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BASISGEGEVENS
DXF exporteren vanuit basisgegevens (TOM 2272)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om DXF’en te exporteren rechtstreeks vanuit de basisgegevens, tab ‘Schets
detail’:

De standaard folders om de DXF’en te bewaren zijn dezelfde als deze waar de DXF’en moeten
geplaatst worden om opgeladen te worden of tekeningen te actualiseren langs de Administrator
(..\DRW en ..\CAD).

Kolommen in basisgegevens tonen / verbergen (TOM 2265)
(JoPPS 3.22)

Om de snelheid en het gebruikersgemak te verbeteren bij het raadplegen van de basisgegevens, is de
mogelijkheid voorzien om zelf te bepalen welke kolommen al dan niet getoond worden. U kan
bovendien 2 verschillende layouts kiezen, één die van toepassing is bij het werken rechtstreeks in de
basisgegevens en één die verschijnt als u via Editor naar de basisgegevens gaat om data te
selecteren.
Bepalen welke kolommen zichtbaar / onzichtbaar zijn bij het werken in de basisgegeven
• Selecteer in het Gegevens menu het gewenste basisgegevens scherm, tab Lijst:
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•

Klik met de muis bovenaan links van de eerste kolom om de dialoog ‘Toon kolommen’ te
activeren.
• Vink de kolommen aan die zichtbaar moeten blijven, vink deze die onzichtbaar mogen zijn af.
Noteer: via klik met de rechtermuistoets in de dialoog kan u opnieuw Alles aanvinken of Alles
afvinken.
Voortaan zullen enkel de aangevinkte kolommen zichtbaar zijn indien u via het Gegevens menu in dit
basisgegevens scherm komt.
Bepalen welke kolommen zichtbaar / onzichtbaar zijn bij het selecteren van basisgegevens via Editor
In ons voorbeeld wensen we vanuit de Editor een ander profiel te selecteren, via klik op … komen we
in het basisgegevens scherm Profiel Parameters terecht. Om te bepalen welke kolommen voortaan
zichtbaar/onzichtbaar zijn als u vanuit de Editor in dit Profiel Parameters scherm terecht komt, doet
u als volgt:

•
•

Klik met de muis bovenaan links van de eerste kolom om de dialoog ‘Toon kolommen’ te
activeren.
Vink de kolommen aan die zichtbaar moeten blijven, vink deze die onzichtbaar moeten zijn af.
In ons voorbeeld gaan we alle kolommen verbergen, uitgezonderd de kolom ‘Omschrijving’. Bij
het selecteren vanuit Editor krijgt u voortaan volgende informatie:
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Type verlies en prijsblok definiëren per profiel in functie van de kleur (TOM 676)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om per profiel in functie van de kleur te bepalen met welk type verlies en met
welke prijsblok het profiel in die kleur moet gerekend worden. Het basisgegevens scherm PROFIEL
PRODUKT, tab ‘Prijs’ werd hiervoor uitgebreid met de extra kolommen Verlies en Prijsblok.
Type verlies definiëren per profiel in functie van de kleur:
Selecteer in de basisgegevens PROFIEL PRODUKT het profiel in kwestie en ga naar de tab ‘Prijs’:

Definieer in de nieuwe kolom ‘Verlies’ voor het profiel in kwestie in functie van de kleur het tpe
verlies via de cijfers 0, 1, 2 of 3:
• 0: standaard, wat betekent dat het profiel in de betreffende kleur wordt gerekend volgens het
verlies gedefinieerd op projectniveau over voor de batch. In het veld ‘Verlies omschrijving’
verschijnt automatisch de omschrijving van het gekozen type verlies.
• 1: het profiel in de betreffende kleur wordt gerekend met vast verlies. De overeenkomstige
omschrijving verschijnt automatisch in het veld ‘Verlies omschrijving’;
• 2: het profiel in de betreffende kleur wordt gerekend met absoluut verlies. De
overeenkomstige omschrijving verschijnt automatisch in het veld ‘Verlies omschrijving’;
• 3: het profiel in de betreffende kleur wordt gerekend met reëel verlies. De overeenkomstige
omschrijving verschijnt automatisch in het veld ‘Verlies omschrijving’;
Prijsblok definiëren per profiel in functie van de kleur:
Selecteer in de basisgegevens PROFIEL PRODUKT het profiel in kwestie en ga naar de tab ‘Prijs’:
Definieer in de nieuwe kolom ‘Prijsblok’ voor het profiel in kwestie in functie van de kleur de code
van de gewenste prijsblok.
Prijsblok = 0 maakt dat de prijsblok gedefinieerd voor het profiel in kwestie in PROFIEL PARAMETERS
wordt gebruikt voor de prijsberekening.
Bij het invullen van de prijsblokcode verschijnt de omschrijving automatisch in het veld ‘Prijsblok
omschrijving’.
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Vleugelbeslag kiezen in functie van het vleugelgewicht (TOM 1760)
(JoPPS 3.22)

In de basisgegevens BESLAG SET en BESLAGTABEL werd extra informatie voorzien die toelaat om
(vleugel)beslag te kiezen en te rekenen in functie van het (vleugel)gewicht. In beide basisgegevens
schermen kan voor elk beslagonderdeel het minimum en maximum toegelaten gewicht
gedefinieerd worden, alsook een opvolger in geval van overschrijding. De betreffende schermen
werden hiervoor uitgebreid als volgt:
• Velden ‘Min. Gewicht’ en Max. gewicht zijn toegevoegd onder de tab ‘Beslag’ (scherm
Beslagset):

•

Min. Gewicht: definieer hier vanaf welke gewicht het beslag in kwestie moet gekozen en
gerekend worden;
Max. gewicht: definieer hier tot welk gewicht het beslag in kwestie moet gekozen en gerekend
worden.
Tab ‘Norm’ is toegevoegd:

Max. gewicht: het maximum gewicht dat voor deze beslagset van toepassing is;
Opvolger: definieer hier de code van de beslagset/tabel die moet gekozen en gerekend worden
bij de overschrijding van het gedefinieerde maximum gewicht.
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Extra filter ‘Vleugeltype’ in basisgegevens BESLAGSET (TOM 1760)
(JoPPS 3.22)

In de basisgegevens BESLAG SET is een extra veld ‘Vleugeltype’ voorzien om aan te geven voor
welke vleugeltypes de betreffende beslagset geldig is:

Indien geen vleugeltypes aangevinkt zijn is de beslagset in kwestie onafhankelijk van het
vleugeltype. Dit is tevens de startsituatie bij de installatie van de upgrade.
Noteer:
Bij het toevoegen van functioneel of extra beslag aan een vleugel zal de lijst van beslagsets
automatisch gefilterd worden (knop ‘Categorieën toepassen’ is actief). Enkel beslagsets geldig voor
het betreffende vleugeltype en de vleugeltype onafhankelijke beslagsets zullen getoond worden in
de selectielijst.

Standaard plint definiëren per reeks (TOM 2190)
(JoPPS 3.22)

De mogelijkheid is voorzien om per reeks een standaard plint te definiëren. Het basisgegevens
scherm Reeks werd hiervoor uitgebreid met de extra tab ‘Plint’:

Klik deze tab en definieer het profiel (reeks + profielcode) dat u voor de reeks in kwestie standaard
als plint wenst te gebruiken en klik Ok.
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Bij het toevoegen van een plint via de Editor functie ‘Plint toevoegen’, wordt voortaan dit profiel
als standaard plint voorgesteld:

Verder werd in Bewerken / Instellingen / Gegevens de mogelijkheid voorzien om een specifieke
categorie te definiëren voor deze plinten:

Deze uitbreiding maakt dat u in de basisgegevens Profiel.Parameters een categorie ‘Plint’ kan
aanmaken met daarin de profielen die mogelijk als plint kunnen worden gebruikt. Bij het
toevoegen of wijzigen van een plint via de Editorfuncties ‘Plint toevoegen’ en ‘Plint wijzigen’ krijgt
u via klik op … de selectielijst met enkel de profielen van deze categorie te zien.

Samengestelde vullingen: correctie in breedte en in hoogte (TOM 2192)
(JoPPS 3.22)

De mogelijkheid is voorzien om voor samengestelde vullingen een correctie in de breedte en een
andere correctie in de hoogte in te geven en dit voor elke extra vulling afzonderlijk. In het
basisgegevens scherm ‘Vullingen’ werd de tab ‘Extra vullingen’ hiervoor uitgebreid met de velden
‘Breedte’ en ‘Hoogte’:
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•
•

Breedte: correctiemaat op de vullingbreedte;
Hoogte: correctiemaat op de vullinghoogte.

Beslag en correcties definiëren in functie van verbindingstype buur (TOM 2238)
(JoPPS 3.22)

De mogelijkheid is voorzien om voor een profiel extra beslag en correcties te definiëren in functie
van het type verbinding van de buur. In het basisgegevens scherm Profiel Parameters werd de tab
‘Verbinding’ voor de 3 montage methodes Persen, Schroeven en Klemmen uitgebreid met de
subtabs ‘Verstek(buur)’, ‘Doorlopen(buur)’ en Stoppen(buur):

Deze uitbreiding laat toe om per type verbinding voor het profiel in kwestie extra beslag en/of
correctie te definiëren in functie van het verbindingstype van de buur. Voornamelijk van toepassing
voor houtlookverbindingen.

Taken: verplicht een keuze maken (TOM 1768)
(JoPPS 3.22)

De mogelijkheid is voorzien om voor bepaalde taken de gebruiker verplicht een antwoord te laten
kiezen alvorens de taak in kwestie kan worden uitgevoerd. Het scherm ‘Taken’ in de basisgegevens
werd hiervoor uitgebreid met de optie ‘Keuze verplichten’.
Doe als volgt:
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•

Definieer in het scherm ‘Taken’ het antwoord dat zal maken dat de uitvoering van de vraagtaak
waaraan u dit antwoord hangt, geblokkeerd wordt tot een keuze is gemaakt:

Codeer de taak in kwestie
Definieer als gedrag de optie ‘Antwoord’
Vink de nieuwe optie ‘Keuze verplichten’ aan. Noteer dat deze optie enkel beschikbaar
is bij de taken met het gedrag ‘Antwoord’.
Selecteer de vraagtaak waartoe deze antwoordtaak behoort en voeg het betreffende antwoord
toe onder de tab ‘Taken’:
o
o
o

•

Bij het opladen van het model waaraan deze vraagtaak gelinkt is in de bibliotheek, verschijnt dan
volgende takendialoog:
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In ons voorbeeld moet u verplicht een antwoord geven op de vraagtaak ‘Welke dorpel?’. Pas als u
één van de mogelijke dorpels heeft geselecteerd zal de Ok knop actief worden en kan u verder
werken.

Bewerkingen vervangen via taken (TOM 2018)
(JoPPS 3.22)

De mogelijkheid is voorzien om bewerkingen die manueel gekoppeld zijn aan een model te
vervangen via taken. Het basisgegevens scherm ‘Taken ‘ werd hiervoor uitgebreid met de tab
‘Bewerkingen’:

Net zoals voor Profielen, Beslag, Vullingen, Afwerkingen en Acties kan u onder deze tab
‘Bewerkingen’ voor maximum 100 bewerkingen vervangingen definiëren. U kan ook extra Acties
voorzien en bepalen of deze voor of na de vervanging van de bewerkingen moeten uitgevoerd
worden.
Noteer:
Zoals eerder gezegd betreft het de bewerkingen die u via de Editor functies ‘Extra bewerking
toevoegen / wijzigen’ koppelt aan een model en gaat het niet om de bewerkingen die automatisch
gegenereerd worden via acties tijdens de berekeningen.

Antwoordtaken tonen in zelf bepaalde kleur (TOM 2143)
(JoPPS 3.22)

De mogelijkheid is voorzien om de geselecteerde antwoordtaken in de takendialoog te tonen in
een zelfbepaalde kleur in plaats van in het rood (standaard). Doe als volgt:
• Selecteer in het gegevensscherm ‘Taken’ die taken die als antwoord gekoppeld zijn aan een
vraagtaak en ga naar ‘Wijzig mode’:
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•

Klik de ‘Wijzig’ knop naast het vakje met de standaard rode kleur, selecteer in het kleurenpallet
de gewenste kleur, bijvoorbeeld oranje en klik ‘Ok’.

De rode standaard kleur is vervangen door de gekozen kleur, oranje. Voortaan zal in de
takendialoog de geselecteerde taak (het geselecteerde antwoord) getoond worden in de gekozen
kleur oranje in plaats van in het rood:
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Tonen / verbergen takendialoog (TOM 2168)
(JoPPS 3.22)

De mogelijkheid is voorzien om bij het uitvoeren van een taak te bepalen wanneer de takendialoog
verschijnt en dus standaard keuzes kunnen gewijzigd worden. Het basisgegevens scherm ‘Taken’
werd hiervoor uitgebreid met de optie ‘Zichtbaar’:

•
•

•

Altijd: de takendialoog verschijnt altijd en de standaard keuzes kunnen altijd gewijzigd worden,
ongeacht wanneer de taak wordt opgeroepen;
Enkel wizard: de taak wordt uitgevoerd met de standaard keuzes in functie van hoe ze is
gekoppeld. De takendialoog verschijnt echter enkel in wizards ( zoals bijvoorbeeld opladen van
kader/vleugelmodel), wat betekent dat enkel dan de uitvoering ‘zichtbaar’ gebeurt en de
standaard keuzes kunnen gewijzigd worden indien gewenst.
Enkel Editor: de taak wordt uitgevoerd met de standaard keuzes in functie van hoe ze is
gekoppeld. De takendialoog verschijnt echter enkel in Editor bij het opnieuw uitvoeren van de
taken. Dit betekent dat enkel dan de uitvoering ‘zichtbaar’ gebeurt en de standaard keuzes
kunnen gewijzigd worden indien gewenst.

Taken: reeksonafhankelijk vervangen van profielen (TOM 2212)
(JoPPS 3.22)

De mogelijkheid is voorzien om het vervangen van profielen via taken reeksonafhankelijk te
kunnen doen. In het gegevens scherm ‘Taken’ werd de tab ‘Profielen’ hiervoor aangepast:
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U kan de profielcode ingeven, zonder dat ook de reeks moet bepaald zijn. Is het veld ‘Reeks’ leeg,
dan worden alle profielen met de opgegeven code, ongeacht de reeks, vervangen door de nieuwe
profielcode op voorwaarde dat deze bestaat binnen dezelfde reeks.
In ons voorbeeld worden bij het uitvoeren van deze taak alle profielen 3001 vervangen door het
profiel 3008, op voorwaarde dat dit profiel bestaat in de reeks van het profiel 3001.
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PROJECT
Scenario grafisch projectoverzicht (TOM 2209)
(JoPPS 3.22)

Voortaan kan u zelf bepalen hoe de schetsen in het grafisch projectoverzicht worden gevisualiseerd.
U kiest in welke kleuren de schets getoond wordt en welke details zichtbaar zijn, net zoals u dat doet
voor de Editor schetsen en voor de schetsen op de rapporten. In Bewerken/Instellingen/Schetsen
werd hiervoor het extra scenario ‘Grafisch overzicht’ toegevoegd:

Selecteer in de box ‘Scenario’ het nieuwe scenario ‘Grafisch overzicht’ en vink in de ‘Tonen’ dialoog
de opties aan die moeten getoond worden in de schetsen van het projectoverzicht.
In ons voorbeeld vinken we de optie ‘Markeren’ aan, wat maakt dat de technische kleur die we voor
één van de vullingen hebben gedefinieerd in de basisgegevens, ook getoond wordt op de schetsen
van het grafisch project overzicht:
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Omschrijving projectglas vrij definiëren (TOM 2155)
(JoPPS 3.22)

Om te vermijden dat vullingen die gedefinieerd worden op projectniveau steeds moeten aangemaakt
worden in de basisgegevens, kan voortaan naast de prijs ook een vrije beschrijving ingegeven worden
voor de rapportering op bestelbon en offerte. Zowel de standaard instellingen als de instellingen van
het glas op projectniveau zijn hiervoor uitgebreid met de het veld ‘Omschrijving’:

Is het veld ‘Omschrijving’ leeg, dan staan in het veld ‘Vulling’ de code van de vulling en de
omschrijving zoals gedefinieer in de basisgegevens. Heeft u een eigen omschrijving ingevuld, dan
verdwijnt de standaard omschrijving in het veld ‘Vulling’. De eigen omschrijving heeft immers
voorrang op de standaard omschrijving en verschijnt op de verschillende rapporten zoals offerte en
glasbon:

Noteer:
• U kan deze eigen omschrijving ook standaard definiëren voor alle projecten. Onder Bewerken
/Instellingen/ Standaard instellingen/Glas is hiervoor eveneens het veld ‘Omschrijving’
toegevoegd.
• Bij het electronische bestellen van glas wordt deze eigen omschrijving ook mee doorgegeven. De
gebruiker moet eventueel wel de bestelinformatie nog corrigeren alvorens de bestelbon door te
sturen.

Norm NBN S23‐002 voor veiligheidsbeglazing (TOM 1750)
(JoPPS 3.22)

Voortaan kan er bij de berekening van het glas rekening worden gehouden met de bovengenoemde
norm betreffende veiligheidsbeglazing. Deze norm stelt dat glasdelen op de begane grond met een
borstwering minder dan 90 cm hoog, verplicht veiligheidsglas moeten bevatten. De verschillende
JoPPS schermen werden hiervoor aangepast als volgt:
Onder Bewerken/Instellingen/Standaard instellingen werd de tab Technisch uitgebreid met de
rubriek ‘Veiligheidsglas’:
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•
•

Vulling: code van het veiligheidsglas dat u standaard wenst te gebruiken;
Norm: om te bepalen wanneer gebruik vanhet veiligheidsglas moet toegepast worden (Altijd,
Nooit, Regel);
• Borstwering: onder deze hoogte wordt veiligheidsglas gebruikt;
• Verdiephoogte: de gemiddelde hoogte van een verdiep binnen het project. Deze wordt mee
gebruikt bij de berekening van de effectieve hoogte van de borstwering voor de verschillende
glasdelen van het project.
Deze standaard instellingen worden mee overgenomen bij het aanmaken van een nieuw project,
maar kunnen indien gewenst per project gewijzigd worden via de tab ‘Technisch’ op projectniveau
die hiervoor eveneens werd uitgebreid:

Bij het opladen van een model uit de bibliotheek of bij het aanmaken van een nieuw model, worden
de standaard waarden gedefinieerd op projectniveau overgenomen voor elk glasdeel van het model,
hiervoor uitgebreid met de rubriek ‘Norm’:
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•
•
•

Vulling: het standaard type veiligheidsglas gedefinieerd op projectniveau is gedefinieerd. Wijzig
voor dit glasdeel indien gewenst.
Norm: de standaard manier voor het al dan niet rekenen met het veiligheidsglas is gedefinieerd.
Wijzig voor dit glasdeel indien gewenst.
Borstwering: de berekende borstwering hoogte voor dit glasdeel. Deze effectieve borstwering
hoogte wordt berekend op basis van de Y‐positie van het deel, de gemiddelde verdiepinghoogte
voor het project bepaald op projectniveau en de onderkant van het glasdeel in kwestie.
De optie ‘Regel’ maakt dan dat er veiligheidsglas zal voorzien worden in dit glasdeel als de
berekende borstwering hoogte minder is dan 0.9m, zijnde de standaard borstwering hoogte
zoals gedefinieerd op projectniveau. Is deze berekende hoogte meer dan de standaard van 0.9 m
dan wordt er voor dit glasdeel geen veiligheidsglas voorzien.
Indien u dit wenst kan u deze berekende borstwering hoogte vervangen door een andere,
zelfgekozen waarde.

Herstellen projectbestand (TOM 2217)
(JoPPS 3.22)

Bij het niet correct afsluiten van JoPPS kan het zijn dat het backup bestand (JSV bestand) recenter is
dan het JP bestand zelf. Als het JP bestand dan opnieuw geopend wordt, dan kan het recentere en
dus volledigere JSV bestand verloren gaan. Om dit te vermijden werden de standaard instellingen van
de ‘Autosave’ uitgebreid met de optie ‘Project automatisch herstellen’:
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Is deze optie aangevinkt, dan wordt bij het openen van het JP bestand gecontroleerd of er een JSV
bestand is. Indien niet dan wordt het JP bestand gewoon geopend. Is er wel een JSV bestand en is dit
JSV bestand bovendien recenter dan het JP bestand, dan verschijnt de volgende boodschap:

•
•

Neen: het originele JP bestand wordt geopend en er wordt met dit bestand verder gewerkt;
Ja: de inhoud van het recentere JSV bestand wordt gekopieerd naar het JP bestand zodat het JP
bestand de meest recente informatie bevat.
Noteer: indien de optie ‘Maak backup bestand alvorens te overschrijven’ aangevinkt is dan wordt
eerst een backup gemaakt van het JP bestand alvorens het wordt overschreven door het
recentere JSV bestand.

Blokkeren projectbestand (TOM 2226)
(JoPPS 3.22)

Om te vermijden dat projecten aangepast kunnen worden door anderen op momenten dat dit niet
meer kan/mag, heeft de gebruiker of de Administrator de mogelijkheid om het project te blokkeren
voor andere gebruikers.
U kan een project blokkeren via het popupmenu dat u activeert door met de rechter muistoets te
klikken links onderaan in de statusbalk van JoPPS:

Of u kan een project blokkeren bij het opslaan. Kies dan voor ‘Opslaan als’ en vink de optie ‘Project
blokkeren’ aan onderaan in het betreffende scherm:
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De naam van de gebruiker die het project blokkeert, wordt bijgehouden in het JP bestand zelf. De
gebruiker in kwestie wordt ‘eigenaar’ van het JP bestand. Of een project al dan niet geblokkeerd is en
wie de eigenaar is, kan u checken in het scherm Projectbeheer’ dat hiervoor uitgebreid werd met de
extra kolom ‘Eigenaar’:

Bij het openen van een project wordt gecontroleerd of het al dan niet eigendom is van een andere
gebruiker. Indien dit zo is, dan verschijnt de volgende boodschap:

De andere gebruiker kan het geblokkeerde project wel openen, hij kan het ook manipuleren maar hij
kan de gedane wijzigingen enkel bewaren onder een andere projectnaam. Het geblokkeerde project
blijft dus ongewijzigd, enkel de eigenaar of de gebruiker ADMIN kunnen nog wijzigingen aanbrengen
aan het project in kwestie.
Noteer: bij het openen van een project kan u zien of het al dan niet een geblokkeerd project betreft
via het icoontje onderaan in de statusbalk van JoPPS:
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Enkel de eigenaar of de gebruiker ADMIN kunnen het geblokkeerde project opnieuw vrijgeven. Dit
kan via de optie ‘Project vrijgeven’ in het popupmenu dat u activeert door met de rechter muistoets
te klikken links onderaan in de statusbalk van JoPPS:

Of dit kan door via ‘Opslaan als’ de optie ‘Project blokkeren’ terug af te vinken in het ‘Project
bewaren’ scherm.
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EDITOR
Kruisvormige kleinhouten visualiseren en rekenen (TOM 1869)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om kleinhouten in X‐vorm te visualiseren en te rekenen.
De Editor functies ‘Kleinhouten wijzigen, toevoegen en verwijderen’ zijn uitgebreid met de extra
eigenschap ‘Kleinhout type’ om te bepalen of het om rechte of schuine kleinhouten gaat:

Voor de prijsberekening zijn de volgende mogelijkheden voorzien:
• Op lengte;
• Per kruis, waarbij enkel de plaatsen waar de kleinhouten elkaar effectief kruisen meegeteld
wordn (in ons voorbeeld 2). De plaatsen bovenaan en onderaan waar 2 kleinhouten op hetzelfde
punt toekomen worden niet beschouwd als een kruis.
• Per vak, waarbij alle vakken meegeteld worden.
Noteer:
Het uitlijnen van kruisvormige kleinhouten is momenteel niet mogelijk. Indien in Editor uitgelijnde
‘Rechte’ kleinhouten gewijzigd worden naar het type ‘Schuin’, dan worden alle verschuivingen
automatisch ongedaan gemaakt.
Indien gewenst kunnen de posities van de kruisvormige kleinhouten getoond worden op de
glasschetsen:
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De doorsnede generatie toont eveneens de kruisvormige kleinhouten in het gegenereerde aanzicht
van het raam:

Verder is ook de mogelijkheid voorzien de aanzicht DXF, gekoppeld aan het kleinhout in
basisgegevens PROFIEL PARAMETERS, te visualiseren in de Editor schets.
Doe als volgt:
• Ga naar de tab ‘Schets detail’ om de ‘Aanzicht’DXF te koppelen en kies voor de tekenwijze
‘Automatisch’:

•

Kies onder de tab ‘Parameters’ de functie ‘Kleinhout’:
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Wanneer het betreffende kleinhout gebruikt wordt inde Editor, dan wordt de gekoppelde DXF
gevisualiseerd in de opening in kwestie:

Noteer:
Men kan de tekeningen gekoppeld aan een profiel, beslag, vulling of afwerking tonen door in de
Editor in het betreffende veld de shortcut CTRL+D (= doorsnede tab) of CTR+SHIFT+D (= aanzicht tab)
te gebruiken.
Wanneer de tekening een DXF is, dan kan deze worden geëxporteerd.
De standaard folders om DXF’en te bewaren zijn dezelfde als deze waar DXF’en dienen geplaatst om
opgeladen te worden of tekeningen te refreshen langs Administrator (..\DRW en ..\CAD).
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Planchetten gelijk verdelen in een opening (TOM 256)
(JoPPS 3.22)

Zoals u weet worden planchetten effectief gerekend (lengtes, hoeken,…) als ze als type planchet
gedefinieerd zijn in de basisgegevens VULLING en onder dezelfde code als profiel gedefinieerd zijn in
de basisgegevens PROFIEL PARAMETERS. De verdeling van planchetten in een opening zoals
hieronder beschreven is enkel van toepassing op planchetten die zowel in de basisgegevens VULLING
als in PROFIEL PARAMETERS gedefinieerd zijn.
De verdeling van deze planchetten in een opening kan voortaan op 2 manieren, namelijk met een
vaste planchet breedte (de reeds bestaande manier) en met een variabele planchet breedte (de
nieuwe manier). De gewenste manier van verdelen bepaalt u via de parameter ‘Profielbreedte te
wijzigen’ in de basisgegevens PROFIEL PARAMETERS:
Manier 1: planchetten verdelen met vaste breedte
Selecteer het betreffende type planchet in de basisgegevens PROFIEL PARAMETERS en zorg ervoor
dat de optie ‘Profielbreedte te wijzigen’ onder de tab ‘Parameters’ afgevinkt is:

De planchetten in kwestie zullen symmetrisch verdeeld worden over de opening. Dit betekent dat de
opening wordt opgevuld met een geheel aantal planchetten met een vaste, gedefinieerde breedte (in
ons voorbeeld 100mm). Indien nodig wordt de resterende ruimte in de opening opgevuld met een
planchet bovenaan en een planchet onderaan, met elk een breedte die gelijk is aan de helft van de
resterende ruimte in de opening. Dit geeft het volgend resultaat:
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Indien de totale benodigde breedte van de bovenste en de onderste planchet samen minder is dan
de gedefinieerde vaste breedte van het planchet dan wordt er maar 1 planchet gerekend, in de
andere gevallen worden er steeds 2 planchetten gerekend.
Manier 2: planchetten verdelen met variabele breedte
Selecteer het betreffende type planchet in de basisgegevens PROFIEL PARAMETERS en zorg ervoor
dat de optie ‘Profielbreedte te wijzigen’ onder de tab ‘Parameters’ aangevinkt is:

Bij het toevoegen van de planchetten in de opening zal JoPPS de breedte van de planchetten zelf
aanpassen zodat er een geheel aantal planchetten past in de opening en de planchetten dus ook
visueel allemaal dezelfde breedte hebben.
Bijvoorbeeld: om een opening van 1186mm hoogte op te vullen met planchetten van standaard
100mm breed, hebben we 11,86 planchetten nodig. JoPPS zal 12 planchetten nemen en de breedte
aanpassen naar 98,83mm (1186/12). Dit geeft volgend resultaat:
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Gelijke glasmaten met kleinhouten (TOM 2249)
(JoPPS 3.22)

De Editor functie ‘Gelijke glasmaten’ is uitgebreid zodat ook kan rekening gehouden worden met
gedefinieerde kleinhouten bij het gelijk verdelen van de glaspartijen. De Editor functie is hiervoor
uitgebreid met de extra instelling ‘Kleinhouten’ Inclusief / Exclusief.
Om bij het gelijk verdelen van glasdelen te maken dat de glaspartij in een opening met kleinhouten
beschouwd wordt als aparte glasdelen, doet u als volgt:
• Klik de Editor functie ‘Gelijke glasmaten’ en selecteer in de Editor schets de glaspartijen in
kwestie:

De glaspartij van het rechtse deurdeel bevat 4 horizontale kleinhouten, bepaal of bij het gelijk
verdelen al dan niet moet rekening gehouden worden met deze kleinhouten via de extra instelling
‘Kleinhouten’:
• Exclusief: er wordt geen rekening gehouden met de kleinhouten, de glaspartij in het rechtse
deurdeel wordt beschouwd als 1 glasdeel. Niet van toepassing in ons voorbeeld.
• Inclusief: er wordt rekening gehouden met de kleinhouten, de glaspartij in het rechtse deurdeel
met de 4 vertikale kleinhouten wordt beschouwd als 4 aparte glasdelen. Bij het gelijk verdelen
van het glas zal het programma ervoor zorgen dat de hoogte van elk van deze 4 glasdelen en de
hoogte van het glas in het vaste deel boven de deur (visueel) gelijk zijn.
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Bevestig. Volgend scherm verschijnt:

Om de 5 glaspartijen in kwestie gelijk te kunnen verdelen, moet de T stijl boven de deur verplaatst
worden naar een andere positie.
Klik Ok om te bevestigen, de glasmaten van de 4 glaspartijen in het deurdeel met de kleinhouten en
van het vaste deel boven de deur zijn (visueel) gelijk:

Noteer:
Indien u de positie van de kleinhouten reeds eerder zou gewijzigd hebben (bijvoorbeeld via Uitlijnen
kleinhouten), dan verschijnt naast de vraag om de T‐stijl te mogen verplaatsen ook de vraag om de
posities van de kleinhouten te mogen aanpassen.
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RESULTATEN
Verlenging profielen voor verwerking op machines (TOM 2242)
(JoPPS 3.22)

Onder Instellingen / Resultaten / Globale parameters, rubriek ‘Optimalisatie’ kan u definiëren om
profielen kleiner dan een bepaalde lengte te verlengen teneinde ze te kunnen verwerken op de
machine:

De logica van deze functionaliteit werd aangepast. De gedefinieerde minimum lengte is de trigger om
te bepalen of er al dan niet moet verlengd worden op de manier zoals hier bepaald. Op de lijsten
verschijnt voortaan echter steeds de ‘verlengde’ lengte, ook als deze kleiner zou zijn dan de
gedefinieerde minimum lengte.

Resultaten doorsturen naar Bestelbeheer en /of XML (TOM 2251)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om na het rekenen de resultaten automatisch door te sturen naar
bestelbeheer en/of naar XML. Het hoofdmenu ‘Rekenen’ onder de blauwe bliksem werd hiervoor
uitgebreid als volgt:

•

Vink de optie ‘Resultaten doorsturen naar bestelbeheer’ aan indien u wenst dat de gerekende
resultaten automatisch worden doorgestuurd naar bestelbeheer.
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•

Vink de optie ‘Resultaten doorsturen naar XML’ aan indien u wenst dat de gerekende resultaten
automatisch worden doorgestuurd naar XML.

Uitbreidingen berekening U waarden (TOM 2257)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid om te bepalen of extra profielen rond het raam zoals verbredingen, dorpels en roosters
al dan niet in rekening worden gebracht bij de berekening van de U waarden. De rubriek ‘U waarden’
onder Bewerken / Instellingen / Resultaten werd hiervoor uitgebreid:

Uitbreidingen Ix en Iy berekeningen (TOM 2257)
(JoPPS 3.22)

Voor de Ix berekening van een stijl wordt voortaan rekening gehouden met het / de
vleugelprofiel(en) die er langs lopen, op voorwaarde dat het vleugelprofiel volledig langs de stijl
loopt:

Daarnaast is de Ix berekening van de vleugelprofielen van een dubbele vleugel nu ook mogelijk:
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Voor wat de Iy berekening betreft is een bijkomende maximale doorbuiging van 1/300 voorzien:

Levernota: extra items tonen (TOM 1505)
(JoPPS 3.22)

Het rapport ‘Levernota’ is aangepast zodat extra items, extra beslag, extra profielen, extra vullingen
en extra afwerkingen gedefinieerd op projectniveau mee worden getoond op dit rapport:
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Offerte: offertekorting bepalen per leverancier (TOM 2012)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid om de offertekorting, gedefinieerd op projectniveau, te bepalen en bij te houden per
klant.
Doe als volgt:
o Selecteer de klant in kwestie in de basisgegevens Klant/Leverancier en klik de tab ‘Prijs’:

Definieer in het extra veld ‘Offertekorting’ de offertekorting die u standaard voor deze klant
wenst te gebruiken.
Bij het aanmaken van een nieuw project voor de klant in kwestie wordt deze standaard
offertekorting mee overgenomen en ingevuld op projectniveau, tab ‘Prijs’, subtab ‘Offerte’:
o
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Ook bij het wijzigen van de klant in een bestaand project wordt deze offertekorting mee
overgenomen indien u dat wenst (via vraagstelling).
Noteer:
Het offertekorting veld is in scripting aanspreekbaar via de eigenschap ‘REDUCTION’.

Vleugelinformatie in detail tonen op offerte (TOM 2187)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om te bepalen of identieke onderdelen in verschillende vleugels van het
model al dan niet afzonderlijk worden getoond op offerte. De offerte instellingen op projectniveau,
tab Prijs, subtab ‘Offerte’, rubriek ‘Tonen op offerte’ zijn hiervoor utigebreid met de optie ‘Vleugels
in detail Ja/Neen:

•

Ja: is het vroegere standaard gedrag. Alle onderdelen – ook de identieke – worden apart op
offerte getoond:

Let op: het betreft de identieke onderdelen van verschillende vleugels van het model die in dit
geval apart worden getoond. Identieke onderdelen van verschillende vleugeldelen van het
model worden steeds samen genomen, ook al staat de Vleugels in detail op JA.
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•

Neen: Identieke onderdelen van verschillende vleugels van het model worden samen op
éénzelfde lijn getoond:

Positie vullingen en profielen tonen / verbergen in offerte en naast schetsen (TOM 2067)
(JoPPS 3.22)

Zoals gekend kan de positie (= nummering) van vullingen en profielen gevisualiseerd worden op
offerte en in het tekstblok naast de schetsen. Voortaan kan u zelf bepalen welke posities al dan niet
getoond worden.
Tonen / verbergen posities (nummering) vullingen en profielen op offerte
U bepaalt per klanttype of deze posities /nummering al dan niet getoond worden op offerte. Zowel
de standaard instellingen als de offerte instellingen op projectniveau zijn hiervoor uitgebreid met de
rubriek ‘Posities’.
Selecteer op projectniveau, tab Prijs, subtab ‘Offerte’, rubriek ‘Tonen op offerte’ de nieuwe
subrubriek ‘Posities’:

•

Tonen: bepaal de methode om de posities al dan niet te tonen: ‘Enkel afdelingen’ om enkel de
posities van de gedefinieerde afdelingen te tonen, ‘Uitgezonderd afdelingen’ om alle posities
behalve die van de gedefinieerde afdelingen te tonen.
• Profielen: definieer voor profielen de afdelingen waarvoor de posities al dan niet mogen getoond
worden, in functie van de gekozen optie onder ‘Tonen’.
• Vullingen: definieer voor vullingen de afdelingen waarvoor de posities al dan niet mogen
getoond worden, in functie van de gekozen optie onder ‘Tonen’.
Noteer:
u kan dit gedrag ook standaard definiëren voor elk klanttype. Onder Bewerken /Instellingen/
Standaard instellingen/Offerte is hiervoor voor elke klant type eveneens deze rubriek ‘Posities’
toegevoegd. Deze standaard wordt overgenomen bij het aanmaken van een nieuw project.
De te tonen posities verschijnen op de offerte vóór de omschrijving. Het resultaat op de offerte is als
volgt:
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Tonen / verbergen posities (nummering) vullingen en profielen naast de schetsen
Of de positie (nummering) van vullingen en profielen al dan niet getoond wordt in de tekstblok naast
de schetsen, kan u bepalen via de extra parameter ‘Positie’ die toegevoegd werd aan de
rapportspecifieke parameters van de rapporten met schetsen (Schetsen, Deel per blad, Groep per
blad):

Positie (enkel afdeling): definieer de afdelingen waarvoor de posities moeten getoond worden als
extra informatie naast de schetsen op het rapport in kwestie. Het resultaat is als volgt:
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Kleuromschrijving onderdelen tonen op schetsen (TOM 2243)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om op schetsen (zowel op rapporten als Editor schets) niet alleen de
kleurcode maar ook de kleuromschrijving van profielen, vullingen, afwerkingen e.d. te tonen. De
verschillende schets scenario’s werden hiervoor uitgebreid met de extra instelling ‘Kleur referentie’:

Voor elk element in de box ‘Uit te schrijven codes’ kan de kleuromschrijving getoond worden.
Selecteer het element in kwestie in de box links en vink in de box rechts de nieuwe optie ‘Kleur
referentie’ aan. Herhaal voor andere elementen en voor andere scenario’s indien gewenst. In ons
voorbeeld hebben we bepaald dat de kleuromschrijving van de kaderprofielen en van de kleinhouten
mee moet verschijnen in de schetsen met scenario ‘Editor simulatie’. Het resultaat is dan als volgt:
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Naam of eigen omschrijving onderdelen tonen op schetsen (TOM 2243)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om op schetsen (zowel op rapporten als Editor schets) een eigen naam of
omschrijving van vullingen, afwerkingen, modellen, vleugels e.d. te tonen. De verschillende schets
scenario’s werden hiervoor uitgebreid met de extra instelling ‘Object naam’

Voor elk element in de box ‘Uit te schrijven codes’ kan een zelf bepaalde naam / beschrijving
getoond worden.
• Selecteer het element in kwestie in de box links en vink in de box rechts de nieuwe optie ‘Object
naam’ aan. In ons voorbeeld doen we dit voor vleugels in de schetsen met scenario ‘Editor
simulatie’.
• Selecteer in de Editor de vleugel(s) die u zelf een naam wil geven en definieer de gewenste
naam/beschrijving voor de vleugel onder ‘Object’ in het veld ‘Naam’:

TECHWIN Software 10/2010

37

What’s new versie 3.22 van 29/10/10

Het resultaat is dan als volgt:
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JoPPS Administrator
Standaard projectinstellingen definiëren (TOM 2208)
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om de standaard projectinstellingen te definiëren en/of te wijzigen voor de
verschillende gebruikers en databanken vanuit de JoPPS Administrator. Het betreft zowel de
standaard technische instellingen als de standaard prijsinstellingen. De tab ‘Toegangen’ werd
hiervoor uitgebreid met de rubriek ‘Standaard instellingen’:

De hier gedefinieerde instellingen worden overgenomen bij het aanmaken van een nieuw project.
Noteer: deze instellingen kunnen ook gewijzigd worden via scripting.
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JoPPS SCRIPT
Extra eigenschap ‘WEIGHT’ voor simulatie vleugelgewicht (TOM 1760)
(JoPPS 3.22)

Alle model objecten zijn voorzien van de extra eigenschap ‘WEIGHT’ voor de simulatie van het
vleugelgewicht tijdens de berekening zelf teneinde het geschikte beslag te kunnen bepalen.
Beperkingen hierbij zijn dat de profielen worden gerekend met een benaderende lengte en dat er
geen rekening wordt gehouden met het beslag.

DETAIL tabellen manipuleren via scripting (TOM 2183)
(JoPPS 3.22)

Objecten voorzien om vanuit scripting de “detail” tabellen (…_UITVOER.DB) rechtstreeks te kunnen
wijzigen, naar analogie met de master tabellen.

Volgorde profielen beschikbaar in script (TOM 2201)
(JoPPS 3.22)

Vanuit scripting kan de volgorde van de profielen, zoals ze verschijnen op de constructielijst in de
editor, opgevraagd worden. De betreffende objecten zijn hiervoor voorzien van de LISTINDEX
eigenschap.
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MODULES
HARINCK link
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid voorzien om ook HARINCK panelen te importeren in de basisgegevens VULLING van
JoPPS.
Deze module kan enkel worden gebruikt als ze toegevoegd is in JoPPS Administrator, tab Toegangen,
Importfilters:

Bij het toevoegen van een vulling in de basisgegevens Vulling via + onderaan, verschijnt een popup
scherm met de beschikbare importmodules:

Kies de gegevens die u wenst toe te voegen (te importeren) door op het overeenkomstige icoon te
klikken, in ons voorbeeld HARINCK panelen. Klik de Ok knop die ondertussen actief is geworden, de
overeenkomstige HARINCK link wordt opgestart.
Bij het eerste gebruik van deze module, komt u automatisch in het scherm ‘Instellingen’ terecht:

TECHWIN Software 10/2010

41

What’s new versie 3.22 van 29/10/10

Volgende instellingen moeten éénmalig gedefinieerd / gecontroleerd worden alvorens u kan
beginnen werken:
• Taal
• Leverancierscode: code die u in de basisgegevens Klant/Leverancier van JoPPS heeft toegekend
aan Harinck;
• De prijsgerelateerde instellingen (Info, gewenste prijslok, Categorie);
• Export naar JoPPS: de locatie van de JoPPS Dbx folder, zijnde de locatie naar dewelke het
panelenbestand standaard moet geëxporteerd worden;
• Locatie gegevens: de locatie van de HARINCK data
Klik ‘Bevestigen’, u komt in de HARINCK module terecht:
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Selecteer het paneel dat u wenst te gebruiken in JoPPS en klik ‘Exporteren’ bovenaan. Er wordt een
bestand PANELS.XML gegenereerd dat automatisch geplaatst wordt op de locatie du u eerder heeft
gedefinieerd in de Instellingen:

Klik het gewenste bestand (paneel) om het te importeren in de basisgegevens VULLING van JoPPS:

Het betreffende paneel is toegevoegd, inclusief de schets, de technische gegevens en de
prijsgegevens zoals ze gedefinieerd zijn in het HARINCK databestand. U kan het paneel in kwestie nu
gebruiken en rekenen in JoPPS net zoals u dat doet voor alle andere vullingen.

Uitbreidingen MCMAN
(JoPPS 3.22)

Tot nu toe waren de lijsten met profielcodes waarop een macro kan uitgevoerd worden, vast
gecodeerd in de routines van MCMAN. Teneinde de onderhoudbaarheid te verbeteren is het
voortaan mogelijk om in de tab ‘Machine macro’s’ per macro een lijst van geldige profielen op te
geven:
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Voor de verschillende machinecenter sturingen zal de controle van de macro’s gebeuren aan de hand
van de lijst van geldige profielen in plaats van via de vast gecodeerde gegevens in de routines zelf. De
machinecenter sturingen zijn hiervoor voorzien van een extra instelling die maakt dat voor elke
macro waarvoor de profielcode niet gedefinieerd is, een foutboodschap wordt gegenereerd:

Noteer dat deze nieuwe controle logica momenteel enkel geïmplementeerd is voor de
THORWESTEN.

Uitbreidingen bestaande zaagsturingen en machinecenters
Zaagsturing BJM PSZA:
(JoPPS 3.22)

Aanpassingen protocol voor afdrukken etiketten met schets aan de zaagmachine zelf.
Parameter CUSTOMER beschikbaar gemaakt.
Machinecenter THORWESTEN:
(JoPPS 3.22)

Extra instelling voorzien om de controle van de macro’s te kunnen doen aan de hand van de lijst
met geldige profielen gedefinieerd in MCMAN, tab Machine macro’s in plaats van via de vast
gecodeerde gegevens in de routines zelf.
Machinecenter ELUSOFT:
(JoPPS 3.22)

Extra instellingen voorzien om MACRO & PROFILE databank van ELUCAD software per bewerking te
kunnen opgeven in MCMAN.
Machinecenter SOENEN DEM10:
(JoPPS 3.22)

Uitgebreid met etiket informatie en instelbare barcode.
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Zaagsturing STB CUT500:
(JoPPS 3.22)

In de setup en de startdialoog kan d.m.v. de parameter ‘Formaat versie’ de lengte van de
kleurinformatie gekozen worden (2 of 4 karakters).

Nieuwe sturingen
Houtmachine SAOMAD Titanium (TOM 2193):
(JoPPS 3.22)

Aansturing SAOMAD houtmachine: pennen en gaten, bewerkingen, langsprofilering.
Hoekenpers MTI (TOM 2195):
(JoPPS 3.22)

Protocol verder aangepast en uitgebreid.
Lasmachine HOLLINGER MSE1K / MSE2K (TOM 2253):
(JoPPS 3.22)

Mogelijkheid om te kiezen welk formaat dient gegenereerd te worden, MSE2K = 8‐kops lasmachine
(= 2 stijlen) of MSE1K = 6‐kops lasmachine (= 1 stijl).
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Module reststukken: bruikbare lengte reststukken
Voortaan kan ook voor reststukken de bruikbare lengte worden gedefinieerd. Het scherm ‘Beheer
reststukken’ werd hiervoor uitgebreid met het extra veld ‘Verlies’:

Voor nieuw gegeneerde reststukken wordt dit veld Verlies automatisch ingevuld, namelijk het
aantal mm verschil tussen lengte en bruikbare lengte gedefinieerd voor het profiel in de
desbetreffende kleur in de basisgegevens PROFIEL PRODUCT.
Als de gebruiker zelf een verlies ingeeft dat de lengte van het reststuk overschrijdt, dan verschijnt
de volgende foutboodschap:

Voorbeeld
Een optimalisatie waarbij een reststuk wordt gebruikt van 4440mm met een gedefinieerd verlies van
40mm (dus een bruikbare lengte van 4000mm), kan volgend resultaat geven:

Rest = 4440mm – 40mm (verlies) – 2500mm – 1800mm – 2x5mm (zaagverlies gedefinieerd in Profiel
Produkt) = 90mm.
U kan zelf bepalen of bij de optimalisatie met reststukken al dan rekening wordt gehouden met het
verlies dat voor het reststuk is gedefinieerd is. In Bewerken / Instellingen / Resultaten / Globale
Parameters werd hiervoor onder de rubriek ‘Optimalisatie’ de extra parameter ‘Reststuk lengte’
toegevoegd:
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•

•

Volledige: er wordt geen rekening gehouden met het extra verlies gedefinieerd voor het
reststuk, het verlies gedefinieerd in Profiel Produkt voor de volle lengte van het profiel in kwestie
wordt ook niet automatish doorgezet naar het reststuk.
Bruikbare: er wordt rekening gehouden met het extra verlies gedefinieerd voor het reststuk, het
verlies gedefinieerd in Profiel Produkt voor de volle lengte van het profiel in kwestie wordt ook
automatish doorgezet naar het reststuk.
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BUGFIXES EN BETTERS VERSIE 3.22
Basisgegevens: AV bij het verwijderen / wijzigen van een record in manuele Edit mode.
Project, tab Prijs, subtab Glas: bij het actualiseren van gebruikte vullingen zal voortaan de prijs 0
blijven voor die vullingen met meerdere m² prijzen in de basisgegevens (bijvoorbeeld in functie van
de uitvoering).
Editor functie ‘Taken uitvoeren’: instellingen zichtbaar / wijzigbaar zijn toegevoegd zodat de
gebruiker zelf kan bepalen welke gegevens al dan niet getoond worden (= conform de andere Editor
functies).
Editor schets: hulpprofielen gedefinieerd als A‐profiel worden voortaan gevisualiseerd volgens de
ingegeven hoek,dus ook als het schuine hoeken betreft.
Editor schets: makelaars worden voortaan ook in binnenzicht getoond.
Resultaat, Offerte: Info gedefinieerd voor beslag dat getriggerd werd vanuit een bewerking, werkte
niet correct.
Resultaat, Offerte: energietoeslag glas kan nu bij de prijs van de vulling worden geteld.
Resultaat, technisch: bij het plaatsen van speciale kruishouten werden de hoeken en de lengtes van
kaderprofielen foutief gerekend.
Zaagsturing Elumatec DG244: op het etiket verscheen een foutief lijnnummer in geval van dubbel
verzagen.
Zaagsturing Rotox LA396: glaslatten ontbraken.
Anaf link / Harinck link: aangepast voor multi user omgeving.
F1 on line help: in de on line help dialoog (op te roepen via F1) is een snelkoppeling naar onze
support pages voorzien.
Scripting: beschikbare buttons op DIALOG werkte niet.
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