief’ tabel een extra veld ‘Gedrag’ voorzien met volgend toestanden:

1. Standaard (vroegere gedrag, dus geen meldingen = groen)
2. Waarschuwing (afhankelijk van de ‘Resultaat’ instellingen = Orange)
3. Fout (afhankelijk van de ‘Resultaat’ instellingen = rood)
Verder werd in de tabel 'Prijs tarief' de omschrijving die gebruikt zal worden om de melding te genereren aanpasbaar
gemaakt voor de 5 beschikbare talen:
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Tijdens de berekening worden deze meldingen getoond en zal, afhankelijk van de ‘Resultaat’ instellingen ‘Berekening
onderbreken bij foutsituatie’ en ‘Rapportering onderdrukken bij foutsituatie’:
•
•

al dan niet verder gerekend worden indien ‘Fout’ melding
altijd verder gerekend worden indien ‘Waarschuwing’ melding

Wanneer de gebruiker de afmetingen wijzigt van een kader- of vleugelmodel zal eveneens een melding verschijnen
indien de ‘Editor’ instelling ‘Controle taken uitvoeren’ is geactiveerd:
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Er is tevens een extra kleur voorzien om waarschuwing te visualiseren in het grafisch overzicht, deze kan ingesteld
worden via ‘Bewerken - Instellingen – Gegevens – Algemeen’ in JoPPS:

In de JoPPS Administrator via ‘Gebruikers – Gegevens instellingen’:
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Categorieën bibliotheek modellen (3.37 - 3357)
Voortaan is het mogelijk om standaard categorie aan te maken voor bibliotheek modellen. In ‘Bewerken –
Instellingen – Gegevens – Categorieën’ werden 2 extra filters ‘Kadermodellen’ en ‘Vleugelmodellen’ voorzien om
een beperkte lijst te kunnen tonen van de beschikbare modellen in de bibliotheek:

Deze nieuwe filter kan ook via ‘Toegangen – Gegevens instellingen - Categorieën’ in de ‘Administrator’ ingesteld
worden:
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Wanneer de gebruiker dan een model oppikt uit de bibliotheek wordt een gefilterde lijst getoond in functie van
de aangevinkte categorieën voor ‘Kadermodellen’ in de instellingen:

Dit gedrag is ook van toepassing op de dialogen die verschijnen voor het oppikken van kader- of vleugelmodellen via
de editorfuncties, tenzij er specifieke categorieën zijn gedefinieerd voor de desbetreffende editorfuncties zelf.
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Minimum één schroefbewerking per opening (3.37 - 3356)
Als veel profielen te kort bij elkaar toekomen op een profiel, kunnen alle schroefbewerkingen wegvallen tgv te kleine
openingen.
De logica om het aantal schroeven te bepalen op een profiel vertrekt vanuit de openingen grenzend aan het profiel. Als
de opening te smal wordt zal er geen schroefbewerking gegenereerd worden.
Voortaan is het mogelijk om automatisch toch één schroefbewerking te voorzien per opening. Deze kan indoen gewenst
later nog manueel uitgeschakeld worden. Hiervoor werd een extra constante ‘C_MINONESCREW’ voorzien die bij
de schroefbewerking kan aangepast worden:

Deze waarde laat toe te bepalen welke de minimum afmeting is van de opening om nog één schroefbewerking te
genereren. De standaardwaarde hiervoor is 100mm.
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Hulpprofielen rond het raam bematen (3.37 - 3333)
Voortaan kan JoPPS ook de maten tonen van hulpprofielen, de breedte van het koppelprofiel en 2x de breedte van
het hoekprofiel 90°. Bovendien is het ok mogelijk gemaakt om de volgorde van maatlijnen in te stellen.
Bij ‘Bewerken – Instellingen – Editor – Maatlijnen’ zijn de extra instellingen ‘Profielafmetingen tonen’ en
‘Raamhoeken tonen’ voorzien om de afmetingen en hoeken van extra profielen rond een raam te activeren:
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Via de Administrator is op het niveau van de gebruiker alles in te stellen bij ‘Gebruikers – Editor - Maatlijnen’:

Wanneer de gebruiker kiest om de afmetingen van de hulpprofielen rond een raam te tonen worden automatisch ook
de bijhorende maten van het deel getoond.
Onderstaande screenshot toont de maten van hoekprofielen als de gebruiker bij de instellingen ‘Afmetingen’ en
‘Hoeken’ heeft geactiveerd:
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Wanneer verbreding, koppelprofiel en onderdorpel zijn gedefinieerd als algemeen element, kan men eveneens de
breedte van deze profielen tonen door de instelling ‘Profiel afmetingen’ aan te vinken:

Om de volgorde waarin de verschillende maatlijn niveaus worden getoond rond de schets te beïnvloeden is de extra
instelling ‘Wijzig volgorde maatlijnen’ voorzien, via ‘Bewerken – Instellingen – Editor – Maatlijnen’:

Dit kan men eveneens instellen via de Administrator langs de rubriek ‘Volgorde maatlijnen’ in ‘Gebruikers – Editor Maatlijnen’.
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Positie van het raam tonen en wijzigen (3.37 - 3316)
Voortaan kan men op een eenvoudige manier de positie (x,y) van het raam wijzigen in de editor.
Via de instelling ‘Raamposities tonen’ en drop-down menu's in ‘Bewerken – Instellingen - Editor – Maatlijnen’ kan
de gebruiker bepalen of hij de posities van de delen, hoogte en/of breedte, in de editor wil tonen en wijzigen:
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Onderstaande screenshot toont de positie van de groep (1000mm) en de absolute positie (1500mm) van het linkse deel:

Bovendien kan men zelf kiezen welke posities men wil tonen en waar hij die wil tonen aan de hand van
de instellingen in het drop-down menu onder de keuze 'Raamposities tonen':
Referentie raamposities
Zijde voor raamposities
Symbool tonen
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De kleur van de symbolen om de krukpositie of raampositie aan te duiden kunnen respectievelijk gewijzigd worden
via de eigenschap ‘Kleur’ in de rubrieken ‘Beslag’ en ‘Delen’ in ‘Bewerken – Instellingen – Schetsen – Kleuren/Font’:

De instellingen voor het tonen van de raamposities kan men aanpassen via ‘Gebruikers – Editor – Maatlijnen’ in de
‘Administrator’ :
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De kleur van de symbolen kan men ook aanpassen via de JoPPS Administrator bij ‘Gebruikers – Editor –
Visualisatie’

Als deze posities ook gewenst zijn op rapport schetsen kan dit ingesteld worden via de optie ‘Raamposities’ van het
desbetreffende ‘Uitteken scenario’ in ‘Bewerken – Instellingen – Schetsen’:
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De instelling ‘Raamposities’ kan ook via ‘Toegangen – Editor – Scenario’s’ in de ‘Administrator’ aangepast worden.
Onderstaande screenshot toont een voorbeeld van een schets op het 'Groep per blad' rapport:

Vanaf JoPPS 3.37 P1 worden de raam posities weggeschreven in de PART tabel voor rapportering en voorzien in de
XML export.
Raam posities in PART tabel voorzien voor rapportering:
DB_PART_ALTITUDE
DSP_PART_ALTITUDE
DB_PART_DISPLACE
DSP_PART_DISPLACE

raam positie in de hoogte
raam positie in de hoogte
raam positie in de breedte
raam positie in de breedte

Raam posities en krukhoogte in XML voorzien op niveau ‘PartOrder’ en ‘PartData’:
Handle krukhoogte indien vleugeldeel
Displace
breedte positie indien kaderdeel
Altitude
hoogte positie indien kaderdeel
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Bugfixes & Betters
2788

Offerte

Rekening houden met klantgegevens op project in plaats van deze in
basisgegevens

3262

Rapportaanpassingen

Zwarte vlakken in HTML-rapportering proberen vermijden

3265

Rapportaanpassingen

Zwart vlak bij offerte schetsen indien aantal kolommen > 1 en bijlagen tonen
gevraagd

3166

Project

Herwerken van de reeks en uitvoering informatie voor kader/vleugel model in de
taken dialoog

3280

Interface

Instellingen voor categorieën naar aparte tab verplaatst

3247

Basisgegevens

Tijdens oppikken glaslat set de omschrijving voor foutmeldingen negeren

3247

Basisgegevens

Indien slechts één record in glaslat set en fout vink is geactiveerd dan geen
omschrijving tonen zoals in editor

2031

Resultaat

Bij doorschuiven roosters op glas rekening houden met nieuwe hoogte van rooster

3262

Rapportaanpassingen

Schetsen voor U-waarden rapport naar EXCEL waren nog BMP in plaats van EMFformaat

3283

Machinecenter

Vertalen dialoog machinecenter TSMC-interface

3285

Machinecenter

Mogelijkheid conversie van leveranciers profiel code naar specifieke machine profiel
code ROTOX SBA485

3166

Project

Herwerken van de uitvoering informatie voor kader/vleugel model in de taken
dialoog

3289

Resultaat technisch

Doorsneden verschijnen niet op schets indien één deel van de groep wordt
gevraagd

3262

Rapportaanpassingen

Te veel &nbsp; gegenereerd om zwarte vlakken te compenseren wat formatering in
de cellen verstoort

3239

Project

Vaste leverancier korting per prijsblok op project was niet beschikbaar in PROJECTobject via script

3296

Editor

Realistischere visualisatie van waterneus op kader/vleugel

2520

Resultaat

Foutmeldingen tijdens rekenen met tarief prijzen kwamen soms onterecht of
verschenen op het verkeerde niveau

3319

Editor

Krukpositie fout indien vaste kruk in combinatie met verhouding en extra maat
verschillend van 0

3162

Resultaat technisch

U-waarden voor hoekprofielen werden nog niet gerekend

3269

Resultaat

Krukbeslag toch kunnen rekenen indien ChronoLogic niet geactiveerd of geen
geldig vleugeltype voor ChronoLogic

2520

Resultaat

Bij instelling 'Berekening onderbreken bij fout' werd ook gestopt indien
'Waarschuwing'

3317

Administrator

Probleem met samenvoegen inhoud van blob velden "Extra profielen" in
afwerkingen tijdens import vanuit EXCEL

3315

Resultaat technisch

U waarde rekenen voor extra profielen in afwerkingen welke gevisualiseerd worden,
d.w.z. met de functies verbreed, koppelprofiel, verluchting, steenlijst

TECHWIN Software 11/2019

46

What’s new versie 3.37 van 12/11/19
2520

Resultaat

Rapportering enkel onderdrukken bij meldingen van het type 'fout' en niet bij type
'waarschuwing'

2840

Interface

Probleem met invoer van Chinese karakters in het veld groep omschrijving dialoog
opladen model uit bibliotheek

3340

Project

Tijdens 'Bewaren als' extra vraag stellen of ChronoLogic informatie moet behouden
worden of niet

3341

Resultaat prijs

Offertekorting foutief bij gebruik van extra items en prijsinformatie niet op
aanrekenen

3316

Editor

Instelling raam posities absoluut tonen werkt niet

3316

Editor

Kruk bematen ten opzichte van referentie oorsprong werkte niet meer

3247

Basisgegevens

In het grafisch overzicht de glaslatset records voor foutmeldingen 'rood' kleuren

2520

Basisgegevens

In het grafisch overzicht de prijstarief records voor waarschuwingen/foutmeldingen
'rood' kleuren

3340

Project

Extra klant parameter 'Shipment' verscheen niet in Xml-bestand indien instelling
tussentijds bewaren gekozen

3341

Resultaat prijs

Bedrag waarop offertekorting moet toegepast fout bij gebruik van prijs info
supplement en optie

3348

Resultaat

Probleem visualisatie arcering 'gaas' bij gebruik kleursimulatie

3359

Project

Bruikbare lengte wordt niet getoond bij extra profielen op project indien prijsgroep
gebruikt in plaats van bestelcode

3312

J-script

Ingestelde categorie(en) werd(en) niet altijd onmiddellijk toegepast en getoond in
dialoog

3348

Editor

Probleem visualisatie glastype 'mat'

2782

Obuk module

Knop om export folder in te stellen stond op verkeerde veld

3213

Basisgegevens

Nieuw vleugeltype 'Zift' voorzien

3361

Resultaat technisch

Profielen opsplitsen voor optimalisatie gaat fout afhankelijk van beschikbaarheid
meerdere bestellengtes

3364

Resultaat

Tonen doorsneden op schetsen via scenario niet meer laten afhangen van de
licentie optie doorsneden

3269

Instellingen

Extra controle of internet beschikbaar is voor ChronoLogic web service

3269

Editor

Zoek en vervang uitvoering in oneindige loop als model vleugeldeel bevat en
uitvoering kruk beslag bestaat niet

3333

Editor

Probleem inhoud maat niveaus groep- en kader afmetingen

3316

Resultaat

Probleem met maatlijnen van trapezium vormige vulling

3177

Resultaat technisch

Probleem berekening van het gewicht van samengestelde profielen voor de keuze
van de beslagset of beslagtabel

3335

Zaagsturing

Nieuw protocol voor dubbel verstekzaag MURAT TT405
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