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BASISGEGEVENS
Basisgegevens exporteren naar Excel en importeren vanuit Excel
Teneinde uw basisgegevens gemakkelijk te kunnen beheren bestaat voortaan de
mogelijkheid om deze gegevens te exporteren naar en te importeren vanuit Excel.
Op deze manier kan u basisgegevens exporteren naar Excel, u kan ze aanpassen en/of
toevoegen in Excel om ze dan in hun gewijzigde vorm opnieuw te importeren in
JoPPS.
Basisgegevens exporteren naar Excel
• Open JoPPS Administrator en selecteer onder ‘Gegevens’ de subtab ‘Onderhoud’.

•

Selecteer de databank in kwestie en klik het icoon ‘Exporteer de basisgegevens
naar Excel’ om gegevens van de geselecteerde databank te exporteren naar Excel.
Volgend scherm verschijnt:

•

Open de box ‘Kies een gegevenstabel’ en selecteer er de basisgegevens die u
wenst te exporteren naar Excel, bijvoorbeeld Profiel Produkt. Noteer dat u per
exportbestand één gegevenstabel kan selecteren.
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Het exportscherm met de velden die voor de gegevenstabel in kwestie mogelijk
kunnen geëxporteerd worden verschijnt:

•

Kies de inhoud:
Definieer welke velden moeten geëxporteerd worden door ze aan- of af te vinken.
Klik eventueel de rechter muistoets om alle velden te selecteren / te deselecteren.
Noteer dat de selectievakjes met een lichtgrijze achtergrond sleutelvelden zijn die
steeds geëxporteerd worden (en dus niet kunnen afgevinkt worden).
• Exporteren naar:
Indien u niet akkoord gaat met voorgestelde default folder, definieer dan een
andere locatie. Hou er wel rekening mee dat het type bestand steeds een .xls
bestand moet zijn!
• Voorwaarde:
Net zoals elders in Jadmin kan u indien u dit wenst ook hier een extra voorwaarde
ingeven. Via de rechtermuisknop kan u met de ‘Info optie van elk veld de correcte
interne notatie vinden voor gebruik in het Voorwaarde veld. Voorwaarde is een
verplicht veld en bevat default de waarde “1”, wat staat voor alles.
Noteer:
Indien u dit wenst kan u de instellingen voor de gegevenstabel in kwestie bewaren
door op de Bewaar-knop te drukken. De instellingen worden dan weggeschreven in
een bestand met naam naar keuze. Het bestand met de bewaarde instellingen kan ten
allen tijde opgehaald worden via de Laad-knop.
•

Druk OK om de geselecteerde gegevens te exporteren naar Excel. Volgend
scherm verschijnt:
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Het Excel bestand wordt aangemaakt en u kan de voortgang van de export volgen.
Noteer:
Indien gewenst kan u de export afbreken door op de Stop-knop te drukken. Het
Excel bestand zal enkel de gegevens bevatten die tot op dat moment geëxporteerd
zijn.
Eens de export is voltooid, wordt het Excel bestand in kwestie automatisch geopend
en kan u de geëxporteerde gegevens wijzigen, gebruik makend van alle Excel
functionaliteiten.
Basisgegevens wijzigen / toevoegen in het Excel bestand

De geëxporteerde JoPPS gegevens zijn verspreid over de verschillende tabbladen
(sheets). De hoofdgegevens staan op de eerste sheet, de subgegevens zijn verdeeld
over de andere sheets conform manier waarop ze ook in JoPPS over de verschillende
tabs gedefinieerd zijn.
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Gegevens toevoegen:
U kan gegevens toevoegen door extra lijnen in te voegen in de betreffende sheet(s) en
gebruik makend van alle Excel functionaliteiten. Hou hierbij rekening met het
volgende:
• De sleutelvelden (zijnde de kolommen aan de linkerkant die in het vet staan) zijn
verplicht in te vullen.
• Bij het toevoegen van de subgegevens (zijnde de gegevens op de 2de, 3de,… sheet)
moet u ook steeds de sleutelwaarden (code(s)) van de hoofdgegevens (= de
gegevens op de eerste sheet) overnemen. Op deze manier wordt niet alleen een
link gecreëerd tussen de hoofd- en de subgegevens, noteer ook dat enkel die
subgegevens met een code die ook voorkomt bij de hoofdgegevens verwerkt
worden:

•

Sommige velden zijn niet vrij te definiëren maar bevatten een keuzelijst waaruit u
de gewenste optie moet selecteren (cfr. JoPPS):

Gegevens wijzigen:
U kan gegevens wijzigen, ofwel door in het veld in kwestie een andere waarde in te
geven ofwel door een andere optie te selecteren in de keuzelijst. Alle Excel
functionaliteiten staan hierbij ter uwer beschikking.
Let op:
Wijzig sleutelvelden (= de velden links in het vet) niet op de oorspronkelijke lijn.
Om codevelden te wijzigen kopieert u de te wijzigen lijn en wijzigt u de code van
deze gekopieerde lijn. De oorspronkelijke lijn verwijdert u zoals beschreven onder
‘Gegevens verwijderen’.
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Gegevens verwijderen:
Het verwijderen van gegevens moet gebeuren via de ‘Delete’ kolom:

Klik de te verwijderen lijn en selecteer JA in de ‘Delete’ kolom. De lijn is verwijderd
en bij het importeren in JoPPS zullen deze gegevens uit het JoPPS bestand verwijderd
worden. In het geval van hoofdgegevens betreft het het hoofdrecord in kwestie + alle
bijhorende subgegevens, in geval van subgegevens gaat het om de subgegevens in
kwestie.
Noteer: indien u een lijn verwijdert met de functie ‘Verwijderen’ ipv via de Delete
kolom, dan is het record in kwestie wel verwijderd uit het Excel bestand maar wordt
het bij het importeren niet verwijderd uit het JoPPS bestand.
Basisgegevens importeren vanuit Excel
• Open JoPPS Administrator en selecteer onder de tab ‘Gegevens’ de subtab
‘Onderhoud’.

•

Selecteer de databank in kwestie en klik het icoon ‘Importeer basisgegevens
vanuit Excel’. Volgend scherm verschijnt:
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•

Selecteer het Excel bestand dat u wenst te importeren in JoPPS en klik ‘Openen’.
Volgend scherm verschijnt:

•

Bepaal hoe de betreffende subgegevens (= de gegevens die zich in het Excel
document bevinden op de 2de en volgende sheets) moeten geïmporteerd worden in
JoPPS:
o Klik Ja om de geïmporteerde subgegevens te “mergen” met de bestaande
subgegevens in de database. Concreet betekent dit dat de subgegevens die u in
het Excel bestand heeft toegevoegd in de JoPPS database worden toegevoegd
naast de bestaande subgegevens. Voor wat betreft de wijzigingen die u in het
Excel bestand heeft gedaan aan bestaande subgegevens wordt bij het
importeren enkel de informatie die gewijzigd werd vervangen, alle andere
informatie in de JoPPS database blijft gewoon behouden.
o Klik Nee om de bestaande JoPPS subgegevens integraal te vervangen door de
subgegevens zoals gedefinieerd / gewijzigd in het Excel bestand. Concreet
betekent dit dus dat de bestaande JoPPS subgegevens integraal verwijderd
worden en vervangen worden door de subgegevens die u importeert vanuit het
Excel bestand.
Let op:
De optie ‘Integraal overnemen’ geldt dus enkel voor de subgegevens, zijnde
de gegevens die zich in het Excel document op de 2de en volgende tabbladen
(sheets) bevinden.
De hoofdgegevens, zijnde gegevens die zich in het Excel document op het
eerste tabblad (sheet) bevinden, worden bij het importeren altijd gemerged.
Concreet betekent dit dat de hoofdgegevens die u in het Excel bestand heeft
toegevoegd in de JoPPS database worden toegevoegd naast de bestaande
hoofdgegevens. Voor wat betreft de wijzigingen die u in het Excel bestand heeft
gedaan aan bestaande hoofdgegevens wordt bij het importeren enkel de informatie
die gewijzigd werd vervangen, alle andere informatie in de JoPPS database blijft
gewoon behouden.

•

De gegevens van het Excel bestand worden geïmporteerd in de JoPPS database.
Op het logscherm kan u volgen welke records zijn aangepast:
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Bruikbare lengte definiëren in functie van de uitvoering
Aangezien de bruikbare lengte voor witte profielen en voor profielen met een folie
vaak niet dezelfde is, kan de bruikbare profiellengte voortaan bepaald worden in
functie van de kleur. Het scherm ‘Profiel Produkt’, tab ‘Prijs’ is hiervoor uitgebreid
met het veld ‘Bruikbare lengte’.
Doe als volgt:
•

Selecteer in de basisgegevens ‘Profiel Produkt’ het profiel in kwestie en klik de
tab ‘Prijs’:

•

Ga naar de lijn met de uitvoering in kwestie en definieer in het nieuwe veld
‘Bruikbare lengte’ de bruikbare lengte voor het geselecteerde profiel in deze
uitvoering.
0mm is de standaard, wat betekent dat bij de berekeningen de ‘globale’ bruikbare
lengte wordt gebruikt die voor het profiel gedefinieerd is onder de tab
‘Parameters’.
Herhaal voor andere uitvoeringen indien van toepassing.

•

Bestelcode definiëren voor profielen, beslag, vullingen en afwerkingen
Tot op heden was het zo dat de bestelcode van de verschillende items werd
samengesteld uit de produktcode + kleurcode. Aangezien sommige onderdelen een
bestelcode hebben die volledig los staat van produkt- en of kleurcode, kan voortaan
een ‘vrije’ bestelcode worden ingegeven voor profielen, beslag, vullingen en
afwerkingen in functie van de kleur. De basisgegevens schermen Profiel Produkt,
Beslag Produkt, Vullingen en Afwerkingen zijn hiervoor uitgebreid met het extra veld
‘Artikelnummer’.
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Voor wat bijvoorbeeld de profielen betreft, doet u als volgt:
•

Selecteer in de basisgegevens ‘Profiel Produkt’ het profiel in kwestie en klik de
tab ‘Prijs’:

•

Ga naar de lijn met de uitvoering in kwestie en definieer in het nieuwe veld
‘Artikelnummer’ de bestelcode voor het geselecteerde profiel in deze uitvoering.
Dit kunnen letters en/of cijfers zijn.
Indien een artikelnummer is gedefinieerd dan wordt dit gebruikt in de rapportering
in plaats van de samengestelde code (produktcode+kleurcode).
Is er geen artikelnummer gedefinieerd dan is het oude gedrag van toepassing.
Herhaal voor andere profielen / uitvoeringen indien van toepassing.

•

Noteer:
• De manier van werken zoals beschreven voor profielen geldt eveneens voor
beslag, vullingen en afwerkingen.
• De modules Reststukkenbeheer, E-order en EOSS zijn eveneens voorzien van dit
extra veld ‘Artikelnummer’ zodat dit mee kan doorgestuurd worden vanuit JoPPS.
• Indien een artikelnummer gedefinieerd is, is de ‘truc’ met blanco bestelcode voor
het onderdukken van de foutboodschap ‘Uitvoering niet gevonden’ niet meer
nodig.
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Afwerkingen: ellipsvormige center
Voortaan kan naast een cirkelvormige center ook een ellipsvormige center
uitgetekend worden.
In Gegevens.Afwerkingen werd hiervoor de extra functie ‘Ellips’ toegevoegd:

Afwerkingen type ‘Ellips’ worden in de Editor schets en op de rapportschetsen
gevisualiseerd als volgt:
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PROJECT
Ingeven van reststukken op projectniveau
Zoals u weet moet u bij het ingeven van reststukken op projectniveau, tab
‘Reststukken’ voor het profiel in kwestie de code uit Profiel.Product definiëren en in
het veld ‘Uitvoering’ de ‘te bestellen als’ kleurcode zoals voor het profiel vermeld in
het Profiel.Product scherm. Enkel dan zullen de reststukken in kwestie mee genomen
worden bij de optimalisatie.
Om mogelijke vergissingen in dit verband te vermijden, werd dit scherm aangepast
als volgt:

Indien in het veld ‘Uitvoering’ niet één van de ‘te bestellen als’ kleurcodes is
gedefinieerd waarin het profiel in kwestie beschikbaar is, dan verschijnt een gevaren
driehoek, zowel in dit veld als op de tab ‘Reststukken’ zelf.
Druk dan Ctrl+Q in het veld ‘Uitvoering’ voor een lijst van de kleurcodes waarin
het profiel in kwestie beschikbaar is en selecteer de betreffende kleurcode.
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EDITOR
Boog segmenteren (hout)
Deze nieuwe Editor functie biedt de mogelijkheid om een boog in hout te
segmenteren en om de lengte en zaaghoeken van elk segment te berekenen.
Doe als volgt:
• Selecteer in Editor de nieuwe functie ‘Boog segmenteren’ en klik in de Editor
schets de boog in kwestie. De aangeklikte boog wordt gesegmenteerd conform een
aantal default parameters:

•

•

Onder ‘Boog’ vindt u voor het profiel in kwestie Lengte, Straal en Breedte (=
profielbreedte zoals gedefinieerd in Profiel.Parameters). Deze gegevens zijn louter
informatief en kunnen hier niet gewijzigd worden.
Wijzig onder ‘Segmenten’ de default gegevens indien gewenst:
o Aantal: het aantal segmenten;
o Breedte: beschikbare breedte van het ruwe hout.
Noteer: indien u hier 0 ingeeft, dan wordt deze 0 automatisch gewijzigd naar
de minimum breedte die nodig is in functie van de profielbreedte van de
afgewerkte boog en de minimum hoeveelheid hout te voorzien aan de bovenen de onderkant van de boog;
o Extra buitenkant: minimum hoeveelheid hout te voorzien aan de bovenkant
van de boog;
o Extra binnenkant: minimum hoeveelheid hout te voorzien aan de onderkant
van de boog;
o Begin correctie: correctie begin van de boog;
o Einde correctie: correctie einde van de boog;
o Vingerlas: maat van de vingerlas tussen de verschillende segmenten.
In functie van voorgaande parameters berekent JoPPS voor elk segment de lengte
en de zaaghoeken (begin- en eindhoek) voor het gebogen profiel in kwestie. Deze
informatie wordt links op het scherm mee getoond onder 1, 2, 3 etc.
Klik onderaan om te bevestigen.
Het resultaat van de boogsegmentatie wordt bijgehouden in het project. U kan in
de Editor dus steeds zien welke bogen gesegmenteerd zijn en op welke manier, op
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voorwaarde dat in de Editor instellingen, tab Schetsen de optie ‘Technisch’
aangevinkt is voor het schets scenario in kwestie:

Noteer:
Tijdens de berekening worden gesegmenteerde bogen automatisch opgeplitst in aparte
profielen die verschijnen in de respectievelijke rapporten.
Om een segmentatie van een gebogen profiel ongedaan te maken, doet u als volgt:
• Selecteer in Editor de functie ‘Boog segmenteren’ en klik in de Editor schets de
gesegmenteerde boog in kwestie:

•

Klik de ‘Weigeren’ knop onderaan, de segmentatie is ongedaan gemaakt.
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Verluchting op raam toevoegen / wijzigen / verwijderen
Voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een verluchting bovenop een raam
zijn aparte iconen voorzien.
Verluchting op raam toevoegen
• Selecteer in Editor de nieuwe functie ‘Verluchting op raam toevoegen’ en klik het
model in kwestie in de schets:

•

•

Definieer de verluchting in kwestie.
o Reeks en profiel: wijzig de default keuze indien gewenst.
Let op: de verluchtingen die op een raam worden geplaatst moeten de functie
‘Verluchting’ hebben in Gegevens.Profiel.Parameters.
Noteer: ook voor deze verluchtingen kan u maken dat bij klik op … in het
profielveld enkel de geschikte profielen worden getoond. Doe zoals
beschreven onder ‘Selecteren van geschikte profielen’ in what’s new versie
2.84.
o Positie: deze verluchingen worden steeds bovenop het raam geplaatst, de
positie kan dus niet bepaald / gewijzigd worden.
o Afmetingen: standaard lengte 0mm, wat betekent dat de afmeting van de
verluchting gelijk is aan die van het deel. Definieer eventuele correctiematen
indien van toepassing.
o Kleur: wijzig kleur en kleurgedrag indien van toepassing.
o Prijs: wijzig de prijsinformatie indien van toepassing.
Bevestig onderaan. De verluchting is toegevoegd bovenop het raam en de
afmetingen van het raam zijn aangepast conform de hoogte van de verluchting.

Verluchting op raam wijzigen
• Selecteer in Editor de nieuwe functie ‘Verluchting op raam wijzigen’ en klik de
verluchting in kwestie in de schets.
• Voer de wijzigingen uit en bevestig onderaan.

Techwin Software 04/08

15

What’s new versie 3.00 dd 21/04/08

Verluchting op raam verwijderen
• Selecteer in Editor de nieuwe functie ‘Verluchting op raam verwijderen’ en klik
de verluchting in kwestie in de schets.
• Bevestig onderaan. De verluchting is verwijderd en de afmetingen van het raam
zijn aangepast.
Onderdorpel toevoegen / wijzigen / verwijderen
Voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een onderdorpel zijn voortaan aparte
iconen voorzien:
Noteer:
• Onderdorpels moeten de functie ‘Steenlijst’ hebben in
Gegevens.Profiel.Parameters.
• Onderdorpels worden steeds onderaan geplaatst. De positie kan via deze
specifieke Editor functies dan ook niet vrij bepaald of gewijzigd worden.
• De afmetingen van het model worden automatisch aangepast in functie van de
onderdorpel.
• Ook voor onderdorpels kan u maken dat bij klik op … in het profielveld enkel de
geschikte profielen worden getoond. Doe zoals beschreven onder ‘Selecteren van
geschikte profielen’ in what’s new versie 2.84.
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RESULTAAT
Meetstaat in Excel
Het betreft een nieuw Excel rapport dat gebaseerd is op de informatie van de werkbon
‘Groep per bad’, aangevuld met eigen informatie. Het nieuwe rapport ‘Meetstaat in
Excel’ is toegevoegd aan de Offerte rapporten onder de Resultaat tab:

Dit nieuwe Excel rapport bevat standaard de volgende informatie:
• Algemene projectinformatie (codes, vulling, kleuren, ligging, etc.) en algemene
klantinformatie.
• Schetsen van de modellen van de groep.
• De bijhorende tekstblok met standaard voor de modellen van de groep:
- de code van het model (de modellen) + modelomschrijving(en);
- afmetingen model(len) en vleugel(s) + positie kruk;
- afmetingen van die vullingen waarvan de Info niet I(Inbegrepen) is;
- alle elementen van het model (de modellen) waarvan de Info niet
I(Inbegrepen) is.
• Extra informatie in tekstblok mbt project, klant, reeks, uitvoering,… indien
gewenst.
Deze informatie wordt vanuit JoPPS naar het nieuwe Excel rapport gestuurd, al dan
niet aangevuld met extra informatie en/of teksten die u zelf definieert in de Excel
sjabloon. Het kan gaan om bijkomende informatie omtrent afwatering, isolatie,
vensterbanken, screens, horren,…
Deze eigen informatie verschijnt dan in het gegenereerde Meetstaat Excel rapport
voor elke groep onder de informatie uit JoPPS.
Via de Meetstaat instellingen bepaalt u zelf de positie en de layout van de schetsen in
het Excel rapport en bepaalt u zelf welke hoofdinginformatie en (extra)
modelinformatie vanuit JoPPS naar het Excel rapport gestuurd worden.
Ga hiervoor naar de rapportspecifieke instellingen van het meetstaat rapport en
definieer / wijzig de rapportinstellingen als volgt:
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•
•

Toon schetsen: om de modelschetsen al dan niet te tonen.
Schets: om de schetslayout te bepalen:
o Scenario: selecteer het gewenste schetstype. Het overeenkomstige scenario
zoals gedefinieerd in Instellingen, tab Schetsen bepaalt hoe de schetsen van
het geselecteerde type uitgetekend worden.
o In kleur: om de schetsen al dan niet in kleur af te drukken.
o Breedte schets / Hoogte schets: om de schetsafmetingen te bepalen.
o Formaat: kies ‘Absoluut’ om de schetsen zo groot mogelijk in de voorziene
ruimte (gedefinieerd via breedte / hoogte schets) te plaatsen met behoud van
de eigen verhouding breedte / hoogte of kies ‘Schaal’ om de schetsen op
schaal in de voorziene ruimte te plaatsen met behoud van de eigen verhouding
breedte / hoogte. De gewenste schaal definieert u in het veld “Schaal”.
o Schaal: definieer de gewenste schaal. U kan kiezen tussen 1/10, 1/20, 1/25,
1/50, 1/100. JoPPS controleert de gedefinieerde schaal en zal automatisch
doorschuiven naar een andere schaal indien dit nodig zou zijn om de schetsen
volledig te kunnen visualiseren. De gebruikte schaal wordt vermeld onder de
schets.
o Maatlijnen:
 Geen: bij de schetsen verschijnen geen maten
 Technisch: bij de schetsen verschijnen alle maten die ook in de Editor
tekening getoond worden.
 Commercieel: bij de schetsen worden de krukmaat, de maat van
vleugelverdeling en de extra maten voor stijlposities niet getoond.
o Zicht:
 Volgens groep: schets wordt getoond in het zicht zoals voor de groep
gedefinieerd in het project.
 Binnen: schets wordt getoond in binnenzicht, ongeacht het zicht
gedefinieerd in het project. Bij die schetsen die afwijken van het zicht
gedefinieerd in het project wordt het zicht expliciet vermeld.
 Buiten: schets wordt getoond in buitenzicht, ongeacht het zicht
gedefinieerd in het project. Bij die schetsen die afwijken van het zicht
gedefinieerd in het project wordt het zicht expliciet vermeld.
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•
•

•

•

Positie extra info: om te bepalen of de tekstblok met de modelinformatie naast of
onder de modelschets moet verschijnen.
Extra informatie in tekstblok: naast de modelinformatie die standaard in de
tekstblok verschijnt zoals hierboven beschreven, kan u bepalen welke extra
informatie er eveneens mee moet verschijnen:
o Project: JA om in de tekstblok de projectcode, groepscode en
projectomschrijving te tonen.
o Klant: JA om in de tekstblok de klantnaam te tonen.
o Reeks: JA om in de tekstblok de reeks (omschrijving + code) te tonen waarin
het raam is uitgevoerd.
o Uitvoering: JA om in de tekstblok de houtsoort of de kleur (omschrijving +
code) te tonen waarin het raam is uitgevoerd.
o Niveau raam: Indien JA wordt in de tekstblok de ligging (hoogte) van het deel
getoond indien deze voor het model gedefinieerd is in Editor. Is de hoogte van
het deel niet gedefinieerd maar de hoogte van het project wel, dan wordt in de
tekstblok de hoogte gedefinieerd voor het project getoond. Indien noch de
hoogte van het project, noch de hoogte van het model zijn gedefinieerd
(beiden 0), dan wordt deze informatie niet getoond.
o Opmerkingen: het betreft de opmerkingen die voor een groep kunnen
gedefinieerd worden onder Groep Detail, tab “Opmerking”:
o Artikelcode (uitgezonderd afdeling): definieer in dit veld het afdelingsnummer
van die profielen / beslag waarvoor de artikelcode niet mee mag vermeld
worden in de tekstblok.
o Afmeting (uitgezonderd afdeling): definieer in dit veld het afdelingsnummer
van die items waarvoor de afmetingen niet mee mogen verschijnen in de
tekstblok.
o Opmerking (uitgezonderd afdeling): definieer in dit veld het afdelingsnummer
van die uitgeschreven items waarvoor de opmerking gedefinieerd in de
basisgegevens, niet mee mag verschijnen in de tekstblok.
Gegevens overzicht: om te bepalen welke informatie er bovenaan het rapport
verschijnt. Het betreft algemene projectinformatie (codes, vulling, kleuren,
ligging, etc.) en algemene klantinformatie.
In het veld ‘Tonen overzicht’ bepaalt u of het gegevens overzicht met de algemene
informatie bovenaan het rapport al dan niet verschijnt. Indien JA, definieer dan in
de verschillende velden of de overeenkomstige informatie al dan niet getoond
wordt.
Sjabloonbestand: bevat de naam van het Excel sjabloonbestand (xlt bestand) dat
gebruikt wordt om het gegenereerde Excel document aan te maken en dat ook de
eigen extra informatie bevat indien gedefinieerd. Het standaard basisdocument dat
standaard is voorzien is ‘Measure.xlt’. U kan dit standaard sjabloon wijzigen of u
kan een ander standaard sjabloon definiëren indien gewenst.

Zoals eerder gezegd kan aan het Meetstaat Excel rapport naast de informatie uit
JoPPS eigen extra informatie worden toegevoegd die u zelf definieert in de standaard
Excel sjabloon. Het kan bijvoorbeeld gaan om bijkomende informatie omtrent
afwatering, isolatie, vensterbanken, screens, horren,…
Om deze eigen informatie standaard mee te laten verschijnen op het gegenereerde
Meetstaat Excel rapport, doet u als volgt:
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•

Open het standaard Excel sjaboon ‘Measure’. Dit document bevindt zich
standaard in de JoPPS folder Data\Common:

•

Selecteer het tweede tabblad ‘Help’ en definieer er de extra informatie en/of tekst
die u in het gegenereerde Excel rapport bij elke groep wil laten verschijnen.
Noteer: het eerste tabblad ‘Data’ is voorbehouden en gedefinieerd voor de
informatie die vanuit JoPPS gestuurd wordt. Gelieve hier geen wijzigingen te
doen.
Bewaar het gewijzigde document.
Let op: het gewijzigde document moet eveneens bewaard worden als .xlt bestand
(= sjabloonbestand), al dan niet onder de naam ‘Measure’. Indien u het bewaart
onder een andere naam dan moet u deze andere naam als standaard sjabloon
definiëren in de rapportspecifieke parameters van het Meetstaat rapport zoals
eerder beschreven.

•

Bij het rekenen van het Meetstaat Excel rapport wordt vanuit JoPPS die informatie
naar het Excel document gestuurd zoals gedefinieerd via de rapportspecifieke
instellingen, aangevuld met de eigen extra informatie die u in het Excel
sjabloonbestand heeft gedefinieerd. Het resultaat is als volgt:
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Elke tabblad bevat één gerekende groep, de eigen extra informatie verschijnt per
groep onder de informatie die vanuit JoPPS komt. Indien gewenst kan u dit
gegenereerde Excel document nog verder aanpassen. U kan het document bewaren, al
dan niet onder de standaard naam, zijnde de naam van het gerekende project.
Uitbreiding etiket rapporten (PVC)
De standaard etiket rapporten Optimalisatie, Zaaglijst, Thorwesten en Elumatec zijn
uitgebreid zodat de versterkingsinformatie mee op het etiket kan afgedrukt worden.
Hiervoor werd in de rapportspecifieke parameters van deze etiketrapporten de optie
‘Versterking(en)’ toegevoegd:

•
•
•
•

Tonen: om de versterkingsinformtie al dan niet te tonen;
Code: om de code van de versterking zoals gedefinieerd in Profiel.Product al
dan niet te tonen;
Lengte: om de lengte van de eerste versterking al dan niet te tonen;
Aantal: om het aantal versterkingen al dan niet te tonen (dmv ‘+’ tekens).
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Gebruikte bestanden tonen
Tijdens het genereren van de rapporten kan voortaan ook het bestand getoond worden
dat op dat moment gebruikt wordt (QRF bestand, H / L / T en J bestanden). Deze
informatie verschijnt in de statusbalk achter de rapportnaam, verlopen tijd en gebruikt
geheugen, op voorwaarde dat JoPPS is opgestart met de commandline parameter –
RPTFILES.
U kan deze extra mogelijkheid ook activeren / desactiveren via het instructievenster
(op te roepen via CTRL+SPATIE) met de volgende functies:
SETRPTFILES(0): logging gebruikte rapport bestanden uitschakelen
SETRPTFILES(1): logging gebruikte rapport bestanden inschakelen
GETRPTFILES:
huidige logging toestand opvragen
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JoPPS SCRIPT
Gewicht opvragen via JoPPS script
Extra functie in script voorzien om het gewicht van een deel of van een vleugeldeel te
kunnen opvragen om bewerkingen te bepalen.
Voor de objecten FRAMEPART en VENTPART werden hiervoor 3 extra
eigenschappen voorzien, nl.:
FRAMEWEIGHT
gewicht van de kader
GLASSWEIGHT
gewicht van het glas
TOTALWEIGHT
gewicht van kader met glas
Profielreferentie checken via JoPPS script
Extra parameters voorzien om op te vragen of een bepaald element links, rechts,
onder, boven, langs de scharnierzijde of langs de krukzijde in een kader zit.
Het betreft de volgende parameters:
ISLEFTSIDE
ISRIGHTSIDE
ISLOWERSIDE
ISUPPERSIDE
ISHANDLESIDE
ISHINGESIDE
Versie software en data opvragen via JoPPS script
Extra functies voorzien om het versienummer van de software en van de databank op
te vragen, nl.:
GETDATABASEVERSION
opvragen databank versie
GETSOFTWAREVERSION
opvragen software versie
Prijsblokken op projectniveau individueel toevoegen / verwijderen via JoPPS
script
Extra functies voorzien om prijsblokken op projectniveau individueel te kunnen
toevoegen of verwijderen, nl.:
AddPriceBlock(44)
om bijvoorbeeld prijsblok 44 toe te voegen
argument
numeriek
returns
True / False
RemovePriceBlock(33)
argument
returns
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JoPPS ADMINISTRATOR
Databanken converteren naar versie 3.xx
Voor de uitbreidingen en extra functionaliteiten van versie 3 was een aanpassing van
de databankstructuur noodzakelijk.
Concreet betekent dit dat JoPPS versie 3.00 niet werkt met de databankversies van de
vorige JoPPS versies 2.xx en dat bij de upgrade naar versie 3 de verschillende
databanken éénmalig moeten geconverteerd worden.
Om de conversie automatisch te laten verlopen, moet u een veiligheidskopie maken
van uw databank(en) alvorens de upgrade naar JoPPS versie 3 te doen.
De conversie zelf doet u – na de installatie van de JoPPS versie 3.00 - in JoPPS
Administrator als volgt:
Open JoPPS Administrator. Het volgende scherm verschijnt:

Selecteer de databank(en) die moeten geconverteerd worden en klik Ok. De
volgende boodschap verschijnt:

We veronderstellen dat u een veiligheidskopie heeft gemaakt van de gegevens in
kwestie zoals hoger gevraagd, klik dus JA om de conversie te starten:
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De gegevens in kwestie worden geconverteerd. Als de convertie volledig uitgevoerd
is, verschijnt een lijn met de volgende info: “Alles afgewerkt: totale tijd= xx:xx:xx”:

Vanaf nu zijn de gegevens voor de nieuwe versie beschikbaar en dit voor alle
gebruikers.
Noteer:
Indien u geen veiligheidskopie heeft gemaakt van de te converteren gegevens
zoals gevraagd was, doe dan als volgt:
• Klik ‘Nee’ in het scherm ‘Upgrade starten’ om eerst een veiligheidskopie te
maken van de databank in kwestie:
• Klik de tab ‘Gegevens’ en selecteer de te converteren databank;
• Klik het icoon ‘Veiligheidskopie gegevens’;
• Sla de gegevens op onder een speciale naam die eindigt op v2xx.
• Converteer de databank in kwestie:
• Klik onder de tab ‘Gegevens’ de subtab ‘Onderhoud’;
• Selecteer de te converteren databank;
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•

Klik het icoon
“Upgrade de geselecteerde gegevens naar de nieuwe
versie” in de werkbalk. Noteer dat dit icoon enkel actief is indien er geen
aandere gebruikers aangemeld zijn. Het volgend scherm verschijnt:

•

Klik Ja om de conversie te starten. De betreffende gegevens worden
geconverteerd en zijn beschikbaar voor de nieuwe JoPPS versie voor alle
gebruikers.

Onder de tab ‘Gegevens’, subtab ‘Instellingen’ kan u via de box ‘Versies’ voor de
geselecteerde databank de versie bekijken / controleren voor elk van de gegevens
tabellen.
Indien u JoPPS toch zou opstarten met een “oude” (dus niet geconverteerde)
databank, dan verschijnt een foutboodschap en komt u automatisch in het scherm
‘Kies database’ terecht met een overzicht van al uw databanken + hun versienummer:

Een niet geconverteerde databank kan niet geselecteerd worden (de Ok knop wordt
niet actief). Verlaat JoPPS om de betreffende gegevens eerst te converteren in JoPPS
Administrator of selecteer een databank versie 3 die wel geconverteerd en dus
beschikbaar is.
Een databank ‘nieuwe versie’ inladen in een JoPPS versie 2.xx kan niet en geeft
een foutboodschap. Installeer eerst de nieuwe JoPPS versie of zorg ervoor dat de data
ingeladen wordt in de juiste JoPPS versie 3.xx.
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MODULES
Zaagsturingen en bewerkingscenters
ELUMATEC SBZ608/610
Extra parameters voorzien in JoPPS.INI sectie [SBZXX] en in de dialoog van deze
sturing om zelf een barcode samen te stellen via een script. Indien geen script
gedefinieerd wordt de default barcode gegenereerd, zijnde runtag + intern lijnnummer
formaat sturing.
ROTOX SBA 485
• Mogelijkheid voorzien om de instellingen van de machine aan te passen via het
configuratiescherm van de sturing en om ze ook te bewaren voor later gebruik.
• Mogelijkheid voorzien om zelf barcode samen te stellen via script (runtag,
kadernummer, profielnummer,…) voor protocol 2. Indien geen script opgegeven
wordt de default barcode gegenereerd (runtag decimaal + globaal profielnummer).
ROTOX SMK504 lasmachine
Extra parameter ‘Kaders omkeren’ voorzien om aan te geven of kaders al dan niet
omgekeerd op de machine liggen t.o.v hun definitie in het project.
ELGO sturing
Barcode afgestemd met de barcode gegenereerd op het optimalisatie etiket van JoPPS
+ raamnummer en profielkleur toegevoegd als bijkomende informatie.
REINHARDT sturing
Extra instelling ‘Groeperen’ voorzien om de profielen te groeperen op profielnaam
(default vroeger gedrag), op profielnummer (runtag + globaal profielnummer) of op
batchnummer (runtag + batch profielnummer). De formattering van het
profielnummer is instelbaar in JoPPS.INI, sectie [ECOCOM].
PERTICI 500F2K
Mogelijkheid om zelf de zaagvolgorde van de profielen te bepalen via het
volgnummer gedefinieerd in Profiel Parameters.
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MCMAN
Aangepast als volgt:

•

om een machine toe te voegen en om een machine te
De knoppen
verwijderen zijn verwijderd uit de werkbalk bovenaan om eventuele vergissingen
met het onbedoeld verwijderen van een machine te vermijden.
Wanneer de gebruiker via het hoofdmenu ‘Machines’ de optie ‘Machine
verwijderen’ selecteert, verschijnt bovendien de onderstaande dialoog met de
vraag om eerst een backup te maken:

•

De knop ‘Aanmaken van een MINF bestand” is toegevoegd aan de werkbalk.
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Karren en vakken
De tab ‘Verdelingsregels’ waar u bepaalt welke profielen er op de gedefinieerde kar
moeten geplaatst worden en hoe ze over de kar in kwestie moeten verdeeld worden,
werd uitgebreid als volgt:

Aan de Profiel selectie criteria die bepalen welke profielen voor de regel in kwestie
in aanmerking komen, werden de opties ‘Profiel type’ en ‘Profiel positie’
toegevoegd:
• Profiel type: om de functie te specifiëren van het profiel in het model.
• Profiel positie: om de positie van het profiel in het kader- of vleugeldeel te
specifiëren.
Aan de karkeuze & verdeling van de profielen over de vakken werden de
volgende opties toegevoegd:
• De optie ‘Groepeer profielen per kader of vleugel’ die toelaat om de
vleugelkaders van een vleugel samen te behandelen. De regels worden dus
toegepast per vleugel.
• De optie ‘Vak voorkeur voor deze regel’ die toelaat om een voorkeur vak te
definiëren. Indien u bijvoorbeeld vak 2 als voorkeur vak definieert, dan wordt
hiermee de relatieve positie van het vak bedoeld gezien tov alle vakken die voor
de profielen van deze kader voorzien zijn.
Let op: deze optie werkt enkel in combinatie met de opties ‘Groepeer profielen
per kader’ en ‘Groepeer profielen per kader of vleugel’.
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Een concreet voorbeeld van gedefinieerde verdelingsregels:

Op basis van deze regels, zal de verdeling gebeuren als volgt:
• Profielen links, rechts of boven gepositioneerd in een buitenkader en van het type
B worden toegewezen aan kar K en in het eerste vak geplaatst;
• Profielen onder gepositioneerd in een buitenkader en van het type B worden
toegewezen aan kar K en in het tweede vak geplaatst;
• Profielen van het type T in een buitenkader worden toegewezen aan kar K en ook
in het tweede vak geplaatst;
• Horizontale profielen in een vleugelkader en van het type V worden toegewezen
aan kar V en in het eerste vak geplaatst;
• Profielen aan de scharnierzijde in een vleugelkader en van het type V worden
toegewezen aan kar V en eveneens in het eerste vak geplaatst;
• Profielen aan de krukzijde in een vleugelkader en van het type V worden
toegewezen aan kar V en in het tweede vak geplaatst;
• Profielen van het type P in een vleugelkader worden toegewezen aan kar V en ook
in het tweede vak geplaatst;
• Alle andere profielen worden toegewezen aan kar A en in opeenvolgende vakken
geplaatst (er is geen vak voorkeur opgegeven).
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BUGFIXES en BETTERS JoPPS 3.00

Basisgegevens: link ANAF voor het inlezen van de panelen werd niet meer
automatisch opgestart.
Editor: het selecteren van geschikte profielen werkte niet bij het toevoegen van een
algemeen profiel
Editor: als voor een paneel wordt doorgeschoven naar de opvolger dan werd in Editor
en in de resultaten de aanzicht schets van het oorspronkelijke paneel getoond ipv die
van de opvolger.
Editor: bij het toevoegen van beslag aan een vleugel was het aantal default 0 ipv 1.
Editor: zoom/pan venster bleef altijd in het zicht en verdween niet meer.
Editor: de lijst met beslag (product, set, tabel) opgevraagd via Ctrl+R gaf verkeerde
omschrijvingen.
Editor: opmeetwizard: refresh probleem opgelost.
Doorsnede: arcering in DXF werd soms buiten de tekening getoond.
Resultaat Glasbon: veld ‘Omschrijving’ uitgebreid van 60 naar 255 karakters.
Resultaat Estimatie naar Excel: kan nu ook gerekend worden in batch.
Resultaat: AV bij het afdrukken van een rapport vanuit de ‘volledig scherm’ mode.
Resultaat technisch: probleem foutieve glasmaten in model met 2 schuine stijlen
opgelost.
Resultaat technisch: er wordt voortaan een foutmelding gegenereerd indien een
glaslatset een glaslat bevat die als profiel niet meer bestaat in Profiel parameters.
Machinecenter Elumatec SBZ610: er werd een onleesbaar bestand gecreëerd indien
een model meer dan 9 horizontale of verticale stijlen bevatte.
E-order: weeknummer klopte niet met werkelijke week (was 1 kleiner).
Jscript: problemen met inlezen XML-data Deceuninck zijn opgelost.
Jscript: CreateFile was niet opgenomen in lijst van beschikbare functies
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