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Rooster in functie van vulling dikte (3.30 - 2031)

Voortaan is het mogelijk om roosters automatisch laten volgen in functie van de dikte van
het glas.
De tabel PROFIEL PARAMETERS werd daarvoor uitgebreid met een extra tab “Roosters” :

Zowel voor een specifieke “Rooster minimum dikte” als “Rooster maximum dikte” bestaat de
mogelijkheid om een alternatieve “Rooster voorganger” en “Rooster opvolger” te definiëren.
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Deze specifieke velden zijn eveneens beschikbaar via script :
VENTILATION1.SYSTEM (rooster voorganger reeks)
VENTILATION1.PROFILE (rooster voorganger profiel)
VENTILATION1.MEASURE (rooster minimum dikte)
VENTILATION2.SYSTEM (rooster opvolger reeks)
VENTILATION2. PROFILE (rooster opvolger profiel)
VENTILATION2. MEASURE (rooster maximum dikte)

Opmerking: Een beperking van dit systeem is, dat voor de oppervlakte van het glas met de
hoogte van de initiële verluchting wordt rekening gehouden en niet met de eventuele
voorganger/opvolger. Dit om te vermijden dat een hogere/lagere verluchting t.g.v. een ander
glasoppervlakte een ander type glas met andere dikte en eventueel opnieuw een andere
verluchting zou opleveren.
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Alternatieve bestelcodes per uitvoering (3.30 - 2801)

Voortaan is het mogelijk om bij de uitvoering in basisgegevens een
aantal alternatieve bestelcodes te kunnen opgeven om mee te zoeken in de lijst van
uitvoeringen bij basisgegevens PROFIEL PRODUCT, PROFIEL PARAMETERS, BESLAG, VULLING,
AFWERKING en bibliotheek gegevens FRAME en VENT indien de standaard bestelcode niet
werd gevonden.
In de Tabel UIVOERING kan men tot 25 alternatieve bestelcodes opgeven:

De tabellen PROFIEL PRODUCT, PROFIEL PARAMETERS, BESLAG
PRODUCT, VULLING, AFWERKING, KADER MODELLEN, VLEUGEL MODELLEN werden voorzien
van een extra instelling om zoeken naar alternatieve bestelcode te activeren:
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Niveau instellen bij teksten voor extra items (3.30 - 2804)

Voortaan kan men het niveau instellen voor standaard teksten om bij Extra items te gebruiken.
Zo kan men bij het ingeven van de standaard teksten opgeven op welk niveau, (Project of
Groep), de standaard teksten automatisch moeten worden aangemaakt.
Bij “Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Teksten” werd de extra kolom 'Niveau'
voorzien met als doelstelling een extra item standaard aan een project of groep te kunnen
hangen:

De gebruiker kan kiezen tussen de volgende 3 opties:
1. Onbekend (het extra item is manueel op te pikken via de selectie knop of de F2
functietoets ongeacht het niveau)
2. Project (het extra item wordt standaard toegevoegd aan het project wanneer een
nieuw project wordt aangemaakt)
3. Groep (het extra item wordt standaard toegevoegd aan de groep wanneer een nieuwe
groep wordt aangemaakt)
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Initieel zullen alle bestaande teksten het niveau “Onbekend” hebben en op elke niveau kunnen
opgepikt worden. Wanneer het niveau gewijzigd wordt naar “Project” of “Groep” zal de
tekst niet meer opgepikt kunnen worden door de gebruiker, maar worden deze
teksten standaardtoegevoegd bij het aanmaken van een nieuw project of nieuwe groep.
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Leverancier per uitvoering (3.30 - 2808)

Voortaan is het mogelijk om een alternatieve leverancier te definiëren per uitvoering voor
PROFIELEN, BESAG, VULLINGEN en AFWERKINGEN.
Dit is handig wanneer u het product in kwestie in een specifieke kleur bij een andere leverancier
wil bestellen dan de standaard leverancier.
Het veld “Leverancier” werd toegevoegd aan tab “Prijs – Gegevens” in de tabellen:
Profiel product, Profiel parameters, Beslag product, Vulling, Afwerking:
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Maatvoering niet opgelegde panelen (3.28 - 2811)

Mogelijkheid voorzien om eveneens bij niet opgelegde panelen eventueel correcties toe te laten
op de linker, rechter, onder en boven zijde.
De gebruiker kan in de basisgegevens voor elke vulling opgeven welke correctie links, rechts,
onder en boven standaard dient toegepast indien deze wordt opgelegd. Verder is ook de
mogelijkheid voorzien om voor planchetten de standaard hellingshoek op te geven:

Tijdens de conversie van de VULLING tabel bij het upgraden naar JoPPS 3.30, worden deze
velden met volgende standaard waarden voorzien:
Hoek
Links
Rechts
Onder
Boven
TECHWIN Software 02/2015
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In de editor worden de standaard waarden uit basisgegevens voor de desbetreffende vulling
overgenomen. Onder de rubriek “Afmetingen” worden: “Opgelegd“ en “Hoek” overgenomen.
Onder de rubriek “Correcties” worden de “Links”, “Rechts”, “Onder” en “Boven” overgenomen.

De correcties zijn nu altijd zichtbaar en worden altijd toegepast!
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Extra instelling klant gegevens template (3.30 - 2814)

Extra instelling “Sjabloon” voorzien bij “Bewerken – Instellingen –Standaard instellingen –
Offerte” onder de rubriek “Standaard klant” met de mogelijkheid alle klantgegevens over te
nemen vanuit de JoPPS template (sjabloon):

•
•

Negeren (de opgegeven klant code wordt gebruikt, standaard gedrag)
Gebruiken (de klant code van sjabloon wordt gebruikt)

Deze instelling wordt net zoals de standaard klant code bijgehouden op toegang niveau
(Toegangen in de JoPPS Administrator, combinatie gebruiker/databank).
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Wanneer bij het aanmaken van een nieuw project via de dialoog “Nieuw project” een sjabloon
wordt opgepikt zal afhankelijk van bovenstaande instelling de klantcode uit de sjabloon of
de opgegeven klantcode gebruikt worden om hiermee verder de nodige klant gerelateerde
gegevens, zoals prijsgroep, enz. voor het project op te pikken:

Indien gekozen wordt om een nieuw project aan te maken zonder gebruik te maken van een
sjabloon, zal steeds de opgegeven klantcode, met zijn respectievelijke klantgegevens gebruikt
worden.

TECHWIN Software 02/2015

What’s new versie 3.30 van 23/02/15

Extra project toeslagen (3.30 - 2813)

Voortaan is het mogelijk om extra toeslagen te rekenen die op de totaal prijzen van estimatie
worden toegepast d.m.v. een specifieke prijsblok. Er is tevens een extra resultaat tabel voorzien
voor het rapporteren van toeslagen, extra items en handelingen van project/groep op calculatie.
In het veld ‘Percentage’ kan men opgeven welk aandeel van de opgegeven estimatie prijs dient
in rekening gebracht te worden.
Rubriek “Andere toeslagen” toegevoegd aan “Bewerken – Standaard instellingen – Prijs”. Deze
instellingen laten de gebruiker toe om 5 extra standaard toeslagen te definiëren welke zullen
gebruikt worden bij het aanmaken van een nieuw project:
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Deze standaard instellingen worden overgenomen bij het aanmaken van een nieuw project,
maar kunnen door de gebruiker te allen tijde aangepast worden op “Project – Prijs – Parameters
– Andere toeslagen”:

Per toeslag kunnen volgende parameters ingesteld worden:
Omschrijving (eigen omschrijving in 5 talen)
Percentage (aandeel van prijs in rekening te brengen)
Toepassen op (estimatie prijs waarop de toeslag dient toegepast):
1. Nooit
2. Basisprijs
3. Prijs met verlies
4. Prijs met korting
5. Prijs met coëfficiënt uitvoering
6. Prijs met toeslag
7. Prijs met marge
Info (prijs informatie)
Prijsblok (te gebruiken prijsblok voor berekening toeslag)
Uitgezonderd prijsblok(ken) (prijsblok filter om estimatie prijs samen te stellen)
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Elke toeslag wordt toegepast op de opgegeven estimatie prijs en dan aan de estimatie zelf
toegevoegd. Eventueel verschijnt dit ook op de offerte afhankelijk van de opgegeven prijs
informatie. Indien geen eigen omschrijving werd opgegeven zal de omschrijving van de aan de
toeslag gekoppelde prijsblok gebruikt worden.
De rapporten “Calculatie detail” en “Calculatie overzicht” werden voorzien van een extra
rubriek waarin de herkomst van de prijzen en/of tijden van toeslagen, extras en handelingen
worden getoond:

Hiervoor is een extra resultatentabel “CHARGE” aangemaakt.
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Bevestigen en onderbreken van editor functies via script (3.30 - 2822)

Voortaan kan men de “Accept” en “Cancel” knoppen van de editor functies via script
'indrukken'.
Daarvoor werden 2 extra script functies voorzien die het de gebruiker mogelijk maken om vanuit
een actie, meestal zullen deze editor events zijn zoals “_ONAFTERSELCT”, na een aantal
wijzigingen zelf de editor functie te bevestigen of te annuleren:
AcceptEditorFunction
([Dfun]))
bevestig wijzigingen
CancelEditorFunction([Dfun])) annuleer wijzigingen
Dfun (editor functie identificatie, optioneel))
Indien geen editorfunctie identificatie nummer wordt meegegeven zal dit op
de huidige functie toegepast worden. Onderstaand een voorbeeld van het aanroepen van de
script functie om de huidige editor functie automatisch te bevestigen:
OutputMsg('FUNCTION = '+IntToStr(Action.FunId)+', SELECTED = '+IntToStr(Action.Selected));
CurProject := Action.Project;
CurAssembly := Action.Assembly;
CurAtom := AtomToObj(Action.Atom);
CurNdx := Action.RowId;
CurView := Action.DataView;
CurLink := Action.DataLink;
if Action.Selected > 0 then
{
CurSelection := CurProject.GetSelected(0);
OutputMsg('ATOM = '+IntToStr(CurAtom.Id)+', ROW = '+IntToStr(CurNdx));
if CurView = DATA_LIST then
{
CurRows := CurLink.Count;
NdxSystem := CurLink.Cell('Reeks');
NdxProfile := CurLink.Cell('Profiel');
OutputMsg('RIJEN = '+IntToStr(CurRows));
CurSystem := CurLink.Value[NdxSystem];
CurProfile := CurLink.Value[NdxProfile];
OutputMsg('REEKS = '+Trim(CurSystem)+', PROFIEL = '+Trim(CurProfile));
NdxGlyph := CurLink.Door('Schets');
CurDoor := IsDoorVisible(DOOR_IMAGE);
CurDoor := SetDoorVisible(DOOR_IMAGE,False);
CurLink.ReadOnly[NdxGlyph] := True;
CurLink.Value[NdxProfile] := 'GUNTER';
CurLink.Paint();
AcceptEditorFunction();
};
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if CurView = DATA_GRID then
{
CurRows := CurLink.Rows;
NdxSystem := CurLink.Cell('Reeks');
NdxProfile := CurLink.Cell('Profiel');
NdxPositie := CurLink.Cell('Positie');
OutputMsg('RIJEN = '+IntToStr(CurRows));
CurSystem := CurLink.Value[1][NdxSystem];
CurProfile := CurLink.Value[1][NdxProfile];
CurSide := CurLink.Value[1][NdxPositie];
OutputMsg('REEKS = '+Trim(CurSystem)+', PROFIEL = '+Trim(CurProfile)+', POSITIE = '+IntToStr(CurSide));
CurLink.Value[CurRows][NdxSystem] := 'AC';
CurLink.Value[CurRows][NdxProfile] := '3700X';
CurLink.Value[CurRows][NdxPositie] := 3;
CurLink.Paint();
AcceptEditorFunction();
};
if CurSelection.IsFrameElement || CurSelection.IsVentElement then
{
if CurSelection.C_Reverted = 1 then OutputMsg('Omgekeerd');
if CurSelection.C_Rotated = 1 then OutputMsg('Geroteerd');
};
};
Action.Result := True;
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Actualiseren handelingen via script (3.30 - 2823)

Mogelijkheid voorzien om handelingen te actualiseren via script, analoog aan prijsblokken
actualiseren.
JoPPS script is uitgebreid met de extra functie “REFRESHJOBS” om handelingen te actualiseren:
RefreshJobs([Breset[,Bverbose]]) : Bresult;
Breset (handelingen groepen actualiseren)
Bverbose
(dialoog tonen voor actualiseren handelingen)
Bresult (status handelingen geactualiseerd)
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Gedrag dubbel klik in basisgegevens (3.30 -2837)

Voortaan is het mogelijk om in schets overzicht via dubbel klik onmiddellijk een selectie te
maken.
Daarvoor werd een extra instelling “Gedrag dubbel klikken”voorzien bij “Bewerken –
Instellingen – Basisgegevens - Algemeen” met volgende mogelijkheden:

1. Niets doen
2. Naar formulier (standaard gedrag)
3. Keuze maken (selecteer het record in kwestie)
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Nieuw script functie om licentie actief te houden (3.30 – 2494)

Er ontstaat een probleem wanneer floating licenties niet worden vrijgegeven indien JoPPS niet
wordt afgesloten; bvb. een Terminal Server sessie beëindigen zonder JoPPS af te sluiten. Deze
licenties zijn dan geblokkeerd voor de andere gebruikers.
Dit treedt enkel op wanneer het max. aantal gebruikers in de licentie kleiner is dan het
theoretische max. van de netwerk sleutel zelf. Indien het max. van de sleutel zelf is bereikt
wordt zal de “License Manager” de licenties hergebruiken waarvan de time-out op “0” staat.
Dit probleem werd opgelost door netwerk sleutels een “Monitor” te voorzien die
op regelmatige tijdstippen controleert of “JoPPS” nog actief is. Telkens wanneer “JoPPS” de
licentie aanspreekt zal de time-out waarde opnieuw ingesteld worden op de oorspronkelijke
waarde. Indien de licentie langere tijd niet meer werd aangesproken zal de time-out waarde
bereikt worden en geeft JoPPS de licentie zelf vrij. Deze licentie is nu opnieuw beschikbaar
voor, ofwel een “nieuwe” gebruiker die “JoPPS” opstart, ofwel de “oude” gebruiker
die opnieuw verder werkt.
Indien ondertussen alle licentie zijn opgebruikt zal onderstaande melding verschijnen en wordt
“JoPPS” afgesloten :
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Vanaf JoPPS 3.30 is er een script functie voorzien om de dongle te scannen zodat hij niet wordt
vrijgegeven ten gevolge van time-out EN te weinig licenties voorhanden.
ScanLicense() : D
Deze functie geeft onderstaande waarden terug:
DONGLE_NOTFOUND
DONGLE_FOUND
DONGLE_LICFOUND
DONGLE_VERIFIED
DONGLE_TIMEOUT
DONGLE_EXPIRED
DONGLE_INVALID
DONGLE_MAXUSERS
DONGLE_MAXSLOTS
DONGLE_NOTLEGAL

no dongle hardware detected
dongle hardware was detected
corresponding license file found but not verified
license file found, license file verified ok
license file found, license file timeout message
license file found, license file expired
license file found, dongle type invalid
license file found, maximum users allowed
license file found, maximum stations allowed
dongle emulator detected, broadcast license info

Onderstaand script geeft een voorbeeld waarin deze functie wordt gebruikt
/* --------------------------------------------------------------------- */
/* Example Scan License.jss
*/
/*
*/
/* Example for scanning license dongle in scripting.
*/
/*
*/
/* TechWIN Software BVBA 2015 (c) - Gunter Selleslagh */
/* --------------------------------------------------------------------- */
/* change form default appearance */
FORMSETTINGS.FONT.BOLD := True;
FORMSETTINGS.FONT.ITALIC := False;
FORMSETTINGS.FONT.FACENAME := 'Calibri';
FORMSETTINGS.FONT.HEIGHT := 20;
/* create form */
/* arguments: title, width, height, sizeable */
frmColor := FORM.Create('Bi-Kleur voorbeeld',300,125,True);
/* create button */
/* arguments: owner, result, caption, x position, y position, width, height */
btnColor := BUTTON.Create(frmColor,BUTTON_OK,'',10,10,frmColor.ClientWidth-20,30);
btnColor.Default := True;
btnAbort :=
BUTTON.Create(frmColor,BUTTON_CANCEL,'Annuleren',10,btnColor.Height+20,frmColor.ClientWidth-20,30);
btnAbort.Cancel := True;
/* create bi-colour wizard */
aSystem := AskStr('Reeks','Waarde:','',32,'!');
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aOutside := '';
aInside := '';
dlg := CreateBiColour(btnColor,aSystem,aOutside,aInside);
/* show form */
ret := frmColor.Display();
while (ret != BUTTON_CANCEL) do
{
if (ret = BUTTON_OK) then
{
res := NewBiColour(dlg);
if res <> '' then
{
ShowMessage('Nieuwe kleur = ' + res);
}
else
{
ShowMessage('Opdracht geannuleerd!');
};
};
/* scan license dongle */
li := ScanLicense();
ShowMessage('License status = ' + IntToStr(li));
ret := frmColor.Display();
};
/* free objects */
btnAbort.Free();
btnColor.Free();
frmColor.Free();
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Extra filter “Enkel voor reeks(en)” voor handelingen (3.30 – 2843)

Vanaf JoPPS 3.30 is een extra filter “Enkel voor reeks(en)” toegevoegd aan handelingen:

Geef de reeksen waarop u wilt filteren op gescheiden door een komma, wanneer u het
veld “Enkel voor reeks(en)” leeg laat, wordt er niet gefilterd op de 'Reeks'.

TECHWIN Software 02/2015

What’s new versie 3.30 van 23/02/15

Slag dagmaat in PART tabel (3.30 – 2844)

Voortaan worden de maten van de slag van dagmaat van een model in
de PART tabel weggeschreven. De PART tabel werd uitgebreid met 4 extra velden om de
eventuele slag maten van de dagmaat van een model bij te houden:
%DB_PART_OFFSETLEFT% (slag links)
%DB_PART_OFFSETRIGHT% (slag rechts)
%DB_PART_OFFSETBOTTOM% (slag onder)
%DB_PART_OFFSETTOP0% (slag boven)
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Model zelf maken of aankopen

Voortaan is het mogelijk om de herkomst van nieuwe modellen te bepalen. Daarvoor werd een
extra instelling “Herkomst” voorzien op de tab “Bewerken – Instellingen – Standaard
instellingen – Technisch”

1. Model maken (het model wordt in de werkplaats zelf gemaakt)
2. Model kopen (het model wordt bij extern aangekocht)
Deze instelling wordt gebruikt als standaard gedrag bij het aanmaken van een nieuw project. Dit
standaard gedrag kan echter per projectgewijzigd worden door de gebruiker d.m.v. de instelling
“Herkomst” op de tab “Project – Technisch”:
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Indien niet alle modellen in het project zelf gemaakt respectievelijk aangekocht worden, kan dit
aangepast worden op het niveau kader deel d.m.v. de instelling “Herkomst” onder de rubriek
“Kader deel”:
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De extra instelling “Herkomst gedefinieerd bij het model behouden” voorzien op de tab
“Bewerken – Instellingen – Nieuwe groep” onder de rubriek “Opladen modellen uit de
bibliotheek” laat toe te beslissen of het gedrag gedefinieerd op het model behouden moet
worden of de standaard van het project moet toegepast worden tijdens het opladen van het
model uit de bibliotheek:

Tijdens de berekeningen wordt in de PART tabel het veld “Kind” gebruikt om aan te geven of
een model gemaakt of ingekocht is (records met “Id” = 401) :
Kind = 0 (aangemaakt)
Kind = 1 (ingekocht)
Bij het aanmaken van een XML bestand wordt deze informatie ook meegegeven op
het project definitie niveau “BATCHDATA – PROJECTS – PROJECTDATA – ASSEMBLIES –
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ASSEMBLY - FRAMEPART – FRAMEPART” en het resultaat niveau “BATCHDATA – PROJECTS –
PROJECTDATA – ASSEMBLIES – ASSEMBLY - FRAMEPART – FRAMEPART - PARTDATA” in het veld
met tag <Kind>.
Er werd ook een nieuw standaard rapport “Bestelbon maakdelen” voorzien voor
het bestellen van aangekochte waarmee de gebruiker de afkomst van nieuwe modellen
kan bepalen, (kader delen in JoPPS):
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Betstanden voor het uitvoeren van dit specifiek rapport bevinden zich in de
folder ..\RPT\COMMON en zijn:
frame_order_b_project.qrf (query bestand project niveau)
frame_order_b_project.h* (HTML lay-out bestanden)
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Bugfixes & Betters 3.30
2807 Interface

Vervangen ORPHEUS componenten voor ingaven Chinese karakters in tekst velden

2807 Installatie

Extra package VCLSMP100.BPL installeren

2254 Resultaat prijs

Extra's op project niveau zoals profielen, beslag, vullingen, afwerkingen, extra's en handelingen niet
in rekening brengen voor optionele groepen

2769 Resultaat technisch Batch filters niet in rekening gebracht op project data bestand (JD) te genereren
2811 Resultaat
Interface

Editor functies aangepast voor correcties in VULLING tabel ook toepassen voor niet opgelegde
vullingen
Gebruiker kunnen afmelden zonder JoPPS te moeten verlaten

2811 Resultaat

Deurtje "Correcties" voor maatvoering vullingen niet instelbaar

2830 Basisgegevens

Lengte veld "Geschikt voor reeks(en)" in tabel TAKEN uitbreiden van 60 naar 255 karakters

2801 Basisgegevens

Probleem met kleursimulatie en uitvoering gegevens indien een alternatieve bestelcodes wordt
gekozen

2801 Basisgegevens

Foutmelding bestelcode vleugeldeel/opening

2813 Project

Niet alle instellingen worden als standaard bewaard bij uitvoeren: "Actualiseren instellingen" op de
project tab prijs parameters

2831 Resultaat

Berekend aantal doorgeven in XML bestand indien 0 opgegeven in editor voor extra items of
handelingen + probleem met zelf ingegeven waarde handelingen

2031 Resultaat

Er worden geen roosters meer gerekend met 3.29 gegevens, voorganger en opvolger niet
opgegeven

2813 Resultaat

Estimatie tabel KOST uitbreiden met informatie van extra items, handelingen en toeslagen

2031 Resultaat

Recursiviteit voorzien in het doorschuif systeem van de roosters, er werd maar één maal
doorgeschoven

2832 J-Script

Probleem met opvragen gewichten via script nadat een groep is gewijzigd met zoek en vervang

2811 Administrator

Hergenereren schetsen kader/vleugel modellen veroorzaakt "access violation" ten gevolge van
correcties niet opgelegde vullingen

2171 J-Script

Manueel uitvoeren van editor events toonde geen tooltips indien in de huidige editorfunctie zich in
de selectie modus bevond

2749 Resultaat

Probleem "Insufficient memory for this operation" tijdens uitvoeren van queries

2831 Resultaat

Standaard prijsblok van de basisgegevens doorgeven in XML bestand indien 0 opgegeven in project

2637 Machinecenter

Probleem standaard richting profiel rechts of boven
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2801 Basisgegevens

Gedrag "catch-all" alternatieve bestelcodes per uitvoering

2220 Interface

Bij een "Zoek & Vervang" van vullingen worden de correcties niet overgenomen in de editor

2468 Administrator

Instellingen "Vleugel symbool", "Oriëntatie", "Isolator" en "Herkomst" werden niet bewaard bij de
toegang "Standaard instellingen - Technisch"

2835 Machinecenter

Runtag decimaal kunnen invoeren

2811 Administrator

Hergenereren schetsen kader/vleugel modellen lukt niet, model kan niet weggeschreven worden

2802 Instellingen

Instellingen van gebruiker worden slechts overgenomen voor de eerste toegang, voor volgende
toegangen worden de gebruiker instellingen genegeerd indien met JoPPS verlaten

2749 Installatie

Standaard BDE instellingen voor geheugen gebruik aangepast aan moderne hardware specificaties

2838 Resultaat

Estimatie tabel KOST uitbreiden met informatie van extra items, handelingen en toeslagen

2649 Jadmin
2802

Toegang instellingen voor profiel/vulling nummering en nieuwe groep werden meegenomen in backup

Interface

Refresh probleem knoppen op navigatie balk van het resultaat scherm in Windows 7/8/8.1

2784 Lasmachine q4

Nummering lijnen protocol versie 1.3 en 1.4 moet blijkbaar met 0 beginnen in plaats van 1

2830 Taken

Taak die niet voldoet aan de reeks wordt niet meer doorgestreept

2838 Editor

Contour fout wanneer positie van een T-stijl met verhouding en maat wordt omgezet naar absoluut

2829 Resultaat prijs

Extra items en handelingen op project niveau opsplitsen voor groepen in optie

2839 Machinecenter

Geen versterking bij profielen met meer dan één versterking in de versterkingset

2840 Project

Chinese karakters in project opmerking veld geeft fout bij het openen van het project

2834 Editor

Foutieve contour volgorde bij plaatsen vulling in model met meerdere boogsegmenten na elkaar

1859 Resultaat technisch

Project opmerking was niet voorzien in XML bestand

1859 Resultaat technisch

Probleem met synchronisatie van project opmerking en project atom opmerking

2841 Resultaat technisch

Foutieve UTF-8 codering van batch naam in XML indien gegenereerd met tussentijds
bewaren
Probleem met profielen in halve cirkelboog

2834 Editor
2834 Editor
2494 HASP

TECHWIN Software 02/2015

Verbetering visualisatie vleugel symbool voor halve of hele cirkel, gaf soms een AV
afhankelijk van type
Controle van licentie wordt nu ook uitgevoerd voor knoppen op werkbalk met dropdown
menu zoals rekenen, printen of werktuigen

What’s new versie 3.30 van 23/02/15

2834 Editor
Basisgegevens
2845 Resultaat
2671 Resultaat
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Draai(kip) vleugel symbool in halve cirkel geeft AV tijdens de berekeningen
Probleem visualisatie checkbox velden knoppenbalk op tabs "Schets detail" en "Schets
overzicht" in basisgegevens formulieren op Windows 7/8.x
Offerte rapportering naar HTML loopt vast wanneer miniatuur tekeningen aangevinkt en
niet beschikbaar
Eenmalig wijzigen teksten werkt niet meer in preview

