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Visualisatie dubbele glaslatten (3.38 P3 - 3476)
JoPPS is aangepast om de visualisatie te verbeteren van glaslatten bij gebruik van meerdere glaslatten in glaslat sets.
De “Offset” waarde die per glaslat kan opgegeven worden om de lengte berekening te beïnvloeden, wordt nu ook
gebruikt voor de visualisatie. Wanneer het vroeger zo was dat als er een tweede glaslat werd opgegeven
deze automatisch naast de eerste werd getoond, is dit voortaan niet meer het geval:

Er werd enkel rekening gehouden met de respectievelijke breedtes van de glaslatten zelf. Nu wordt hetzelfde principe
van de lengteberekening toegepast en moet men dus een “offset” op te geven bij de tweede glaslat, in principe
de breedte van de eerste glaslat, om het vroegere effect te bekomen:
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Wanneer de “offset” van de tweede glaslat op 0 wordt gezet zal voortaan de glaslat beschouwd worden
als tegenoverliggend aan de eerste glaslat.
Eerste glaslat aan binnenzijde en tweede glaslat aan buitenzijde, of omgekeerd in buiten beglazing in plaats van
binnen beglazing:

Opmerking
Als men een dubbele glaslat langs één zijde wil visualiseren zal men voortaan expliciet een offset moeten
opgeven!
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Identieke maatlijnen verbergen (3.38 P3 - 3477)
Per scenario is op de tab ‘Uitteken scenarios’ in ‘Bewerken – Instellingen - Schetsen’ een extra mogelijkheid voorzien
om per rubriek (niveau) aan te geven welke maatlijnen men wil behouden of niet:

Deze instellingen zijn ook via ‘Uit te schrijven maten’ op de tab ‘Toegangen – Editor - Scenarios’ in de
‘Administrator’ te beheren.
De instelling ‘Identieke maatlijnen’ laat toe om voor elk niveau binnen een scenario te kiezen hoe identieke maatlijnen
dienen getoond te worden:
Behouden
Links en onder
Links en boven
Rechts en onder
Rechts en boven
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alle maatlijnen worden getoond (oude gedrag)
identieke maatlijnen enkel links en onder tonen
identieke maatlijnen enkel links en boven tonen
identieke maatlijnen enkel rechts en onder tonen
identieke maatlijnen enkel rechts en boven tonen
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Onderstaande screenshots geven het verschil tussen de instelling ‘Behouden’ en ‘Enkel links en onder’ voor identieke
maatlijnen op het niveau ‘Kader zichtmaten’ voor het scenario ‘Editor technisch’:
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Bugfixes & Betters
2943

Resultaat

Gewichten op project en groep niveau ontbreken in PART tabel resultaten en dus
ook in PartData node XML-interface

3475

Resultaat technisch

Rooster die toekomt op stijl houdt geen rekening met de glasslag van kant 1 of
kant 2

3395

Basisgegevens

Toevoegen nieuw record in PROFIEL PARAMETERS geeft fout op veld 'Lokaal' in tab
'Prijs - Gegevens'

3474

EOSS

Onterecht samennemen van afwerkingen na het wijzigen van de hoofding tekst in
bestelbon rapport

3026
3163
3467

Basisgegevens
Zaagsturing

Controle op recursiviteit niet uitgevoerd voor laatste lijn in tab alternatieve
bestelcodes van PROFIEL PRODUCT en BESLAG PRODUCT
Volgnummer van pvc-profiel is negatief bij gebruik van een extra versterking op de
LA396

3426

Editor

Problemen met tonen van maten indien wisselkader aanwezig

3478

Editor

Breedte van waterneus aanpassen in de editor wordt niet meer gevisualiseerd op de
schets

3474

EOSS

Onterechte foutmelding op profiel kleur tijdens wijzigen

3479

Visualisatie

Afhankelijk van de instelling, of een combinatie van, is de schets van een model met
omkeerkader foutief

3477

Visualisatie

Maatlijnen logica verbeteren om zoveel mogelijk identieke maatlijnen te vermijden
+ probleem dubbele maatlijnen en wegvallen dwarsstreepjes

3476

Editor

3482

Jscript

Tijdens visualisatie geen rekening gehouden met verbindingswijze van de glaslat
indien slechts één glaslat in set en met dikte vulling opvolger voor de keuze van de
set
Ophalen glasprijzen op project niveau via script functie REFRESHFILLINGS lukt niet
indien dealer versie

3485

Machine center

Het maximum aantal karakters voor de groep code uitbreiden van 5 naar 32 voor
de etiket lay-out FTB100P

3486

Machine center

Access violation bij aanmaken DEM bestand en gebruik van niet uitgezonderde
extra profielen

2840

Project

Probleem Chinese karakters in project en script
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