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Foutmelding als beslag niet geschikt voor de vorm v/h raam (3.38 - 3368)
Indien gewenst kan JoPPS een foutmelding genereren als het functioneel beslag niet geschikt is voor de
huidige raam vorm, bv.: er is beslag voor een rechthoekig raam aan het model gekoppeld terwijl het raam schuin is of
een boog heeft.
Daarvoor is bij de tab Parameters van de tabel Beslagset het extra veld ‘Foutmelding’ voorzien waar men ken opgeven
of er al dan niet een fout dient te verschijnen in functie van de vorm van de vleugel:

•
•
•

Melding genereren indien set gekoppeld aan rechthoekige vleugel
Melding genereren indien set gekoppeld aan schuine vleugel
Melding genereren indien set gekoppeld aan ronde vleugel
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Wanneer er functioneel beslag is gekoppeld aan een vleugeldeel zal dus voortaan gecontroleerd worden of
het geschikt is voor de vorm van de vleugel:

Als voor de beslagsets, in ons voorbeeld TV131 en TV132, werd aangegeven om een melding te geven indien het om
een schuine of ronde vorm gaat, zal bij het schuin trekken van het raam een foutboodschap verschijnen:
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U-waarden ANAF panelen (3.38 - 3325)
Voortaan is het mogelijk om de U-waarden en de notie opdek van Anaf panelen door te geven aan JoPPS tijdens het
creëren van de desbetreffende records in de tabellen Vulling en U-waarde vulling.
Het XML-bestand aangeleverd door ANAF bevat extra informatie betreffende:
Thickness
Opdek
ThermalCoeff
PSIWaarde

dikte v/h paneel
opgelegd paneel? (False/True)
UG-waarde van het paneel
PSI-waarde van het paneel

Er zijn globale waarden voorzien per paneel (=Panel) waarvoor per uitvoering (=Line) kunnen aangepast worden indien
nodig:

De extra informatie 'Opgelegd', 'Ug' en 'Psi' wordt ook getoond in de ANAF interface:
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Deze informatie wordt bij het exporteren vanuit de JoPPS Anaf link overgenomen in de desbetreffende JoPPS
basisgegevens tabellen Vulling en U-waarde vulling:
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Definitie algemeen of intern element over verschillende vleugeldelen (3.38 - 3369)
Voortaan is het mogelijk om een (A)lgemeen of (I)ntern element over verschillende vleugeldelen te definiëren door
gebruik te maken van (C)onnectie’ elementen.
Plaats eerst de (C)onnectie elementen op de verschillende vleugelprofielen van de vleugeldelen:

Bovenstaande screenshot toont C2 gekoppeld aan vleugelprofiel V1 van het tweede vleugeldeel en C1 gekoppeld aan
vleugelprofiel V3 van het derde vleugeldeel.
Voor meer informatie betreffende ‘(C)onnectie’ elementen zie op de Wiki: Extra profielen definiëren in een model.
Vervolgens kan men nu Algemene of Interne profielen definiëren t.o.v. de al geplaatste (C)onnectie elementen:
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De referentie positie van een ‘Connectie’ element is:
•
•

De buitenkant indien gekoppeld aan een Buitenkader of Vleugelkader
Het midden van het profiel indien gekoppeld aan een T-stijl of Post

Afhankelijk van het gekozen element type wordt een andere lengte berekend:
•
•

Algemene elementen worden berekend t.o.v. de posities van de ‘Connectie’ elementen en
houden enkel rekening met de eigen globale correcties uit Profiel parameters ongeacht de verbinding
Interne’ elementen worden berekend t.o.v. de posities van de ‘Connectie’ elementen en
houden zowel rekening met de eigen globale correcties als de specifieke correcties i.f.v. de
verbindingen uit Profiel parameters als deze van de profielen waarmee ze gekoppeld zijn.

Onderstaande screenshot geeft het resultaat van de lengte berekening voor bovenstaande twee Algemene en
één Intern profiel:

De X-positie van C1 is 1231,75mm, van C2 is dit 3768,25mm, de onderlinge afstand bedraagt dus 2536,5mm.
Deze maat wordt de nieuwe punt tot punt lengte waarvan alle lengtematen voor het desbetreffende Algemeen profiel
worden berekend.
Bij het Intern profiel wordt van deze maat vertrokken en wordt verder gerekend alsof het profiel tussen V1 van het
tweede vleugeldeel en V3 van het derde vleugeldeel is gedefinieerd. In dit voorbeeld 2536,5 – (2x94) + (2x20) =
2388,5mm, waarbij de vleugels 94mm breed zijn en de glasslag 20mm bedraagt.
Dit principe kan ook toegepast worden tussen verschillende kaderdelen. De beperking is dat het kader of vleugel niveau
dient gerespecteerd te worden. Men kan dus geen ‘Algemene’ of ‘Interne’ elementen definiëren tussen ‘Connectie’
elementen op kaders en vleugels.
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Tonen symbolen draaikip/kipdraai vleugels (3.38 - 3397)
Voortaan heeft men de keuze om al dan niet het cijfer, dat aangeeft hoe de vleugel eerst opent, te tonen.
Ga naar de instelling ‘Symbolen’ bij het geselecteerde ‘Uitteken scenario’ voor de ‘Schetsen’ en geef aan of u de
volgorde van openen van een draaikip of kipdraai vleugel wil tonen:

De instelling ‘Symbolen’ kan ook gewijzigd worden met de ‘Administrator’ langs ‘Toegangen – Editor – Scenario’s’.
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Gewicht en oppervlaktes tonen samengesteld profiel (3.38 - 3400)
Voortaan toont JoPPS in Profiel parameter het totale gewicht en de totale anodisatie- en lakoppervlakte voor
een samengesteld profiel.
Bij de Tab ‘Geometrie’ in de Profiel parameter tabel zijn 3 extra informatievelden voorzien om deze totalen te tonen:

Oppervlak 1
Oppervlak 2
Gewicht

het totaal te anodiseren oppervlak per meter profiel
het totaal te lakken oppervlak per meter profiel
het totaal gewicht per meter profiel

Als het profiel geen onderdelen bevat, zal deze informatie identiek zijn aan de waarde van het profiel zelf.
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Rekenen van zelf aangekochte maakdelen i.f.v herkomst (3.38 - 3404)
Voortaan heeft men de keuze om het Kaderdeel met herkomst 'Kopen' niet mee optimaliseren.

De nieuwe instelling ‘Rekenen aankoop maakdelen’ in ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters’
laat de gebruiker toe om aan te geven of profielen, beslag, vullingen en afwerkingen, van het raam nog dienen
meegenomen te worden in de berekeningen:
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Deze instelling is ook beschikbaar in de ‘Administrator’ via ‘Toegangen – Resultaten – Globale parameters’:

Wanneer wordt gekozen om de profielen van het raam niet te rekenen zullen ook de bewerkingen genegeerd worden.
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Routing informatie apart in XML (3.38 - 3386)
Het Xml-bestand kan worden voorzien van een lijst met los mee te leveren items door middel van de routing informatie.
De XML-export scenario’s zijn voorzien van een extra rubriek ‘Routing informatie’ om in te stellen welke items dienen
toegevoegd te worden aan de nieuwe node ‘CalculatedRoute’ in het Xml-bestand:

Exporteren
extra route informatie toevoegen (Ja/Nee)
Enkel routing(s)
welke types routing opnemen in bestand?
Uitgezonderd afdelingen extra afdeling filter per type artikel
Deze instellingen zijn ook beschikbaar via tab ‘Toegangen’ rubriek ‘Resultaten -XML’ in de ‘Administrator’:
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De extra informatie is in het Xml-bestand te vinden onder ‘BatchData – Projects – ProjectData’; node
‘CalculatedRoute’:

PartRoute
ProfileRoute
AccessoryRoute
FillingRoute
WindowFinishRoute

routing kaders
routing profielen
routing beslag en rubbers
routing glas en panelen
routing afwerkingen

Opmerking
De verschillende ‘…Route’ nodes dienen nog verder aangevuld te worden met de nodige informatie belangrijk
voor de import in JoRPA en JoSS.
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Parameters speciale vormen in de part tabel (3.37 P3/P5 ,3.38 - 3407)
Voortaan wordt in de PART tabel informatie bijgehouden over oppervlakte en afmetingen van modellen
met speciale vormen.
De resultaten tabel PART werd voorzien van 3 extra velden om de afmetingen van speciale vormen te rapporteren:
Surface3
WidthRect
HeightRect

oppervlakte van de omschreven rechthoek
breedte van de omschreven rechthoek
hoogte van de omschreven rechthoek

Als voorbeeld nemen we onderstaande modellen met niet-rechthoekige vormen:

Deze speciale modellen geven de volgende 3 resultaten voor de respectievelijke velden in de PART tabel:
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Model raam van 1000 x 2000 met schuine bovenkant:
overmeten oppervlak compleet raam = 1000 x 2000 = 2m2
overmeten oppervlak eerste opening = 1000 x 1250 = 1,25m2
overmeten oppervlak tweede opening = 1000 x 750 = 0,75m2
Model raam van 700 x 1600 met ronde bovenkant:
overmeten oppervlak compleet raam = 700 x 1600 = 1,12m2
overmeten oppervlak eerste opening = 700 x 1235 = 0,8645m2
overmeten oppervlak tweede opening = 700 x 365 = 0,2555m2

Het bepalen van de overmeten maten van vleugeldelen en vleugelopeningen.
Als voorbeeld rekenen we onderstaand model met vast glas, een enkele en een dubbele vleugel:

Di geeft de volgende resultaten voor de desbetreffende velden in de PART tabel:

De overmeten afmetingen voor dit raam van 4000x1800 voor de volgende ID's zijn:
203 oppervlak kader deel = 4000 x 1800 = 7,2m2
205 oppervlak vast glas = 750 x 1800 = 1,35m2
207 oppervlak links vleugeldeel dubbele vleugel= 1125 x 1800 = 2,025m2
209 oppervlak links glas dubbele vleugel = 1125 x 1800 = 2,025m2
207 oppervlak rechts vleugeldeel dubbele vleugel= 1125 x 1800 = 2,025m2
209 oppervlak rechts glas dubbele vleugel = 1125 x 1800 = 2,025m2
207 oppervlak vleugeldeel enkele vleugel = 1000 x 1800 = 1,8m2
209 oppervlak glas enkele vleugel = 1000 x 1800 = 1,8m2
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Dus afhankelijk van op welk niveau (ID) we ons bevinden zal de waarde van de respectievelijke 3 velden verschillend
zijn.
Noteer dat als men de contouren met Id=205 en ID=209 sommeert (allemaal glas), terug de volledige oppervlakte van
het deel krijgt, behalve wanneer:
•
•
•

het een schuin raam betreft met een dubbele vleugel
er een schuine post in een vleugeldeel is geplaats
er een verluchting op stijl aanwezig is

Vanaf JoPPS 3.38 is deze informatie ook beschikbaar in het resultaat Xml-bestand via de nodes ‘PartData’:
RectSurface
RectWidth
RectHeight

overmeten oppervlak
overmeten breedte
overmeten hoogte
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Ontbrekende Gealan kleuren (3.38 - 3395)
Wanneer de gebruiker een ontbrekende kleur lijn toevoegt en er komt een prijs update van de leverancier waarin de
informatie nog niet voorzien is, dan wordt deze ‘lokale’ informatie opnieuw verwijderd.
Daarom werd het extra veld ‘Lokaal’ per kleur lijn voorzien waarmee de gebruiker kan aangeven dat de
kleur manueel is toegevoegd.
Dit is voorzien voor volgende basisgegevens tabellen:
Profiel product, Profiel parameters, Beslag product, Vullingen, Afwerkingen, Kader- en vleugelmodellen.
Vink de kolom 'Lokaal' aan als u zelf een uitvoering heeft bijgemaakt die bewaard moet worden na een prijsupdate van de
leverancier.

De upgrade script kan dan aan de hand van het veld 'Lokaal' beslissen de prijs gegevens al dan niet te behouden.
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Prijsbepaling samengesteld profiel (3.38 - 3417)
Voortaan kan men bepalen welke onderdelen mogen gesommeerd worden bij het bepalen van de prijs van
het samengesteld profiel product.
De totaalprijs van het samengesteld profiel kan dus bepaald worden door de status van het Prijs ‘Info’ veld.
Onderdelen (Alternatieve bestelcodes) waarvan de prijs in rekening moet gebracht worden dienen op ‘Inbegrepen’ te
staan:

Bovenstaande screenshot toont dat de prijs van onderdeel ‘5001C’, en op zijn beurt de prijs van zijn eventuele
onderdelen, niet zal gebruikt worden om de totaalprijs van profiel ‘5001’ te bepalen.
Dus voor alle onderdelen met prijs info’s verschillend van ‘Inbegrepen’ wordt de prijs genegeerd, op deze manier blijft
de berekening compatibel met vorige JoPPS versies.
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Nieuwe optimalisatie (3.38 - 3297)
Er is een optimalisatie algoritme geïmplementeerd dat bij zeer grote projecten betere resultaten kan opleveren.
Bovendien kan men nu ook de optimale lengte laten berekenen voor een project.
Beschikbare parameters voor de nieuwe optimalisatie
De standaardwaarde voor de extra parameter ‘Maximum lengte afval’ kan ingesteld worden via de rubriek ‘Verlies
parameters’ in ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen – Technisch’:

•
•

Minimum lengte rest
Maximum lengte afval
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Deze standaard waarden worden overgenomen bij de aanmaak van een nieuw project, maar kunnen per project door
de gebruiker via ‘Project – Technisch – Verlies parameters’ gewijzigd worden:

Deze instellingen zijn ook aan te passen via de ‘Administrator’ langs ‘Toegangen – Standaard instellingen – Verlies
parameters’.
De basisgegevens tabel Profiel product werd voorzien van extra optimalisatie parameters op de tab ‘Parameters’
rubriek ‘Optimalisatie’:

•
•
•
•
•

Minimum lengte rest
Maximum lengte afval
Roteren rond X-as
Roteren rond Y-as
Roteren rond Z-as

TECHWIN Software 06/2020

minimum lengte voor geldige rest (oud)
maximum lengte voor geldig afval (nieuw)
roteren rond X toestaan
roteren rond Y toestaan
roteren rond Z toestaan
20

What’s new versie 3.38 van 25/06/20

Langs de rubriek ‘Optimale lengtes’ in ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters - Optimalisatie’
is het mogelijk om het nieuwe optimalisatiealgoritme te activeren aan de hand van de volgende parameters:

Toepassen
Neen (oud algoritme)
Ja (nieuw algoritme)
Profiellengte
1. Zaaglengte (overmeten lengte, zaaghoeken als 90°)
2. Kant 1 (lengte en zaaghoeken behorende bij kant 1)
3. Kant 2 (lengte en zaaghoeken behorende bij kant 2)
Looptijd
1. Kort (zwakkere optimalisatie)
2. Gemiddeld (normale optimalisatie)
3. Lang (sterke optimalisatie)
Afbreken na
Wanneer optimalisatie voor een profiel langer duurt dan de opgegeven tijd (=seconden)
wordt deze onderbroken
Identificatie
Activatie code voor OPTIMAL1DX.DLL
Deze instellingen zijn ook aan te passen via de ‘Administrator’ langs de rubriek ‘Optimale lengtes’ in ‘Toegangen –
Resultaten – Globale parameters – Optimalisatie’
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Via de extra tab ‘Lengtes’ bij ‘Project – Prijs’ kan de gebruiker per project aangeven voor welke profielen er naar de
‘Optimale lengte’ mag gezocht worden:

•
•
•
•
•
•

Product’
Uitvoering
Minimum lengte
Maximum lengte
Increment lengte
Toepassen

profiel product code
profiel product uitvoering
minimum toegelaten baar lengte
maximum toegelaten baar lengte
te gebruiken stap tussen minimum en maximum
optimale lengte zoeken (neen/ja)

De knop ‘Actualiseren instellingen’ laat toe om de in het project ingevoerde gegevens voortaan als standaard te
voorzien bij het aanmaken van een nieuw project.
De rubriek ‘Lengtes’ in ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen’ geeft de mogelijkheid om de standaard
profielen waarvoor naar een optimale lengte mag gezocht worden te definiëren.
Bij het aanmaken van een nieuw project worden deze automatisch overgenomen:

Bovenstaande instellingen zijn eveneens aan te passen via de ‘Administrator’ langs de rubriek ‘Lengtes’ in ‘Toegangen
– Standaard instellingen’.
Wanneer de gebruiker kiest voor ‘Toepassen’ van ‘Optimale lengtes’ in ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten –
Globale parameters - Optimalisatie’ wordt automatisch de nieuwe optimalisatie logica geactiveerd.
TECHWIN Software 06/2020
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Installatie
Het nieuwe optimalisatie algoritme maakt gebruik van een DLL, “optimal1dx”, die geregistreerd moet worden. Deze
wordt mee geïnstalleerd in de installatie folder van JoPPS en het is de bedoeling dat deze op de één of andere manier
ook automatisch wordt geregistreerd via de installatie procedure.
Als dit niet is gelukt krijgt men de volgende boodschap wanneer de optimalisatie wordt uitgevoerd tijdens de
berekeningen:

De gebruiker krijgt dan de mogelijkheid dit zelf te proberen door ‘Ja’ te kiezen. Afhankelijk van de Windows account
rechten verschijnt er een extra dialoog om dit toe te laten, hier opnieuw met ‘Ja’ bevestigen. Als de registratie succesvol
is zal de berekening verdergezet worden, in het andere geval wordt deze onderbroken en dient de registratie manueel
te gebeuren d.m.v. van een “Administrator DOS-prompt” en in de installatie folder van JoPPS onderstaand instructie
uit te voeren:
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Benodigde parameters voor de nieuwe optimalisatie
BladeWidth
het huidige zaagbladverlies gebruiken (bestaande instelling)
CutNotMatchedAngles
0 = laatste zaagsnede is = 90° (huidig gedrag, niet instelbaar)
1 = laatste zaagsnede is = eindhoek laatste stuk (niet voorzien)
MaxPiecesPerBar
0 = geen beperking (niet instelbaar)
MinReusedWaste
reststukken moeten >= zijn aan deze waarde (huidig gedrag)
MaxGarbageWaste
afval moet <= zijn aan deze waarde (nieuw gedrag instelbaar)
NumberOfDemandPieces
totaal aantal te verzagen stukken (tijdens berekeningen te bepalen)
NumberOfRepositoryPieces
beschikbare lengtes (in principe onbeperkt, dus zo groot mogelijk)
SetRepositoryRange(aMin, aMax, aStep)
wanneer een range wordt meegegeven worden de opgegeven beschikbare lengtes genegeerd en een optimale lengte
gezocht (instelbaar via project)
OptimizationLevel
bepaalt de snelheid en nauwkeurigheid
waarde tussen 0 en 100 (instelbaar via optimalisatie instellingen)
OptimizationType
0 = op basis van totale rest (gedrag huidige optimalisatie)
1 = op basis van totale kost (niet voorzien)
RandomSeed
sommige algoritmes maken gebruik van random getallen en er dient een start waarde opgegeven
SpaceBetweenCuts
onderlinge afstand tussen twee stukken (huidig gedrag = 0mm)
Width
profiel breedte (nodig indien zaaghoeken <> 90°)

OxRotationAllowed
rotatie van stuk rond X-as toegestaan (niet van toepassing)

TECHWIN Software 06/2020

24

What’s new versie 3.38 van 25/06/20

OyRotationAllowed
rotatie van stuk rond Y-as toegestaan (terugkoppelen voor bewerkingen)

OzRotationAllowed
rotatie van stuk rond Z-as toegestaan (niet van toepassing)

TotalNumberOfUtilizedRepositoryPieces
totaal aantal lengtes gebruikt tijdens optimalisatie
TotalNumberOfUtilizedDemandPieces
totaal aantal stukken gebruikt tijdens optimalisatie

Opmerking
Wanneer de DLL niet of foutief is geregistreerd zal er een fout optreden tijdens de uitvoering van de optimalisatie.
Beperkingen
•

•

Wanneer voor een profiel wordt opgegeven om de optimale lengte tussen bepaalde grenzen te zoeken,
dan zal dit gebeuren volgens onderstaand gedrag:
o profielen groter dan de maximale bestellengte worden niet meegenomen in de optimalisatie,
gelijkaardig aan gedrag van oude optimalisatie
o profielen groter dan de minimale bestellengte zullen deze automatisch verhogen tot de eerst grotere
waarde zodat het profiel wel kan verwerkt worden
De mogelijkheden dubbel verzagen en combinatie van verschillende beschikbare lengtes zijn niet
voorzien.
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Project vulling prijzen (3.38 - 3425)
Bij gebruik van panelen met verschillende prijzen in functie van de kleur werd altijd de prijs van de eerste prijslijn
overgehaald, voortaan wordt de prijs opgezocht in functie van de gevraagde uitvoering.
Op de tab ‘Project – Prijs – Glas’ werd een extra kolom ‘Bestelcode’ voorzien:

Tijdens het ‘Actualiseren project’ wordt voor elke ‘Vulling’ in het project opgezocht met welke uitvoering er gerekend
wordt en dit in functie van onderstaande parameters wordt deze informatie bijgehouden in de extra kolom 'Bestelcode':
1.
2.
3.

Uitvoering
Kleuren
Kleurgedrag

Code
Overnemen, Buitenkleur, Binnenkleur, Omkeren
Standaard, Kader, Vleugel

Via ‘Actualiseren instellingen’ kunnen deze gegevens als standaard weg geschreven worden voor gebruik bij het
aanmaken van een nieuw project, eventueel aan te passen via ‘Bewerken – Instellingen – Standaard instellingen –
Glas’:
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Via de ‘Administrator’ zijn deze instellingen ook beschikbaar via de tab ‘Toegangen – Standaard instellingen Vullingen’.

Tijdens de berekening wordt voor elke te rekenen vulling, in combinatie met de resulterende bestelcode, eerst op
project niveau gekeken of er hiervoor een alternatieve prijs is opgegeven tegenover de prijs in de basisgegevens.
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Optimalisatie met restlengtes (3.38 - 3427)
De module Reststukkenbeheer werd uitgebreid voor gebruik van restlengtes (bestellengtes).
Langs de rubriek ‘Andere instellingen’ bij ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters’ kan men
voortaan, naast de keuze om ‘Reststukkenbeheer’ al dan niet te gebruiken, ook aangeven of men wil ‘Rekenen met’:

1. Reststukken enkel resterende stukken van vorige producties (bestaande gedrag)
2. Restlengtes enkel resterende volledige lengtes van vorige producties (nieuw in JoPPS 3.38)
3. Beiden
beiden mogen gebruikt worden alvorens nieuwe te bestellen
Deze instelling kan ook beheerd worden vanuit de ‘Administrator’ via ‘Rekenen met’ in de rubriek ‘Andere
instellingen’ in ‘Toegangen – Resultaten – Globale parameters’.
Via het menu ‘Resultaten – Modus – Rekenen met reststukken tabel’ of het uitklap menu naast de rekenknop op de
werkbalk kan men deze instelling ook rechtstreeks aanpassen:
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De module ‘Reststukkenbeheer’ werd voorzien van een extra veld ‘Voorraad’. Hiermee kan de gebruiker aangeven dat
het bij de desbetreffende lengte gaat om een nog beschikbare bestellengte op voorraad in het magazijn, bijvoorbeeld
overschot van een ander project:

De gebruiker kan de getoonde lijst eventueel filteren op de inhoud van het veld ‘Voorraad’ van de geselecteerde lijn,
zijnde:
• enkel reststukken indien ‘Voorraad’ aangevinkt
• enkel restlengtes indien ‘Voorraad’ afgevinkt
Het ‘Optimalisatie’ rapport werd voorzien van extra markering instellingen om aan te duiden uit
welk type baar de profielen dienen te worden verzaagd:
• ofwel een extra bestelde lengte
• ofwel een gereserveerd reststuk
• ofwel een gereserveerde restlengte
De gebruiker kan de kleur kiezen waarin de baar lengte van een bepaald type wordt getoond, hiervoor werden extra
instellingen voorzien bij het desbetreffende rapport:

•
•
•

bestelde lengtes standaard zwart, recht getoond
gereserveerde reststukken standaard rood, schuin getoond
gereserveerde restlengtes standaard groen, vet getoond
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Onderstaande screenshot geeft een voorbeeld van het optimalisatie rapport waarbij de glaslatten bestelde lengtes zijn,
het staal gereserveerde reststukken en de kaderprofielen gereserveerde restlengtes:

Hiervoor werd in de PIECE tabel de betekenis van het veld DB_PIECE_LKIND uitgebreid:
DB_PIECE_LKIND = 0
DB_PIECE_LKIND = 1
DB_PIECE_LKIND = 2
DB_PIECE_LKIND = 3

bestelde lengte
gereserveerd reststuk
project reststuk
gereserveerde restlengte

Opmerking
Momenteel is er geen “automatische” terugkoppeling voorzien om de resterende lengtes na de uitvoering van
een batch in te brengen als beschikbare restlengtes in het reststukken beheer. De gebruiker dient een lijst met
overschotten terug te krijgen van de werkplaats en deze manueel in te voeren als beschikbare restlengtes.
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Controle product code alternatieve U-waarde (3.38 - 3434)
Vanaf nu is het niet meer verplicht om een bestaand Profiel product code in te voeren als alternatieve U-waarde code
in Profiel parameters.
Tijdens het bewaren wordt de gebruiker nog wel verwittigd, maar de gegevens worden wel bewaard:

Dit gedrag is nu analoog aan Glaslat en Versterking.
Ook bij het definiëren van de U-waarden voor profielen is het bestaan van een Profiel product code niet meer
noodzakelijk. Er verschijnt wel een waarschuwing:
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De ‘Administrator’ zal voortaan ook geen melding meer geven betreffende niet bestaande Profiel product codes voor
de alternatieve U-waarde code in Profiel parameters:
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Artikel type in bestellijsten XML (3.38 - 3439)
Om in JoRPA een onderscheid te kunnen maken tussen afwerkingen van het type STUKS en alle andere type
afwerkingen, wordt vanaf nu ook het artikel type opgenomen in de export XML bij de bestellijnen.
In het Xml-bestand onder ‘BatchData’ zijn de onderstaande nodes voorzien van een extra tag <Kind>:

•
•
•
•
•
•

ProfileOrder
AccessoryOrder
GasketOrder
GlazingOrder
FillingOrder
WindowFinishOrder

TECHWIN Software 06/2020

ProfileOrderItem
AccessoryOrderItem
GasketOrderItem
GlazingOrderItem
FillingOrderItem
WindowFinishOrderItem

33

What’s new versie 3.38 van 25/06/20

Bugfixes & Betters
3386

Resultaat technisch

Profiel lengtes in mm tonen voor routing informatie in XML

3369

Editor

Herwerken tekenvolgorde A-profiel of I-Profiel over meerdere vleugeldelen

3386

Resultaat technisch

Foutmelding XML-query’s indien routing filter leeg is wanneer gebruiker alle
routing types afgevinkt

2749

Resultaat technisch

Tekeningen voor XML-interface slechts éénmalig aanmaken

3402

Editor

Plint die langs een stijl is gedefinieerd automatisch mee verplaatsen als de stijl
verplaatst wordt

3297

Resultaat technisch

Assertion fout tijdens het rekenen met nieuwe optimalisatie

3297

Resultaat technisch

Probleem met nieuwe optimalisatie indien groep aantal > 1

3428

Zaagsturing

Zaaghoeken Y-vlak profiel voorzien in formaat MECAL SW453

3404

Resultaat technisch

Acties uitgevoerd via globale parameters worden niet uitgevoerd bij maakdelen
maar wel bij aankoopdelen

3297

Resultaat technisch

Range check error bij rekenen van dubbele ramen met nieuwe optimalisatie

3297

Resultaat technisch

Probleem met bepalen van optimale bestellengte indien alle aangeboden stukken
groter zijn dan de minimum bestellengte

3431

Administrator

Geen back-up/restore instellingen nieuwe optimalisatie

3428

Zaagsturing

Access violation bij aanmaken van machinebestand voor zaagsturing MECAL SW453

3431

Administrator

Key violation bij het overzetten toegangen via controleren instellingen als enkel
verschillen tonen aangevinkt

3427

Resultaat technisch

Probleem met vinden beste lengte voor combinatie van verschillende bestellengtes,
restlengtes en/of reststukken

3297

Administrator

Geen backup/restore instelling maximum lengte afval

3433

Administrator

Upgrade databank mislukt als er spatie(s) in de naam van de folder staan

781

Resultaat

Kleinhout omschrijving vermelden in GLAS resultaat record

3297

Resultaat

Nieuwe versie van optimalisatie DLL

3436
2621

Resultaat technisch

Schroeven van versterking kunnen uitschakelen aan de krukzijde op kaderniveau via
op te geven lijst profiel codes

3430

Resultaat technisch

Onderscheid maken tussen vleugeltype deur en andere vleugels om de voorkeur
zijde van het schroeven te bepalen

3437

Machinecenter

Probleem met posities bewerkingen ten gevolge van smeltverlies TSMC

2926

Resultaat technisch

Dubbel aantal schroefbewerkingen gegenereerd voor stijl indien een tweede
opening aanwezig is als wisselkader

TECHWIN Software 06/2020

34

What’s new versie 3.38 van 25/06/20
3438

Resultaat technisch

Spaties in de code van de uitvoering beïnvloed de visualisatie van de kleuren

3432

Zaagsturing

Route informatie beschikbaar gemaakt voor ELUMATEC DG142

3432

Machinecenter

Route informatie beschikbaar gemaakt voor STURTZ STABA
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