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Resultaat, Technisch: stomplassen buitenkaders foutief met defaults van de instelling ‘Knooppunt’.
Resultaat, Offerte: de omschrijving van een beslagset met Info ‘Aanrekenen’ in een beslagset
verscheen niet op offerte indien in de beslagset ook een beslagprodukt met info ‘Inbegrepen’
gedefinieerd was.
Resultaat, Offerte: bij gebruik van bepaalde Info combinaties ‘Aanrekenen’ en ‘Inbegrepen’ voor
beslagsets / beslagproducten in een set werden foutieve aantallen gerekend in offerte.
Resultaat, Glasbon: speciale vormen werden niet altijd correct gedetecteerd en verschenen niet in
de bijlage.
MTI sturing: voor profielen met verbinding Stoppen of Doorlopen worden voortaan de breedte /
hoogte van het model doorgegeven.
Zaagsturing ELUMATEC DG142: project omschrijving kan getoond worden op het etiket via de extra
parameter %PROJECTDESC%.
Lasmachine URBAN AKS6100: het symbool om aan te duiden of voor een bepaald profiel een
dichting aanwezig is voortaan instelbaar via de parameter ‘GasketDesc’.
Lasmachines HOLLINGER MSE2k / MSE + hoekenpoets SV815: lengte barcode is voortaan instelbaar
via de parameter ‘Maximum barcode’.
Nieuw: protocol lasmachine URBAN AKS6100+hoekenpoets SV820: bestaande DLL voor AKS6110
uitgebreid met extra instelling ‘Formaat’ (AKS6100 =nieuw formaat / AKS6110 = oud formaat
standaard))
Nieuw: protocol bewerkingscenter SCHIRMER: machineformaat XML (= typeBAZ100G3) of
machineformaat in DOS (= type BAZ1000).
Nieuw: XML protocol voor ELUMATEC SBZ600++ zaag‐ en bewerkingscenter.
Nieuw: protocol URBAN FBA2500 beslagautomaat.
Machinecenter SOENEN DEM12: manueel ingegeven zaaghoeken van A‐profielen werden foutief
doorgegeven in het machineformaat.
Jscript: bij het veelvuldig aanroepen van een script vanuit een andere script (geneste scripts)
verscheen de foutmelding ‘the current process has used all of its system allowance of handles for
Window Manager objects’.
Jscript: functies ‘Save’ en ‘SaveAs’ zijn uitgebreid zodat bij het bewaren van een project via scripting
ook de bijhorende gegevens mee kunnen gearchiveerd worden.
Basisgegevens, Afwerkingen: bij het exporteren naar Excel waren in de tab ‘Extra profiel’ de
kolommen Reeks/Profiel omgewisseld in Excel.
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